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Dengan menyebut niilta, Allah
Yang Maha Pengasih kgi Maha PenSagang

PEMBAHA\SAN TENTANG

Y1\Pa1P6I.It

Asy-Syirazi #s berkata: Sesuafu yang dapat
dikonsumsi ada dua macam: Hewan dan bukan hewan.
Heunn ada dua jenis. Hewan darat dan heumn laut-
Kemudian, hewan darat juga terbagi menjadi dua; Yang
suci dan yang najis- Hewan darat yans najis fidaklah
halal unhrk dimakan, seperti aniing dan babi. Dalilnrc

yaitu firman Altah &, 2{r 'et i16'-i;fi 'W ;i
"Diharaml<an bagimu (memakan) bangkai, darah,
duging babi- " (Qs. AI Maa'idah [5]: 3) Juga firman-N3n,

$Tt 4:6 ?fr 'Dan menghanmlan qala trurs
bun k bayt merel<a-'(Qs. Al A'raaf [7]: 157).

I Dahrn nasleh Al Muha&da6 edisi caak tertr.ills "Bab Malonarr", seperlinya
mecantumkan bab hi s€bagai bagian dari Kihb Haji. Pernbalrasan ini lebih

b€nar.

Al Majmu'syarahnl Uutudzazab ll



Anjing termasuk kategori segala yang buruk.
Dalilnya, sabda Rasulullah #,A+ ,+ ij(ir 'Anjing

itu bun k, dan buruk pula hargangm'.

Hewan darat yang suci ada dua macam: Burung
dan hewan pemamahbiali Selanjutn3Ta, hewan
pemamah biak juga ada dua jenis: Hewan
pemamahbiak jinak dan hewan pemamahbiak liar.
Hewan pemamahbiak jinak hdal dikonsumsi, di
antaranya adalah hewan temak, seperti unta, sapi, dan

kambing, sebagaimErna firman Allah, $*i1 f4 F,{$
'Hewan temak dihalallran bagimu. '(Qs. Al Maa'idah [5]:

1) darr firrnan Allah, +{#l lii 3;; 'Dan tnns
menghalall<an segala tnng baik bagr merel<a." (Qs. Al
A'raaf 171: 157)

Heunn ternak termasuk bahan makanan lnng baik.
Marnrsia pada mas.l jafrihtph dan Islam selalu
mengonsumi heuran temak dan memperiualbelikan2
da$ngqra.

Halal mengonsumsi da$ng kuda, sebagaimana
hadits lrang diriuaSTatlran oleh Jabir .iS, dia berkata, 'Pada

saat perang Khaibap lorni menyembelih kuda, baghal,
dan keledai- Rasulullah ,# lalu melarang karni memalran
dagrng baqhal dan keledai, namun fidak melarang karni
makan da$ng kuda'.

2 Dahm nasloh edisi cetak tercantum "men@ri".
3 Dahm naskah cetak tertulis "Hxmh's&qalganti dari "Klraibr'.
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hshul dan keldai fidak halal dikonsrmsi
berrdasarkan hadits Jabir &.

Kucing fidak halal dikonsumsi, sestrai hadits lrang

diriuaSptkan bahwa Nabi & bersabda, &;?i 'Kucing

termask heumn buas', sebab kucing batum dengan
taringnSTa dan memalon bangkai, seperti singa.

Penjelasan:

Hadits "Anjing ifu buruk, dan buruk pula hargan5n,'iri
diriwayatkan4 oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al Hakim.

Hadits ini juga disebutkan dalam Shahih Muslim dari Rafi' bin

Khudaijbahua Rasulullah $ bersaMa, 'Hatga aniing itu buntk "

Ali Al Hamidi mengingkari keberadaan hadits ini udak

disebutkan dalam kompilasi Ash-Shahihain, ia menlatakan hal ini

dalam Musnad Rafi', sekalipun Muslim berulangr-ilang

mencantumkan hadits ini pada Kitab Jual Beli, dalam Shahibnya.

Hadits Jabir Snng berlmalitas shahih diriwa3ntkan oleh Abu

Daud dan para Imam yang lain dengan redaksi yang telah

disebutkan dengan sanad yang shahih.

Al Bukhari dan Mr.rslim meriwayratkanryn dalam Shahih

mereka, redaksirya bersumber dari Jabir, dia berkata, 'Rasuluflah

S pada perang l(haibar melarang daging keledai iinak, dan

mengizinkan (trnhrk makan) dagrrg kuda."

4 Dahm nasleh ash redalsi int tdak tercantunr. Bqrdasa*an perryaman terr[Bta
hadib t€rs€bnt oletr Ahrnad dahn ltfilsI,Er/{t,(llE., Abu Da.d, dan At-
TLmidd dari Baft'bin Khudaii dan Al H*im ddarn Jann\-V, dari Ibnu Abbas.
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Adapun hadits *Kucing 
ifu hewan 6uas, "diriwayatkans oleh

(tidak tercantum), dalam sunan Al Baihaqi dari Jabir, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang memakan daging kucing, dan memakan
hasil penjualannya."6

PemSrataan Asyr-Syirazi, "Barang png dikonsrmsi ada dua
macam," merupakan benfuk penyederhanaan, karena konsekuensi
redalai ini; bahvua barang png dapat dikonstrmsi teftagi menjadi
bamng lnng dapat dirnakan dan lainnya. Beriau seolah-olah
mengatakan, sesrafu png dimakan (ma'lai adarah segala sesuafu
png dapat dimakan, bukan sesuafu yang halal dimakan.

Maka, redaksi png lebih tepat yaifu ,,Barang ifu ada dua
macam: Heuran, bukan hanran, dan seterusngra.,, Kata ..burung 

dan
heuan pemamahbiak", demikian redaksi png tercanfum dalam
beberapa naskah: Padahal, png lebih tepat, adalah burung (ttnit
dern heunn pemamahbiak, karena frzair iu benfuk jamak, sarla
seperti l<ala, dau.ab, sedangkan tha'irbennfufunssal seperti dabbah.

Hularm: Barang ifu ada dua macam: Hewan dan bukan
heuran. Heunn ada dtra jenis: Hawan darat dan herpan laut. Her,uan
darat juga tertagi menjadi dua macam: suci dan najis. Her,uan darat
yang najis tdaldah halal unhrk dimakan, seperti anjing dan babi, dan
heunn peranakan dari salah sattrga dan juga her,rnn lainn5a. D sini
tidak terrdapat pertedaan pendapat.

s Dahm naskah asli redaksi berikuhrya tidak disebutkan. Saya tidak mengetahui
nash in dalam ktab-kitab sunah. Akan tetapi, pesan hadits ini masuk aaum ieaarci
dan pernahaman hadits Abu Tsa'labah Al Khusyani png diriunyatkan oleh Ahmad,
Imam yang enam, tbnu Al-Jarud, dan Ad-Darimi, dah; s*i,y , yang berbunyi
"Rasulullah $ melarang makan seluruh binatang buas yang bettaring."

Dahm sunan Ad-Darimi tudapat tambahan riwayat dari hnu Abbas "dari setiap
burung yang berkuku tajam." Wallahu aIan.

6 Diriwaya*an oleh At-Tirmldzi, Ibnu Majah, dan AI Hatdm dalam At Mustadnk
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Seandainla seekor anak kambing men!,us, pada seekor

anjing dan dia tumbuh dan berkembang dari air susu tersebut,

mengenai kehalalan dagingnya ada dua pendapat fuqaha S!Efi'iy!/ah,

5nng diriwayatkan oleh Asys5nsi, penlusun Al kwn dan lainnya.

P*hma, pendapat yang palins shahih, bahwa dagingnlla halal'

Kdr4 bahwa dagtngnYa udak halal-

Adapun her,rnn yang suci ada dua ma@m: Br'rnrng dan

binatang pemamahbiak. Her,rnn pemamah biak ada dua jenis:

Binatang jinak dan binatang btras. Heunn penrarnahbiak fng jinak

halal dikonsumsi, seperti unta, sapi, dan kambing. Ketiga binatang ini

disebut ha,van temak (an'anl-

Termasrk her,rnn pernamahbiak 5nng halal, 5aifu seperti

kuda, baik kuda atiq yang kdua induknya berasal dari tanah Arab,

htda bardzun,5aihr kuda yang kedr-ra induknla b€rasal dari luar Arab,

hsda hajin, Snitu lnda yang induk jantannSn dari Arab sedang induk

betinanya dari luar Arab, maupun iyntda mufiq, yang menrpakan

kebalikan dari kuda haiin. Semua jenis kuda ini halal dan tidak

mengadung hukum maknth, menunrt kami.

BaghaldankeledaiT hamm dikonsumsi, tanpa ada peltedaan

pendapat soal ini menurut kami. Menurut madzhab, dagmg kucing

peliharaan, fEram dikonsumsi. Pendapat ini ditetapkan oleh

pengarang dan Jumhur ulama. Di sini terdapat pendapat 1nng

menyebutkan bahwa kucing peliharaan halal. Pendapat ini

dirir,vaSatkan oleh fu-Rafi'i dari Abu Abdillah Al Busanji dari para

ashabkami, para ulama fikih qpfi'i. sehruh dalilnya terdapat dahm

Al Qnr'an. Wallahu a'lam.

7 Kedua binatang ini iuga haram, menunrt Malikiyah, karena ia dipenrntr.rkkan

sebagai kendaraan dan peliharaan, sebagaimana tercantum dalam a3nt "Dan kel&i,
wtuk l<amu ttnggangi dan (maniadi) pahiaan-"
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C^abang: Pendapat Ularna Tenhng Hul$rn Dagng
Kuda.

tGmi telah men5rebutkan hulurn da$ng l$da. Menunrt
madzhab Syafi'i, bahwa dia halal dan tdak
kernaknrhan. Pendapat ini dikernukakan oleh sebagian besar ulama.

Di antara ulama yang berp€rdapat dernikian adalah Abdullah bin Az-

hbair, Fadhalah bin Ubaid, Anas bin Malik, Asrna binti Abu Bakar,

Su/aid bin Ghaflah, Alqamah, Al As\/ad, Ath4 Sgnraih, Sa'id bin
Jubair, Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Abu
Sulaiman, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad, Daud, dan lain-

lain.

Sejumlah ulama yang memaknrhkan dagrns kuda, di
antaranya adalah hnu Abbas, Al Halmrn8, Malik, dan Abu Hanifah.

Abu Hanifuh menlratakan, "betrdosa memakannla." Beliau fidak
menyebutkan "Keharaman." Mereka bargurnen dengan firman

Alah e,1+i 6,PA'6Y \qS j{t 'Kuda, bashat,s

dan keldai, untuk kanu tunggangt dan (menjadi) " (Qs.

An-Nahl [16]: 8)

Allah fidak menyebutkan soal memakan dagingrura.

Sernentara pada ayat sebelumnya, Allah menyebut tentang memakan
dagrrg heunn temak.

Pendapat mereka didasari pada argumen hadits Shalih bin
Yaba bin Al Mqdam dari aSahnp, dari kakeknSa, dari l(halid bin Al
Walid, dia bedrata, "Fl,asrdullah S melarang dagrrg hlda, baghal,

keledai, dan selunrh her,ran btras gang bertaring." Diriunyatkan oleh

a Apabila salatr seorang dari para imam ini "Alcr mernakruhkan ini,"
yang dfunalsud adalah "Aku mengharamkann!8."

s Aaghlyain, kuda dengan keledai.
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Abu Daud, An-Nasa'i, dan hnu Maiah, dari riuayat Baqlyfh bin Al

walid dari shalih dari Yahla bin Al Miqdam bin Ma'dip'rib, dari

a3ahrg7a, dari kakeknla, dari Khalid-

Para ulama dari kalangan Imam hadits dan lainnya sepakat

bahwa hadits hn dhaff Sebagian mereka menptakan, hadits tersebut

tdah di-msakh.

Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi meriwalatkan dengan sanad

mereka dari Mr-rsa bin Hann Al Hammal Al Hafizh, dia berkata,

"Hadits in dha'if Musa men3ratakan, "shalih bin Yahya tidak

dikenal, begrtu iuga aphn5a (Yahfra), selain melalui identitas

kakekn5a."

Al Erkhari berkata, "Hadits ini mendapat sorotan ulama'" Al

Baihaqi mengratakan, "Sanad hadits in mtfihtharib. Di samping

rerncu, hadits ini juga bertentangan dengan hadits-hadits lprg
diriwayatkan oleh para periwa5at yans biqah. Yaitu, hdits png

mempertolehkan konstrmsi dag,ng kuda-

Al Khaththabi berkata, "Sanad hadits ini mendapat sorotan

ulama." Dia menambahkan, "Rangkaian sanad shalih bin YahlB bin

Al-Miqdam dari ayahnSa, dari kakeknln, udak dikenal. 'fidak ada

informasi l6ng men5ratakan bahwa sahr sarp lain saling

meriwaSatkan."

Abu Daud berkata, "Hadits ini &-nasl<h-" ArNasa'i

berkomentar, "Hadits lEng mempqbolehkan daging krda lebih

shahih." AftNasa'i menambahkan, "Bisa radi rika hadits bn slnhih

dia telah di-nasl<h, kmena saMa beliau pada hadits slnhih yar,$

beltgnyi "Beliau mengizinkan untuk mengkons;trmsi da$ng l&da"

menr.rniukkan kepada hal ittt.
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An-Nasa'i berkata, "AIo.r Udak mengetahui seomng run !/ang
meriurayatkannln selain para perivrapt tersebut." Ularna madzhab
kami berargumen dengan hadits Jabir, dia berkata, "pada perang
Khaibar Rasulullah $ melarang makan daging keledai jinak dan
mengizinkan (mernakan) dagrng kuda." Hadits ini dirfurayatkan oleh
Al Bul&ari dan Mtrslim dalarn shahih mereka. Penjelasan mengenai
keshahilan riurayat yang dikemulokan oleh Astrsyirad telah
dipaparkan di awal p€rnbahasan.

Diriwagntkan dad Jabir, dia b€rkata, "Kami melakukan
perjalanan brsama Rasulullah &. Saat ifu kami memakan dagurg

kuda dan merninum susunya." Dirir,valatkan oleh Ad-Dartquthni dan
Al Baihaqi dengan sanad yarry shahih.

Dalam sebuah rivlasat dari Jabir, disebutkan bahwa mereka
"Sering makan da$ng kuda pada masa Rasulullah #.

Diriwayatkan dari Asma' bint Abu Bakar &, dia b€rkata,
"Kami makan da$ng kuda pada masa Nabi *." Hadits ini
diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim.

Dalam rivrn5at lain disebutkan Asma' binti Abu Bakar berkata,
"Kami menyernbelih kuda pada nrasa Rasulullah # lalu

memakannga-"

Tanggapan terhadap ayat (Surah fuFNahl [16]: 8) 1nng
dijadikan argumen oleh para ularna yang lain. AI Khaththabi, firqaha
q/afi'i!'yah dan lpng lainn5a menansppi bahwa
kendaraan dan perhimaan tidak mengindikasikan bahwa manfaat
lilda dan keledai sebatas untuk itu. Dla hal ini disebutkan serarer

khusrs, karerra hal ifu firngsi utama lnrrda, sebagaimana

firrnan Alah &, q$r 'er ilit'r*rt ,W ,r?,,Diharamkan

bagimu (mernakan) bangkai, danh, dagin7 babi." (es. Al

ll et Uoj-u'S\arahAl Muhadzdzab



Maa'idah tsl: 3) Penyebutan 'daging' di sini karena dia merupakan

hrjuan utama dari pemanfaatan binatang. Padahal, kaum muslimin

telah sepakat untqk mengharamkan lemak, darah, dan seluruh

bagian babi.

Mereka menl2atakan, karena itu mereka tidak menanggapi

hdrum mengangkut barangbarang berat di atas kuda, padahal

Allah & berfirman dalam surah Al An'aam,'H'G\ J*;
"Dan dia mengangkut behn-bebanmu." (Qs- An-Nahl I15l: 7)

Ayat ini tidak serta merta mengindikasilon keharaman

mengangkut beban di atas kuda.

Argumen di atas didukung oleh penafsiran apt 5ang telah

kami paparkan di atas terkait beberapa hadits shahih yang

mernpertolehkan dagrng kuda, ditambah lagi tdak ada dalil shahih

yang kontradit<tif dengarrrya. Adapun hadits llang digunakan

hujjah oleh mereka, tanggapannya telah kami disebutkan di atm-

Wallahu a'lam.

Cabang: Keharaman Dagmg Keledai.

Menunrt ma&hab Syafi'i, daging keledai haram. Pendapat

ini dikemukakan oleh jumhw ulama dari kalangan salaf dan khalaf-

Al l$aththabi berkata, "Dernikian pendapat mayoritas ulama." Al

Khaththabi menarnbahkan, "Dispensmi untuk memakan da$ng

keledai diriwaptkan dari hnu Abbas. Abu Daud meriwaptkannla
pula dari hnu Abbas dalam Sunanrrya. An-Nawawi berkata, Al

Bukhari rneriwayatkannya dari hnu Abbas dalam Shahibnya,

sebagaimana akan lorni jelaskan, instn NIah.

Malik memiliki tiga riwayat soal hukum da$ng keledai-

Pertama, pendapat 1nng paling masiirur, bahwa dagrrg keldai
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makruh tanzih yang amat keras. Kdn, haram. Dan ketiga,

mubah.

Malik berargumen untuk mendukung riwalnt hnu Abbas

dengan firman Allah &, *G iF 4A 6ye3-Y 4'4< S
-^-r 3K J 1F^::l;- "I{abkantah, 'Tidak kudapti di datam

apa tang divahrykan sauatu Jnng dihanmkan
memal<annjn bagt tnns ingin manakannya, kecuali daging hewan

5ang mati (bangkai), dan seterusnya."(Qs. Al An'aam 16]: 145)

Ayat di atas juga diperkuat oleh hadits Ghalib bin Abjar, dia

berkata, "Kami mengalami masa paceklik. Aku fidak punlra apa pun
yang dapat dimakan selain keledai jinak. Padahal, Rasulullah $ telah

mengharamkan daging keledai jinak. Aku lantas menemui Rasulullah

#. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengalami masa paceklik,

sementara aku fidak punya sesuatu untuk memberi makan
selain lemak keledai. Sdangkan engkau telah

mengharamkan keledai jinak'.

Beliau bersabda, ',y W" r;S,i!-b cb'u'*t\i'i'|
iI.-Ai )r? [+\'Aeri malan keluargarnu dari temak keledaimu.

Saunguhnya aku menghanml<ann5a l<arena sering mondar-mandir
di perlranpungan (unfuk mernakan kotonn)'." DiriwaSatkan oleh
Abu Daud. Para hafizh dalam bidang hadits sepakat unhfi men-

dha\A<anhadits ini.

Al Khaththabi, Al Baihaqi, dan 1;ang lainnya berkata, "Sanad

hadits ini diperdebatkan oleh para ulama. Mereka menilainya
mudhtharib-"
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Al Baihaqi dan yang lainnya berkata, 'Hadits ini udak

kontadiktif dengan hadits-hadits shahihSnng dmn kami kernutr<akan.

Ins5a Attah.'Mereka menlatakan, seandairya lbnru Abbas menerima

hadits-hadits Nabi yang shahih dan lugas tentang penglramman

dagng keledai, tenhr bdiau tdak akan berpaling @a 5ang lain.

Dalil jumhur ulama tentang keharaman keledai adalah hadits

Ali $ "Rasulullah $ melarang niloh mut'ah pada perang Khaibar

dan daging keledai jinak." Diriwaptkan oleh Al Bi$ari dan Muslim.

Diriwartkan dari hnu Umar, dia bed<ata" "Rasrlullah $
melarang untuk mengkonzumsi dagrng keledai iinak." Hadib ini

diriwayatkan oleh Al Bukhali dan Muslim.

DiriwaSatkan dari Jabir bin Abdillah, "Elahwa pada perang

Khaibar Rasulullah $ mehrang funtuk mernakan) dagrng keledai

jinak, dan mengizinkan (umnd memakan daEng kuda"- Hadits ini

diriwa5atkan oleh Al Bulfiari dan Muslim.

Diriwa5ratkan dari Al Barra' bin Adb, dia bed<ata, "Kami

berada bersama Rasulullah g. IGrni bexhasil menangkap seekor

keledai lalu mernasakn5A. Beliau memerintahkan seorang pernberi

pengumuman, lalu 'Tumpahkan periuk-periuk'.

DiriwaSatkan oleh Al B.rkhari dan Muslim dari beberapa jalur riwayat.

Mereka berdtn dari riwalat Abdullah bin Abi Aufa-

Diriwa5atkan dari Salamah bin Al Al$ ra, dia berkata, "Kefika

kami tiba di l(haibar, Rasulullah 5jS melihat tr-ngku api sedang

dinlnlakan. Beliau bertarrya, '(Jntuk ap frigfu ini dinglalan?'
'Unhrk mernasak dagrrg keledai jinak,' iauab mereka- Beliau

bereabda, 'Pmhlcanlah paiuk-penuk ifu dan tirangkan isinia'.

Seseorang dari kalangan itur berkata, Wahai Rasrlullah, bagaimana

jilo lGmi menuangkan isinSa dan mernbasrhnln beriuk-penuf
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ters€but)?' Beliau menjawab, 'atau sryti ifu'.n Hadib riwayat Al
Bukhari dan Muslim.

Diriwa5atkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku berkata
pada Jabir bin Zaid, 'Mereka beranggapan Rasrlullah $ melarang

daging keledai iinak'. Jabir menalrggapi, 'Menunrt kami, pern5ataan

itu dikemukakan oleh Al Hakam bin Amr Al Ghifari, di Bashmh'.
AI{an tetapi, hnu Abbas mengabaikan berita tersebut, dan membaca

firman Alrah *, l^:^151- *6, iF CiA At eJ U 4 \1-{ S
"I{ablrankh, 'Tidak lttilapti d ehn ap trarrg diuahrylen
kepdaku, suafu jang dihannkan "(Qs. Al An'aam
[6]: 145)

Pemgntaan "hnu Abbas mengabaikan hal ifu," ini dapat
ditafsirkan bahwa beliau belum menerima hadits Al Hakam bin
Amr dan lainnp.

Diriun5ntkan dari hnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak tahu
apakah Rasulu[ah $ melarang (untuk memakan daging keledai)

karena dia digunakan sebagai alat transportasi, sehingga beliau
tidak ingin fungsi ini hilang (iika keledai dikonsumi manusia)? Atau
pada perang Khaibar beliau mengharamkan daging keledai jinak?"
Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Driwaptkan dari Ibnu Abu Aufa, dia berkata, "Kami
mengalami kelaparan selama beberapa malam di tGaibar. saat
perang l(haibar berlangsung, kami berhasil menangkap seekor
keledai jinak, lalu kami menyembetih (dan memasaknya). Manakala
periuk-periuk glang digunakan untuk memasak daging mendidih,
tiba-tiba pemberi pengumuman Rasulullah S mengumumkan,
"Tumpahkan periuk-periuk dan jangan makan daging keledai

72 ll ,U Uoj^u'SyarahAl Muhadzdzab



Para ulama mengatakan, Rasulullah mengharamkan daging

keledai jinak karena dia tidak diambil seperlimanya- Para ulama

lainnya berpendapat, beliau mengharamkalrnya sama sekali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim-

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata,

"Rasulullah $ mengharamkan dusttg keledai dan seluruh dagrng

binatang buas yang bertaring." Hadits ini diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim. Redaksi di atas milik Al Bukhari. Redaksi

Muslim berbunyi "Rasulullah $ mengharamkan daging keledai

jinak."

Diriwaptkan dari Anas bahwa seseorang menghampiri

Nabi $, lalu bertanya, "Apakah aku boleh memakan daging

keledai?" Kemudian datanglah orang lain lalu bertanya, "Apakah

aku boleh memakan daging keledai?" Selanjukrya datanglah orang

berikutnya, lalu bertanya, "Apakah aku boleh membunuh keledai?"

Juru panggil Rasulullah #b mengumumkan pada semua

orang "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari

daging keledai jinak, karena dia najis. Tumpahkan periuk-periuk,

karena dia telah dipenuhi dagtng (keledai)." Hadits ini diriwa5ntkan

oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, "Najis termasuk

pertuatan syetan". Dalam riurayat lain dari Muslim berbunyi

"Kotor atau najis".

Dari Al Mrqdarr, bin Ma'd Yakrib, dia berkata, "Rasulullah

S mengharamkan beberapa hal pada perang l(haibar, di

antararyra keledai iinak." Hadits ini dirfi^Eyatkan oleh Al Baihaqi

dan lainnp.
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Dan masih banyak lagi hadits terkait masalah lrlri. unllahu
a'lam.

Adapun hadits yang tercantum dalam Sunan Abu Dauddari
Ghalib bin Abjar, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah &t, lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengalami paceklik, sementara aku

tidak punya sesuafu untuk memberi makan kehrarsaku selain lemak

keledai. Sedangkan engkau tdah mengharamkan keledai jinak'.

Beliau bersabda, 'Bqi nnkan kelwrgamu dad lemak
keldaimu. Saungguhn5n aku manghanmkannya karena dia suing
mondar-mandir di p*lampwgan: " Maksud, sering mondar-mandir

di sini adalah mernakan kotoran. Hadits iru mudhtharib, sanadnya

dipermasalahlon, banyak pertedaan dan rancu, menurut

kesepakatan para hartzh. Di antara ulama lang menjelaskan

keranorannya adalah Al Haftzh Abu Al Qasim bin Asakir dalam Al
Athn[ tladib tutr dha'if SeandainSra hadits tersehrt shahih, tenhr

akan ditdsir{<an makan dagrng keldai dalarn kondisi darurat. Di
samping itu, hadits ini berisi hsah pribadi Snng tidak memuat pesan

urnurn, sehingga dia tidak bisa dijadikan hijah. Wallahu a'lam.

C-abang: Daging bshal hararn menunrt madzhab Slpfi'i.
Pendapat ini dikernukakan oleh selunrh Imam keorali keterangan

yang diriualatkan oleh uhrna madzhab lorni dari AlHasan Al Bashri

bahua beliau . Dahl karni adalah hadits Jabir di atas

dan hadib lainrya.

:r:'1$3rrg: Daging aniing, menunrt rnadzhab S!afi'i, adalah

tnrarn. Pendapat ini dikernukakan oleh sehrnrh lrnarn kectrali sattr

riwalnt dari Malik tentang anak anjing.
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Cabang: Mentrut madzhab Syafi'i, kucing iinak haram

untuk dimakan. Pendapat ini didulnrng oleh iumhur ulama, natntrn

dipe6olehkan oleh Al laits bin Rabi'ah. Malik mengatakan, malouh.

Sebagian ulama madzhab kami berkata, malouh tandh. Sebagian

lang lain berpendapat, makruh saia. Wallahu a'hm.

Cabang: Menyernbelih keledai, hghal, dan her,rnn

sejenisn5n Sang tidak boleh dimakan trnturk disamak larlitrp atau

diambil da$ngnya sebagai umpan qnhrk mernbtrnr kucing, btmsrg

elang, dan sejenisnSn, menurut madzhab q/afi'i hukumnp adalah

hamm. Namun, Abu Hanifah mernpe$olehlranrqn. Rincian rnasalah

ini akan lebih jelas dalam bab tentang perabotan.

Aqrsyirazi *u berkata: Adapun binatang darat lnng
liar, hukumngp halal, seperti nrsa dan sejenis sapi liar, ini

berdasarkan firman Allah, ;{Stt lil U5 'dun tnns

menghalalkan segala Wng baik bagt mereka-" (Qs- Al
A'raaf l7l 157). Rusa dan seienis sapi liar termasuk

sesuatu lnng baik. Dia boleh diburu dan dimakan

dagingnSp.

Keledai liar halal dikonzumsi berrdasarlran a5pt ini
dan sebuah riwalpt "Abu Qatadah bersama beberapa

orang lnng sedang ihram. Dia sendiri telah bertahalul-
Tiba-tiba beberapa ekor keledai liar muncul di hadapan

mereka. Abu Qatadah mengejamya dan berhasil melukai

seekor keledai betina. Mereka memakan d.gingnlra, dan
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berkata, 'Kami malon daging buruan, padahal sedang
berihram?' Mereka membaua sisa daging keledai ifu.
Rasulullah $ bersabda, 'Makanlah sisa dagingnya.'

Da$nS hyena (dhabul halal, berrdasarkan firman

Allah gi, +i:.Pl ,ij U3 'Dun wrTs menghalalkan

segala yang baik bagr merel<a. " (Qs. Al A'raaf I7l: L571.
A$rsyafi'i mengratakan, "Orang-orang memakan da$ng
hyena dan memperjualbelilranqTa di daerah antara Shafa
dan Maruah. Jabir meriwagTatkan bahwa Nabi S
bersaMa, iA, '^;::'i tit W *J.:t ,yt V" f,LlrSunsguh,
h5rcna adalah hewan buruan tlang boleh dimakan. Jika
orzrng ihnm membunuhngm, dia dikenai dam *ekor
I<ambing gibas'-

Penjelasan: Hadits Abu Qatadah oleh Al
Bukhari dan Mtrslim. Hadits Jabk shahih, oleh Abu
Daud, AtsTirmidd, An-Nasa'i, hnu Majah, dan png lainnSn dengan
sexnua sanad yarE shahih.

At-Tirmirtzi berkata, "Hadits hasn shahih." Redaksi,
"&naha," artinya muncul. Redaksi, "Mereka memakan dan
memperjualbelikanngra," kata ganti (rya) pada kata
"Memperirnlbelikanngra" men{uk pada kata 'dagurg hyena', jika

men$uk pada kata 'hyena' tenfu menggunakan kata ganti femimin

0a hrkan iri).

llata, dhabu' atau dhab'bentuk btsnial>nya dhabani dan
jarnaknya dhab: Bentuk funggal maskulinnya dhib'an, dan jamak

dhab in sarna seperti sirhan dan sinhin.
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Hukurn: Her,tran darat png liar halal dikonsumsi, s€perti

tlrsa, seienis sapi liar, keledai dan hyena, seperti lrang telah

dikemukakan oleh Aqrsyirazi. Sennra ini t€lah disepakati para

darna.

IGmbing gunung hukumnSn hdal, ulama tdak berteda

pendapat soal ini.

Cabang: Hyena (dhabul dan rubah mubah,

mentrrut kami, Ahmad, dan Daud. Abu Hanifah mengharamkan

keduanya. Malik berkata, "Daging dua binatang ini dimakruhkan." D
antara ulama 5ang mernubahlon hyena adalah Ali bin Abu Thali,

Irhuq bin Rahawaih, Ab,u Tsaur, dan seiumlah sahabat dan tabi'in.

Sernentara ifu ulama yang mem rubah pitu Thauars,

Qatadah, dan Abu Tsaw.

Assrsyirad #s trerkata: Daging kelinci halal

dirnakan, berdasarkan firman Allah &, {Jrl A1 b-;
'Dan Wng menghalalkan segala wng baik bagi
mereka.' Kelinci termasrk binatang $ang baik untuk
dimalon- Juga, atas dasar hadits yang diriwalTatlran oleh
Jabir bahura seorang budak milik kaumn5Ta menangkap
seekor kelinci lalu menyembelihn3Ta dengan bafu (tujarn).

Jabir bertarqp kepada Rasulullah & apatrah boleh

memakanrryTa. Beliau memerintatil<an untuk
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Daging ynrbu' fierboa, sejenis fihs) hukump

halal, bendasarkan firman Allah #, ,{{\l ,i3 U3
'Dan tlarlg menghalalkan segala wng baik basl
mer"elra-"

Yarbu' termasuk sesuafu yang baik, enak, dan
boleh diburu. Selain itu, ynrbu'fidak membela diri dengan
taringnSTa, maka dia mirip dengan kelinci.

Musang dan marmut juga halal dimakan,
berdasarlran alasan yang telah karni sebutkan dalam
kehalalan rubah.

Daging landak (qnfudd halal dimakan berdasarkan
riwayrat bahun Ibnu Umar & ditanfra tentang hulrurn

daging landak. Beliau lalu membaca firman Allah #,< S
, - *, -t6" iF (9 Ay'uJ-Y a'$ 'Ihakanlah, 'Tidak

lrudapti di dalam apa tmng diwhrykan l<epdalru,
suafu Wng dihanml<an memal<annga bagi Wng ingin
mennkailrp. " (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Selain itu, landak dagingnya lezat dan tidak
membela diri dengan taringnya, karena ifu dagingnya
halal dimakan seperti kelinci.

Dagrng biawak (dhabfl hahl dimakan,
berdasarkan keterangan lrang diriwayatkan oleh Ibnu
Abbas .{Slo, bahwa dia menlrima khabar dari Khalid

l0 hnu Khalid; txbabah Al Kubra; hnu Abdullah bin Abtns: Lxbabah Ash-shugra,
dan Maimunah ummul Mukminin adalah tiga saudara kandung. Bapak mereka
bernama Al Harits bin Hazn Al Hilali, sdangkan saudan perernpuan seibu mereka
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bin Walid: Suatu hari dia bersama Rasulullah S
mengunjungi kediaman Maimunah q. Dia mendapati

daging biawak panggang di rumahnya. Daging biawak
itu disajikan kepada Rasulullah &, Rasulullah g
mengangkat tangannya (iglarat menolak).

Khalid meraihnya, lalu bertan5Ta, 'Apakah biawak
ifu haram, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
" Tidak, tetapi dia tidak ada di daenh l<aumku- AIru
merzrsa kunng furtarik pada4n " Khdid berkata, 'Aku
mengerat dagingnya lalu memakannga sementara
Rasulullah $ memperhatikanku, tanpa melarangnya.

Penjelasan:

Hadits Jabir tentang hukum kelinci diriwayntkan oleh Al
Baihaqi dengan sanad yang hasan. Ada sejumlah hadits shahih

yang semakna dengan hadits ini. Di antaranya; Hadits Anas, dia

berkata, "seekor kelinci berkelebat dari sebuah lubang. Aku
berusaha mengejar dan berhasil menangkapnya. [-alu aku

membawa kelinci itu pada Abu Thalhah. Dia langsung

menyembelih dan mengirimkan lengan dan pahanya kepada

Rasulullah & dun beliau menerimanya." Hadits ini diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Al Bukhari sebelumnln disebutkan "lalu

memakannya." Sementara ifu, atsar yang disebutkan dari hnu
Umar, tentang landak, merupakan sebagian hadits yang panjang

knama Asma binti Umais Al Khats'amiah, adalah ibu Abdullah bin Ja'far bin Abu
Thalib, Muhammad bin Abu Bakar, Aun serta Yahya bin Ali bin Abu Thalib.
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dari Isall bin Namilah dari bapaknya, dia berkata, ",lAl<rr bemda di
dekat hnu Umar, lalu beliau ditanp tentang hukum mengonsumsi

dagng landak. Beliau latu rnembaca ayat, AyAJ-U 4'S< S
"KailiiitEi,- 'Tidak lolapti di dalan aF gng diurahyulan
kepdalat, dan setensrya."(Qs. Al An'aam t6]: 145).

Seorang Sfil*r !/ang berada di samping hnu Umar
berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Pernyataan ini
dikemukakan pada Rasulullah $, lalu beliau menanggapi,'Hewan

Sang kotor dari sel<ian banyak heunn-hewan kotor."

: Ibnu Umar berkata, "Seandainya Rasulullah #
rnengucapkan kalimat tersebut, maka pendapat dia seperti Sang
beliau katakan." Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang

dha'if. Al Baihaqi menyatakan Abu Daud tidak merir,uayatkan

hadits tersebut kecuali dengan sanad ini.

Al Baihaqi menambahkan, sanad hadits in dhalif Adapun
hadits Ibnu Abbas dari Khalid diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan
Muslim.

Redaksi, "Lalu manyembelihngra dengan mantmh'.
Marutah, artinya bafu. Kata qunfudz atau qunfazd flandak),
dikemukakan oleh Al-Jauhari, bentuk jamaknya qanafidz.

Kata, wabr (marmut) benfuk jarnaknya wibaar. Dhabb
mahnudz, artinya daging biawak panggang. Kata faiAnrfuh,
demikian redaksi lnng tepat dan dikenal dalam ktab-ktab hadits,
fikih, dan lainn!,a. Sebagian ulama yang mengomentari redral<si Al

u Al Hdizh lbnu Hapr Al Asqalani menyatakan dahm At-Tan\ "lsa bin Namilah
Udak dik€nal seorang sku Fajaui dan Hiraz dari generasi periwapt ketujuh. Abu Daud
meriura3atkan hadits darinya. Jadi, dia termasuk periwayat lnng tidak dikctahui sikap
dan kankternya, b,ulon 6dak dikenal sosolnrSra.
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Muhadzdzab menggunakan redaksi fajtanztuhu, artinya

'memotongnya'.

Hukum: Daging kelinci, tikus hutan, rubah, landak,

biawak, marmut, dan musang, halal dimakan. Tidak ada

pertedaan dalam masalah ini, selain marmut dan landak. Pendapat

lain menyebutkan dua binatang ini haram. Sementara pendapat

yang shahih dan berdasarkan nash, keduanya halal. Pendapat ini

telah ditetapkan oleh jumhur.

Daging duldul$andak besar) halal menurut pendapat yang

shahih dan berdasarkan nash. Namun, di sini terdapat pendapat

lain. Sedangkan kucing, fupai, fanal, musang bunfut pendek, dan

hawashil, di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syaf iyyah.

Perlama, pendapat yang shahih dan berdasarkan dalil Snng ada,

bahwa dia halal unh.rk dikonsumsi. Kdua, binatang ini haram

untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Hukum
Daging Biawak.

Madzhab Syafi'i menyebutkan, bahwa biawak

halal untuk dikonsumsi tanpa adanSa hukum maknrh. Pendapat ini

dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Jumhur. Ashab Abu

Hanifah mengatakan, bahwa daging biawak ifu makruh untuk

dikonsumsi.

Adapun daging tikus hutan hukmnSa adalah halal. Dimana

menumt kami, ia tidak memuat hukum makruh. Dalil kami adalah

hadits Khalid dan beberapa hadits yang tercantum dalam .Asi-

Shahihain.
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Adapun landak, menurut madzhab syafi'i, hukumnya harar
tanpa mengandung kemakruhan. pendapat ini didukung oleh
Malik dan Jumhur. Ahmad berpendapat, bahwa daging landak
haram- Para Ulama madzhab Abu Hanifah berpendapat, bahwa
dia rnakruh. Adapun tikus hutan menunrt kami, hukumnya halal
tanpa mengandung kemakruhan. pendapat ini juga didukung oteh
Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama..

Fuqaha Hanafiyah mengatakan, bah*ra daging tikus hutan
hukumnya makruh unfuk dikonsumsi. penytrsun At Bayan
mengutip dari Abu Hanifah tentang haramnya biawak, marmut,
musang, landak, dan tikus hutan.

AslrSyirazi *B berkata: Hewan lnng membela
dirinya dengan taring, dimana mereka menyerang
manusia dan hewan temak, hukumn5n haram unfuk
dimakan, seperti singa, harimau, serigala, mac.rn fuful,
dan beruang- Demikian ini berdasarkan firman Allah &,
qffi 4G i#t'Dan menghanmt<an *gata ,pns

buruk baqt mereka. '(Qs. Al A'raaf l7l: LSZI-

Hewan buas ini termasuk sesuafu yang buruk,
karena dia memakan bangkai dan dagingnya tidak
disukai oleh masyarakat Arab. Ini juga, mengacu pada
keterangan yang diriwayatkan 

"Lh 
-Ibrru 

eUUu, &
'Bahwa Nabi $ melarang konsumsi binatang buas yang
bertaring dan memakan burung yang bercakar..
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Mengenai iacl<al (sejenis aniing hutan) terdapat

dua pendapat - Pertama, dagingngra halal karena dia

fidak membela diri dengan taringnSTa. Ia sama seperti
kelinci. Kedua, luwak fidak halal karena bersifat kotor
dan berbau, karena dia termasuk jenis aniing- Karena
itlu, jackal fidak halal dikonsumsi.

Berkenaan dengan kucing hutan, di sini terdapat

dua pendapat. Pertama, daging kucing hutan tidak hald
karena dia berburu dengan taringnya. Karena ifu, dia

dilarang untuk dimakan seperti haltUn singa dan

harimau. Kedua, kucing hutan halal dimakan karena

termasuk binatang karena bisa beradaptasi menjadi
hewan liar dan herpan jinak. Kucing hutan lpng iinak
haram dimakan sedangkan kucing hutan lpng liar halal,

seperti keledai liar.

Hewan melata dan serangga haram dimakan,
seperti ular, kalajengking, tikus, kelelawar, kadal,l2
jangkerik, laba-laba, tokek, tokek besar, kumbang, ulat,
kecoa, dan kelabang. Demikian ini sesuai dengan

firman Atlah &, qSii 4ft i?j 'Dan

mengharamkan qala trang bun k bagi merela." (Qs. Al
A'raaf l7l: 1571.

Penjelasan:

Hadits lbnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim dengan

redaksinya. Al Bukhari dan Mtrslim meriunSatkannya dari riurayat

12 Bkratang fuii dalam batnsa orang awam hasa ds€but As'Salnli yang b€nttd(

sahliah. Al.4zha's:divi b€nh* iarnak dari AdrW.
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Abu Tsa'labah Al Khusyani, "Bahwa Nabi $ merarang memakan
seluruh binatang liar yang bertaring". Juga, diriwayatkan oreh
Muslim dari riwayat Abu Hurairah, Nabi $ bersabda, 

76 d k
79 kG L(-l/t 

'g; " Seluruh hewan iar Sang bertaring haram
dimakan."

Pakar bahasa menjeraskan, mir<hrab (cakar) dinisbahkan
unfuk burung dan he',r.ran buas ibarat kuku bagi manusia. Hasyarat,
merujuk pada serangga, hewan melata yang kecil, dan ular,
merujuk pada bentuk maskulin dan ferninirn,l3 seperti kata unzal<h
dan bathah.

Kata Aqrab, Aqrabah, dan earaba merujuk pada
kalajengking betina. Untuk karajengking jantan menggunakan kata
Uruban.

Kata Al l{hanafis, benfuk jamak dari l{hanfasa, atau
khanfusa'. Bentuk tunggal r{hafasa'rebih shahihdan rebih populer.
AI Jauhari menyatakan, ada satu pendapat yang mengatakan
bahwa bentuk tunggaln5ra adarah r{hanfas dan l{haniasah.

l<ata At Anakib bentuk jamak dan Ankabut, si perajut
jaring, seperti kita kenal bersama, arias raba{aba. Ar Jauhari
mmgatakan, lrang unum digunakan unfuk kata ini adarah benfuk
feminimnya.

t{ata samm abnsh, menurut ahli bahasa, berarti ,tokek
besar'. Para ahli gramatikal dan bahasa menyatakan , sannm abmsh
terbangun dari dua kata yrang dijadikan safu. Mengenai *ru
bacanp ada dua pendapat. p*tana, di-mabni-r<anfathah seperti

13 ndak tercantum datam naskah as{i. M,ngkin }ata yang terh,ng ini b€6,rnyi's€peru wazakh dan bthath: IGdua l€ta ini digunatcn untuk bentuk maskulin danferninim.

I
L
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kata khamsta asyara (dibaca fimma abndl. Kdua, kata png
pertama mu nb (diharakati sesuai tuntutan amil sebelumnya) dan

di-idhafalrkan pada kata kedua. Kata png kedua tidak menerima

tanwin lghair munshanil. 
,

lhta jilan jarnak dart iu'al (kumbang), sejenis serangga

tertentu png suka berkerumun di tempat yang kotor. Sementara

kata didanjamak da.'i.- daud, seperti kata aud dan idanyang bentuk

hmggalnya daudah.

Himar qabban sejenis serangga lnng ptrnya loki baryBk

(kelabang). l\ata qabban mengikuti pola kata fa'lan yrang tidak

munsharif, bukan be$entuk maltifah dan bukan iuga nakinh.

Wahhu a'hm.

Hukurn: AqrSrfi'i menlntakan, "Haram *nngo*tr*ri
binatang buas yang bertaring dan seluruh ienis burung yang

bercakar tajam, berdasarkan dalil hadits di atas.' Mereka

menjelaskan, maksud binatang Snng bertaring adalah binatang

3nng membela diri dan menyerang hamn lain dengan taringnya

(atau gadingnSn), sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy
Syirazi. Jenis herran tersebut seperti singa, harimau, macan tutul,

serigala, beruang, monyet, gajah, dan macan (bbt.Binatang Snng

disebtrtkan terakhir besamya sebanding dengan singa, dia disebut

yrya funnaq.

Sehruh binatang di atas, menunrt kami, haram untuk

dikonsumsi, kecrrali menunrt safu pendapat spdz (nyeleneh), lrang
mengatakan bahwa gajah halal untuk dimakan. Pendapat ini

diriuraptkan oleh Ar Rafi'i dari Imam Abu Abdullah Al Btrsanji dari

Ulama madzhab kami. Beliau beranggapan gajah har,F
menyerang anak sapi yang ganas, seperti halnya unta. Pendapat
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yang shahih dan masyhur, menyebutkan keharaman gajah unfuk
dikonsumsi.

Sementara ifu, jackal (sejenis anjing hutan) dan ibnu
muftaridh (sejenis musang) di sini terdapat dua pendapat fuqaha
Syaft'[4ph: Perbma, yang paling shahih, hukumnya adalah
haram. Pendapat ini ditetapkan oleh Al Murawazah. Mengenai
hukum kucing kecil, terdapat dua pendapat frrqaha Syafi,i5ah:
Pertama, png paling shahih, bahwa hukumnya adalah haram. AI
Hadrami mengatakan, hukumnya adalah halal uhfuk dikonsumsi.

Seluruh serangga bersifat kotor dan diharamkan selain 5rang
dikecr.ralikan dan yang dapat terbang. Termasuk pula dalam jenis
serangga yaifu binatang yang berbisa dan menyengat seperti ular,
kalajengking, dan kumbang besar (zanbui, dimana di daramnya
juga terrnasuk yaifu cicak dan berbagai jenisnya seperti bunglon
dan kadal. Al ldha sejenis kadal yang berkulit halus mirip dengan
tokek besar, dia bahkan lebih menjijikan dari tokek. Bentuk
tunggalnya izhah dan izhayah. seluruh binatang ini haram untuk
dikonsumsi.

Semut, semut kecil, tikus, lalat, kelelawar, monyet,
kumbang, kecoa, kelabang, dan ulat, semuanya haram dimakan.
Terkectrali ulat 3nng keluar dari keju, ctrka, sa!rur-sa! ran, buah-
buahan, dan seluruh jenis. makanan yang menjadi tempat
berkembansbiak ulat. Mengenai kehalalan memakan ulat seperti
ini ada tiga pendapat yang telah disinggung pada bab ar. pertama,

bahwa dia halal dimakan. Kdua, tidak boleh untuk dimakan.
Ketiga, dan yang paling shahih, bahwa ulat seperti ini boleh
dimakan berikut makanan tempat munanlnln si ulat, tidak dimakan
tersendiri.
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Luhaka'(sejenis kadal) haram dimakan. Yaitu, heunn kecil

yang suka menyusup ke dalam tanah jika mengetahui keberadaan

heuan lain.

Fuqaha Syafi'iyyah menyatakan, bahwa tarbu'(ierboa) dan

biawak dikecualikan dari golongan serangga, karena keduan5n

halal, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sekalipun

termasuk spesies serangga. Begitu halnya ummu habin (kadal

padang pasir), hewan ini halal menumt pendapat yang paling

shahihdari dua pendapat yang ada.

Mereka mengatakan, belalang dikectralikan dari herryan

yang menyengat, karena dia ;elas halal- Begitu halnya landak

menunrt pendapat yang shahih, seperti telah disebutkan di atas.

Adapun jangkrik haram dimakan berdasarkan pendapat yang

paling shahih, sama seperti kelelawar. Waltahu a'lam-

Cabang: Pendapat Ulama Tentang Hewan Melata

Dan Serangga Seperti Ular, Kalajengking, Kelabang,
Kecoa, Tikus, Dan Sebagainya.

Menurut ma&hab Syafi'i, bahwa seluruh binatang ini

haram untuk dikonsumsi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu

Hanifah, Ahmad, dan Daud. Malik mengatakan, seluruh binatang

ini halal, berdasarkan firman Allah &, (ii AyaJV A'4< S
tt;3K 6 Jyl^l:S- *G ii, "I{abl<anlah, 'Tidak kudapfi

di dakm ap tang diuahrykan kepadaku, sauatu tnng dihannkan

metnakannSn ba7t gn7 ingin manal<ann5a, keatati da7tng heunn

5nng mati hangkai). "(Qs. Al An'aam [6]: 145)
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Dan juga, berdasa,kan hadits At-Tahbt4 seorang sahabat
;9, dia berkata, "Aku bersahabat dengan Nabi $, namun aku
tidak rnendengar pengharaman terhadap serangga bumi.,, Hadits
riurayat Abu Daud.

'''AqrS!nfi'i dan para pengikutnp berargumen dengan

firman Allah &, q;:ii #ifr "Dan manshanmr<an sqara

tnng buruk bagi mael<a.'(Qs. Al A,raaf l7l: tSZl

Binatang-binatang png disebut di atas termasuk hanran yang
dianggap rnenjijikan oleh masyarakat Arab. Asysyafi'i juga
berargumen dengan sabda Rasulullah $, 'r.}k ,-tr'ti, n *
'r:4,:tljtuj iriar, q4ryif"*lr,*r{r , ;;.:t c-&,,6rv ,Ada

lima binatang tnng selunhnya fasik, *r[ oom dibunuh di bnah
hanm, tnifu burung Spgak, burung rajawali, kalaj,engking tikus,
dan anjing galak- " DiriwaSatkan oteh Al Bukhari dan Muslim dari
riur4nt Aislrah, Hafshah, dan Ibnu Urnar.

Dirir,'aSntkan dari syarik bahwa Nabi $ memerintahkan
untuk membunuh tokek. Hadits ini diriunyatkan oleh Al gdfiari
dan Muslim.

Mengenai firman Allah &, & Vi Al,,u3-6 Or4< S
1t; 3K 6 $ti^:38- *6" 'Ihbkantah, ,Tidak totdapti di

dalan aF wrg diu/ahwlan kepdaku, sqwfu t^ng dihammt<an
bagi 5nng ingin memal<annga, kq.tali dagtng heuant

Sangmati (bangl<ai). "(Qs. AI An'aam t6l: l4S)

14 At-Tdab bh Tsa'lab. surnber rain merryebutnya At-Talabba. Tsa,labah bin
Rabi'ah At-Tamimi Al Anbari adalah seorang otiu"t r,r,g rr"},a meriurayatkan hadit
ini.
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Asy$nfi'i dan ulama lainnya menanggapi, artinya sesuatu

yang kalian makan dan kalian anggap baik- AsySyafi'i

menufurkan, "Pesan ayat ini lebih tepat merujuk pada dalil

sunnah." Wallahu a'lam.

Sementara itu hadits At-Talab, jika memang shahih, dra

tidak memuat dalil, karena ucapannya, "Aku tidak mendengar"

tidak mengindikasikan orang lain tidak mendengamya. Wallahu

a'km.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang
Memakan Hewan Buas Yang Membela Drinln Dengan

Taring Seperti Singa, Macan Tutul, Serigala Dan
Sejenisnya.

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa heunn-hewan ini

menurut madzhab kami hukumnp adalah haram unfuk

dikonsumsi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Ahmad, Daud, dan Jumhur ulama. Malik berpendapat, hanran

tersebut makruh, tidak haram unfuk dimakan. Beliau berhujjah

dengan firman Allah &, fS & C? Syt JU 4 
"4< 

S

5 J;, xY *'4 si \i.;,'' t1'" j'^r; 3K J $V^f:;-

4ltti b$e+ "IGbkanlah, 'Tidak lndapti di dalan ap wls
diwahrykan kepdaku, sauafu Wng dihannkan ma nal<anng bgi
Wtg ingin memal<ann5a, kanali dagtn7 hewan Sang mati (bngkai),

danh Wng mengalir, da7n7 babi - l<arena semue, ifu kotor - atau

heovan tnng disembelih bukan atas (nama) Allah"(Qs. Al An'aam

[6]:145)
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Fuqaha s5rafi'i5yah berargumen dengan hadits-had iE shahih
yang bersumber dari hnu Abbas dan yang rainn5ra tentang
larangan memakan her,rnn buas l.ng bertaring, juga dengan
riwa5nt Muslim yang terah karni sebutkan di atas yang berbunyi
" Seluryh heumn buas yang berhring hann dimakan.,,

'Mereka menanggapi ayat di atas, bahwa Altah
memerintahkan Rasulullah unfuk menginformasikan bahwa beliau
tidak menemukan sesuafu yang dirarang pada urakfu ifu kec,ari
beberapa hal ini. Kemudian, munoil wahy,tr lain yang
mengharamkan heunn buas, latu beliau menginformasikan hal ifu.
ASat ini turun sebelum hilrah (ayat Makkiryah), sementara hadits-
hadits ini keluar pasca hijrah Madaniyah). Di samping itu, hadits
juga berdrngsi sebagai penjelas ayat Ar eur'an. waltahlu a'lam.

Cabang: Berbagai Jenis Hewan y*g
Diperselisihkan Status KehalalannSla Oleh Ulama Salaf.
- Menurut madzhab syafi'i, monyet haram unfuk dikonsumsi.

Pendapat ini dikernukakan oreh Atha', Ikrimah, Mujahid,
Makhul, Al Hasan, dan Ibnu Habib AI Maliki. Marik dan
jumhur para ulama ma&hab Maliki menyebutkan, bahwa dia
tidak haram unfuk dikonsumsi.

- Gajah hukumnya haram, menurut kami, Abu Hanifah, para
ulama Kufah, dan Al Hasan. AqrSya,bi, hnu Syihab, dan
Malik dalam safu riwayatrya memperbolehkan mengkonsumsi
gaiah- Argumen kelompok yang pertama, mengatakan bahwa
gajah termasuk binatang yang bertaring.

' Kelina hahl, menurut madzhab syafi'i dan juga hampir
seluruh ulama, selain keterangan yang diriuayatkan dari hnu
Arnr bin Al Ash dan lbnu Abu I aira bahwa mereka berdua
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memakruhkan kelinci. Beberapa hadits di atas

mengindikasikan kernubahan kelinci, dimana iuga tidak ada

sahr dalil pun yang melarang daging kelinci.

***

Asy-syirazi & berkata: Bumng hdal dimakan

termasuk di antanya adalah burung unta, berdasarkan

firman Allah &, t;S)l t rtt,4P bS 'Dan wls
menghalall<an segala t4ng baik bagi mereka-" (Qs- Al
A'raaf l7l= L57l

Para sahabat rg memutuskan orang yang berburu

burung unta di tanah haram dikenai dam seekor unta-

Hal ini mengindikasikan bahwa bunrng sebagai buman
yang boleh dimakan. Agnm jantan, ayam betina,
merpati, darraj, burung puyrh, burung qatha (snd
grousQ, bebek, bunrng l<araki, burvng pipit, dan burung
qtnabur [ark) halal untuk dikonsumsi, berdasarkan

firman Allah, ,t'i41 bi 'Dan yans

menghalalkan segala Wng baik bagi merel<a." (Qs- Al
A'raaf l7l, Lin Semua ienis unggas baik untuk

dikonstrmsi.

Abu Musa Al As'lpri meriwaSntkan, dia berkata,
'Aku melihat Nabi S sedang mengrantap da$ng a9ram.'

Safinah & mantan budak Rasdullah *,
menuturkan, "Aku memalan d.gng br.uung hubn
bersama Rasulullah &t."
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Belalang halal ,nfuk dimar{an, berdasarkan hadits
lrang diriuragTatkan oleh Affiullah Uin a6rArt +, ai.
berkata, 'Aku tunft berperang bersama Rasuruflah #
sebarr5pk fuiuh kali. Beliau memakan belalang dan kamijuga memalonnga."

Bunrng hudhud dan ualet haram dimal€n, karenaNabi I melarang memb,ntrhnSra. H;--l,ns boreh
dimalan tentu fidak dirarang ,nfuk memb,nuhn3ra.

Haram memakan burung yang menggunakan
cakamya unfuk berburu dan member. dii, seperfi burung
elang dan rajauali, ini sesuai dengan hadits'Ibnu Abbas& 'bah'a Nabi $ melarang -ur.u' heunn bu.s t*r,
bertaring dan memakan burung yang bercakar,.

- Burung ,qjary-ali dan gagak abqa, haram dirnakan,
sejalan dengan hadits yang-diriuralraGn oleh aisyah *,
bahwa Nabi g bersaMa, i;ir , gd6 J+i G 

.j& *'r:F 'JKr, if*tr2 $.\t ,ar;i,i iria,7-Lima;*, ,nns
boleh diburuh di tanah harar dan tanah haram: Lr*,
frl*rs, gagah kelabu, njaumli, dan anjing galak-'Binatang
yang diperintahkan ,ntuk dibun,h, tJ"r. halal ,-t t
dimakan.

Aist ah @ men5ratakan, "Sungguh, aku heran
1*s*, grang lnng memakan da$ns sagah padahal
Rasulullah s mengizinr'n kita ,ntuk *Zrriu,irrtr,lr.-

Bunmg gagak hitam besar haram dimakan, karena
bersifat menjijikan dan pemalon bangl'i. Bur,ng gagak
hitam sama dengan gagar( kerabu. Mengenai bi',ng
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ghilafls dan gagak kebun terdapat dua pendapat-

Pertama, burung ini tidak halal, berdasarlran hadits di

atas. Kdua, burtfirg ini halal, karena bunrng ini enak

dimalGn dan pemakan biii, dia sama dengan merpati dan

altam.

Serangga terbang sepefi tawon, kurnbang, dan

lalat haram dimalon, bendasarkan firman Allah e, i;)i
{$ft \ft 'Dan mengharaml<art qala wrg buruk

bagr merel<a.'(Qs. Al A'raaf [7]: 157)- Hewan-hewan

ini termasuk binatang kotor.

Penjelasan:

Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Hadits Safinah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi

dengan sanad yang dha'rf At-Tirmidzi berkata, "Hadits 'ni ghanh

tidak dikenal kecuali dari jalur periwayatan ini." Hadits Abu Aufa

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi "Aku

berperang bersama Rasulullah S sebanyak tuiuh kali. Kami makan

belalang bersama beliau. "

Adapun hadits larangan membunuh burung hudhud

diriwayatkan oleh ubaidillah bin Abdullah dari hnu Abbas, bahr,ra

Nabi $ melarang membunuh empat hanran, yaitu lebah, semut,

hudhud, dan burung sharad. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan

sanad yang shahih. Sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim,

yang disebutkan pada akhir kitabnya. Diriwaptkan juga oleh hnu

ls Di sini menggunakan athaf byan (keterangan sifat), karena ghadaf adalah

gagak qaizh, sebagaimana diungkapkan oleh AdDamiri dalam Ha5ah Al Ha5amn.
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Majah dalam Kitab Berturu dengan sanadnya sesuai syarat Al
Bukhari.

Larangan membunuh walet (burung layang_layang)
haditsnya dha'if dan mursaL Ada sebuah hadits yang diriwayatkan
oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Al Huwairits
Abdurrahman bin Mu'awi5ah yang menrpakan seorang tabi,i tabiin
atau tabi'in, dari Nabi S, bahwa beliau melarang untuk
membunuh burung unlet. Beliau bersabda, "Jangan membunuh
budz l<arena dia melindungi kalian dari 5nng lain."

AI Baihaqi berkata, "Hadits rni munqathi'." N Baihaqi
menambahkan, "Hamzah An Nashibi merir,vayatkannya dengan
hadits musnaf hanya saja dia diduga melakukan pemalsuan
hadits."

Hadits berikut im shahih, diriwayatkan dari AMullah bin
Amr bin Al Ash se@ra mauquf bahwa dia berkata, "Jangan
membunth kabk, l<arena suz*anya adalah bsbih dan jangan
membunuh kelekumr, l<arena ketika Baitul Maqdis diruntuhl<an,

"' dia berdoa, 'wahai Tuhanku, ben aku kekuasan atas laubn agar
aku bia menenggelamlan mereka.' Ar Baihaqi berkata,
"Sanadnlra shahih."

Hadits hnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Mtrslim. Penjelasan jalur periurayatan dan penjelmannya telah
dipaparkan pada pasal sebelumnya.

Hadits Aisyah, "Lima heunn llung tidak boreh dibunuh baik
di tanah halal maupun tanah haram...dan setenrsnla," menrpakan
hadits shahih. Dirnana hadits itu diriunptkan oleh Al Bukhari dan
Muslim, seperti yang baru saja kami diielaskan.
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Sedangkan hadits Aisyah, "Sungguh, aku heran dengan

orang yang memakan gagak...dan seterusnya," hadits ini

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang shahih. Hanya

saja, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Abu Uwais. Mayoritas

ulama men4halfkannya, dimana juga ada sebagian mereka

menilainga tsiqah. Muslim juga meriwayatkan darinya dalam

Shahibnya.

Cabang: Kata "Adapun burung ltha'ill" tercantum dalam

beberapa naskah. Padahal, redaksi yang tepat " ath-thairo, karena

haaberberfi-ty. jamak dari bentuk tunsgal tha'ir. Penjelasan ini

telah dibahas pada awal bab.

l{ata na'amah, menurut Al Jauhari, berbenfuk maskulin

sekaligus feminin- An Na'am namajenis sama seperti hammamah

dan hanmam.

Ad-Diik (ayarn jantan atau ayam iago), bentuk jamaknSp

diunk atau dikah. Daiiaiah atau diiiajah, yang lebih baku daiaiah

menunrt kesepakatan ulama, bentuk tunggalnya dajiaiah yarrg

mencakup arti ayam jantan dan betina-

AsySyirazi menggabungkan dik dan daiiajah bagian dari

bab menyebutkan kata yang umum setelah kata khusus. Hal ini

diperbolehkan, seperti firman Atlah &, A;'e:tylj 4 #l J;

c#fi(t'*.fi.tfi; 4'Jsi "Ya Tuhanku, ampunitah

aku, ibu bapat<ku, dan siap pun tnng memasuki runnhku dazgan

beiman dan semua oftng Wng beiman kld-kki dan peranpuan-'
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(Qs. Nuh t71l' 281 dan ftrman-Nya, # A'17 itt
"SawgguhnSa shaktku dan ibadahku. "(Qs. AlAn'aam 16l:7621

Qabj bunlrrs puyuh), jenis burung prryuh yang sudah

dikenal. Al Jauhari mengatakan, gabj berasal dari bahasa Persia
yang'telah diarabkan, karena huruf qd dan jim frdak akan

berkurnpul dalam safu kata dalam bahasa Arab.

Al Jauhari melanjutkan, kata qablah mencakup bentuk
rnaskulin dan feminim, sampai akhimga digunakan l<ata ya qub

untuk menrjuk burung puyuh jattarr.l6 thta qabjah dikhususkan

unfuk bentuk maskulin, karena ha yang terdapat pada kata ini
mengindikasikan dia sebagai benfuk hmggal dari jenis tertentu.

Demikian halnya kata nabmah (burung unta), sampai

akhimya digunakan l<ata zhalim untuk merujuk arti burung unta
jantan; nahlah, hingga digrxrakan kata 5m'gu6 (untuk lebah jantan),

dajjajah sampai digunakan kata haiqathan; bumah purung hantu),

sampai akhimya digunakan kata shad atau fa5nd dan hibara yang
kemudian digunakan kata kharab. Dan, masih banfk kata

sejenisn5ra." Demikian akhir pemyataan Al Jauhari.

l{ata qana6ur jamak dari kata qubbamh. Dalam sebuah

syair disebutkan benfuk funggalnp qunbunh, seperti biasa

diucapkan oleh masyarakat luas. Qubbanh adalah sejenis burung.

Hudhud, bentuk jamaknSn hadahid. Satu p"rdapal
menyebutkan, bentuk hmggal dan jamaknln sann yattu hadahid.

Adapun kata bazi (setenis burung .lang) di sini terdapat tiga
penyebutan. Pertana, penyebutan yrang populer dan baku yaitu a/
Ehzi. Kdua, Elaz. Dan, ketiga, bazi, sepert, diriwayatkan oleh lbnu

16 Nama yang digunakan untuk memjuk burung pu!,nh iantan, seperti l<ab zlnlim,
3a'ub, &n sfiada untuk burung unta, lebah, dan burung hanfu iar$an.

a,

.)
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Maki. Penyebutan yang terakhir ini ghaib yang diingkari oleh

mayoritas ulama.

Abu Zaid Al Anshari menyatakan, "Burung baz, syawahin,

dan burung pemangsa lain 5rang sering digunakan untuk berburu

dinamakan shaqur, benfuk tunggalnya ' shaqr, dan bentuk

ferninimnya shaqrah. Pengkategorian shaqr dalam kelas burung

baz sep*Adikemukakan AqrSyimzi dinilai kurang tepat, sekalipun

kategori ini sering diadaptasi olehnya dan juga ulama yang lain,

sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zaid.

Kritik di atas ditanggapi bahwa kategorisasi ini mempakan

bagian dari bab penyebutan sesuahr yang khusus setelah sesuatu

yang umum, seperti firman Allah &, .tl4iAy i+(:'S i( 6

jq, X'-i? *t3;t "Barangsiapa meniadi musuh Allah'

matail<at-malaitat-Nta, nsul-rarul-N5n, Jibdl dan Mikail-" (Qs- Al

Baqarah I2l:98ldan firman Allah e, frli?'r$,1r6fr 3E

6tl r7.6'fi A A,# 66'etb 3 * Ai
W "Dan (ingatlah) kefrka l{ami mengambil perianiian dari

para nabi dan dai engkau (sqdii), dad Nuh, Ibrahim, Musa dan

Isa puta MarTnm, dan Kami telah menganbil dari mereka

perjanjian yang tegah. "(Qs. Al Ahzab [33], 8)

Kata hida 'afi bentuk tunggal seperti kata inabah, jamaknya

hida'seperti kata inab. Kah fa'rah dapat juga dibaca fa'ra.

Sedangkan ghudaf bentuk jamaknya ghudfan. Ibnu Faris

menyatakan, ghudafbnxg elang besar. Al Jauhari menjelaskan,

ghudaf adalah burung elang qaidh. Al Abdari dan kalangan Ashab
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yang lain mengatakan, ghudaf adalah elang kecir yang hitam.
Wamanya sedikit kelabu. Wallahu a'lam.

Hrtkum:Pertarna, fuqaha Syafi,iSyah sepakat bahwa
burung unta, ayam, burung karki, hubari, burung puSruh, bebek,
burung qatha, burung pipit, qunbur, darrajah, dan merpati, halal
untuk dimakan. ulama madzhab kami mengatakan seluruh jenis
burung yang bertembolok dikategorikan ke daram rumpun merpati
dan semua binatang ini halal unfuk dikonsumsi. yang juga
termasuk dalam kategori burung jenis ini adalah burung tekukur,
burung dabas, perkutut, dan merpati hutan Vakhitatt).

Burung warsan (sejenis merpati) halal unfuk dimakan.
Seluruh jenis burung benfuk dan ciri-cirinya sama dengan burung
pipit juga halal dimakan, mencakup di dalamnya burung sha'wah,
zarzur, nughar, dan bulbul. Menurut madzhab yang shahih burung
andalib dan hamnh hukumnya halal untuk dikonsumsi. Terkait
dua jenis burung yang disebut terakhir, terdapat pendapat dha'if
yang menyebutkan dua burung ini haram. Mengenai burung
babgha' dan thawus ada dua pendapat. Al Baghawi dan ulama
lain menyebutkan, "Pendapat yang paling shahih menyebutkan,
bahwa burung ini haram unfuk dimakan."

Adapun burung saqnf, Al Baghawi memufuskan
kehalalann3a, sedangkan Ash-shaimuri mengharamkannya. Abu
Ashim Al hadi mengatakan, burung mula1b 

"hiltah 
yaitu sejenis

burung yang sering berputar-putar di udara seakan sedang
mengincar burung yang lain, hukumnya haram.

Burung hanfu haram dimakan seperti burung rakham.
Burung dhuwa' menunrt pendapat yang paring shahih dari dua
pendapat, hukumnya adalah haram. Ar-Rafi'i menyatakan,
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"Pemyataan ini berkonsekuensi bahwa burung dhuow'berbeda

dengan burung hantu." Akan tetapi, tambah Ar-Flaf i, dalam

Shihah Al Jauhari, dhuwa'mempakan sejenis burung malam dari

spesies burung hantu (hat t.

Al Mufadhdhal mengatakan, dhuwa' menrpakan jenis

burung hantu. fu-Rafi'i menyebutkan, mengacu pada pendapat ini,

jika terdapat pendapat lain tentang burung dhuqm'maka wajib

mengkategorikannya ke dalam burung hantu. Sebab, jenis burung

hantu jantan dan betina merupakan satu jenis yang sama, yang

tidak ada bedanya.

An-Nawawi berpendapat, bahwa pendapat yang paling

masyhur menyebutkan, dhuum'termasuk jenis burung hanfu. Dan
juga samanya hukum antara dhuwa'dan ham.

Abu Ashim mengatakan, nuhasy (sejenis burung elang)

haram untuk dimakan, seperti binatang buas yang suka

menerkam. Abu Ashim menambahkan, laqath (hewan yang

bercakar) halal kecuali ynng dikecualikan oleh nash. Al Busanji

berkata, "Iaqath halal, tanpa pengecrralian." Abu
Ashim berkata, selunrh binatang yang memakan bahan makanan

yang suci hukumnya halal, selain yang dikecualikan oleh nash.

Seluruh binatang yang memakan najis hukumnya haram.

Cabang: AsySyafi'i, Asy-Syirazi, dan ulama madzhab

kami lainnya berkata, "Seluruh burung yang bercakar unfuk

membela diri dan berburu seperti burung elang, rajawali, agab dart

sebagainya, hukumnya haram untuk dimakan, berdasarkan

keterangan hadits di atas.
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Kedua, Asy-Syafi'i dan para pengikut lainnya menyatakan,
bahwa hewan yang haram dibunuh, hukumnya haram pula untuk
dikonsumsi, karena seandainya dia halal dikonsumsi, tentu tidak
akan dilarang unfuk mernbunuhnya, seperti tidak adanya larangan
membunuh binatang halal. Oleh karena itu, semut dan lebah
hukumnya haram dimakan. Begitu pula burung rlalet (khithafl,
shard, dan burung hud hud, haram dikonsumsi, menunrt madzhab
Syafi'i.

Di sini terdapat pendapat dha'if yarrg mengatakan bahwa
ketiga hewan di atas mubah dimakan. Al Banadniji meriwayatkan
safu pendapat dalam Kitab Haji, yang memperkuat kebolehan itu
dalam burung sharddart hud hud.

Kelelawar jelas diharamkan. Ar-Rafi'i menyatakan, masih
terjadi perbedaan pendapat tentang hukum kelelatuar. Laffaf
haram menurut satu dari dua pendapat yang paling shahih.

Ketiga, ulama madzhab kami berkata, bahwa binatang
yang diperintahkan unfuk dibunuh, maka memakannya haram.
Sebab, Nabi $ memerintahkan unfuk membunuh lima hewan

fasik baik di tanah halal maupun di tanah haram. seandainya
her,rran ini halal dimakan, tentu beliau tidak akan memerintahkan

untuk membunuhn3n, padahal Allah telah berfirrnan, '"-fi qU

'r?7t; 
";1it 

'di5 { tLli"wahai orans-onns tnns beiman!

Janganlah kamu membunuh hewan buntan, ketika kanu sdang
ihram (haji abu umnh). "(Qs. Al Maa'idah tSl: 95)

Di antara hewan yang haram unfuk dimakan yaifu ular,
tikus, burung elang, dan setiap hewan buas yang berbahaya.
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termasuk dalam kategori binatang jenis ini pula seperti singa,

serigala, dan sebagainla seperti telah dijelaskan di atas-

Ulama madzhab karni memapad<an, bahwa tidak jarang

satu binatang mempunyai dua faktor atau bahkan beberapa faktor

llang menjadikannya haram dimakan. Burung baghatsah darr

d<hmahharam r.rntuk dimakan seperti keharaman burung elang-

Sementara itu burung gagak ada beberapa macam, di

antaranln yaihr gagak kelabu(abgal, para ulama sepakat

mengharamkan gagak kelabu berdasarkan beberapa hadits shahih.

Berikutrya gagak hitam besar, di sini terdapat dua pendapat.

Pqhma dan yang paling shahih, dimana juga llang telah

ditetapkan oleh Aqrsyirazi dan sekelompok ulama, bahwa

hukumnya haram unh.rk dikonsumsi-

Kdua, pendapat ini memiliki dua sisi- Sisi pertama

menyatakan bahwa dia haram dan sisi kduabahwa dia halal.

Gagak kebun 37ang berwarna hitam dan berposfur kecil,

yang juga disebut agh.Gagak jenis ini kadang ada juga yang

berparuh dan berkaki kemerahan. Mengenai hukum gagak kebun

terdapat dua pendapat yang masyhur, sebagaimana telah

dikemukakan oleh AsySyirazi berikut dalilnlp. Pendapat Snng

paling shahihmenyatakan bahwa gagak kebun halal-

Menurut pendapat yang paling shahih, ghadafharam untuk

dimakan. Ar-Rafi'i mengatakan, ada jenis bunurg gagak yang

ber.r.rama hitam atau keabu-abuan dan berfoshu kecil, terkadang

disebut ghadaf kecil. Burung ini haram unfuk dimakan menunrt

salah satu dan dua pendapat 3png paling shahih. Demikian pula

hukum burung aq aq. Wallahu a'lam.
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Keempad serangga yang terbang seperti lebah, kumbang,
lalat, nyamuk, dan sebagainya hukumnya haram untuk dimakan,
karena alasan png telah dikemukakan AsySyirazi.

Kelima, belalang halal dimakan, tanpa ada perbedaan
ulama, berdasarkan hadits di atas, baik belalang itu mati sendiri,
dibunuh orang muslim atau orang majusi, baik kepalanya dipotong
maupun udak tetap hukumnya halal.

Seandaiqn belalang terbelah dua dan sebagiannya masih
hidup, di sini terdapat dua pendapat ularna Syafi'1yah: perbma,
pendapat yang paling shahih, bahwa baEan tubuh belalang yang
terpotong halal, karena bagian ini seperti ma1nt, dan mayat
hukumnya halal. Kdua, haram, karena yang diperbolehkan dari
belalang adalah keseluruhan tubuhnya, demi menjaga
kehormatannla . Wallahu a'lam.

Cabang: Kami telah jelaskan belalang hukumnya halal
baik mati karena diburu orarig muslim, maiusi, atau mati dengan
sendirinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad,
Muhammad bin Abdul Hakim dan Al Abhari yang bermadzhab
Maliki dan jumhur ulama dari generasi salaf dan khalaf.

Al Abdari mengatakan: Malik berkata, "Belalang tidak halal
kecuali dia mati dengan suahr cara. Misalnya, dengan cara
memotong salah satu bagian fubuhya, dipuhrl, dibanting hidup-
hidup atau dibakar, meskipun kepalanya belum dipenggal.,,

Malik menambahkan, jika belalang mati sendiri atau mati
dalam sebuah wadah, dia tidak boleh dirnakan. Dirirlnyatkan dari
Ahmad sebuah riwayat dha'if, seperti madzhab Malik.
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Malik berargumen dengan firman Allah €!, 4r
'-^{f "Dilpraml<an bagimu (memakan) bangkai- " (Qs. Al

Maa'idah [5]: 3)

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits hnu Abu

Aufa di depan "Kami furut berpaang bercama Rasufullah fu
sebanyak tujuh kali. Kami makan belalang bersama beliau."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim-

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin

Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah #t
bersabda, "Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua

bangkai tnitu ikan dan belalang; sedang dua danh tnitu hati dan

limpa.'

Al Baihaqi menyatakan, "Juga, dirir,raptkan oleh

SulaimanlT bin Bilal danTaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar,

dia berkata, "Dihalalkan kepada kami, dua bangkai---dan

seterusnyla."

Al Baihaqi menjelaskan, "Inilah riuayat lnng shahih'"

Maksudnya, yang shahih orang yang mengUcapkan "Dihalalkan

kepada kami dua bangkai" adalah hnu Umar. Sebab, riwapt yang

pertama sanadnya sangat dha'if, berdasarkan kesepakahn para

hafizh untuk mendha'ifian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam-

Ahmad bin Hanbal menyatakan, dia (AMurmhman)

meriwayatkan hadits munkar, "Dihalalkan kepada kami dua

bangkai...dan setenrsnla." Maksud Imam Ahmad adalah rirrrayat

u grlainran bh Bhl At-Taimi rnar&Abu Muhammad dil Abu Ayrb Al'tt{adani. Ia

sdarg petrqpt !rug /5qahdangsn€md lrcddapan.

,w
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yang pertama- sementara riwayat png kedua, merupakan riwayat
yang shahih sebagaimana telah dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Riwayat kedua ini juga marfu', karena pemyataan seorang
sahabat yang memerintahkan kita unfuk sesuafu atau melarang
kita dari sesuafu atau menghalalkan kita dari sesuatu atau
mengharamkan kita dari sesuafu, semuanya merujuk kepada Nabi
$- Pemyataan tersebut menempati posisi statemen, "Rasulullah

$ bersaMa. Ini kaidah yang telah dimaklumi bersama. penjelasan

masalah ini telah dipaparkan berulang-ulang di atas. wallahu
a'lam.

Hadits ini umum, sedang aSnt yang digunakan sebagai
hujjah oleh Malik telah di-takhsis, seperti yang telah kami jelaskan.
Wallahu a'lam.

Hadits Sulaiman At-Taimi dari Abu utsman An-Nahdi dari
salman Al Farisi ig, dia berkata: Rasululah $ pemah ditanya
tentang belalang. Beliau menjaruab, "pasukan Allah
Aku tidak memal<annya, namun aku ndak mengharamkannSn,"
Hadits ini dirir,vayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, begitu
setenrsnya dengan sanad yang shahih.

Abu Daud menyatakan, "Diriurayatkan oleh Al Mu'tamir bin
Sulaiman dari ayahnya, dari Abu Utsrnan, dari Nabi $ secara
mursaL" Al Baihaqi berkata, "Demikian diriwayatkan oleh
Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari sulaiman At-Taimi.,,
Menurut hemat salra, keberadaan hadits yang dirir,uayatkan secara
murcal dan mutkshil tidak masalah, karena hadits yang di-
maushull<an oleh seorang perir,vayat yang tsiqah, dimana
tambahan periwapt tsiqah dapat diterima.

Al Baihaqi dan ulama madzhab kami berlota, 'Jika hadits
ini shahih, dia menjadi dalil atas bolehqn mengonsurnsi beldang,
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karena jika beliau tidak melarangnya, berarti dia halal. Beliau tidak

memakan belalang karena merasa jijik, sama seperti alasan yang

dikemukakan dalam penolakan daging biawak. Wallahu a'lam'

Cabang: Kami telah jelaskan sebelumnya, bahwa

madzhab Syafi'i mengharamkan seluruh binatang buas yang

bertaring dimana taringnya digunakan unfuk menyerang binatang

lain, seperti singa, serigala, macan tuhil, chetah, dan beruang'

Begifu halnya burung yang bercakar seperti burung elang, rajawali,

aqab, dan sejenisnya. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah,

Ahmad, dan Daud.

Malik menyatakan, "Binatang yang bertaring atau bercakar

makruh unhrk dimakan, namun fidak haram-" Dalil kami

tercantum pada hadits-hadits yang telah kami kemukakan di atas.

Apabila mereka berargumen dengan ftrman Allah &, e $< S

i^{S;- t'S & q" Ayeit"I{abt<anhh, 'ridak totdapn di

datam aF Snng diowhykan kepdalru, sanfu 5/ang dilannlan
mantalannya bg l,an7 ingin mantal<ann5a," (Qs- Al An'aam [6]:

145), tanggapan atas argumen ini telah disinggung pada masalah

pengharam hewan buas.

Cabang: Kami telah utarakan pandangan ma&hab Syafi'i

tentang hukum gagak kebun dan ghudaf. Malik, Abu Hanifah, dan

Ahmad.S berpendapat akan kemubahan bunmg ini-

***
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Aslr-Syirazi g berkata: Selain hukum hewan dan
burung yang telah disebutkan terdahulu, perlu kiranya
meninjau hal berikut; Jika hewan tersebut termasuk
binatang yang disukai oleh orang Arab, dia halal unfuk
dimakan- Jika dia termasuk binatang yang tidak disukai
oleh orang Arab, dia tidak halal dimakan. Dasarnya

iarah firman Allah &, ry iQt *{{tt !i| U5
qfii 'Dan menghanml<an segala Wtg buruk basl

merel<a dan ynng menghalalkan sqala yang baik bagi
merela- "(Qs. AI A'raaf l7l: L571.

Baik-buruknya makanan merujuk pada selera
orang Arab, dari kalangan penduduk perkotaan,
perkampungurn, memiliki kemudahan akses ekonomi
dan berkecrrkupan, bukan kalangan rendahan yang
tinggal di pedalaman, or.rng-orang fakir, dan yang
dalam kondisi darurat-

Apabila suatu makanan dianggap baik oleh satu
kaum namun dianggap buruk oleh yang lainnya, kita
seyogyanya merujuk kepada lpng dominan.

Apabila di negeri non-Arab (Ajarn) sepakat atas
hukum suatu makanan !/ang tdak dikenal oleh orang
Arab, dia perlu dibandinglhn dengan malranan yang
serupa dengannya (snng ada di Arab). Jika makanan
pembanding tersebut halal, maka makanan itu halal,
namun sebaliknya, jika malranan pembanding ifu haram
maka makanan itu adalah haram.
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Jika dia fidak mempunyai makanan pembanding

yang halal dan makanan pembanding yang haram, di

sini terdapat dua pendapat. Abu Ishaq dan Abu Ali Ath-

Thabrani menyatakan, makanan tersebut adalah halal,

berdasarkan firman Auah &, (!i AyalY, 4#< S

/*'d:ic fr''fi6'^-fiK it JYI^':s-rY&

-*;'i b $ CA 5 -b, f3g 'I{atalantah, 'ridak

Irudapati di datam apa Wng diunhwkan kepadaku,

sesuafu yang dihanml<an memakanng bagi Snng ingin

memakann5n, kecuali daging hewan yang mati hungkul,
darah yang mengalir, daging babi - I<arena semua ifu
kotor - atau hewan yang disembelih bukan atas (nama)

Ntah"(Qs- Al An'aam [6]: 145)

Pendapat ini di luar dari dua pendapat yang

dimaksud.

Ibnu Abbas I& menyatakan, makanan yang belum

disinggung status hukumnya, dia diberi dispensasi. Di

antara ulama madzhab kami ada lnng bependapat,

bahwa dia tidak boleh dimakan, karena hukum asal

binatang adalah haram. Jika status hukum suatu jenis

binatang masih diperselisihkan, maka berlaku atasnya

hukum asat.

Penielasan:
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Pemyataan yang dikernukakan oleh Ibnu Abbas
diriwayatkan oleh Abu Daud, dan setenrnya dengan sanad yang
hasan.

Diriwayatkan oleh AI Baihaqi secara marfu'dari salman Al
Farisi, j,ga dari Abu Ad-Darda' dari Nabi r$, beliau bersabda,

fi U'&.6s *;$.J h' ?? u ?,1,: *r$ Gitt ;;t 6 J,J,ar

9* 'U '9uafu barang gng hatat adalah squafu gng telah

dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, barang haram adalah
barang yang telah diharamkan oreh Attah daram Kibbnya.
sdangkan bamng tnng tidak disebutkan hukumnya, dia bagian
dari dispansasi dari-Njn. "

ulama madzhab kami menyatakan, bahwa ini merupakan
kaidah yang perlu diperhatikan dalam pmilaian tentang baik dan
buruk. Aq1$nfi'i mengkategorikan kaidah
dasar lnng umum.l8 Karena ifu, dalil yang

ini sebagai kaidah
paling umum dan

18 Demikian redalsi yang terdapat dalam kitab asri. Menurut hemat saya
Muhammad Najib Al-Muthi'i), bahwa Al Baihaqi meriuraptkan dalam kitab Ahkan Al
Q,n'ankar:F Aqrsyafi'i dengan sanad yang uo.u-uo d*i A"rrsrnfi,i, dia trerrota:"Ahli tafsir atau seseorang rylg.k" dengar dari mereka, uoLo-"nL tentang firman
Allah Ta'ala 'I{adan$, rua* n*pat di dalan ap Fr19 tird;,rfu, *fun,antulq, dammbr". Maksdq/a adalah apa gnrg t tbr,,rrak r.

Ittasttararat Amb biasanln m€ngl,rarnkan ro,,"t, karena dia temrasrh bamng lrangkotc dan hfllq dmana merdo p.n menghalkan banlak t"t L"ra" ai. U"if. Jadi,-sega6
!'"ng balh rnerurnrt merel<a adalah suatu Sarg halal, ."Lin u"u"""pu lrl !,,rg dik*Elikan.
Dmiltaiwa m6eka m€ngansgap 

"egata 
v"ng Uo.rt it, dit -rril U"O i-"1".

Dalart lwchdwAl M,-nitqda*t pn,,"t""r prg senpa d-g* ini, daram /4/
Umn(2171do, A*enn Al ttubn@au.-a,"d"d,,a,rg loi p"pfi-.

I&temngan ini mcrrper!{a r€daksi ArNauratpi m",,gora rriaurr a".u, umum dan
terperca;,ra menFakr sandaran hurcm, !.ng dixfikan acuan oleh Ary$pfi,i. yailu
fitmal Alhh O, "Dan nagibmm,lan qala gg bunrk bgt mqel<a &n 5angmqgtzalalkan qah gg btk bagi mq*.,{es. Al A'raaf fll, til)

terpercaya untuk dijadikan sandaran adalah firman Allah w, Mj
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(;fi ryigt .;$l )13 "o* menshammtan sqata

5ang buruk bagi mereka dan yang menghalalkan segala yang baik

bagi m*el<a.'(Qs. Al A'raaf fnz 7571dan firman Allah, €$gI

,t r,:$r\ F 
'i; S 7 '$ -(l11 'Mereka bertanva

kepadamu (Muhammad), 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?'

Katakanlah, 'Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) inng baik'

baik',"(Qs. Al Maa'idah [5]:4)

Ulama madzhab kami dan yang lainnya menyatakan,
,,Maksud 'baik' di sini bukanlah halal, karena seandainya yang

dimaksud adalah 'halal'," tentu pengertian ayat di atas menjadi

'dihalalkan bagimu yang halal'. Di sini tentu tidak memuat

penjelasan. Jusku yang dimaksud makanan yang baik adalah,

segala sesuahr yang dinilai baik oleh orang Arab, dan makan yang

bumk adalah segala sesuah: yang dinilai buruk oleh mereka.

ulama ma&hab kami menambahkan, bahwa kaidah ini

tidak merujuk pada klasifikasi manusia dan tidak memberikan

kebebasan kepada setiap orang unhrk menilai apa yang mereka

anggap baik atau buruk. Hal tersebut jushr mengakibatkan

perbedaan hukum halal-haram dan menimbulkan kerancuan

hukum. Dimana, kondisi seperti ini, juga tentu bertentangan

dengan kaidah-kai dah s5nra'-

Oleh sebab ihl, menurut ulama kami, waiiblah

mempertimbangkan penilaian orang Arab. Mereka umat yang

paling tepat duadikan rujukan tentang baik-buruknya sesuaht,

karena mereka menjadi objek dal$/ah pertama. Masyarakat Arab

bertipikal menengah. Mereka dapat mengendalikan seleranya
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terhadap segala yang kotor dan tidak terlalu ketat terhadap segala
yang nikmat sehingga mempersempit ragam makanan yang baik
bagi manusia.

Ulama madzhab kami menplaskan, bahwa standar baik-
tidaknlp makanan merujuk pada orang Arab yang bertempat
tinggal di perkotaan dan pedusunan, bukan pada orang Arab
pedalaman yang hidup serta kurang yang makan apa saja tanpa
mernilah-milah, mengacu pada orang-orang yang berkecukupan
bukan mereka yang membutuhkan dan juga merujuk pada kondisi
mer,uah dan serba tercukupi, bukan kondisi payah dan sulit.

Ar-Rafi'i menyatakan, "standar baik-tidaknya makanan
merujuk pada kebiasaan Arab yang hidup pada masa
Rasulullah $, karena perintah agama ini (khitha6) ditulukan pada

mereka." Bisa juga dikatakan, lanjut Ar-Rafi'i, standar tersebut
setiap saat merujuk pada yang hidup pada zamannya.

Ulama ma&hab kami menjelaskan, "Apabila masyarakat
Arab menilai baik sesuafu atau menyebutrya sebagai halan yang

halal, maka dia halal dan apabila mereka menilai buruk sesuatu

atau mengkategorikannya sebagai hevuan haram, maka dia haram.

Apabila safu golongan fuab menilai suatu makanan baik,
narnun golongan Arab lainnya menilainya buruk, kita mengikuti
golongan 5nng paling dominan. Jika jumlah dua golongan ini
sarna, di sini ada beberapa pendapat.

Al Mawardi dan Abu Al Hasan Al lbadi menyatakan, "Kita
mengikuti penilaian masyrarakat Quraisy, karena mereka pusat

bangsa Arab. Jika Qumisy berbeda soal baik-bunrkryn makan dan
tidak ada taqibnya atau mereka ragu dan belum menetapkan
hukumnya atau juga kita tdak mendapafi penilaian masyarakat
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Quraisy dan orang Arab lainnya, maka kita mempertimbangkan

hewan yang paling mirip dengannya.

Kemiripan tersebut dapat dilihat dari bentuknya, bisa dari

sifatnya seperti suka menyerang dan menyergap, dan bisa juga dari

rasa dagingnya. Jika ditemukan dua hewan yang sempa secara

sama dengannya atau tidak ditemukan hewan yang serupa

dengannya, di sini terdapat dua pendapat yang masyhur,

sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Pertama, yang pahng shahih, bahwa hewan tersebut halal.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al Hamimain dan

cenderung didukung oleh Asy-Syafi'i. Kedua, bahwa heunn itu

haram.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa rujukan baik-

buruk hewan pada masyarakat fuab hanya dapat digunakan jika

tidak ditemukan nash yang menghalalkan atau mengharamkannya,

tidak terdapat perintah ataupun larangan ufuk membunuhnya. Jika

ditemukan salah satu dari dalil ini, maka kita berpedoman padanya

dan sama sekali tidak merujuk pada penilaian orang Amb- Di

antara binatang yang tidak punya rujukan dalil adalah golongan

serangga dan sebagainya, seperti telah dijelaskan terdahulu-

Wallahu a'lam-

Cabang: Apabila kita menemukan binatang yang tidak

diketahui hukumnya dalam Al Qur'an, sunah Rasulullah, tdak

diketahui apakah dia dinilai baik atau buruk, juga tidak tercantum

pada kaidah terpercaya lainnya dan ditetapkan haram dalam

syariat sebelum Islam, apakah kita memberlakukan terus

keharaman tersebut?
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Dalam menanggapi masalah ini, kiranya ada dua pendapat
Asysyafi'i: Pendapat yang paling shahih, menyebutkan bahwa
hukum haram tersebut tidaklah diberlakukan, demikian menurut
konsekuensi dari pemyataan jumhur fuqaha syaft'[ah. Demikian
konsekuensi terpilih, menurut ulama madzhab kami, dalam ushul
fikih.

Jika kita memberlakukan tems hukum itu (istishha6) maka
disyaratkan pengharaman binatang tersebut dalam syariat mereka
(umat terdahulu) mengacu pada Al Kitab, sunah atau disaksikan
oleh dua orang Snng adil dan telah rnasuk Islam serta mengetahui
mana dalil yang telah diubah dan mana yang tidak.

Al Mawardi menyatakan, "Dengan demikian seandainya
mereka berselisih pendapat soal hukum kehalalan suafu binatang,
kita merujukn5ra pada hukum syariat yang paling dekat dengan
Islam, yaitu syariat Nashrani. Jika mereka kembali berbeda
pendapat, di sini terdapat dua pendapat yang dijadikan acuan
ketika terjadi kasus kontadiksi her,r,,an yang serupa. pendapat yang
paling shahih adalah menghalalkannya. Wallahu a,lam.

***

Asy-Syirazi *, berkata: Peranakan antara binatang
lnng halal dan tidak hdal, tidak halal untuk dikonsumsi,
seperti hewan sim' peranakan antara serigara dan
anjing hutang, keledai peranakan antara ketedai liar
dan keledai jinak- Alasannyn, peftrnakan ini terlahir dari
hewan yang boleh dimakan dan tidak boreh dirnakan,
maka bagian yang dilarang mendominasin3ra, seperti
baghal.
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Penjelasan:

AsySyafi'i dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa

Sim, baghal, dan peranakan dari hetr,ran yang boleh dimakan dan

tidak boleh dimakan, baik heuran yang boleh dimakan ini jantan

maupun betina, hukumnya adalah haram, berdasarkan alasan yang

telah dikemukakan Asy-Syirazi.

Jerapah hukumnya haram, ulama sepakat soal itu-

Sebagian ulama mengkategorikan jerapah sebagai peranakan

antara hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.

Seandainya dari seekor kuda dan keledai betina liar atau

dari dua jenis binatang yang halal dimakan lahir binatang

peranakan, maka binatang ini halal untuk dikonsumsi. Pendapat

ini ditetapkan oleh Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam.

***

Asy-Syirazi & berkata: Hewan ialalah malruh
dikonsumsi. JaIaIah, hewan yang sebagian pakannSp

terdiri dari kotoran, misalngra seperti unta, sPi,
kambing, dan ayam. Demikian ini sesuai dengan
keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas .{&,

'bahwa Nabi $ melarang air susu ialalah.'

Jalalah fidak haram dimakan, karena kotoran
yang menjadi sebagian besar pakannya fidak mengubah
dagingnya. Kondisi ini tidak menyebabkan adanya
pengharaman-

Apabila hewan jalalah diberi pakan yang suci dan
dagingnya kembali menjadi enak, dia tidaklah makruh.
Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari
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Ibnu Umar &, dia berkata, 'Berilah makan jalalah
dengan pakan yang suci: Unta selama 40 hari, kambing
selama 7 hari dan a37am 3 hari.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas men-rpakan hadits yang shahih,

diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dengan
sanad shahih.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Ulama madzhab kami berkata, "Jalalah adalah binatang
yang makan kotoran dan najis. Jalalah bisa dari jenis unta, sapi,

kambing, dan ayam.

Safu sumber menyebutkan, bahrln jika sebagian besar
pakan her,r,ran najis, maka dia disebut jalalah. Namun, jika
kebanyakan pakanngra suci, maka dia tidaklah disebut jalalah.

Pendapat yang shahih. adalah pendapat yang dikemukakan
oleh jumhur ulama, dimana mereka tidak memperhatikan banyak-
tidaknya pakan najis yang digunakan. Acuann5a hanya pada bau
dan busuk-tidakqp aroma daging. Jika aroma dan bagian lain
henran ini tercium bau najis, dia tergolong jalahh, narnun
sebalikqn jika tdak tercium bau tersebut, maka dia bukanlah
jalalah.

Apabila daging jatalah ini rasanya telah benrbah, dia
maknrh untuk dimakan, ulama sepakat soal ini. Namun pakah dia
tergolong makruh bnzih atau tahrim, maka di sini terdapat dua
pendapat yang masyhur dari jalur periuralatan ulama Khr.rasan.
Pertama, menunrt jumhur yang ditetapkan oleh ASfsyirazi dan
jumhur ulama lrak serta di-shahibl<an oleh Ar-Rtalani dan pam
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ulama muktamad lainnya, bahwa her,ruan tersebut hukumnln

makruh tanzih.

Ar-Rafi'i menlntakan, "Mayoritas ulama men-shahiltk,an

pendapat ini."

Kdua, malmth tahrim. Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Ishaq Al Marwazi, Al Qaffal dan di-siaAr#kan oleh Imam Al

Haramain, Al Ghazali, dan Al Baghawi- Safu sumber

menyebutkan, bahwa perbedaan pendapat ini terjadi lika dari

dag*g her,van ifu benar-benar tercium bau najis atau samar-samar

tercium bau najis. Jika hanya sedikit bau najis yang tercium, ifu

jelas tidak masalah.

Ulama ma&hab kami menyatakan, bahu/a apabila seekor

hetvan yang dagingnla mengeluarkan bau tidak sedap dikarantina

dan diberi pakan yang suci, lalu bau tidak sedap itu hilang,

kemudian dia disembelih, maka dagingnya jelas tidak makmh.

Ulama madzhab kami menambahkan, bahwa tidak ada

batasan jumlah b.rapa banyak pakan suci lnng mesti diberikan

dan fidak ada batasan waktru berapa lama her,rnn ifu harus

dikarantina. Batasnya hanya mengacu pada kebiasaan atau dugaan

bahwa bau najis tersebut telah hilang.

Seandainln her,van ini belum diberi pakan lnng suci,

larangan tersebut tetap berlaku, sekalipun setelah disernbelih

dagingnya dictrci, dimasak dan meskipun bauqp telah hilang."

Seandainya bau najis hewan ini hilang seiring berjalannya

wakhr, Al Baghawi berpendapat, "Larangan ifu masih berlaku-"

Ulama lain berpendapat, bahwa larangan ini Udaklah

berlaku.
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Ulama ma&hab Syafi'i melanjutkan, "seperti halnya
Iarangan memakan da$ng jalalah, kita luga dilarang meminum air
susu dan memakan telumya. Hal ini berdasarkan hadits shahih
tentang susu jalalah.

Bahkan, menumt fuqaha SSrafi'i1ryah, kita makruh
mengendarai heuan jalalah, jika antara penunggang dan hetvan
tersebut tidak terdapat penghalang. Ash-Shaidalani dan ulama
lainnya berpendapat, "Ketika kita diharamkan memakan daging
jalalah berarti dia najis.19 Namun, kulitnya bisa suci dengan cara

disamak. Pemlntaan ini berkonsekuensi terhadap kenajisan hiit si

heuran.

Ar-Raf i menyatakan, "Kulit tersebut najis, jika bau najis
tercium dari tubuhnya. Demikian pula jika bau ini tidak tercium,
menumt pendapat yang paling shahih, seperti halnya daging."

Ulama ma&hab kami menyatakan, bahwa merebaknya bau
fidak sedap -jika kita mengharamkan dagingnya dan
mengkategorikannya sebagai najis- tidak serta merta memastikan
kenajisan heuran tersebut saat hidup. Sebab, andaikan kita
menajiskan hs'ruan jalalah, dia satna saja seperti anjing yang
kulitnya tidak akan suci dengan cara disamak. Bahkan, jika kita
putuskan daging jalalah haram, tenfu dia seperti her,uan yang tidak
boleh dimakan dagingnya. Jadi, kulit he\ nn jalalah tidak suci,

narnun dia dapat disucikan dengan cara disamak." Wallahu a'lam.

19 Demikian keterangan yang tercantum dalam sduruh nastoh asli. Redaksi yang
benar 'Kulitrya tidak dapat srrci dengan cara disamak'. S,taterren ini mengacu pada
kaidah "Heunn yang dagingr\E haram dan termasuk nafls ain, ia Udak bisa suci
dengan cara disamak, selain bangloi herpan 1nng halaP" walhhu a'alm.

t1
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Cabang: Anak kambing yang dibesarkan dengan air susu

anjing hukumnya sarna dengan hewan ialalah yang sah. Di sini

terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'i54;ahz Pertama, pendapat

yang paling shahih, bahwa anak kambing ini halal unhrk dimakan.

Kdua, udak halal untuk dimakan. Penjelasan dua pendapat ini

telah disinggung pada permulaan bab.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa tanaman yang

tumbuh di tempat sampah tidak haram dikonsumsi, sekalipun

banyak sampah di akamya. [.ain halnya dengan buah atau

tanaman yang disimmi air najis. Penjelasan lebih lanjut tentang

masalah ini telah disinggung pada bab menghilangkan najis berikut

analoginya.

Cabang: Seandainya seseorang membuat adonan tepung

dengan air najis lalu memasaknya menjadi roti. Roti ini najis yang

haram dimakan. Namun, dia boleh diberikan kepada kambing,

unta, sapi dan sebagainya. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy
Syafii. Al Baihaqi mengutip penetapan beliau dalam kitab ls-
Sunan Al Kubnpada bab kenajisan air yang tenang.

Al Baihaqi berargumen dengan hadits masyhur- Dalam

sejumlah fatwa pen! rsun Asy-Syamil disebutkan, bahwa memberi

makan najis pada her,rnn yang halal dagrngnln, hukumn5n adalah

makruh. Keterangan ini fidak kontaradikff dengan ketetapan Aq1

Syafi'i soal makanan, karena substansinln tidak najis. Sementara

yang dimaksud oleh pen!rusun AsySynmiladalah najis 'ain-

Memberikan hidangan yang diadoni dengan air naiis

kepada orang miskin, pengemis dan orang lainnya tdaldah

diperbolehkan, tanpa dipendebatkan kembali oleh para ulama-
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sebab, manusia dilarang memakan barang yang terkena najis, rain
halnya dengan kambing, unta dan sebangsanya.

Ibnu Ash-Shabbbagh dalam Ar Fatawmmenyatakan, bahwa
tidak dimakruhkan makan telur yang dimasak dengan air najis,
seperti tidak makruhnya berwudhu dengan air yang dididihkan
dengan najis. Waltahu a'lam.

cabang: Pendapat para ulama Tentang Jararah.
Kami telah menyebutkan pendapat madzhab pada

pembahasan sebelumnya, bahwa jika hewan yang sebagian besar
pakannla najis, ini telah menyebabkan perubahan bau dagingnya
dan hukumnya malmth tanzih, sesuai pendapat yang paling
shahih. Dia tidaklah haram. Keharaman tersebut meliputi daging,
air susu, dan telumya.

Ahmad bependapat, bahwa daging dan air susu jararah
haram sebelum dia dikarantina dan diberi pakan yang suci selama
40 hari-" Beliau menambahkan, "Buah-buahan, Ci;i-ui;iu' a*
salrur-saluran yang disirami dengan air najis hukumnya adalah
haram. Wallahu a'latn. "

Terkait ketidakharaman jatalah, ulama madzhab kami
berargumen, bahwa saat pakan suci yang dimakan oreh hervan
temak berada di lambung, dia temajiskan. Jika begifu, maka
makanannya pastilah najis. Tetapi, hal ini tidak mempengaruhi
kemubahan daging, air susu, dan telumya. Sebab, najis yang
dimakan, mengalir di seluruh saluran pencemaan makanan dan
tidak bercampur dengan daging. Daging hanya menyerap sari-
srinlra. Hal inilah yang tidak berkonsekuensi atas hukum haram.
Wallahu a'lan.

ir
(

I
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Asy-Syirazi & berkata: Sementara ifu binatang

laut seperti ikan hukumnya halal, sesuai dengan hadits
yang diriwayatkan dari Ibnu Umar '{h bahwa dia

berkata, 'Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua

darah- Dua bangkai yaitu ikan2o dan belalang'

Sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa'

Katak tidak halal dikonsumsi, berdasarkan hadits

lnng diriwayatkan dari Nabi $ bahura beliau melarang

membunuh katak- Seandainya katak halal untuk

dikonsumsi, sudah tenfu beliau fidak al(an melarang

unfuk membunuhnSra- Selain dua jenis hewan ini,

terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'i167ah:

Pertama, dia halal berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah 6, bahwa Nabi *
bersaffia tentang laut 'Mandilah dan beruudhulah

darinya l<arena aimw suci dan bnglaintra halal'"
selain itu, katak termasuk binatang sBng hanya bisa

hidup di air. Jadi, dia halal dimakan seperti halt sn
il<an.

Kedua, binatang darat yang mirip dengannya dan

boleh dimakan, maka dia halal dikonsrrmsi dan binatang

darat yang mirip dengann1n yang fidak boleh

dikonsumsi, maka dia tidak halal r-rnfuk dimakan.

Demikian ini dengan mempertimbangkan hukum hewan

yang rnirip dengannYa.

20 Ddarn sehagian naskah t€rh.ilis "srnak."
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Penjelasan:

Atsar yang bersurnber dari Ibnu Umar berkuarita s shahih.
Penjelasan kasus ini baru saja dikemukakan pada bahasan
madzhab para ulama tentang hukum berarang. Adapun hadits yang
berisi larangan mernbunuh katak, diriwayatkan ot"r, eu, Daud
dengan sanad yang hasan, dan An_Nasa.i dengan sanad yang
shahih dari riwayat Abdurrahman bin utsman bin Ubaiduilah At-
Taimi, seorang sahabat. Dia keponakan Thalhah bin Ubaidullah.

Abdurrahman berkata, "seorang tabib Nabi s bertanya
tentang katak lrang dijadikan sarah satu bahan obat. Beriau
melarang dia membunuh katak."

Adapun hadits Abu Hurairah tentang laut merupakan haditsyang shahih- Redaksinya berbunyi, "Nabi & ditanya tentang
berwudhu dengan air laut- Beriau menjawab, 'Ia suci aimSa dan
halal bangkainSn'-" penjerasan hadits ini secara gambrang telah
dipaparkan pada permulaan Kitab Thaharah.

Thihal0impa), Dhifda, atau dhifdiWtal.), merupakan dua
lafazh yang populer, nannun yang paring shahih menunrt pakar
bahasa yaitu dhifdi'- sejumrah pakar bahasan menyanggah
penggunaan l<ata dhifda'-

Pemyataan ArySyirazi, ,,Hewan 
yang hanya dapat hidup di

air," guna mengecualikan hewan buas dan sejenisnya.

Hukum:

Ulama madzhab kami menlntakan, bahwa hatan Snng
mampu bertahan di air ada dua macam. p*tana, jenis halan
!,rang memang hidup di dalam air. Jika dia keluar dari air, hidupnya
terancam layalmya heuran yang disernbelih. Misalnya seperti ikan
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dan sebagainya. Hetryan ini hukumnya halal unfuk dimakan. ulama

sepakat, bahwa ikan dan sebagainya tidak perlu disembelih.

Bahkan, dia halal secara mutlak, baik mati karena penyebab yang

jelas seperti tertimpa atau terhrmbuk bahr, terhempas air, terkena

hantaman pemburu dan lain sebagain3n atau juga mati dengan

sendirin5a, baik dia mengambang di permukaan air maupun Udak.

Semua ini halal, tanpa ada pe6edaan pendapat, menunrt kami.

Adapun binatang yang wujudnya tidak seperti ikan 5nng

kita maklumi bersama, di sini terdapat tiga pendapat yang

m4syhur, sebagaimana dikemukakan oleh AsySyirazi dalam lf-
Tanbih.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya menyatakan, "Dalam

kasus ini terdapat tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Perbma dan yang paling shahih, bahwa seluruh jenis binatang air

halal untuk dimakan. Pendapat ini ditetapkan oleh AsySyafi'i

dalam Al Umm dan Mul<hbshar Al Muani- Berbeda hal dengan

kalangan ulama lrak, karena menurut pendapat yarrg shahih narna

'ikan' mencala.rp pada seluruh jenisnya. Allah $ berfirman, 
-i;

il1t: Ai IZ'{J "aiuaw, bsimu heuan btutrut kut dan

makanan (lnng bqasal) dari laut"(Qs. Al Maa'iriah [5]: 95)

Ibnu Abbas dan lainnya berkata, "Buruan laut, halan yang

diburu di laut. Makanan laut, segala bahan makanan yang

diperoleh dari laut." Ia juga, berdasarkan sabda Rasulullah $
dalam hadits yang shahih,'^*'},ir, i,iU )\fu '$ " Diu suci aimSn

dan halal bangkainya.'

Kdua, hewan seperti ini hukumryra adalah haram, menurut

rnadzhab Abu Hanifah.
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Ketiga, hewan laut yang pernbandingnya di darat boreh dimakan
seperti sapi, kambing, dan sebagainya, maka hukumnya adarah
halal- Hewan yang tidak boleh dimakan seperti babi laut dan anjing
laut, maka hukumnln adalah haram.

Dengan demikian, hewan laut yang tidak punya
pembanding hewan darat hukumnya adarah halar, sebagaimana
kami kemukakan dalam darir yang rebih shahih. Mengacu pada
kategori ketiga ini, hewan laut yang mirip keledai tidak dihalalkan,
sekalipun di darat terdapat keledai liar yang boleh dimakan.
Pendapat ini ditegaskan oleh hnu Ash-Shabbagh, Al Baghawi dan
Snng lainnya.

ulama madzhab kami mengntakan, bahwa apabira kita
menghalalkan seluruh jenis hewan raut, apakah dia harus
disembelih ataukah bangkainya halal? Di sini terdapat dua
pendapat yang diriwaS,a&an oreh Al Baghawi dan lairurya. safu
sumber menyebutkan, terkait hal ini terdapat dua pendapat Asy-
Syafi'l di dalamnya: Golongan pertama, pendapat yang paling
shahih, bangkainya halar- Gorongan Kdua, hewan yang dapat
hidup di air sekaligus di darat, misalnya burung laut seperti itik,
bangau dan sebagainya- Hewan ini halal, seperti keterangan
sebelumnya- Namun, bangkainya tidak halal dan harus disembelih.
Ulama sepakat soal ini.

Syaikh Abu Hamid dan Imam Al Haramain
mengkategorikan katak dan kepiting dalam jenis kedua. Kedua
binatang ini haram menurut madzhab shahih yang dinash.
Pendapat ini juga telah ditetapkan oreh jumhur. Namun, terkait
dua binatang ini terdapat pendapat dha'if yang menghalalkannya.
Dimana ini diriunyatkan oleh Ar Baghawi dari AI Halimi. Binatang
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yang berbisa seperti ular dan lainnya hukum haram. Ulama

sepakat soal ini.

Sedangkan buaya, hukumnya haram menumt pendapat

yang shahih masyhur. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syirazi

dalam At-Tanbih, iuga dikemukakan oleh mayoritas ulama- Dalam

kasus ini terdaPat PendaPat lain

Penyu hukumnya haram menunrt pendapat yang paling

shahih. Ar-Rafi'i berkata, "sejumlah ulama mengecualikan katak

dari hewan yang hanya bisa hidup di air, sebagai penjelasan lebih

lanjut dari pendapat shahih yang menghalalkan seluruh binatang

yang hanya hidup di air. Mereka juga mengecualikan ular dan

kalajengking."

Menurut Ar-Raf i, konsekuensi atas pengecualian ini, katak

hanya dapat hidup di air. Ar-Rafi'i menambahkan, bisa iadi habitat

satu jenis katak berbeda dengan jenis katak yang lain'

Al Qadhi Abu Ath-Thayib juga mengecualikan kem. Beliau

mengharamkan kera. Syaikh Abu Hamid sependapat dengannSn.

Ar-Ruyani dan ulama lainnya berbeda pendapat dengan mereka.

Para ulama ini memubahkan kera unfuk dikonsumsi'

An-Nawawi berkata, menunrt pendapat yang shahih lagl-

terpercaya. bahwa seluruh binatang yang berada di laut, hukum

bangkainya halal, kecuali katak. Keterangan png dikemukakan

oleh fuqaha Syafi'illyah atau sebagian mereka tentang pen5ru, ular,

dan kera ditujukan pada har,ran yang hidup di air, bukan laut-

Wallahu a'lam.

Cabang: Ar-Rafi'i berkata, "Pam ulama yang

memutlakkan kehalalan burung air, menegaskan bahwa selunrh
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binatang jenis ini halal kecuali bangau. Di sini terdapat perbedaan
pendapat yang telah disinggung sebelumnya.,'

Ash-Shaimuri berkata, "Burung air putih fidak halal
dimakan, karena dagingnya kotor. Wattahu a'latn-

cabang: Kami terah paparkan bahwa madzhab kami
menghalalkan seluruh bangkai binatang laut, kec,ali katak. AI
Abdari meriwagratkan dari Abu Bakar Ash-shiddiq, Umar, utsman,
dan hnu Abbas 4g, mereka berkata: Malik menyatakan, ,,Seluruh

binatang laut halal kecuali katak dan lainnya.', Abu Hanifah
menyatakan, "seluruh binatang laut tidak halal selain ikan."

Cabang: Bangkai ikan yang mengambang hukumnya
halal- Yaitu, ikan yang mati dengan sendirinya. Menurut madzhab
Syafi'i, seluruh bangkai laut hukumnya halal selain katak, baik
yang mati karena suafu sebab maupun tanpa sebab. pendapat ini
dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Abu Daud.

Pendapat di atas diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari Abu
Bakar Ash-shiddiq, Abu Ayytb Al Anshari, Ahta- bin Abi Rabah,
Makhul, An-Nakha'i, dan Abu Tsaur rg.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa apabila ikan itu mati oleh
suatu sebab, seperti hantaman dan deburan air, dia halal unfuk
dimakan-" Namun, jika mati tanpa sebab, dia haram. Apabila ikan
ini mati sebab suhu air lang panas atau dingin, di sini terdapat dua
riuayat Abu Hanifah.

Masalah ini sangatlah poRrler dalam beberapa htab
madzhab. Pe6edaan pendapat terjadi pada hulom bangkai ikan
Srang mengambang. Di antara ulama png melarang bangkai il(an
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yang mengambang adalah hnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Jabir

bin Zaid, dan Thawus. Mereka berargumen dengan hadits Jabir.

Dia menuturkan, Rasulullah #t bersabda, e i? \l'Ht iuiji g

t!6U'.J vhi *i.'o6 6at , i'i6 'Apa 5nng dilemprt<an oleh laut

abu terhempas darinSn maka makanlah; sdangkan ap yang mati

di dalamnya lalu mutganb*g, iangan kalian makan-" Hadits

riwayat Abu Daud.

Fuqaha Spfi'i5yah berargumen dengan firman Allah &,

,'itTt fli 33'F'i; 'Dihalalkan bsnu hewatt bunrut taut

dan mal<anan 6nn7 bqasal) dari laut "(Qs.Al Maa'idah [5]: 96)

hnu Abbas dan lainnya menyatakan, "'Buruan

laut',maksudnya adalah hev.ran yang kalian buru di laut. 'Makanan

laut',maksudnya adalah her,van yang terhempas dari laut-

Mereka juga berargumen dengan pesan ulnutn saMa

Rasulullah $, *Suci aimtp dan halal bangkai4n'- Hadits ini

shahih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnSn-

Selain itu, pendapat ini berdasarkan hadits Jabir bin

AMullah, dia berkata, "Nabi # mengufusku bersama 300

pasukan kavaleri. Panglima kami saat itu adalah Abu ubaidah bin

Al Janah unhrk menyelediki kaum Quraisy. Kami bermukim di tepi

pantai sampai kehabisan pertekalan. Kami makan dedaunan.

Selanjutrya, tanpa diduga seekor binatang besar terbawa air laut

ke tempat kami. Binatang ini dinamakan ikan paus- Kami makan

daging ikan ini selama setengah bulan hingga tubuh kami terasa

sehat." Hadits riwaSat Al Bukhari dan Mrrslim-

Diriwayatkan dari hnu Umar, dia menuturkan: Kami

berperang. Kami kelaparan, sampai-sampai setiap praigrit han5ra
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kebagian sebutir sampai dua butir kurma saja. Ketika kami berada
di tepi laut, tiba-tiba terlontar bangkai ikan dari laut. orang-orang
memotong-motong ikan itu sesukanya, terdiri dari daging dan
Iemak. Ikan ihr seperti bangunan.

Aku mendengar kabar keuka oftmg-orang menemui
Rasulullah $ untuk menceritakan hal itu, beliau bertanya pada
mereka, "Apakah kalian puntn sisanya?' Diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dengan sanad yang shahih.

Diriwayatkan dari hnu Abbas: Dia berkata, .Aku

menyaksikan Abu Bakar is pernah berkata, "Bangkai ikan yang

mengambang, halal bagi png ingin memakannya." Diriwayatkan
oleh Al Baihaqi dengan sanad shahih.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnSa dari Umar bin
Al Khaththab q& dari Ali bin Abu Thalib, mereka berkata,
"Belalang dan ikan2l suci selunfinya-"

Diriwayatkan pula dari Abu Ayyub dan Abu Sharmah Al
Anshari bahwa mereka berdua pemah memakan bangkai ikan

lnng mengambang.

Diriura5atkan dari hnu Abbas, dia berkata, "Bangkai ikan

lrang mengambang tidak masalah."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaib bin Tsabit, bahwa
mereka berpendapat memakan bangkai ikan 3png tertawa air laut
ke darat, tidak masalah.

Keterangan yang sama diriwayatkan dari Abdullah bin
Umar, Abdullah bin Amr bin Al Ash. Al Baihaqi meriwaSratkan
seluruh keterangan ini dengan sanad hadits yang mutbshiL

2t An-I$.rr,iJxilt.
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Tanggapan atas hadits Jabir yang menjadi argumen

golongan yang pertama: Hadits in dha'ffberdasarkan kesepakatan

para hafizh. ndak diperbolehkan berargumen dengan hadits ini,

jika tidak kontradiktif dengan dalil yang lain. Hal ini sedikit

mustahil karena hadits ini kontadiktif dengan dalildalil AI Qur'an

dan As-sunnah yang telah kami singgung di atas, juga dengan

pendapat para sahabat yang telah tersebar luas'

Hadits ini bersumber dari riwaSnt Yahp bin Sulaim Ath-

Tha'ifi dari Isma'il bin umayah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Al

Baihaqi menilai Yahsa bin Sulaim Ath-Tha'ifi ba$ak melakukan

kesalahan periwaSntan dan hapalannya buruk.

Al Baihaqi menambahkan, selain ihr, YahSn meriwayatkan

hadits di atas dari Isma'il bin Umayah secam marfu'dari Jabir-

Jabir berkata dan setemsnYa.

At-Tirmi&i menyatakan, "Aku bertanya pada Al Bukhari

tentang hadits ini. Beliau menjawab bahwa hadits tersebut tidak

mahfuzh." Menurut ALTirmi&i, diriwayatkan dari Jabir keterangan

yang bertentangan dengan hadits ini. "Aku tidak mengetahui

sedikt prxr atsar Ibnu Umayah dari Abu AzZubatr." Demikian

pemyataan At-Tirmi&i

Al Baihaqi menyatakan, "Hadits tersebut juga diriwaptkan

oleh Abdul Aiu bin ubaidullah dari wahab bin Kaisan, dari Jabir,

secaftr marfu'. Abdul Azv merupakan periwayiat dhaTd yang tidak

bisa dijadikan huijah."

Al Baihaqi menambahkan, "Hadib ini diriwayatkan oleh

Baqiyyah bin Al Walid dari Al Auza'i, dari Abu Az-Zubair, dari

Jabir secara mat{u'. Kita Udak dapat berhuijah dengan hadits yang

hanya diriwayatkan oleh Baqiyyah, bagaimana dengan hadits yang

konkadiktif. Pendapat sejumlah sahabat bertentangan dengan
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pemyataan Jabir berikut hadits yang kami riwayatkan darinya dari
Nabi $, bahwa beliau bersabda tentang laut, ]jr $V':"rikt ,i,
'n$ 'i2 suci aimla dan halal bangkainya.,,Wallahu a,lam.

Aslr-Syirazi & berkata: Adapun barang selain
binatang ada dua Er.c?rl: Suci dan najis- Barang yang
najis fidak boleh dimakan, bedasarkan firman Att h e;
A;gll +&'r?j'Dan mensharamt<a, qata ,nns

bun k bagt merela."(Qs. Al A'raaf l7l: LSZI

Najis adalah sesuatu lnng buruk. Diriwayatkan
bahwa Nabi * bersabda tentang tikus !/ang latuh ke
dalam minyak sarnin, ttti; oy2 ,q? q A;dlri i+g oii "irt

t*-:6 146 'Apabila -ir;uk samin itu kens, mal<a

buanglah dia dan daerah sekitarnga, dan apabila
minwk saninn5n telah mencair, mal<a fuangl<anlah ia-'
Seandainp beliau menghalalkan miryrak tersebut, tenfu
beliau tdak akan memerintahkan unfuk
menuangkann5Ta.

Barang lang suci ada dua materi: Materi yang
berbahaya dan materi yang fidak berbahaSla. Barang
yang berbahayn jelas tidak hald untuk dimakan, seperti
racun, k c., tanah dan bafu- Dalilry7a, adalah firman

Attah &, -# fJ1fr {j "o.n jansantah lramu

nwnhnuh dirimu." An-Nisa' [4], 2gl. Firman Altah
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lainnya, SL$i $,K*tW {'s"ou, iansanlah kamu

jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasan dengan

tangan sendiri,"(Qs. Al Baqarah [2]: 195).

Mengonsumsi semua barang berbahaya dapat

membahayakan jiwa. MalG, bisa dipastikan dia tidak

halal. Sementara barang yang fidak berbahaya halal

dikonsumsi, seperti buah-buahan dan biii-biiian.

Dalilnya, firman Allah &, d -rli ;tiQ i; # S

O:1t 'u. 4$$ .yr.Q, "Katakanlah (Muharnmad),

'siapakah t/ang menghanml<an perhiann dari AIIah

Wng tetah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan

rezeki Wng baik-baik?."(Qs. Al A'raaf [7]= 32L

Penjelasan:

Hadits tentang tikus 5nng terjatuh ke dalam minyak samin,

sebagian redaksinya terdapat dalam Ash-Shahih dan sebagian

lainnyra tidak.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas, dari

Mairnunah, bahwa Rasulullah g ditanln tentang tikus llang

terjatuh dalam mentega lalu mati. Nabi $ menjawab, 6) 6't'i'
'& fy: 4* "Ambillah dia dan sel<itam5n dan makanlah

minyak samin kalian."Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dalam riwayat Al Bukhari lainnya disebutkan, "Buanglah

dia dan sekitarnya, dan makanlah." DiriwaSratkan dari Abu
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Hurairah, dia berkata: Rasululluh & bersabda, a'artit *i
i;.F ti qc oC ig ,q?

l)l

6i 6:p,i i+v ttL{ !g s,13r
'Apabila seel<or tikus jafuh ke dalam minjnk; mal<a *, --5r2
tersebut kems, buanglah dia dan sel<itamjm. Jika dia cair, jangan
dekati rb. " Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad
shahih. Abu Daud tidak men- dha,ifkanhadits ini.

At-Tirmidzi menyatakan hadits ini dengan sanad Abu Daud,
kemudian berkata, "Hadits ini tidak mahfizh.,, Abu Daud berkah,
"Aku mendengar Al Bukhari berkata, "Dia kelinr',. Abu Daud
melanjutkan, "Pendapat yang shahih adalah bahwa hadits ini
merupakan hadits hnu Abbas dari Maimunah.',

AI Baihaqi menyebutkan hadits ini dari riwayat Abu Daud,
beliau tidak mendhaTrt<an hadits ini. Al Baihaqi dan Abu Daud
sepakat unfuk tidak mengomentarin5a, sekalipun sanadnya shahih.

Al Khaththabi men5ratakan, "Diriwayatkan dalam sebagian
hadits, 'Jika dia cair, maka alirkanlah,.,'

Pelafalan kata 'racun' dan 'kaca' dalam bahasa fuab ada
tiga pendapat: sammun, summun, simmun dan ajai, zujaj darr
zijaz. Benhtk baku dua kata ini yaitv sammun dan zujaj.

Hukum:

Masalah pertarna, ulama madzhab kami menyatakan
bahwa mengonsumsi najis 'ain (berwujud) hukumnya adalah
haram, seperti bangkai, air susu keledai, air kencing, dan
sebagainya. Beglfu juga, haram hukumryn mengonsumsi barang
3nng terkena naiis (mutanaiis) seperti susu, orka, sinrp, masakan,
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minyak, dan sebagainya. Masalah ini masih diperselisihkan oleh

para ulama.

Pada bab menghilangkan najis telah disinggung pendapat

yang dhai{ bahwa minyak samin yang kejatuhan tikrs dan mati di

dalamnya dapat disucikan dengan cara dibasuh. Menurut pendapat

ini, saat minyak telah dibasuh, dia suci dan halal unhrk dimakan.

Dalilmasalah ini seperti telah dikemukakan oleh AsySyirazi.

Perlu diketahui, bahwa pemyataan para ulama

"Mengonsumsi sesuatu yang najis tidak halal," pemyataan ini

mengecualikan safu masalah, yaitu ulat yang keluar dari buah-

buahan, keju, orka, sa! r-sa!ruran, dan sebagainya. Menurut

madzhab Syafi'i, jika ulat ini mati di dalam tempat keluamya, dia

menjadi bangkai.

Mengenai kehalalan konsumsi ulat ini, ada tiga pendapat

fuqaha Syafi'iyyah: Pertama, pendapat yang paling shahih, halal

memakan ulat tersebut berikut media tempat tumbuhnya, tidak

secara terpisah. Kdua, halal dimakan secara mutlak- Ketiga,

haram dimakan secara mutlak.

Menurut pendapat shahih, ulat ini menjadi najis namun

tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Dia halal dimakan berikat

media tempat fumbuhnya (seperti buah, salur, clrka, keju, dsb)-

Karena itu, dia perlu dikecualikan dari keharaman konsumsi najis.

Wallahu a'lam.

Apabila mulut seseoftmg terkena najis, maka dia tidak

boleh makan dan minum sebelum membasuhnya. Sebab, barang

(baik makanan rnaupun minuman) yang melanratinln akan menjadi

najis dan ini berarti bahwa dia memakan najis. Sebaiknya dia

membasuh mulutnya dengan cermat dan teliti. Masalah ini telah

disinggung pada akhir bab menghilangkan najis.
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Masalah kdua, tidak halal mengonsumsi barang suci yang
berbahaya, sepati racun yang mematikan, kaca, dan tanah yang
dapat mencelakakan tubuh. Inilah materi yang sering dimakan oleh
sebagian kaum wanita dan orang awam. Begifu pula bafu yang
bertahaya bila dimakan, dan sebagainya. Dalil larangan ini
terdapat dalam Al Qur'an.

hrahim AI Marwadzi men5ntakan, "Ada beberapa hadits
yang melarang unfuk memakan tanah liat, namun tidak sahr pun
yarry shahih-" 'sebaiknya kita menetapkan keharaman materi ini,"
lanjut Ibrahim, 'Jika baha5n yang ditimbulkan sangat jelas.,'

Asy-Syirazi dan beberapa ulama yang lain, menetapkan
keharaman mmgkonsumsi tanah. Pendapat ini ditetapkan oleh AI
Qadhi Husain dalam bab riba.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa boleh meminum
obat yang mengandung sedikit racl,ln, apabila kandungan obat ini
didominasi bahan-bahan yang udak berbahaya dan sangat
dibutuhkan. Imam Al Haramain menjelaskan, 'Andaikan dapat
diilusfuasikan seseorang yang kebal terhadap raqln yang suci,
maka dia tidak haram rnemakannya, karena ifu fidak berbahaya
baginya."

Ar-Ruyani menuturkan, fumbuh-fumbuhan lnng
memabukkan dan tidak terlalu dibutuhkan bagi dirinya, haram
unfuk dikonsumsi. Namun pengonsumsinya tidak dikenai hd. Ar-
Ruyani menambahkan, boleh mempergunakan fumbuhan ini
dalam obat, sekalipun dia pasti menimbulkan rasa mabuk.

Menurut Ar-Rupni, barang lrang memabukkan bila
dicampur dengan materi lain, yang tidak memabukkan, jika dia
Udak bermanfuat dalam pengobatan dan selainnya, hukumya
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adalah haram. Jika materi ini dimanfaatkan dalam pengobatan,

maka berobat dengannya hukumnya halal. Wallahu a'lam.

Masalah ketiga, setiap barang suci yang tidak berbahaya

seperti roti, air, susu, buah-buahan, biji-bijian, daging yang suci

dan lain sebagainya, hukumnya adalah halal, kecuali tiga barang.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ijma'.

Adapun tiga barang yang dikecualikan di atas adalah:

Pertama, materi yang menjijikan seperti dahak, ingus, sperma dan

sebagainya. Menurut pendapat yang shahih dan masyhur, materi

ini diharamkan. Ada pendapat dha'ifyangdiriwayatkan oleh Imam

Al Haramain dan yang lainnya, bahwa materi tersebut adalah halal.

Di antara ulama, ada yang berpendapat tentang kehalalan spelrna

adalah Abu Zaid Al Marwazi. Hukum keringat sama dengan

hukum ingus dan sperma.

Syaikh Abu Hamid dalam Ta'liqnya menegaskan setelah

memaparkan pembahasan tentang jual-beli salam, dalam kasus jual

beli ASI, bahwa keringat ihr haram untuk diminum.

Kdua, her,van-he',r,ran kecil seperti burung pitit mungil dan

sebagainya haram dikonsumsi hiduphidup. Ulama sepakat soal

ini, karena dia tidak bisa halal kecuali melalui proses

penyembelihan. Ketentuan ini tidak berlaku pada ikan dan

belalang. Menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat

yang ada, ikan dan belalang boleh dikonsumsi hidup-hidup.

Ketiga, hukum mengonsumsi kulit bangkai yang telah

disamak ada tiga pendapat Syafi'i atau fuqaha Syafi'iryah yang

telah dikemukakan pada bab Al ,Aniinh (Perabotan). Pendapt
pertamadan png paling shahih, bahwa kulit tersebut haram unfuk

dimakan. Pendapat kdua, bahwa dia halal. Dan, pendapat ketiga
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yang menyatakan bahwa jika kulit ini berasal dari bangkai hewan
yang halal, maka dia halal, begitu pula sebalikya jika dia berasal
dari bangkai heqnn yang haram, maka kulihya pun tidak halal.
Tiga hal ini telah diungkapkan oleh Asy-Syirazi tanpa
mengecualikan safu diantara ketiganya. Wallahu a,lam.

Al Khaththabi menufurkan, bahwa para ulama berbeda
pendapat tentang hukum minyak samin yang terkena najis.
Beberapa ulama ahli hadits menyatakan, tidak boleh menggunakan
minyak tersebut dengan beberapa alasan, berdasarkan saMa
Rasulullah *,i;.F $ *J*g* 

t<atian mendekatinla,,.

Abu Hanilah berpendapat, minyak tersebtrt najis, tidak
boleh dimakan dan diminum. Narnun, dia boleh digunaton sebagai
bahan bakar dan boleh diperjualbelikan.

AsySyafi'i mengabkan, ffak boleh dimakan dan tidak
boleh dijualbelilan. Namun, boleh diadilon bahan bakar.

Daud menyatakan, bahwa jika miqnk ini padat (berupa
minlnk samin) dia tidak boleh diiual belikan dan tidak boleh
dikonsumsi. sebaliknya, jika berupa minyak cair, dia tidak haram
dimakan dan diperjualbelikan. Daud mqnkini hadits di atas
berlalar khusus pada lernak atau minyak samin. Ia tidak bisa
dianalogikan pada kasus lain. wahhu a'hm. Demikian pemyataan
Al l(haththabi.

Pendapat di atas telah disinggung pada bab pakaian Snng
malrnfi dikenakan. Menurut madzhab lrang shahih, boleh
memanfaatkan bahan bakar dari minyak najis dan mutanajis, baik
berupa lemak bangkai maupun bukan. Di sini juga terah di
singgung pendapat para ulama tentang hukum memanfaatkan
najis. Wallahu a'lam.
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Cabang: Seekor tikus mati atau najis lainnya jatuh ke

dalam lemak, minyak, sirup, adonan, masakan atau lainnya.

Fuqaha Syafi'iyyah menyatakan, bahwa hukumnya terdapat dalam

hadits yang telah disebutkan oleh Asy-Syrazi di atas, bahwa jika

minyak dan benda lainnya yang cair, dia menjadi najis, namun jika

dia padat, najis dan sekitarnya dibuang dan sisanya tetap suci.

Batasan padat yaitu jika kita ambil secuil bagian materi ini,

bagian yang berdekatan tidak mengalir dan memenuhi tempahya'

Apabila bagian terdekat mernenuhi tempat tersebut, materi ini

dikatagorikan cair. Masalah ini telah disinggung pada bab

menghilangkan najis, dalam kasus jilatan anjing. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Abdari mengungkapkan, bahwa seandainya

seseorang menaruh periuk berisi daging di atas perapian, tiba-tiba

seekor burung iatuh ke dalamnya dan mati, lalu burung itu

dikeluarkan, maka masakan yang ada di dalam periuk tersebut

najis. Kuahnya harus dibuang dan dagingnya tidak boleh dimakan

sebelum dicuci terlebih dulu, demikianlah menunrt madzhab Syafi'i.

Pendapat ini dikemukakan oleh hnu Abbas.

Terkait masalah ini, ada dua riwayat pendapat dari Malik:

Perbma, pendapat yang sama dengan ma&hab kami. Kedua,

pendapat yang paling shahih, bahwa kuahnya harus dih-rangkan

dan dagingnya dibuang, karena tidak boleh dimakan - Wallahu

a'lam-

Cabang: Al Ghazali mengemukakan dalam lhw
Ulumuddin pada permulaan kitab halal dan haram: Seandainp

seekor lalat atau lebah masuk ke dalam periuk masakan dan
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seluruh bagian tubuhnya lumat di daramnya, kita tidak haram
memakan masakan tersebut. Sebab, alasan pengharaman lalat,
semut, dan sebagainya tidak lain karena sifat menjijikan.
sementara dalam kasus ini, lalat atau lebah tersebut tergolong
tidak menjijikan.

Al Ghazali melanjutkan, seandainya masakan ini
kemasukan daging manusia, maka seluruh masakan ini tidak halal
dikonsumsi, sekalipun daging manusia h*!ru seberat saht daniq
(seperenam dirham). Masakan tersebut tetap haram, bukan karena
kenajisan daging manusia, sebab mayat hukumnla suci menurut
pendapat gnng shahih. Akan tetapi, karena memakan dagrng
manusia hularmrala haram, derni menjaga kehormatannya, bukan
karena sifat menjijikan- Lafoi halnya dengan lalat. Demikianlah
pendapat AI Ghazali.

Pendapat shahnh yang merriadi pihhan menyebutkan,
bahua masakan 5nng kernasukan daEng rnanusia ini fidak haram,
karena dia lanrt dan hancur di dalanrn5B. Jadi, dia sarna seperti air
kendrB dan najis hinnla yang masr:k dalam air dua kulah. sefuruh
air ini boleh digunakan selama sifat-sihtrya tidak berubah, karena
dengan lanrtnya air kencing ke dalarn air tersehrt, dia seperti tidak
ada. Wallahu a'lam-

***

Asry-Syirazi g berkata: Barangsiapa !/ang terpaksa
mengonsumsi bangkai atau daging babi, dia boleh
memakanngra sekadar unfuk mempertahankan hidup.

Demikian ini sejalan dengan firman Allah e,'i'fi-ri b;
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)5;'if$ )G7; t! "Tetapi barang siapa vang terpaksa

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

baginya-"(Qs. Al Baqarah l2l: t73l
Apakah dia wajib memakannya? Di sini terdapat

dua pendapat fuqaha Syafi'i5ryah: Pertama, dia wailb

memakannya, berdasarkan firman Allah &, fin {t

'i{!fi"Dan ianganlah kamu membunuh dinmu- " An-

Nisa' lah 291

Kedua, dia tidak wajib memakannya. Ini pendapat

Abu Ishaq. Alasannya, or?rng dalam kondisi terpalsa,
juga tetap memiliki pilihan lain untuk meninggalkanngra,
yaifu menjauhi segala yang diharamkan-

Apakah dia boleh makan bangkai atau d.gt g
babi ini sampai kenyang? Dalam kasus ini ada dua
pendapat Asy-Syafi'i: Pertama, fidak boleh. Pendapat
ini dipilih oleh Al Muzani. Alasannya, setelah dia
terbebas dari maut, dia bukan lagi orang yang terpaksa-

Jadi, dia tidak boleh melanjutkan konsumsi bangkai-
Hal ini seperti halnya oftrng yang mengonsumsi bangkai
dalam kondisi normal (fidak terpaksa)-

Kedua, halal, karena setiap makanan lpng boleh
dimakan sekadar unfuk mempertahankan hidup, dia
boleh dimakan sampai kenyang, seperti makanan hatal.

Apabila seseorang terpaksa harus mengonzumsi
makanan milik or:Lng lain dan orang ini tidak dalam
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kondisi terdesak, dia wajib menyerahkan makanan
tersebut. sebab, iika dia tidak menyerahkannya berarti
dia terlibat dalam kematiannya.

Nabi S bersaMu, pii 8:oi, ,y ,b ool o;
y' *3 b:-"'J # ,y.tiFJ *qt ?iit+ iil! 'gi2p2 s2i2
yang membanfu unfuk membunuh seorzrng muslim,
sekalipun h*t dengan sepenggal l<ata, pada Hari
Kiamat akan difulis di antara kdua matangn ,Aku

terputus dari rahmat Allah'-'
Apabila si pemilik makanan rnenagih harga

standar makanan ifu, ormg lrang dalam kondisi
terdesak wajib membeliryra- Dengan begifu, dia tidak
boleh memakan bangtai, karena dia sudah fidak
terpaksa-

Apabila si pemilik menunhrt harga lnng lebih
tinggi dai harga standar atau enggan menyerahrran
makanan tersebut, maka orang lfang terdesak boteh
memerangirryna. Jika dia tidak kuasa menlprangn!,a, lalu
membeE makanan ifu dengan harga lrang lebih tinggi
dari harga silandar, maka di sini terdapat dua pendapat
fuqaha S9nfi'[6rah:

Pertama, orang lpng terrdesak harus membalnr
harga tersebut, karena ifu telah menjadi h*g. dalam
jual beli yang sah-

Kedua, orang yang terdesak harya wajib
memba3nr harga standar, seperti orang yang dipaksa
unfuk membeli. Ia tidak wajib membayar harga yang
melebihi harga standar.
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Apabita orang yang terdesak menemukan bangkai

dan makanan oriurg lain yang pemiliknya fidak berada

di tempat, di sini terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah: Pertama, dia memakan makanan tersebut,

karena dia suci. Jadi, hal itu lebih utama- Kedua, dia

makan bangkai ifu, karena makan bangkai dalam

kondisi darurat ditetapkan dalam nash, sedangkan

memakan barang orang lain ditetapkan dengan ijtihad.

Karena ifu, dalam keadaan darurat memakan bangkai

lebih diprioritaskan daripada makan barang milik orang

lain.

Selain ifu, larangan memakan bangkai terkait
dengan hak Allah &, sedangkan larangan makan

barang orang lain berkenaan dengan hak manusia lain.

Hak Allah dibangun atas dasar kemudahan, sedang hak

manusia lainnya didasari oleh sifat kaku dan keras-

Apabila orang yang terdesak sedang berihram
dan dia mendapati bangkai dan hewan buruan, di sini

terdapat dua riwayat pendapat: Di antara ulama

madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa jika kita
mengatakan sembelihan orang yang sedang ihram
(muhnml terhadap hewan buman dihukumi sebagai

bangkai, maka dia boleh mernakan bangkai itu dan

fidak berburu. Sebab, iil<a muhrim menyembelih hewan

buman itu, dia menjadi bangkai dan dikenai kewajiban
membayar dam.

Jika kita mengatakan, hewan sembelihan mufuim
(seorang yang sedang berihram) fidak dihukuni
bangkai, orang ini hams memalran hewan buruan,
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karena dia suci dan pengharamannya rebih ringan,
mengingat heuran buruan hanya dilarang bagi dirinya
*.ja (muhrirlt, sementara bangkai dilarang bagi dirinya
dan orang lain-

Ada juga sebagian ulama madzhab kami yang
berpendapat: Apabila kita mengatakan sembelihan
muhrim dihukumi bangkai, maka dia harus memakan
bangkai tersebut. sebaliknya, jika kita mengatakan,
sembelihannlra bul{an bangkai, di sini terdapat dua
pendapat AgrS3nf i: perhma, hewan buruan itu
disembelih dan boleh unfuk dimakan, karena dia suci
dan pengharamannya lebih ringan. Kdua, dia
memakan bangkai tersebut karena hat ini tercanfum
dalam ' nash, seda,gkan bolehnya konsumsi hewan
bunran merupakan hasil ffiad-

Apabila dalaln keadaan terpalsa, dimana
seseor.rng merEmuftan rnayat, dia boleh memakannya,
karena manbunuhnya dibenarkan.

Apabila seseor.ulg dalam kondisi terpaksa dan
fidak menemukan sasuafu untuk dimalian, apakah dia
boleh mernotong baslan fuhrhnya lalu memakannya?
Menanggapi kasus ini, kiranya ada dua pendapat
fuqaha Sgrafi'i5ryrah: Abu Isluq berpendapat, dia boleh
memotong dan memakannya demi menyelamatkan
jiwanyn dengan mengortankan sebagian hrbuh, seperti
bolehnya amputasi anggota tubuh yang berpenyakit
demi keselamatan jiwanya.

Di antara fuqaha Syafi'[;yah, ada yang
berpendapat, bahwa dia tidak boleh memotong anggota
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fubuhnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan
bahaya yang lebih besar.

Apabila seseorang terpaksa harus minum khamer
atau air kencing, maka dia harus memilih air kencing,
karena pengharaman minuman keras lebih berat. Logis,
jika pengguna minuman keras dikenai hukuman had.

Jadi, dalam situasi darurat seperti ini, dia lebih baik
memilih minum air kencing.

Apabila dalam kondisi demikian hanya tersedia
minuman keras, di sini terdapat tiga pendapat fuqaha

Syafi'i1ryah: Pertama, dia tidak boleh minum l<hamer

berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ummu

Salamah q bahwa Nabi S bersaMa, I J663'ait b ii,r 11

'e* ?? ,"3 '€;u., ')fiat 'Sesungguhnya AIIah & frdak

menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang
diharamkan pada l<alian- "

Kedua, dia boleh meminum khamer, unfuk
melindungi dirinya dari bahaya. Posisi dirinya seperti
orang yang dipaksa untuk minum khamer. Ketiga, iika
dia terpaksa meminum khamerl<arena haus, ifu tidaklah
diperbolehkan, karena itu justru menambah panas

tenggorokan dan membuat rasa haus menjadi-jadi. Jika
dia terpaksa meminumnya unfuk berobat, maka hal ini
diperbolehkan.
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Penjelasan:

Redaksi hadits, "siapa yang menolong unfuk membunuh
seoftng muslim dengan sepenggal kata. " Hadits ini diriwayatkan
oleh hnu Majah dari Abu Hurairah.2z

Ada ptda hadits ummu salamah yang diriwayatkan oleh
Abu Ya'la Al Maushili dalam Musnadnya dengan sanad shahih,
kecuali prihal seorang periwa5rat karena dia tidak diketahui
identitasnya (rmstul. Menurut pendapat yang paling shahih,
riwayat l^ng mastur dapat dij.dikan hujjah. Hadits ini juga
diriurayatlen oleh AI Bailraqi.zs

Hulnnrr:

Perbnta, umat sepakat bahwa orcng yang terdesak ketika
tidak menernukan barang yang suci boleh memakan hal yang najis,
seperti bangkai, darah, dasing babi, dan sejenisnln. Dalilnya
terdapat dalan Al Qr'an. Mengenai kauajiban memakan bangkai
dan sebagainya ini terrdapat dua perdapat yang telah dikemukakan
oleh AsySyirazi berikut dalilnSa:

Perilapt perbnta dan gnng paling shahih, mengratakan
bahwa dia urajib memakannya. pandapat ini diputuskan oleh
mayoritas ulama. Para ulama lan mq-shahilrkanryn. pendapat
kedua, bahua dia tdak wajib memakannya, melainkan ifu
merupakan hal lnng mubah. Jika kita mauajibkannya, kevuajiban
ini sebatas urrfuk menyrelamatkan jiwa, tidak sampai kenyang. Ad-

22 Dahm nakah asli tidak t€rtulis da menggugurkan kata "hnu Majah dari Abu
Hura"ah. Dalam Jam'ut Javnmil lrnam As-suyuthi menisbahkan hadits ini pada Abu
Daud. Al Baihaqi dalam As-Sunan, dari Abu Huraimh. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas.
Ibnu Asakir dari Ibnu Umar. Dan Al Baihaqi dari Az-Zuhri secara mursaL2a Ath-Thabarani merir,yayatkannya d-alam Al ltabiir dari Ummu salamah. Al
Hakim dalan Al Mustadnk.DanAl Baihaqi dari lbnu Mas'ud seana mar{u'.
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Darimi, pen! rsun Al Ba5mn, dan ulama lainnya menjelaskan hal

ini, mereka sepakat bahwa orang yang terpaksa yang menemukan

makanan suci milik orang lain, wajib memakannya.

Kedua, mengenai batasan darurat, ulama madzhab kami

menyatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat, dimana rasa

sangat lapar belum cukup untuk memperbolehkan konsumsi

bangkai dan sebagainya. Mereka menyatakan: Ulama sepakat,

mencegah kondisi yang mengkhawatirkan tidaklah wajib, karena

makan dalam keadaan seperti ini tidaklah berguna. Seandainya

seseorang mengalami kondisi seperti ini, dia tidak halal

mengonsunsi bangkai dan sebagainya, karena tidak ada gunanya.

Ulama sepakat untuk mempertolehkan konsumsi barang

terlarang, jika seseorang mengkhawatirkan dirinya jika tidak makan

pasti kelaparan, tidak mampu berjalan, tidak sanggup

berkendaraan, terpisah dari rombongannya, terlunta{unta, dan

sebagainln.

Jika dia khawatir akan timbulnya penyakit yang berbahaya

di tubuhn5p, seperti khawatir meninggal dunia, dia boleh memakan

bangkai dan sebagainya. Begitu pula jika dia takut sakitrya

semakin parah, menuntt pendapat yang paling shahih- Satu

sumber menyebutkan, di sini terdapat dua pendapat-

Seandainya seseorang kehilangan kesabaran dan tersiksa

dengan rasa lapamya, apakah dia halal memakan bangkai dan

sebagairyn? Apakah fidak halal sebelum berada dalam kondisi

yang sangat mengkhawatirkan? Di sini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'i5n7ah yang dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnla-

Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa dia halal untuk

memakannya.
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Imam Al Haramain dan lainnya berkata, "Kekhawatiran
akan bahaya yang mengancam tidak disyaratkan harus berupa
keyakinan hal itu akan terjadi jika dia tidak makan. Tetapi, cukup
berupa anggapan yang kuat." Mereka menyatakan, .Seperti

halnya orang yang terpaksa memakan bangkai, dia juga boleh
memakannya ketika menduga akan mengalami kondisi yang
berbahaya. Perasaan ini tidak disyaratkan harus berupa keyakinan,
karena dia tidak bisa menerawang perkam gaib. semua aspek
dugaan sandarannya adalah dugaan semata. Wallahu a,lam.

Ketiga, ulama ma&hab kami menyatakan, bahwa orang
yang terpaksa, boleh memakan bangkai sekadar untuk
menghindarkan dirinSa dari kematian. ulama sepakat soal ini.
ndak ada beda antara ulama, dia tidak boleh makan melebihi rasa
kengnng. Mengenai kehalalan makan bangkai sampai kenyang
terdapat dua pendapat yang masyhur, sebagaimana telah
dikemukakan oleh AsySyirazi berikut dalilnya.

Imam Al Hararmin dan lainnya bahwa para
fuqaha Syafi'i5ryah mengutip tiga pendapat AqrSyafi,i dalam
masalah ini:

Pendapat pertarna, bagi orang yang terpaksa, tidak boleh
memakan bangkai dan lainn3a sampai dia kenlnng. Ia hanya boleh
memakannya sebatas unfuk menghindari dirinp dari kematian.
Yaifu, sampai pada kondisi di mana seandainya dia baru pertama
kali mengalaminya dia boleh memakan bangkai, karena darurat
hilang dengan cara seperti ini. Terus mengonsumsi bangkai tidak
dalam kondisi damrat, jelas dilarang.

Pendapat kedua, dia boleh memakannya sampai kenyang.
Imam Al Haramain menjelaskan, 'kenyang' yang dimaksud di sini
bukan berarti dia makan sampai tidak tersisa lagi ruang untuk
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makanan di lambungnya. Akan tetapi, ketika rasa lapar ifu telah

hilang dan dirinya tidak lagi disebut orang lapar, maka hendaknya

dia segera menghentikannya.

Pendapat kefiga,jika berada jauh dari keramaian (kota atau

desa), orang yang terpaksa, boleh makan bangkai sampai kenyang'

Jika tidak demikian, dia tidak boleh. Demikian perbedaan jumhur

fuqaha S5nfi'iyyah terbagi dalam dua jalur riwayat. Imam Al

Haramain menukil pendapat ini dari para ulama madzhab kami

yang kemudian menyanggah pendapat ini.

lmam Al Haramain menyatakan: Pendapat yang wajib

dipuhrskan adalah berupa rincian hukum. Imam Al Hammain dan

Al Ghazali menyebutkan penjelasan yang kutipannya' "Jika orang

yang terpaksa ini berada di pedalaman dan khawatir jika tdak

makan bangkai ihr sampai kenyang, dia tidak akan marnpu keluar

dari pedalaman dan akhimya tev,ras, maka dia wajib makan smpai

kenlnng.

Jika dia bemda di suatu kota atau negeri dan ada harapan

tersedia makanan yang suci sebelum kernbali menghadapi kondisi

darurat, maka wajib membatasi konsumsi sampai batas

menghindari diri dari kematian Apabila ketersediaan makanan

yang suci di negeri itu tidak jelas dan mungkin dia buhrh kembali

memakan bangkai sekali lagi -jika tidak ditemukan makanan 5nng

suci-, maka di sini terdapat perbedaan perrdapat.

Rirrcian hukum yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain

dan Al Ghazali orlmp baik dan raiih. Para fuqaha Syafi'lryah

berbeda pendapat dalam menenfukan yang niih dari pe6edaan

yang ada. Abu Ali Ath-Thabari dalam Al lfshah, Ar-Ruyani dan

yang lainnp merajihkan halalnya memakan bangkai dan barang

najis lainnya sampai kenyang dalam kondbi danrrat. Sementam, Al
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Qaffal dan mayoritas ulama mengedepankan kewajiban membatasi
diri sampai cukup untuk menyelamatkan dirinya dari kematian dan
haram makan sampai kenyang. Demikian ini pendapat yang
shahih. Wallahu a'lam.

Keempat, ulama madzhab kami mengatakan, bahwa
orang yang terdesak boleh membawa bangkai sebagai persediaan
(bekal), jika tidak ada harapan akan ketersediaan makanan yang
suci. Jika ada harapan, maka di sini ada dua pendapat fuqaha
Syafi'i5[nh: Pendapat pertama, dia tidak boleh membawa bekal
bangkai. Pendapat ini ditetapkan oleh Al Baghawi dan lainnya.
Pendapat kdua dan yang paling shahih, dia boleh berbekal
bangkai. Pendapat ini ditetapkan oleh AI eaff-al dan lainnya. Al
Qaffal menambahkan, boleh mernbawa bangkai dalam kondisi
tidak darurat, selama tidak mengotori-

Kelima, apabila kita berpendapat orang 5rang terpaksa
boleh memakan bangkai sampai kenyang, lalu dia memakan
seankupnya sekadar unfuk mengrclamatkan jiwanlra, kemudian dia
menemukan s€suap makanan ya,ng halal, maka dia tidak boleh
tems memakan bangkai tersebut sebelum memakan suapan ifu.

Apabila setelah memakan sesuap makanan yang halal ifu,
apakah dia boleh menemskan memakan bangkai sampai kenyang?
Di sini terdapat dua pendapat frrquhu Syafi'i5yah yang
diriwayatkan oleh Al Baghawi dari gurunya Al eadhi Husain.
Pendapat pertama dan yang paling shahih, bahwa dia boleh
menemskan memakan bangkai sampai ken5rang, karena
hukumnya adalah mubah. Pendapat kdua, dia tidak boleh
menenrskan memakan bangkai sampai ken5rang, karena
kebemdaan makanan suci ifu mengembalikan status larangan

86 ll ,U Uoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



tersebut, jika dia menginginkan untuk memakannya, maka dia

harus kembali kepada kondisi darurat'

Cabang: Seandainya orang yang terpaksa hanya

menemukan makanan milik orang lain, sementara si empunya

tidak berada di tempat atau enggan memberinya, maka dia boleh

memakannya, tanpa ada perbedaan pendapat terkait masalah ini-

Apakah dia boleh makan sampai kenyang? atau hanya sebatas

mencegah dirinya dari maut? Di sini ada beberapa riwayat

pendapat: Pendapat pertama dan yang paling shahih, bahwa ada

perbedaan pendapat, seperti pada kasus bangkai. Pandapat kedua,

menyatakan bahwa boleh memakannya sampai kenyang, secara

pasti. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa haram memakannya

sampai kenyang, justru dia harus membatasi diri sekedar untuk

menyelamatkan jiwa.

Keenam, penjelasan ienis makanan yang mubah' Para

ulama ma&hab kami menyatakan, bahwa barang haram yang

dibutuhkan orang yang terpaksa ada dua macam: Yang

memabukkan dan yang tidak memabukkan-

Adapun barang yang memabukkan akan kami ulas setelah

memaparkan seluruh masalah ini, ins5m Allah. Sedangkan barang

haram yang tidak memabukkan seluruhnya adalah hal yang mubah

selama tidak menimbulkan kerusakan bagian yang dilindungi.

Jadi, orang yang terpaksa, boleh memakan bangkai, darah,

daging babi, minum air kecing dan bentuk najis lainnSn. Bahkan,

dia boleh memerangi kafir harbi dan orang murtad, serta

memakan dagingnya. ndak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini.
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sementara membunuh dan memakan daging peraku zina
muhsan, pemberontak, dan orang yang meninggalkan sharat, di
sini tedapat dua pendapat fuqaha Syafi,iyyah: pendapat yang
paling shahih, yang ditetapkan oreh Imam Al Haramain, Asy-
Syirazi dan Jumhur menyatakan, bahwa boleh unfuk
memakannya- Imam AI Haramain mengatakan: Kita dilarang
memerangi tiga orang ini karena kita diperintah unfuk
menyerahkan dan mengamankan mereka kepada sultan. Alasan
ini tidak memastikan keharaman di saat kondisi darurat menyerang
orang yang terdesak.

Adapun jika orang yang terpaksa menemukan orang yang
akan diqisas, dia boleh membunuhn5a sebagai hukuman qisas dan
memakan dagingnya, baik dihadiri oleh sultan maupun udak. Hal
ini sebagaimana telah kami utarakan pada masalah sebelumnya,
yang telah dijelaskan oleh Al Baghawi dan ulama 3nng lain.

Mengenai kaum wanita kafir ha$i dan anak-anak mereka,
di sini terdapat d,a pendapat frrqaha syafi'ilyah: pertama,
pendapat 5ang dipufuskan oleh AI Baghawi, bahwa orang l.ng
terpaksa tidak boleh membunuh mereka unfuk dimakan, karena
membunuh wanita dan anak-anak kafir harbi hukumnya adalah
haram, mereka sarna seperti kafir &immi.

Kedtn, pendapat yang paling shahih. Dia boleh
membunuh dan memakannya. pendapat ini dikemukakan oleh Al
Haramain dan Al Ghazali, karena mereka tidak dilindungi.
Larangan membunuh anak-anak dan wanita harbi bukan karena
kehormatan diri mereka, oleh karena ifu, pembunuhnya tidak
dikenai kafarat.

Sementara ifu, kafir dzimmi, mu'ahid (orang yang
mengadakan perjanjian), dan musta'min lorang yang meminta
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jarninan keamanan), semuanya dilindungi. Mereka tidak boleh

dibunuh untuk dimakan dagingnya. Ulama sepakat prihal ini.

Ulama juga sepakat, bahwa dalam kondisi darurat orangtua

tidak boleh membunuh anaknya untuk dimakan dagingnya. Tuan

juga tidak boleh membunuh budaknya untuk dimakan dagingnya,

sekalipun membunuhnya tidak dikenai qisas, karena dia dilindungi.

Apabila orang yang terpaksa hanya mendapati mayat

manusia yang dilindungi, di sini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, riwayat yang paling shahih dan paling masyhur, bahwa

dia boleh memakannya. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syirazi

dan jumhur ulama. Kedua, ada dua pendapat yang diriwayatkan

oleh Al Baghawi. Pendapat pertama, bahwa dia boleh

memakannya karena kehormatan orang yang hidup jauh lebih

kuat. Pendapat kedua, dia tidak boleh memakannya, karena kita

wajib melindunginya, namun dia bukan sesuatu yang berarti-

Ad-Darimi mengatakan, bahwa mayat orang kafir boleh

dimakan, sementara mayat muslim terdapat dua pendapat-

Selanjutrya, jumhur ulama memutlakkan masalah tersebut-

Syaikh hrahim Al Marwazi berkata, "[-ain halnya jika mayat ini

seorang nabi. Ulama sepakat, jenazahnya tidak boleh dimakan,

karena kesempumaan dan keagungannya dibanding selain para

nabi.

Al Mawardi menyatakan, apabila kita memperbolehkan

unfuk memakan mayat dalam kondisi damrat, maka kita tidak

boleh makan melebihi bagian yang cukup unhrk mempertahankan

diri dari kematian. Ulama sepakat soal ini demi menjaga dua

kehormatan.
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Al Mawardi menambahkan, bahwa dia juga tidak boleh
memasak dan memanggang daging mayat tersebut, melainkan
memakannya mentah-mentah, karena kondisi darurat bisa
dihilangkan dengan cara seperti ini. Memasak daging mayat justru
akan meruntuhkan kehormatannya. Dia juga tidak boleh
menyuguhkannla, berteda dengan jenis bangkai lainnya. Sebab,
orang dalam kondisi tapaksa boleh memakannya mentah-mentah
dan boleh juga dirnasak-

Seandainya orang yang terpaksa berstatus kafir dzimmi,
dan menernrkan rnayrat seorang muslim, mengenai halal dan
tidalmya memakan, dalarn hal ini, rnaka ada dua pendapat fuqaha

$7'afi'i5yah Srang dliuralatkan oleh Al Baghawi. Namun, beliau
tidak men- biih salSh satmya- Smra qilns, memakan maSat
seorcmg muslim diharamkan, derni kesempumaan kemuliaan
Ishrn-

Andaitian dia menewrukan bargkai dan daging manusia, dia
makan bangt<ai- Ia tdak boleh rnalnn daging manusia, baik
bangkai tersebut benrpa bangkai babi atau h*an. Jika seomng
yang berihram mendapati heunn br"mran dan daging manusia, dia
boleh mernakan hretuan buruan, derni menjaga kehormatan
marnrsia.

Cabang: Seandainya orang lnng terpaksa hendak
memotong bagian tubuhnya seperti paha atau lainnya unfuk
dimakan, di sini terdapat rincian hukum. Apabila kekhawatirannya
seperti ketakutan orang yang tidak makan atau melebihi dari ifu,
ulama sepakat, dia haram memotong anggota tubuhnya- Pendapat
ini ditegaskan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Jika tidak
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demikian, maka di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah

masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya:

Pendapat pertamadan yang paling shahih, bahwa dia boleh

memakannya. Ini pendapat hnu Suraij dan Abu Ishaq Al

Marwarzi. Pendapat kedua, bahwa dia tidak boleh memakannya.

Pendapat ini dipilih oleh Abu Ali Ath-Thabari. Ar-Rali'i men-

shahibkan pendapat ini dalam N Muharrar-

Pendapat yar';rg shahih adalah pendapat yang pertama' Di

antara ulama yang men- shahibkannya adalah fu-Rafi'i dalam Asy-

Syarh wa An Naskh. Apabila kita memperbolehkan dia untuk

memakannya, maka disyaratkan bagi dirinya, bahwa dia tidak

menemukan barang yang lain. Jika dia menemukan sesuah-r yang

dapat di konsumsi lainnya, maka ulama sepakat, dia haram

memotong anggota tubuhnya. Ini sudah menjadi kesepakatan

ulama.

Ia tidak boleh memotong anggota tubuh orang lain yang

dilindungi untuk dirinln. Tidak ada perbedaan pendapat soal ini.

Orang lain juga tidak boleh melnotong sebagian anggota fubuhya

unhrk diberikan kepada orang yang terpaksa. Para ulama sepakat

tentang ini. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Al Haramain dan

f,rqaha Syafi'lyah.

Kefuiuh, apabila omng yang dalam kondisi tertekan

menemukan makanan halal yang suci milik orang lain, dalam

kasus ini terdapat dua kondisi: Kondisi perbma, pemiliknya ada.

Kondisi kdua, perniliknya tidahberada di tempat-

Apabila pemilik makanan tersebut ada, maka perlu

mempertimbangkan hal berikut; Apabila pemilik temyata juga

dalam kondisi terpaksa, maka dia lebih berhak atas makanan itu,

orang lain tidaklah boleh merebut darinya, jika tidak melebihi
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kebufuhannya, kecuari jika sang pemirik ifu seorang nabi. Maka,
pemilik wajib menyerahkan makanan ifu kepadanya. Demikian
pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.

Hukum di atas shahih. Akan tetapi, kasus-kasus ini tidak
dapat diilusbasikan saat ini. Kasus tersebut hanya bisa
diilustrasikan pada masa diufusnya Isa bin Maryarn. Kasus ini
hanya kajian ilmiyah semata. Wallahu a,lam.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa apabila pemilik
mendahulukan orang lain atas dirinya, berarti dia telah berbuat

baik. Auah S berfirm*,, f-it{; b {,( 5; 6it iF 6r}.i,
"Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri,

meskipun mereka juga memerlukan,,,(es. AI Hasyr t59l: 9)

Dia hanya boleh mengutamakan seorang muslim.24
Adapun orang kafir tidak boreh mengutamakan orang kafir
Iainnya, batk kafrr harbimaupun kafi'r dzrmmi Begifu juga dia tidak
boleh mempriotaskan makanan ifu unfuk hevrran temaknya.

=Wallahu 
a'lan.

Adapun jika pemirik makanan harar dan suci ini bukan
orang yang terpaksa, dia wajib memberikannya kepada orang yang
terpaksa, baik dia seorang musrim, kafir dzimmi, maupun
musta'min (orang yang meminta jaminan keamanan). Begifu juga
seandainya dia membufuhkan makanan ifu dalam kondisi kedua,
menunrt pendapat yang paling shahih.

orang yang terpaksa, boreh mengambil makanan tersebut
secara paksa, bahkan dia boleh memerangi si pemilik. Apabila

24 Kasus donor seruruh. atau sebagian organ fubuh atau darah kepada saudarasem,slim unfuk menyelamatkan jiwanln dart kematian mengacu dan rere'an denganpernbahasan ni. Wallahu a,lam.
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perebutan makanan ini menyebabkan kematian si pemilik, maka

dia tidak dikenai denda.

Al Mawardi menyatakan, "seandainya, diputuskan bahwa

dia dikenai denda, tentu pendapat ini menjadi madzhab-" Ulama

ma&hab kami menerangkan, mengenai kadar yang wajib

diberikan oleh pemilik, orang yang terpaksa boleh mengambilnya

secara paksa, dan memeranginya, terdapat dua pendapat Asy-

Syafi'i, Pertama, pendapat yang paling shahih, asal cukup unhrk

menyelamatkan dirinya dari kematian. Kedua, sampai dia kenyang,

berdasarkan dua pendapat tentang halalnya mengonsumsi bangkai

bagi orang yang terPaksa.

Apakah orang yang terpaksa wajib mengambil makanan itu

secara paksa dan memerangi si pemilik 0ika dia enggan

memberinya)? Di sini terdapat perbedaan pendapat yang mengacu

pada silang pendapat tentang kewajiban memakan bangkai.

Pendapat yang lebih utama, dia tidak wajib. Namun, menurut

pendapat yang paling shahih, dia wajib mengambilnya secara

paksa dan tidak wajib memeranginya, sebab ketika seseorang tidak

wajib melawan penyerang, maka di sini tenh-r lebih dari ihr.

Al Baghawi mengkhususkan perbedaan pandangan ini pada

kasus jika orang yang terpaksa tidak takut melakukan pengambilan

secara paksa. Al Baghawi menambahkan, jika dia takut, jelas

perlawanan itu tdaklah wajib.

Ketika kami malajibkan pemilik untuk menyerahkan

makanannya pada orang yang terpaksa, dalam Al Hawi terdapat

pendapat dha'if l,ang jusbu meurajibkan pemilik trrhrk

memberikan makanannya se@ra sukarela dan orang yang

terpaksa tidak dikenai kehanrsan apa pun. Seperti halnyra dia

memakan bangkai, dia tidak dikenai kalajiban apa-apa'
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Namun, madzhab kami men5rebutkan, bahwa pernilik tidak
wajib menyerahkan kecuali dengan pembayaran. Pendapat ini
telah ditetapkan oleh jurnhur ulama. Mereka membedakan kasus
ini dengan kasus ketika seseorang menyelamatkan orang yang
berada di tempat yang tinggi dari kematian akibat terjatuh ke
dalam air atau kobaran api, dalam kasus ini dia tidak dikenai upah
standar, tanpa pertedaan pendapat. Dalam kondisi ini, dia wajib
menyelamatkannya dan tidak boleh menundanya sampai
ditetapkan berapa upah yang akan diterima. Kasus ini berbeda
dengan kasus sebelumnya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib Ath-Thabari dan lainnya
menyamakan dua kasus ini. Mereka menyratakan: Apabila kondisi
ini mungkin relevan dengan upah yang akan diberikan kepadanya
atau yang akan disanggupinya, maka dirinya tidak wajib
menyelamatkan orang tersebut sebelum dia menyanggupinya.
Demikian ini sebagaimana dalam kasus orang yang terpaksa,
sekalipun kondisi penundaan tidak dapat diilustrasikan pada kasus
orang yang terpaksa- Jadi, memberi makan orang yang terpaksa
Udaklah mevr,rajibkan dia unfuk membayar harganya. Walhasil, dua
kasus ini tidak berteda.

Selanjukrya, apabila pernilik menyerahkan makanannya
secara sukarela, orang yang terpaksa harus menerima dan
memakannya sampai kenyang. Jika dia menyerahkannya dengan
pembayaran, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal
berikut: Apabila orang yang terpaksa tidak mampu membayar
harganya, maka dia wajib menyerahkan harga tersebut.
Pembayaran ini dapat berupa barang yang satna, jika dia
mempunyai barang yang serupa dengannya. Jika hal itu
merupakan barang yang dapat ditaksir harganya, maka orang yang
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terpaksa wajib membayar harga barang yang dimakan pada saat

dan di tempat itu. Ia boleh makan sampai kenyang-

Apabila orang yang terpaksa itu mampu membayar, maka

kiranya ada beberapa rincian hukum terkait hal ifu. Jika barang

yang dimakan tidak bisa dipisahkan tersendiri, maka hukumnya

telah jelas. Jika dia bisa dipisahkan, maka yang menjadi ukuran

adalah harga standar. Maka, jual beli tersebut sah. Orang yang

terpaksa berhak menerima kelebihannya dari pihak lain.

Apabila harga makanan itu melebihi harga standar dan

orang yang terpaksa menyanggupinya, mengenai harga yang

disanggupinya ini terdapat beberapa pendapat- Pertama, pendapat

yang paling shahih menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayib, dia wajib

membayar harga yang disebutkan karena telah menyanggupinya

dengan akad yang sah.

Kdua, pendapat yang lebih shahih menunrt Ar-Ruyani, dia

tidak wajib membayar selain sesuai harga standar pada wakhr dan

di tempat ifu, karena dia seperti orang yang dipaksa-

Ketiga, pendapat ini dipilih oleh Al Mawardi, jika tambahan

harga ini tidak memberatkan orang yang terpaksa karena dia

berada, maka dia wajib membayamya. Jika tidak demikian, maka

dia tidak wajib membayar kelebihan harga itu.

Para ulama madzhab kami berpendapat, bahwa sebaiknya

orang yang terpaksa merekayasa (hailah) pengambil alihan

makanan tersebut dengan jual beli yang fasid, agar yang wajib dia

serahkan adalah harga barang tersebut. Ulama sepakat dalam

masalah ini.

Ar-Rafi'i berkomentar, pemyataan mereka memberikan

pemahaman tentang ketetapan sahnya jual beli tersebut,
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perbedaan pendapat hanya terdapat pada harga yang harus
disanggupi. Akan tetapi, pendapat yang kuat, menjadikan khilaf ini
dalam keabsahan akad karena alasan tertenfu. Terakhir, apakah
orang dalam kondisi darurat sama dengan orang yang dipaksa atau
fidak?

Dalam catatan syaikh Abu Hamid terdapat keterangan
yang mengindikasikan hal tersebut. Imam Al Haramain telah
menegaskan hal ifu. Beliau menyatakan: Apakah pembelian
dengan harga mahal karena kondisi darurat menjadikan tindakan
ini sebagai pemaksaan, sehingga pembeliannp tdak sah? Di sini
terdapat dua pendapat:

Menurut pendapat yang paling sesuai dengan qiyas, jual beli
tersebut adalah sah. Dernikian juga sumber bahan makanan yang
dikendalikan oleh sultan yang zharim, dimana dia menjualnya
karena kondisi darurat unfuk mengambilalih dan mencegah bahaya
lang mengkharratirkan. Di sini terdapat dua strdut pandang.
Pendapat yang paling shahih bahwa jual beli tersebut
adalah sah, karena ini termasuk pemaksaan atas jual beli ifu
sendiri, dimana fujuan sultan Snng zhalim ini adalah menghasilkan
harta benda dari mana pun.

Pendapat di atas ditetapkan oleh s!,aikh hrahim Al
Mawar&i. Dia berhujjah dalam masalah ini dengan kauajiban
menyemhkan harga yang ditenfukan dalam kasus orang lrang
terpaksa.

cabang: Apabila orang yang terpaksa rnenjuar dengan
harga standar dan orang yang terpaksa lainnya rnempurgrai harta,
maka orang yang kedua wajib membelinya dan mempergunakan
hartanya untuk membayamya. Bahkan, seandainya orang kedua
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hanya punya pakaian unhrk menutup auraforya, dia wajib

menggunakannya untuk itu, jika dia tidak takut mati kedinginan

dan shalat tanpa pakaian. Sebab, membuka aurat lebih ringan dari

pada memakan bangkai.

Oleh karena ifu, kita boleh mengambil makanan se@ra

paksa, namun tidak boleh mengambil pakaian penufup aurat

secara paksa.

Apabila orang kedua tidak punya harta, dia wajib

menyanggupi pembayarannya dalam tanggungan, baik dia punya

harta di tempat lain maupun tidak. Dalam kondisi ini, pemilik wajib

menjualnya secara kredit (fidak tunai).

Para fuqaha Syafi'iyyah menyatakan, bahwa pembelian

dalam kasus ini hukumnya wajib. Ulama sepakat soal ini. Pendapat

sebelumnya, dimana dia tidak wajib memakan bangkai, tdak

berlaku dalam kasus ini, melainkan sekadar diperbolehkan. Karena

itu, redaksinya berbunyi 'tidak wajib', karena dalam pembelian ini

terjadi persenfuhan najis secara langsr.rng- Hal ini sangat

diperhatikan dalam kasus makanan yang suci.

Cabang: oremg yang terpaksa, tidak boleh mengambil

makanan secara paksa jika pemilik memberikannya dengan harga

standar. Apabila dia menunfut harga di atas standar, maka dia

tidak boleh menerimanya. Karena itu, dia mengambilnya se@ra

paksa dan memeranglnya.

Apabila orang yang terpaksa membeli makanan ifu dengan

harga yang lebih mahal padahal dia mampu mengambiln5a secara

paksa, berarti dia telah menetapkan khiyarunhrk menerima harta

tersebut. Ulama sepakat, dia wajib membayar harga yang telah
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disebutkan. Perbedaan pendapat sebelumnya terjadi pada orang
yang tidak mampu mengambil makanan itu secara paksa.

Cabang: Seandainya pemilik memberi makan orang yang
terpaksa namun tidak menjelaskan kemubahannya, di sini ada dua
pendapat fuqaha Syafi'iyryah: Pertama, pendapat yang paling
shahih, bahwa dia tidak dikenai kewajiban membayar harganya,
pemberian ini memberikan isyarat tentang kemubahan dan
toleransi yang biasa berlaku dalam pemberian makanan.

Kedua, dia wajib membayar harganya. Pendapat ini serupa
dengan perbedaan pendapat tentang orang yang diketahui biasa
bekerja dengan imbalan ketika dipekerjakan oleh orang lain
dengan tanpa syarat upah. Menurut pendapat yang lebih shahih,
dia tidak wajib membayar harga makanan itu.

Seandainya dua belah pihak bersengketa, pemilik makanan
berkata, "Aku memberimu makan dengan imbalan." Orang yang
terpaksa ihr berkata, "Tidak, tapi gratis!" Di sini terdapat dua
pendapat yang dikemukan oleh peny.rsun Al Uddah dan Al Ba5an.
Pertana, dan yang paling shahih, pemyataan sang pemilik
dibenarkan, karena dia lebih tahu tujuan pemberian makanan
tersebut. Kdua, pemyataan orang lnng terpaksalah yang
dibenarkan, karena menumt hukum asal dia terbebas dari
tanggungan.

Seandainya pernilik memasukkan makanan ke dalam mulut
orang yang terpaksa secara paksa atau memasukkan ke mulutnya
ketika dia tidak sadarkan diri, apakah pemilik berhak menerima
pembayaran? Di sini terdapat dua pendapat fuqaha S5afi,iSyah:
Pendapat yang paling shahih, pemilik berhak menerima bayiaran,
karena dia telah menyelamatkannya dari kebinasaan, seperti orang
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yang mengampuni pelaku pidana dari hukum qisas- Selain ifu,

tindakan pemilik ini berisi motivasi untuk melakukan hal yang

sama.

Cabang: Seperti halnya kewajiban menyerahkan harta

untuk menyelamatkan nyawa manusia yang dilindungi, kita pun

wajib memberikannya unfuk menyelamatkan heruan yang

berharga, sekalipun milik orang lain. Tidak wajib memberikan

makanan pada orang kaftr harbi, murtad, dan anjing galak-

Seandainya seseorang mempunyai seekor anjing yang

dapat dimanfaatkan dalam kondisi kelaparan dan seekor kambing,

maka dia wajib menyembelih kambing itu untuk memberi makan

anjing tersebut.

Al Baghawi berkata, "Pemilik boleh memakan dagntg

kambing tersebut karena dia disembelih untuk dimakan."

Al Qadhi Husain berkah: Seandainya seseorang

mempunyai seekor anjing yang dalam kondisi terpalsa dan orang

lain punya seekor kambing yang tidak terpaksa, maka dia wajib

menyerahkan kambing itu padanya. Jika dia menolak, pemilik

anjing wajib memaksa dan memeranginya dengan alasan yang

telah dikemukakan di atas. Walkhu a'lam.

Kondisi kdua, pemilik tidak ada di tempat. Orang yang

terpaksa, boleh menyantap makanannya dan menggantinya.

Mengenai kewajiban makan dan kadar 5png dimakan, terdapat

perbedaan pendapat yang telah disinggung sebelumnya.

Apabila makanan tersebut milik anak kecil atau orang gila,

sedangkan walinya tdak berada di tempat, hukumnya sama

dengan kasus di atas. Jika pemilik berada di tempat, ka,,r,renangan
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atas hartanya seperti orang yang punya hak penuh atas hartanya.
ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa ini merupakan salah
safu ilustrasi yang berisikan pembolehan jual beli harta anak kecil
secara tidak tunai. Wallahu a'lam.

Kedelapan Apabila orang yang terpaksa menemukan
bangkai dan makanan milik orang lain yang tidak ada ditempat, di
sini terdapat tiga sudut pandang. Dalam riwayat lain disebut,
terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah: pertama, yang paling
shahih, bahwa dia wajib memakan bangkai. Kedua, dia wajib
memakan rriakanan. Dalil kedua pendapat ini bersumber dari Al
Qur'an. Kefiga, dia diberi pilihan antara keduanya.

Imam Al Haramain memberi isyarat bahwa perbedaan
pendapat ini berasal dari perbedaan pendapat dalam kasus
berkumpulnya hak Allah & dan hak manusia.

Andaikan pemilik makanan berada di tempat, maka ada
beberapa rincian berikut. Jika pemilik menyerahkannya tanpa
bayraran atau dengan harga standar, dengan tambahan yang
dianggap sebagai penipuan oleh orang lain, narnun orang yang
terpaksa mampu membayamya atau dia rela menanggungnya,
maka dia wajib menerimanya dan tidak boleh memakan bangkai.

Apabila pemilik tidak menjualnya kecuali dengan harga
yang tinggi, menurut pendapat madzhab Syafi'i dan ketetapan
yang diputuskan oleh kalangan ulama lrak, Thabari, dan rainnya
menyebutkan bahwa orang yang terpaksa tidak wajib membelinya.
Akan tetapi, har,ln dianjurkan.

Jika orang yang terdesak tidak wajib membelinya, ini sama
saja dengan sang pemilik yang tidak menyerahkan makanan ifu
sama sekali. Apabila dia tidak menyerahkannya, maka orang yang
terpaksa tdak memeranginya, namun jika dia khawatir
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peperangan justru membahayakan jiwanya atau takut

mencelakakan si pemilik, maka sudah semestinya dia berpindah

memakan bangkai.

Apabila orang yang tapaksa tidak mengkhawatirkan hal

ini, karena pemilik lemah dan mudah melawannya, maka

kondisinya sama seperti perbedaan pendapat yang telah

disebutkan jika si pemilik tidak berada di tempat. Demikian ini

rincian hukum menumt madzhab yang shahih-

Al Baghawi menuhrkan: Orang yang terpaksa membeli

makanan tersebut dengan harga yang mahal dan dia tidak

memakan bangkai. Selanjutnya muncul perbedaan pendapat

sebelumnya, apakah dia wajib membayar harga yang disebutkan

atau cukup membaSpr harga standar? Al Baghawi mengatakan,

jika pemilik satna sekali fidak menyerahkannya dan kita

beranggapan bahwa, 'Memakan makanan orang lain lebih utama

daripada makan bangkai', dia boleh memeranginya dan

mengambil makanannya se@ra paksa. Wallahu a'lam.

Kesembilan' Seandainya seorang yang berihram

(muhrim) mengalami kondisi darurat (terpaksa), dan hanya

menemukanan her,van buman, maka dia boleh menyembelih dan

memakannya, serta wajib membayar frdph. Masalah ini telah

disinggung dalam pembahasan tentang haji.

Apabila dia menemukan hewan buruan dan bangkai, ada

dua riwayat yang dikemukakan oleh AsySyirazi dan para fuqaha

Syafi'iyyah. Kastrs ini mengacu pada dua pendapat yang telah

kami sebutkan dalam pembahasan tentang haji, bahwa apakah

ketika seorang muhrim menyernbelih her,van buman, lantas hewan

ini menjadi bangkai? Sehingga sembelihannya hamm bagi seluruh
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orang? Atau, sembelihannya bukan bangkai, jadi tidak haram bagi
orang lain?

Riwayat pertama, dan yang paling shahih, menyatakan
bahwa sembelihannya menjadi bangkai. Jika kita berpendapat,
sembelihannya menjadi bangkai, maka orang yang muhrim boleh
memakan bangkai ini. Jika tidak demikian, dia merupakan her,tran
buruan. Riwayat kedua, jika kita berpendapat bahwa
'sembelihannya menjadi bangkai, dan dia memakan bangkai' jika
tidak begifu, lalu her,van mana png boleh muhrim makan? Di sini
terdapat dua pendapat Aqlsyrafi'i- Daliln3n merujuk pada AI
Qur'an.

Di antara ulama madzhab l*rni, ada yang meriwagratkan
tiga pendapat fuqaha qafi'iylnh t€rt{ait kasus rti. patarna, yang
paling shahih, bahwa dia r'rdib rnernakan bangkai. Kdua, dra
wajib memakan hsuan buruaru Kdg4 bahwa dia diberi pilihan
antara kedtranya. Dirir,ra;atkan oteh Ad-Darimi dari Abu AIi bin
Abu Hurairah- Pandapat stnhih s6ara unrrn menyeburtkan
waiibnln mernakan banglai.

Andailen mthn'm menernuka* da$ng he*nn buman yang
disernbelih dan banglrai, ada bcberapa tinjanan Apabila
penyembelihnya halal (orang !,ang Udak beritnam), dia
menyembelih unhrk dirinya, maka sang mufuim bersbfus otang
terpaksa yang rnenernukan bangkai dan makarnn orang lain.
Hukum kasus ini telah disinggung sebelumnga.

Apabila muhrim telah menyembelitnya sebelum berihram,
dia sama dengan oremg yang menemukan makanan yang halal
unhrk dirinya, jadi bukan orang yang terpaksa. Jika dia
menyembelihnp di saat ihram atau herr,ran ifu disembelih oleh
muhrirn yang lain -dan kami katakan, bahwa dia haram bagi
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setiap orang- di sini terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama, pandangan yang paling shahih, bahwa dia diberi pilihan

antara keduanya. Kdua, dia hanya boleh memakan hewan

buruan. Ketiga, diaharryaboleh memakan bangkai'

Ad-Darimi mengatakan: Jika kami katakan, bahwa

'sembelihannya adalah bangkai', maka dia boleh memakan hewan

manapLln yang disuka, dimana selain hewan buruanlah yang lebih

utama. seandainya kami katakan, maka sembelihannya menjadi

bukan bangkai, ada dua waih. Pertama, dia makan hasil buruan

lfit. Kdua, makan bangkai.

seandainya orang yang muhrim menemukan her,r.ran buruan

dan makanan milik orang lain, di sini terdapat tiga pendapat

fuqaha syafi'i1yah, baik kita menilai hasil buruannya sebagai

bangkai maupun fidak. Pendapat Pertama, dia hanya boleh

memakan hasil buruan ilo.. Kedua, diahanya boleh mengonsumsi

makanan itu. Ketiga, dia diberi pilihan unfuk mengosumsi

makanan tersebut, jika pemilik makanan tidak ada di tempat, jika

sang pemilik makanan ada di tempat dan melarangnVa, maka dia

hams mengonsumsi hasil buruannya ihr. Jika sang pemilik

menyerahkan makanan ifu padanya, dia harus mengkonsumsi

makanan tersebut. Pendapat ini ditetapkan oleh Ad-Darimi dan

lainnya.

Apabila orang yang muhrim menemukan bangkai, he"van

buruan dan makanan orang lain, dalam hal ini ada fujuh pendapat

fuqaha syafi'i5ryah yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan

ulama lainnya. Perbma, yang paling shahih, dia harus

mengonsumsi bangkai. Kedua, dia harus mengkonsumsi hetryan

bunran. Ketiga, dia harus mengkonsumsi makanan. Keempat dia

diberi pilihan antara tiga barang ini. Kelima, dia diberi pilihan
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antara makanan dan bangkai. Keenam, dia diberi pilihan antara
hewan buruan dan bangkai. Dan yang Ketujuh, dia diberi pilihan
antara hewan buruan dan makanan.

Cabang: Apabila kita tidak tetapkan bahwa hewan buman
yang disembelih oleh muhrim sebagai bangkai, lalu apakah orang
yang terpaksa wajib membayar harga barang yang dimakannya?
Terkait hal ini, dua pendapat ulama yang mengaqr kepada dua
pendapat tentang seoftmg mulrrim dalam hal apakah
kepemilikannya atas bunran bersifat tdap?

Kwpulult, apbila diternukan dua bangkai di mana sarah
safunya bangkai dari brrntang yang boleh dimakan atau salah
satunya suci di kala hidupnya, seperti kambing, keledai atau anjing,
apakah orang yarg terpaksa boleh mernilih salah satunya? Atau,
harus memilih bangkai karnbirE? Di s[ni terrdapat dua pendapat.
Pendapat yang pafing shahih adalah meninggalkan bangkai anjing
dan memilih sisanya. Walbhu abm.

Kesbela, orang 5nng bermaksiat dengan safamya tidak
boleh memakan bangkai sebeltrrn dia bertobat. Demikian ini
pendapat yarry sdzih &n masyhr-r, berdasarkan firman Allah &,

,5; iyt; )G 7t *; ';,b -;b, 
# 'retapi turanssiapa

terpaksa (memal<annya), bukan karqta menginginlannya dan
tidak (pula) melarnpaui btas, nnka fdak ada dosa bagin5n,'(es.
Al Baqarah I2'l: L73l

Ada pendapat dha'if yang menyebutkan, bahwa dia boleh
memakan bangkai. Masalah ini telah dipaparkan secara jelas dalam
bab mengusap khuf danbab shalatrya seorang musafir.

t
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Kedua belas, Asy-Syafi'i menegaskan bahwa jika orang

yang sakit menemukan makanan milik orang lain selain bangkai

yang dapat rnembahayakan dan menambah parah penyakitnya,

maka dia boleh meninggalkan makanan itu dan beralih memakan

bangkai. Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa memang

demikian sehamsnya, jika makanan itu miliknya. Mereka

mengkategorikan kondisi ini sebagai kondisi darurat. Begitu pula

berobat dengan sesuafu yang najis, seperti akan kami jelaskan

narfir inqn Allah.

Cabang: AsySyafi'i mengatakan, bahwa apabila

seseorang berada dalam kondisi terpaksa dan menemukan orang

yang akan memberinya makan dan rninum, maka dia tidak boleh

menolaknya kecuali dalam satu kondisi. Yaitu, jika dia khawatir

makanan atau minuman yang diberikan telah diracun. Seandainya

dia memilih unfuk meninggalkan makanan itu dan memakan

bangkai, maka dia boleh meninggalkannya dan memakan bangkai

tersebut. Wallahu a'lan.

Ketiga belas, apabila seseorang terpaksa harus

meminurn darah, air kencing atau cairan najis lainnya yang tidak

memabukkan, ulama sepakat bahwa dia boleh meminumnya. Jika

dia terpaksa -harus minum l<hamer dan air kencing-, maka dia

wajib meminum air kencing. Para ulama sepakat, bahwa dia tidak

boleh meminum khamer, berdasarkan alasan yang telah

disinggung di depan.

Adapun berobat dengan najis selain khamer diperbolehkan,

sekalipun di dalamnya berisi seluruh jenis najis lnng tdak

memabukkan. Demikian ini pendapat madzhab dan pendapat

yang telah di-nash, serta telah ditetapkan oleh jumhur ulama.
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Masih ada safu pendapat yang tidak memperbolehkan berobat
dengan sesuatu yang najis, ini berdasarkan hadits Ummu
salamah, yang telah disebut dalam kitab ini. yang juga termasuk
pendapat ini, bahwa berobat dengan najis hanya diperbolehkan
dengan air kencing unta saja, karena ada dalil nasbnya. Tidak
boleh berobat dengan sesuafu yang najis selain air kencing unta.
Kedua pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Kedua pendapat
ini syadz. Pendapat yang benar, adalah dipertolehkannya berobat
dengan sesuatu yang najis se@ra mutlak, yang dilandasi oleh
hadits Anas rg berikut:

Sekelompok orang suku Urairnh menemui Rasulullah #r,
lalu bertaiat kepada befiau untuk memeluk Islam. Mereka
mendirikan perlrernahan d Madinah. Tidak berselang lama,
mereka sakit, lah rnengeh.ilrkan hal itu kepada Rasulullah $.
Beliau bersabda, "klakkah lcalian kAEr b*sma penggembala
kami menulu unb-untan5n, blu bfur minnn air kencirry dan
susunS/a?"

Mereka , 'I!tra!" Mereka peql lalu minr.rn susr.r

dan air kencing unta ihr, dan rnereka pun sembuh. Mer,elo lantas
membunrh gembala p.sulrthh db dan mernbaura kahr heunn
temak tersebuL Hadits ini diriurryatkm oleh Al Bukhari dan
Muslim dari treberapa rinrayat. hilah salah satrlnya yang
merupakan riwayat Al Bulrhari. Dalam rivraapt lain disebutkan
"Lalu beliau rremerintah rnereka r-nrhrk minum air kencing dan
susunlra".

Ulama madzhab kami mengatakan, bahrra berobat dengan
suatr najis harrya diperbolehkan, jika fidak menemukan obat png
suci sebagai penggantinya. Jika orang yang sakit menemukan obat
yang suci tersebut, maka ulama sepakat, bahwa berobat dengan
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hal yang najis adalah haram. Demftianlah pengertian hadits

"sungguh Altah tidak meniadikan kesembuhan kalian pda apa

yang diharamkan bagi kalian.'

Berobat dengan najis hukumnlra haram jika terdapat obat

yang suci, begihr pula kebalikannya hal itu menjadi tidak haram

jika tidak ditemukan obat yang suci.

ulama ma&hab kami menyatakan, bahwa berobat dengan

sesuahr yang najis hanya dipgrbolehkan jika orang yang berobat

mengetahui seluk-beluk pengobatan. Dia tahu bahwa hanya suatu

yang najis itulah, yang dapat mengobati penyakitrya. Atau, dia

mendapat resep dari seorang dokter muslim yang adil. Al Baghawi

dan lainnya menegaskan, bahwa dan cukup dengan satu orang

dokter.

Apabila sang dolder berkata, "Engkau akan lekas sembuh

bila meminum obat najis ini, jika tidak, kesembuhanmu akan

memakan \/akhJ lama-" Mengenai kemubahan berobat dengan

sesuahr yang najis dalam kasus ini ada dua pendapat yang

diriwayatkan oleh Al Baghawi. Namun, dia tidak merajihkan salah

safunya. Analogi kasus yang serupa terdapat dalam kasus

tayamum, bahwa yang paling shahih adalah diperbolehkannya

berobat dengan sesuahr yang najis-

Apakah boleh berobat atau menghilangkan rasa haus

dengan khamer, nabidzdan barang memabukkan lainnya? Di sini

terdapat empat pendapat yang masyhur. Pertama, pendapat yang

shahih menurut jumhur fuqaha Syafi'iy7ah, bahwa tidak boleh

berobat dan menghilangkan dahaga dengan barang-barang ini.

Kdua, berobat dengan hal ini dipeftolehkan. Ketiga,

diperbolehkan berobat dengan barang memabukkan, natnun

bukan untuk menghilangkan dahaga. Keempat, diperbolehkan
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meminum barang yang memabukkan unfuk menghilangkan

dahaga dan bukan unfuk berobat.

Ar-Rafi'i mengatakan, pendapat yang shahih menumt
jumhur ulama adalah tidak boleh mengonsumsi barang

memabukkan untuk salah satu hrjuan itu, baik itu hanya untuk

menghilangkan dahaga atau hanya untuk berobat. Dalilnya adalah

hadits Wail bin Hujr rg, bahwa Thariq bin Suwaid Al Ja'fi bertanya

kepada Nabi $ tentang l<haner Beliau lantas melarangnya atau

tidak suka dia membuatngra. Thuttq berkata, "Sebenamyra aku

membuafurya unfuk obat." Nabi $ menjawab, "Sungguh, dia

bukan obat, akan tetapi panyakit'Hadits ini diriwayatkan oleh

Mnslim dalam Shahil>rnsa.

Imam Al Haramain dan AI Ghazali memilih pendapat

memperbolehkan khamer unfuk manghilangkan dahaga, bukan

untr-rk berobat- Pendapat madzhab Saang pertama, lraifu haramnya

minuman kerm dan barang rnernabul*an lainnya wrfuk dua fujuan

tersebut. Di antam ulama ".la yang men-slnhilA<art pendapat ini

yaitu Al Mahamih. Aku (An Nawawi) akan memaparkan dalil

pendapat ini nanti, inry Albh-

Apabila kita rnemperbolehkan meminum minuman keras

unhrk menghilangkan dahaga, rnaka jika di hadapannya ada

khamer dan air kencing, tentu dia unjib rneminum air kencing ifu

dan haram meminum khamer, karena pengharaman air kencing

lebih ringan.

Ulama ma&hab kami menyatakan, bahwa kasus ini sama

dengan omng yang menemukan air kencing dan air najis, maka

dia harus minum air najis, karena kenajisan air tersebut baru

terjadi. Mengenai boleh tidaknya penguapan kayr gaharu yang

dicampur khamer terdapat dua pendapat ditinjau dari uap yang
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dikeluarkan. Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa

penguapan ini diperbolehkan karena uap yang keluar bukan uap

najis ih.r sendiri. Wallahu a'lam-

Cabang: Kami telah mengulas bahwa madzhab yang

shahih mengharamkan khamer untuk tujuan berobat dan pereda

dahaga, sedang Imarn Al Haramain dan Al Ghazali memilih

pendapat bolehnya khamer sebagai pereda dahaga. Imam Al

Haramain menyatakan, khamer mampu meredakan rasa haus,

karenanya dia tidak boleh digtmakan sebagai obat'

Menurut Imam Al Haramain, orang yang mengatakan

khamer tidak bisa meredakan dahaga, tidak berdasarkan bukti.

Pendapat ini keliru dan salah kaprah, justru seorang pecandu

khamerbiasanya merasa tidak perlu lagi meminum air- Demikian

pemyataan [mam Al Haramain-

Faktanp tidak seperti apa yang beliau kemukakan. Jusku,

pendapat yang benar dan masyhur dari Asfspfi'i, para ulama

madzhab kami dan para dol<ter, bahwa khanq tidak dapat

manghilangkan dahaga, justu malah menambah rasa haus.

Kebiasaan para peminum khameryangkerap kita ketahui, mereka

banpk minum air.

Ar RuSani mengutip bahwa Asysyafi'i menetapkan

larangan minum l<hamq sebagai yxda dahaga, dengan alasan

dia malah mampu menimbulkan rasa lapar dan haus'

Al Qadhi Abu Ath-Thayib mengatakan, aku pernah

bertanlp kepada orang l,ang mengetahui masalah ifu- Ia

meniaunb, kenS;ataanrqn memang sepgt'[ yang dikernukakan ol€h
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Asy-Syafi'i. I{hamer memang dapat rnenyegarkan seketika
kemudian dia menimbulkan dahaga yang lebih parah.

Al Qadhi Al Husain dalam Ta'liqnya menyatakan, para
dokter mengemukakan bahwa khamer menambah rasa haus dan
para peminum l<hanersering sangat tergantr-rng pada air dingin.

Kesimpulan yang dapat kami ambil, bahwa l<hamer frdak
dapat menghilangkan rasa haus. Berpijak pada hadits shahih
sebelumnya terkait masalah ini, bahwa l<haner tidak bermanfaat
dalam pengobatan. Maka, keharaman l<hamer sifatnya adalah

mutlak. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorang tersedak makanan, dan
Udak menemukan sesuafu yang dapat mendorongnya selain

kharner, ulama sepakat, bahwa dia boleh menenggaknya.
Pendapat ini ditetapkan oleh AsySyafi'i, lnng disepakati oleh
ulama ma&hab kami dan lainnya. Bahkan, mereka menyatakan,
dia wajib melakukan hal itu, demi keselamatan jiwanSa dari maut
dengan cara menenggak khamer sebagai suafu yang pasti, lain
halnya dengan berobat dan minum khamer sebagai pereda

dahaga.

Ahli bahasa menerangkan, kata ghashsha, bukanlah
ghushsha, bentuk kata kerla aktifnyra adalah 5nghashshu, dan kata
benda benfukan kata kerjanya adalah ghashashan, pelakunya

disebut ghaashshun dan ghashshan. Bentuk ruba'inya
aghshashtuhu. Wallahu a Iam.

Cabang: Al Baihaqi menyatakanr AqrSFfi'i berkata,
"Tidak boleh memakan penangkal ftrcun (anti toksin) 5nng terbuat
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dari daging ular, kecuali

memperbolehkan konsumsi

Syafi'i.

Al Baihaqi dalam kasus ini berargumen dengan hadits hnu

Amr bin Al Ash 4b, dia berkatar Aku mendengar Rasulullah $
it;

kondisi darurat

Demikian redaksi

yang

Asy-

bersabda, * t1 ,'eu 
";k 

ii ,ilrl;U? 6 of 4 6 dd 6

,f ,F c pt 'Aku tidak peduli apa yang aku datangi, iika aku

minum racun (tirWq), abu aku mengganfungan iimat,

aku aku mengacapkan qnir dari diriku. " Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu Daud dengan sanad yang dhaif Artinya, tiga hal ini

sama-satna tercela.

Cabang: Pendapat Para Ulama Dalam Seiumlah

Kasus Orang Yang TerPaksa-

Pertama, para ulama sepakat orang yang terpaksa boleh

memakan bangkai, darah, dugng babi dan sebagainya,

berdasarkan ayat tersebut. Mengenai kadar yang dimakan, Aq1

Syafi'i memiliki dua pendapat: Pendapat perbma, yang paling

shahih, kadamya asalkan dapat menyelamatkan jiwa dari

kematian. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan

Daud. Pendapat kdua, bahwa dia boleh memakannya sampai

kenyang. Malik dan Ahmad memiliki dua riwayat yang sama

dengan dua PendaPat ini.

Kedua, apabila orang yang terpaksa tidak mempunyai

harta, sementara orang lain memiliki makanan yang menodarpi

kebutuhannya, dia fidak wajib menyerahkan padanya tanpa

pembayaran. Pemilik bolei menahan untuk tdak memberikan

makanan ihr seMum dia membelinya dengan harga standar secaria
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utang, sebagaimana keterangan di depan. Ini merupakan pendapat
madzhab kami.

Al Abdari mengatakan, demikian ini pendapat seluruh
ulama dan pendapat Daud. Al Abdari menambahkan, di antara
fuqaha Daud ada yang berpendapat, bahwa orang yang terpaksa
boleh memakan sebagian makanan itu sebatas unfuk
menghilangkan kondisi darurat dan dia fidak wajib untuk
menggantinya. Hal ini sama dengan kasus orang yang melihat
orang lain tenggelam atau terbakar, -dimana kondisi dirinya
mampu menyelamatkan orang itu- maka dia wajib
menyelamatkannya tanpa harus menerima bayaran.

Ulama madzhab kami berargumen, bahwa tanggungan
(hutang) sama seperti harta benda. Seandainya orang yang
terpaksa mempunyai harga, pernilik makanan tdak wajib
memberikan makanan ihr secara gmtis. Begltu halnya jika dia
mampu membelinya secara hutang.

Ulama ma&hab kami juga men5ntakan, bahwa agrumen
yang dikemukakan oleh penentang pendapat ini, kami
menanggapinya bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.
Bahkan, setiap kondisi ini memungkinkan terjadinSn kesepakatan
atas pembaSraran yrang hanya wajib dengan pembayaran tersebut.
Wallahu a'lam.

Ketiga, apabila orang yang terpaksa menemukan bangkai
dan makanan milik orang yang tidak ada di tempat, AsySyafi,i
memiliki dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah lni: pendapat
perbma, yang paling shahih, dia memakan bangkai itu. pendapat

ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad, karena
perihal bur,skui telah ditetapkan dalam dalil nash sementara
rnakanan orang lain berdasarkan ijtihad. Pendapt kdw, dia
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memakan makanan orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh

Malik, karena makanan ini disepakati oleh ulama akan

kesuciannya. Seandainya orang yang terpaksa menemukan

bangkai dan hannn bunran, sementara dia sedang berihram.

Menunrt pendapat paling shahih, dia boleh memakan bangkai itu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad.

Keempat, apabila oriuirg yang terpaksa menemukan

mayat manusia, menuntt kami, dia halal untuk memakannya,

sebagaimana penjelasan di depan. Malik, Ahmad, dan fuqaha

Zhahirifh mengatakan, bahwa dia tidak boleh memakannya.

Ulama ma&hab kami berargumen dengan keterangan yang

dikemukakan oleh AqrSyirazi bahwa keharaman orang yang

hidup jauh lebih kuat ketimbang keharatnan mayat. Wallahu a'latn.

Kelima, kami telah paparkan bahwa madzhab kami

memperbolehkan berobat dengan seluruh jenis najis selain yang

memabukkan. Ahmad mengatakan, fidak boleh berobat dengan

najis berdasarkan hadits "sungguh Allah frdak menjadikan

kesembuhan l<alian pada apa Smng dihanmkan atas l<alian" dan

hadits Abu Ad-Darda' bahwa Nabi $ bersabda, ,t:-tl STl iitr 11

?t?.l)it:ti lj t\jl.til itSS or:, ,p.|Pi it5'.rstt"saunssuhnya

Allah telah menurutl<an penyakit dan obatuya. Dia meniadikan

untuk setiap penyakit obah5n. Maka, berobatlah dan iangan
berobat dengan barang haram. "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu

Daud.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Abu Hurairah, dia

berkata, "Rasulullah $ melarang obat yang buruk." Diriwayatkan

oleh Abu Daud.
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Sementara dalil kami adalah hadits tentang orang-orang

Urainah yang terdapat dalam Ash-Shahihain, seperti telah

dipaparkan di atas. Muatan hadits ini tentang orang-orang Urainah
yang meminum air kencing (unta) sebagai obat, seperti bunyr

tekstual hadits tersebut.

Hadits 'Dia frdak menjadikan kaembuhan kalian"
ditafsirkan dalam kondisi tidak membutuhkan obat yang najis.

Misalnya, ada obat suci yang mencukupi dan obat najis ini punya

fungsi yang sarna dengan obat-obat yang suci. Demikian

tanggapan atas dua hadits yang terakhir.

Al Baihaqi menerangkan, dua hadits ini jika shahih,

ditafsirkan pada larangan berobat dengan barang yang

memabukkan dan berobat dengan barang haram dalam kondisi

tidak darurat, unfuk mengompromikan antara dua hadits ini dan

hadits kabilah Urainah. Wallahu a'latn.

Asy-Syirazi p berkata: Apabila seseorang lewat di
kebun'orang lain dan dia bukan orang yang terpaksa,
dia tidak boleh memetik apa pun tanpa izrn pemiliknya-

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah #,:oit J6 .[7c I

* *rt *, 'Harta orang muslim frdak halal kecuali

atas kerelaan hatin5n- "

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam l<ttab ghasab

dari riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Hanah fu-Raqasyi
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dari bapaknya, dari pamannya, bahwa Rasulullah $ bersabdu, , i

* *)t\F :6/t J6k 'Harta orans muslim frdak hatat

kecuali atas kerelaan hatinya. "sanadnya dha'if. Ni bin Zaid juga

dha'if. Diriwayatkan dari hnu Abbas bahwa Nabi &
menyampaikan khutbah pada manusia dalam haji wada'- Beliau

menuturkan hadits ini, di antaranya menyebutkdo, " 7idak halal

bagi saeonng hara saudaranya kecuali apa Wng diberikan

padanya dengan kerelaan hati." Hadits ini diriwaya&an oleh Al

Baihaqi dalam pembahasan tentang ghasab dengan sanad yang

shahih.

Ulama ma&hab kami menyatakan, apabila seseorang

melewati kebun buah atau ladang orang lain, dia udak boleh

memetiknya, juga tidak boleh memakannya tanpa izin pemiliknya,

kecuali jika dia terpaksa. Dalam kondisi terpaksa seperti ini, dia

boleh memakan buah atau tanaman tersebut dan menggantinln,

seperti keterangan di depan.

Ulama ma&hab kami menerangkan, bahwa hukum buah

yang jafuh dari pohon salna seperti buah yang masih berada di

pohon, jika buah tersebut jahrh di dalam pagar kebun. Jika dia

jatuh di luar pagar kebun, begitu juga jika dalam kebiasaan

masyarakat setempat tidak memperbolehkan memakan buah yang

jahrh di luar pagar. Jika berlaku, di sini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'ig,rah: Pertama, buah tersebut tidak halal unfuk dimakan

seperti buah yang jatuh di dalam pagar kebun. Sama halnya jika

ketentuan ini tdak berlaku dalam kebiasaan mereka, karena

mungkin saja si pemilik tidak memperkenankannya-

Kdua, pendapat yang paling shahih, buah tersebut halal

unhrk dimakan, karena kebiasaan lrang selama ini berlaku

demikian, juga adanya dugaan akan kemubahan buah tersebut,
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seperti bolehnya seorang anak kecil yang mumayyiz menerima

hadiah dan halal memakannya. Wallahu a'lam.

Cabang: Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama

madzhab kami ini rnerupakan hukum harta benda milik orang lain.

Adapun harta benda milik kerabat dan teman, jika muncul

keraguan akan keridhaannya untuk memakan buah dan

tanamannya atau menempati rumahnya, para ulama sepakat, dia

tidak halal untuk mernakannya. Apabila dia punya dugaan kuat,

temannya atau kerabatnya ridha dan dia suka makan bersamanya,

dia boleh memakannya sebatas dalam jumlah yang diridhai,

menurut dugaannya.

Berapa besar jumlah yang diridhai oleh seseorang tentu
berbeda-beda menurut karakter orang per orang, waktu, kondisi,

dan hartanya. Oleh sebab itu, ada beberapa dalil Al Qur'an dan

As-Sunah menyinggung masalah ini dan para ulama salaf maupun

khalaf telah mempraktikkannya. Allah S berfirman, & {;

5'614,.# 5'4( o. A 5 -ps;;, y ;3 G ;\ ha
9j)JiL;;r o-j)5 45 eaf 4g:yc,.*
,. 4, 6 5 ?5c *A J,;<r:A ei;. 5'H;
i'.--* 5 -b.L4 "Dan tidak (pula) bagi dirimu, makan

(bercama-sama merel<a) di rumah kamu atau di rumah bapak-

bapakmu, di rumah ibu-iburnu, di rumah saudara-saudaramu yang
laki-lald, di rumah saudara-saudaramu Wng perempuan, di rumah
saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudam-saudam
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bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang

laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di

rumah) tnng kamu miliki kuncinya) atau (di rumah) kawan-

kaonnmu. " (Qs. An-Nur l24l: 6t)

Dan juga seiumlah hadits shahih dari Nabi & yang

menerangkan hal5nng sama. Walhhu a'lam.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Orang
Yang Lewat Kebun Orang L-ain Yang Ditumbuhi Buah-
Buahan Dan Tanaman.

Menurut ma&hab karni, dia tidak boleh makan apa pun di

sana kecrrali dalam kondisi darurat yang mempeltolehkan

konsumsi bangkai. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu

Hanifah, Daud dan jumhur ulama.

Ahmad mengatakan, apabila seseorang meler,r,rati kebun

dan di dalamnya terdapat buah-buahan segar, sementara kebun ini

tidak berpagar, dia boleh memakan buah dari kebun itu meskipun

tidak dalam kondisi darurat dan tidak wajib menggantin5n menunrt

riwayrat yang paling shahih. Pada riwayat lain, dia boleh memakan

buah ihr dalam kondisi darurat dan tidak wajib menggantinya.

Ahmad berargumen dengan hadits yang diriurayatkan oleh

Mujahid dari Abu Iyadh bahwa urnar bin Al Khaththab 45 berkata,

"Siapa di antara kalian yang lalat kebun hendaklah dia makan

(hasil kebun ifu) secukupnya dan jangan membawa pulang."

DiriuaSatkan dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Umar l$
mengratakan, 'Apabila lolian bertiga, pilihlah safu orang dari kalian

sebagai pemimpin. Ketrka kalian berpapasan dengan penggembala

r.rnta, panggillah dia 'unhai penggenrbala unta', iika dia menjaunb
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panggilan kalian, maka mintalah minum susu darinya. Jika dia
tidak rnenjawabnya datangilah unta ifu, lalu perah dan minumlah
air susunya, kemudian tinggalkan." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi.
Beliau mengatakan, hadits ini shahih dari Umar dengan seluruh
sanadnya. Al Baihaqi mengatakan, menumt kami hadits ini
ditafsirkan dalam kondisi darurat.

Ulama madzhab kami berhujjah dengan hadits yang

dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut keterangan yang telah kami
singgung terdahulu, juga dengan hadits Ibnu Umar rg bahwa

Rasulullah S bersabda, '#: ,*.sy',ly 9t +\6 i'nt ?)A- l
L\?'# tf 63";"^1t b ,H U,?'-<3 U:F €t'tt('€'G(
*.:y. 

.l 
t *-i +rc, \ri';itJ" ^^tl*Ai,(i+lt y,, Ja n san tah s e o ran s

dari kalian memerah temak milik orang lain tanpa seizinnya.

Apakah seoftng dari kalian suka, jika gudangn5n disatoni lalu
kuncinya dan dinmpok?" Sungguh
kantong-kantong susu hewan temak yang memberi mereka makan
melindungi mereka. Maka, seorang dari kalian memerah
hewan temak orang lain tanpa izinnya-'Hadits ini diriwayatkan
oleh AI Bukhari dan Muslim.

Dalam kasus ini, masih ban5nk hadits lain yang semakna.
As5rSyafi'i mengatakan: Barang siapa melewati kebun, tanaman,
buah, her,rran ternak, atau aset milik orang lain, dia tidak boleh
mengambil sesuafu darinya, kecuali atas izinnya. Sebab, praktik ini
termasuk tindakan yang tidak disinggung dalam Al Qur'an dan As-
Sunnah ,,Sang shahih. Praktek ini dilarang tanpa seizin pemiliknya.

AsySSnfi'i melanjutkan: Safu pendapat menyebutkan,
bahwa srapa saja yang melewati kebun, hendaklah dia makan
(buahnya) dan tidak membawanya pulang. Dalam rnmalah ini

118 ll et *ni^r'SyoahAl lutuhadzdzab



memang terdapat sebuah hadits tentangnya, namun seandainya

hadits ini shahih menurut kami, kami tidak akan menyalahinya.

Al Qur'an dan As-Sunnah yang shahih melarang kita

memakan harta orang lain tanpa seizinnln. Al Baihaqi

menyatakan, "Hadits yang disinggung oleh Aqrsyafi'i adalah

hadits Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi dari Ubaidillah bin Umar, dari

Nafi', dari hnu Umar, dari Nabi $, beliau bersabda, 1h3.6 Slt O;

1g W li "J?W" 
Siapa yang memasuki kebun, hendaHah dia

makan huahnya) dan tidak membawan5n pulang."

Al Baihaqi menyatakan, "Abu Muhammad As-Sakari

mengabarkan kepada kami. Dia menufurkan sanadnya sampai

dengan Yahya bin Ma'in. Dia berkata, "Yahln bin Sulaim ini

meriwayatkan dari Ubaidillah tentang seseorang llang melerr,rati

sebuah kebun, lalu memakan buahnya. Yahya bin Ma'in berkata,

"Redaksi ini kelim."

Abu Isa At-Tirmidzi menyatakan, 'Aku bertanya pada

Muhammad bin Isma'i125 mengenai hadits ini. Beliau menjawab,

"Yahya bin Sulaim meriwayatkan beberapa hadits dari Ubaidillah

yang dipermasalahkan. "

Al Baihaqi berkata, "Keterangan serupa bersumber dari

beberapa jalur yang lain, namun Udak kuat. Di antaranya yaifu dari

Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknSn, "Aku mendengar

seorang pria Muzainah bertanya kepada Rasulullah S. Aku

mendengar tentang barang temuan." Ia menenrskan hadits ini.

Periwayat melanjutkan, "Kemudian dia betanSra kepada

beliau tentang hrah png dipetoleh seseorang." Eleliau menjawab,

zs t{aksdqn adalah Muharrrnad hn brna'il Al &dfid.
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" Buah yang diambil dari bulir-bulirryn- maksudnya, dari pangkal

pohon kurrna- lalu membawanya, maka dia unjib membayar

harganya dua kali lipat berikut hukuman ta'zir. Sedangkan buah
yang berada dalam keranjang lalu dia mengambilnya, dia dikenai

hukuman potong, jika buah yang diambil mencapai harga sebilah

perisai. Jika dia makan dengan mulutnya dan tidak mengambil dan

membawanya dengan kain, dia tidak dikenai apa pun."

Menumt Al Baihaqi, apabila hadits ini shahih bisa

ditafsirkan bahwa hukum potong tidak berlaku pada pencurian

barang fidak dari tempat penyimpanannya.

Riwayat berikutrya bersumber dari Abu Daud dalam

Sunarnya dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi

$ bersabda, ,'tillli t4+tb qA ttg itti 96 & i';6;t ,j ,t\

".Ei 
oti ,'t$6'€':rbli W ,fri'0, ,r,H3'4'et'i o$ ttV

|F- It q.;* '4Fjd \ft U>Qi "Apbita seorans dari katian

menemukan hewan temak maka jika di sana terdapat pemilikn5n,

hendaklah dia meminta izin padanya. Jika dia membeikan Ein,
perahlah dan minurnlah. Apabila pemiliknya tidak benda di sana,

hendaHah dia memanggilnya tiga kali. Jika dia menjaumbnya,

hendaklah dia meminta izin padanya, nanun jika tidak ada,

hendalrkh dia mernenh air susun5m dan minumlah dan jangan

dibawa."

Al Baihaqi menyatakan, beberapa hadits hasan yang

diriwayatkan dari Samurah tidak di-shahilrl<an oleh sebagian para

hafizh. Ia meyakini hadits-hadits tersebut bersumber dari sebuah

kitab, selain hadits aqiqah yang disebutkan dengan redalsi
'sarni'ttt'. Jika hadits im shahih, tenfu dia diaratrkan pada kondbi
darurat.
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BerikutSn hadits Yazid bin Harun dari Sa'id Al Jumiri dari

Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi $, beliau

bersabda, ,i6!.t'of ,# fli Crt U ldi li dt'€'t;f ,itil
r, ['.Jt ;,y.6 &'{bt ;l $l: :&u"r ,q.F)iLJ{5 lf
'irL;- rt JAli U:+f '0,$ ,y,r$, *b "Apbita ,*-nn ,*
kalian Mabngi seorang penggembala, hendaklah memanggil

'Penggembla unb!' tiga kali. Jika dia menjawab pnggikn itu
(hukumnSn sdah jelas); jika fr'dak ada lbwaban, hendaklah dia

memerahn5n dan metninum air susunln, iangan menbawanin
pulang. Apbila seorang dari kalian mendatangi sebuah kebun,

hendaHahmemanggil tiga kali 'Pemilik kebun!', iika dia meniawab,

hendaHafi dia mernakanrym dan tidak mernbawa pukng. "

Al Baihaqi berkata, "Sa'id Al Jurairi meriwayatkan hadits ini

dari safu jalur. Dia periwaSnt yang biqah. Hanya saja, di akhir

usianya, sering melakukan kesalahan dalam meriwa5ntkan.

Penerimaan hadits Yazid bin Harun secaftI langsung dari Sa'id

setelah dia benrsia uzdur, frMk shahih.

AI Baihaqi melanjutkan: Diriwayatkan dari Abu Sa'id dari

Nabi $ hadits 5lang belteda dengan hadits di atas, kemudian dia

menyebutkanrrya berikut sanadnya dari S5rarik bin Abdullah bin

Ashim. Dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id AI Khudri berkata,

"seseorang tidak diperkenankan untuk mernghalalkan air susu

seekor unta kecuali atas izin pemilik yu, karena cap pemilikrrya

ada di atasnya." Ditanyakan pada Syarik, "Apakah engkau

memarfukan hadits ini?" Dia menjawab, "lya!."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini sejalan dengan hadits shahih

dari hnu Umar sebelumnya." Selanjutqra, Al Baihaqi

meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaid Al Qasim bin
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salam. Dia berkomentar, "Hadits ini -maksudnya hadits Umar-
dan hadits Amr bin syr.r.'aib tentang rukhash berisi dispensasi bagi
orang yang kelaparan dan terpaksa, yang tidak punya apa pun
untuk membeli dan dia dalam kondisi kesulitan.

Dalam hadits Ibnu Juraij dari Atha', dia menuturkan,
bahwa "Rasulullah $ memberikan keringanan kepada orang yang
lapar dan terpaksa, ketika dia melevuati kebun, untuk memakan
buahnya asal tidak dibawa pulang."

Diriwayatkan dari AI Hajjaj bin Artha'ah dari sulaith bin
Abdullah At-Tamimi dari Dzuhail bin Auf bin Sammah dari Abu
Humirah, dia berkata: Kami bersama Nabi #, Orang-orang
bertanya pada beliau, "wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi

seseorang dari harta saudaranya?" Beliau menjawab, l) SU Ot

'F- \ a';;J iSA- " Dia memakannSm dan tidak membawanya

Wlang; meminumnya dan tidak membaumn5n pulang. "

Al Baihaqi menuturkan: Sanad hadits ini fidak dikenal, dan
tidak bisa dijadikan hujjah. Al Hajjaj bin Artha'ah tidak bisa
dijadikan hujjah. Al Baihaqi menambahkan, diriwayatkan dari jalur
riwayat }lang lain dari Al Hajjai, informasi png mengindikasikan
bahwa keringanan ini berlaku bagi orang yang terdesak - wallahu
a'Jan.

Cabang:

Menjamu tamu.

Menjamu tamu merupakan hal sunah. Ketika seorang
mrlslim lrang tidak dalarn kondisi terpaksa bertamu pada muslim
Snng lain, dia dianjurkan untuk menjamunln. Jamuan ini tdaklah
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wajib. Ini merupakan madzhab kami dan madzhab jumhur. Juga,

madzhab Malik dan Abu Hanifah.

Al-Laits bin Sa'd dan Ahmad bin Hanbal men5atakan:

Menjamu tamu wajib dilakukan selama sehari semalam. Ahmad

berpendapat: Menjamu tamu wajib selama sehari semalam bagi

penduduk pedalaman dan perkampungan, bukan bagi penduduk

kota.

Mereka h,ry** 9"?ry hadits Abu Syuraih Al Khuza'i,

bahwa dia berkata, t:€ '5; ,i:fr'&t *V \tr'* lt ,)'t":)'d*
jy) UrtJy 6j :l'6 ,'ii:i.ti *'^* ?i# ;\ 7'1iJi:t 

t:ur'ul
"i* * u; ,r12 irg tlt ,76 Lx'ifut.- ,:o#s bI , i6 ,ii,r

y, 1.,, u ijs ,^d;g- &'#l'+ e P rLk*', ,*t
e. {-F- 'i i,; ri i+ ff ,Ja ,:,b:l- 1-;S: Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda, "Barang siapa tnng beiman kepada Allah

dan Hai Akha, hendaHah dia memulial<an bmun5a. Dia

menanggng hadiahn5n " "Apa hadiahnya, wahai Rasulullah?"

tanya Abu Syraih. Beliau menjawab, '(MenjamunSa) sehari

semalam. Jarnuan kepada tamu diberikan selama tiga hari-

Jamuan tnng lebih dari ifu meniadi sedekah bagi tuan rumah.

Tidak hakl bagi seomng muslim yang bermukim di tempt
saudaran5n sehingga membuab4n berdosa. Mereka bertanya,

"Wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa membuatrya berdosa?"

Beliau menjawab, "Ia betmukim di padahal dia tidak

mempurymi sauafu unfuk mengguhinSn 'Hadits ini diriwaya&an

oleh Al Bukhari dan Muslim.

Abu Daud meriwayatkan dalam Sunanrrya dari Asyhab, dia

berkata: Malik pemah ditan5ra tentang saMa Nabi $ 'hadiahnia
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sehari semalam- " Malik menjawab, "Memuliakan tamu,

menyediakan tempat dan melindunginya selama sehari semalam

dengan tiga hari jamuan."

Al Khaththabi berkata, bahwa maksudnya adalah pada hari
pertama fuan rumah difunfut mengerahkan segala kebaikan dan

kelebihan yang dimiliki kepada tamu. Selanjutrya, pada hari kedua

dan ketiga, dia cukup menluguhkan apa yang ada di rumahnya,

tidak melebihi kebiasaannSn. Lebih dari tiga hari, suguhan ini
menjadi sedekah dan amal kebajikan bagrnrc. Jika mau, maka dia
boleh melakukan hal ini dan jika tdak, dia pun boleh
meninggalkannya.

Al Khaththabi melanjutkan, SaMa Rasulullah "Dia tidak
halal bermukim di tempatz5n hingga metnbuahSn berdosa."
Artinya, bahwa setelah tiga hari tamu tdak halal tinggal bersama

fuan rumah tanpa undangan darinya, sehingga tindakan ini
menjenrmuskannya ke dalam dosa-

Diriwayatkan dari Abu Karimah AI Mrqdam bin Ma'd

Yakrib rg, dia berkata: Rasulullah S bersaMa, ,)b'i- , z{at '4

t7 ia o{5 ,lueisyia oy it *'# {gr'&1 '# ,F S
" Jamuan semalan hak setiap muslim. Siap tnng pada pagi
hariryn kehablsan jamuan, mal<a dia menjadi piubng baginSn. Jika
dia mau, dia manggantinSm. Dan jil<a dk nril4 dia

meninggall<anryn "Hadits ini dirir,rayatkan oleh Abu Daud dengan

sanad yarg shahih.

Masih bersumber dari Abu Karim, dia berkata: Rasulullah

S bersau u,o,3. l,HLy ,6\F i;*,jn'€bb tV oaf ,h,) t;fi

lli t:i:'u 'N 
";.';6U ,P ,# F e 'siapa saja smns
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bertamu pada suafu kaum, lalu pada pagi hainya dia kekurangan,

maka menolongnya merupakan hak atas setiap muslim, sampai

dia mengambil di l<ampungnya wda waktu malam hasil kebun dan

hanaryn. 'Hadits ini diriwa5ratkan oleh Abu Daud dengan sanad

hasan.

Dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Kami bertan5n, "Wahai

Rasulullah, engkau telah mengutus kami, lalu kami singgah di

suatu kaum, namun mereka tidak menjamu kami. Bagaimana

menurut tuan?" Rasulullah $ bersabda kepada kami, llif ttl.

,,Ear',* fi bA rrw i'rri t:lStt i$J. 6- 2 €,i:;A
e ,* rs$t 'Aprbila l<alian singgah di suatu kaun, lalu merel<a

menerintahkan unfuk kalian apa tnng semestiryn diperunfukkan

bagi tamu, maka terimalah. Jika mereka tidak melalrukannSn,

maka ambillah dari mereka hak tamu yang semestiryn mereka

berikan. " Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihrrya.

Hadits ini luga diriuralratkan oleh Abu Daud, At-Tirmi&i dan hnu
Majah dengan sanad yang shahih.

Dirir,raptkan dari Abu Hurairah, dari Nabi $, bahwa

beliau bersa6a, "riA 
xi'dlJjt cy,li tf U}u'urslt "Menjamu

bmu itu tiga hati. Ipbih dari itu -"***un sedekah.'Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang bagus.

Para Fuqaha Syafi'i5yah dan jumhur ulama berargumen

dengan beberapa hadits di atas dalam kasus buah-buahan dan

tanaman milik seseorang. Mereka menanggapi beberapa hadits

tentang menjamu tamu ini sebagai sebuah anjuran, akhlak mulia

dan iuga guna mempertegas hak tamu. Demikian ini seperti hadits

'Mandi Jumbt miib Wi sabp onng Wrg mimpi bsah."
I\,IalGdnI,a aniuranrqp sernakin loat.
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Al Khaththabi dan ulama lainnya menafsirkan sebagian
hadits-hadits ini bagi orang 3nng terpaksa. Waltahu a'larn.

***

Ary,,Syirazi #b menSntakan: Bekerja sebagai
fukang bekam fidak haram, berdasarkan hadits lnng
diriwayatkan oleh Abu AI Aliyah, bahwa Ibnu Abbas lg,
penah ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang
bekam. Dia menjawab, "Rasulullah $ pemah dibekam
dan memberi upahnya." Seandainya bekam haram,
tentu beliau tidak akan memberi upah.

Orang merdeka dimakruhlran mencari nafkah
sebagai fukang bekam dan pekerjaan rendahan lainnya
seperti tukang spu, fukang jagd dan tutrang samak,
karena semua ini termasuk pekeriaan rendahan yang
fidak dihindari oleh .orang merdeka. Namun, fidak
dimakruhkan bagr hamba, karena hamba sahaya lebih
rendah. Jadi, fidak dimakruhkan baginya-

Penjelasan:

Hadits hnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim. Nama asli Abu Al Aliyah adalah Rufai'. Fuqaha Syafi'i54,rah

menyatakan, bahwa pekeriaan tukang bekam adalah halal dan
tidak haram. Demikian pendapat madzhab S5nfi'i, yrang dikenal
dan telah ditetapkan. Pendapat ini pun telah ditetapkan oleh
jumhur ulama.

' Pada kasus ini terdapat pendapal syadzSrang dikemukakan
oleh Abu Bakar bin Khuzaimah dari ulama madzhab SSrafi'i, bahwa

{
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pekerjaan fukang bekam haram bagi orang yang merdeka- Dan,

memberi makan kepada hamba sahaya baik laki-laki maupun

perempuan dan binatang peliharaan adalah diperbolehkan-

Pendapat !/ang tepat adalah pendapat lpng pertama.

Fuqaha SSnfi'i5yah menyatakan: Seorang hamba sahaya tidak

dimakruhkan memakan hasil usaha sebagai fukang bekam, baik

yang melakukannya orang merdeka maupun budak. Memakan

hasil usaha bekam makruh bagi orang yang merdeka, baik yang

melakukarunya orang merdeka maupun budak' Kemakruhan

bekerja sebagai tukang bekam ini di asaskan karena dua alasan,

Pertama, berunrsan dengan najis (damh) dan kedua, itu

merupakan pekerjaan rendah.

Oleh karena ihr, merujuk alasan pertama, kita dimakruhkan

bekerja sebagai tukang cukur dan sebagainya kemudian

mempertimbangkan alasan kedua, kita maknrh bekerja sebagai

hrkang spu, tukang sampah, tukang samak, tukang jagal dan

tukang khitan. Pendapat ini merupakan pendapat shahih yang

telah diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama.

Mengenai pekerjaan sebagai hrkang cantuk (mengambil

darah kotor dengan menyayat pembuluh darah tertenfu), maka di

dalamnya terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: Perbma,

yang paling shahih, bahwa hal itu udaklah dimakruhkan- Ini

pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah. Kdua, hukumnya adalah

makruh tanzih.

Sedangkan bekeria sebagai peniaga kamar mandi dan

pemasang satir, dalam hal ini terdapat dua pendapat: Peftama,

yang paling shahih, bekeria sebagai pemasang satir fidaklah

dimakruhkan. Sejumlah fuqaha Syafi'iyyah memakruhkan bekerja

sebagai tukang celup. Penyrzun Al kgan menjelaskan, bahwa
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berkenaan dengan kernakruhan beberapa pekerjaan ini bagi
budak, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat: Pendapat yang
paling shahih menyebutkan, bahwa pekerjaan ini makruh karena
rendah. Demikian ini pendapat shahih yang diputuskan oleh Asyr
Syrrazi dan jumhur ulama. Wallahu alam.

Cabang: Al Mawardi menyatakan, bahwa induk lapangan
pekerjaan itu berupa pertanian, perdagangan dan kerajinan
(industi). Manakah lapangan pekerjaan yang paling baik? Di sini
terdapat tiga madzhab. Pendapat yang paling kuat dalam madzhab
AsySyafi'i, bahwa perdagangan merupakan pekerjaan yang paling
baik.

Al Maunrdi berkata, "Pendapat !ra!g paling kuat
menurutku, pertanian lebih baik, karena dia lebih rnendekatkan
pelakunya pada sifat tawakal." AsySyasyi, penlusun Al Ba5nn
beserta ulama lainnla mengemukakan pendapat yang sarna,

seperti pemyataan Al Mawardi, bahkan mereka rnengutip darinya.

Menurut hemat An-Nawawi, di dalarn Shahih Al Bukhan
dari Al Mrqdam bin Ma'd Yakrib & dari Nabi $, disebutkan

bahwa beliau bersaMa, ,tS b;SU irf u G;'A tlt;1, Y( Slfr t
y, F 'u FU lu '{,t *v ?n, utt sit' br oi "ity5 ,e{
"ndaHah seseoftrng ma ryantap makanan Wng lebih baik melebihi
onng tnng makan dari hasil kerjan5n sendiri. Saungguhntn Nabi
Allah Daud*, makan dari hasil jerih sendii."

Pendapat yang benar adalah seperti yang ditetapkan oleh
Rasulullah S, yaihr bekeria dengan jerih pafah sendiri. Dengan

demikian, bekerja sebagai petani menrpakan pek€rraan dan profesi

1nng paling baik dan paling utama, karena p€tani belerja dengan
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jerih payahnya sendiri. Selain

menumbuhkan sifat tawakal,

Mawardi.

itu, bekerja sebagai petani

seperti dikemukakan oleh Al

Al Mawardi menambahkan, karena manfaat pertanian

dirasakan oleh seluruh kaum muslimin dan hewan temak. Selain

itu, sudah menjadi adat kebiasaan orang 5nng makan dari hasiltani

pastinya tidak dikenai bayaran, sehingga petani memperoleh

pahala.

Apabila sang petani tidak bekerja dengan jerih payahnya

sendiri, melainkan dengan bantuan para br,rdak dan buruhnya,

rnaka pekerjaan sebagai petani tetaplah lebih utama, karena alasan

yang telah kami sebutkan. Ada sebuah hadits shahih dari Jabir r$,

bahwa dia berkata: Rasulullah $ bersabda, t 
" 

df F'n O

l,t? ir ii a:3';;'t2 ,i!*'i + o; ui ,iilb'i 4 F s t:G \t
!i:* ii " TidaWah seorzng muslim menanam bnatnan kecuali ap

Jnng dimakan darngn menjadi sdekah baginSm, apa yang dicuri

darinjn merupakan sdekah baginya, dan tidaHah oftng yang

mengunngin5n kecuali dia meniadi sede*ah bagin5n. " Hadits ini

diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahibnya.

Dalam hadits riwayat Muslim lainnya disebutkan 'rf-il it

# i\"i* ii 'o( ir fi'ti'-i.ti tjitr:.1.'+ F?i u7 i,y$r
{r'i "TidaWah seoftng muslim menanam bnaman ktu

sneorang, heown temak, dan burung makan darin5n, kecuali ifu
menjadi sedekah baginya sampai Hari Kiamat "

Ada hadits lainnya Snng juga merupakan riwayat Muslim,

dimana di dalamnya disebutkan , G':s U'i 13 L" i# ir-;;- |
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'i* ii uf 'lr ir? .ti ,iJrs \j ,0,:;l '+ Sr're 
,,TidaHah

seoftng muslim ;**r- bnaman a* uir* pula bertani suatu
p*tanian, kemudian onng lain, heqmn temak, dan ssuafu
memakann5n, ka.tali dia bemilai sde*ah bagtnW. " Hadits ini
diriunyatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Semua riwayat ini
bersumba dari Anas. Wallahu a'lam.

Cabang: Beberapa Hadits Tentang Bekerja
Sebagai Tukang Belont Dan Profesi Bekam.

Dirivuayatkan dari Aun bin Abu Juhaifah, dia berkata:
Ayahku membeli seorang budak tukang bekam. Beliau
menyuruhn5ra unfuk mengambil alat bekam miliknya, lalu beliau
merusaknya. Aynhku berkata, "Sungguh, Rasulullah S melarang

uang hasiljual beli anjing, uang hasil pelacur, dan uang hasil darah
(bekarn). Beliau melaknat perempuan yang mentato dan
perempuan yang ditato, pemakan riba dan pemberi riba, dan
melaknat tukung lukis." Hadits ini merupakan riwapt Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij 49, bahwa Rasulullah

g, bersabda, ..i3r '#t ,+ F, *i ,+ 
9e*7sr 

t=3
cir? " Pekeriaan sebagai ful<ang bekam adalah kotor, uang hasil

melacur adalah kotor dan uang hasil jual beli ary'ing adalah kotor."
Hadits ini diriwa5atkan oleh Muslim.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Seburuk-buruknya

pekerjaan adalah uph melacur, uang hasil jual beli anjing dan
pel<erjaan ful<ang bel<am. "

Diriuayratkan dari Muhaishah rg, bahwa dia meminh izin
kepada Rasulullah S unhrk menerima upah bekam. Beliau
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melarangnya. Dia terus bertanya sampai beliau bersabda, '^Abi

't');,*tV "Belikan pakan unfuk unta-unb u. " Hadits

ini diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah

dan lainnya dengan sanad shahih. At-Tirmi&i berkata, hadits ini

hasan.

Diriwayakan dari Anas tg bahwa Rasulullah $ dibekam

oleh Abu Thagryib. Rasulullah # lalu memerintahkan untuk

memberinya dua sia' makanan dan berpesan kepada para

tuannya. Akhimya, dia mendapat keringanan pungutan. Beliau

bersabda, oF, lr-,$6 eir*/t y; €tU 6p "sebaik-baik

bamng yang kalian gunakan sebagai obat yaitu bekam dan qisthul

bahri"Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Ada juga hadits yang bersumber dari Anas r$, disebutkan

bahwa Rasulullah W sering berbekam dan tidak pemah

menzhalimi upah siapa pun. Hadits ini diriwalntkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari hnu Abbas, bahwa Nabi $ berbekam

dan memberikan upah kepada tukang bekam dan meminta

pernberian." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mereka juga meriwayatkan hadits di atas grang tercantum dalam

stateman Asy-Syirazi.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Profesi
Bekam-

Ma&hab Syafi'i menyebutkan, bahwa pekerjaan sebagai

tukang bekam hukumnya tidaklah haram, baik bagi hamba sahap

maupun orang merdeka. Akan tetapi, dianjurkan bagi orang
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merdeka unfuk menghindari pekerjaan ini dan tidak memakan
hasilnSa. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Ahmad menyatakan dalam riwayat yang dha,i/darinya dan
para ahli fikih sekaligus muhaddits, bahwa profesi tulong bekam
haram bagi orang yang merdeka, bukan bagi budak. Mereka
berargumen dengan hadits-hadits Snng telah disebutkan terdahulu.
sementara ifu, iumhur ulama berhujjah dengan hadits hnu Abbas.
Mereka menafsirkan hadits lainn5n pada hukum makruh tanzih
dan unfuk menghindari pekerjaan Snng rendah, serta memotivasi
kita untuk berakhlak mulia.

Cabang: Keutamaan Bekam.

Diriunyatkan dari Jabir bin Abdillah dS, saat menjenguk
orang sakit, dia berkata kepadanya: Aku tidak sembuh sebelum

dibekam. Sungguh, aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, *,"ttt
f,.

*li3 "pi dalamnya ada kqembuhan. "Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg bahwa Abu Hindun
membekam Nabi $ pada bagian embun-,embunan kepala karena

keluhan msa sakit di sana. Beliau bersabda, iq, :rp,; iti b1
,at'eiq)u g ttjjt:-ti ti2'Jiku dalam squatu Jnng kia jadikan obat

ada kqemlrhun, maka itu adakh bekam.'Hadits ini diriwayatkan
oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad shahih.

Redaksi ya'fukh ulama sepakat ini bentuk mahmw.
Mereka berbeda pendapaf apakah hr.rnrf ya'pada kata ini asli atau
tambahan? AI Jauhari berpendapat, hunrf ya' dalam kata ini
merupakan tambahanrgang mengikuti pola kata Wful
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Ibnu Faris berpendapat, huruf 5n' pada kala 5n'fukhah
huruf adalah asli, dari bentuk ruba'i. Al Jauhari menerangkan,

bahwa jamaknya adalah yaafiikh. Ya'ful<hah, yaitu bagian kepala

anak yang bergetar (embun-embun)- Ia berada di kepala.

DiriwaSntkan dari Salam, pelaSnn Rasulullah 8, dia

berkata, "setiap ada orang yang mengeluh sakit kepala kepada

Rasulullah $, beliau selalu berkata, "L-akukan bekam!" Dan jika

ada yang mengeluhkan rasa sakit di kaki, beliau selalu

mengatakan, "Lumuilah keduan5n dengan warna hiiau-"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan sanad hasan.

Cabang: Bagian Tubuh Yang Dibekam-

Diriwayatkan dari hnu Abbas S, dia berkata, "Rasulullah

$ berbekam pada bagian kepala karena rasa pusing di daerah itu,

padahal beliau sedang berihmm." Hadits ini dirir,rayatkan oleh Al

Bukhari. Al Bukhari juga meriwayatkan hadits yang semakna dari

AMullah25 bin Buhainah.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas,

bahwa Nabi $ melakukan bekam pada bagian luar kakinya. Saat

itu beliau sedang berihram. Al Baihaqi berkata: fuias juga

meriwayatkan "Di bagian luar telapaknln." Sementara dalam

riwayat hnu Abbas dan hnu Buhainah disebutkan "Pada

kepalanya."

Al Baihaqi menyatakan, penyebutan berulang kali lebih

mudah dihafal daripada sekali, kecuali jika beliau melakukan hal

tersebut dua kali dan dalam kondisi berihram.

r Xami menertapkzr atf d^ kata lbnu BuhaLrah, thnBE, dan mcrnhatlp
lrcdlo b€rada d[ antara drn narna.
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Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia berkata "Beliau
melakukan bekam pada pangkal pahanya karena penyakit yang
menyerangnya." Jabir juga mengatakan, ,,pada pangkal paha-,,
Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau melakukan bekam, padahal
sedang ihram, karena lasa sakit pada bokongnya,,, atau dia
berkata, "Pada punggungnya. "

Al Baihaqi menerangkan, sepertinya beliau membekam
kepalanya, saat sedang berihram, karena penyakit yang
menyerangnya atau karena pusing.

Diriwayatkan dari Anas rg, bahun Rasulullah fl$ pemah
berbekam tiga kali: Dua kali pada bagian kedua ajda'dansatu kali
pada bahu- Diriuayatkan oleh Abu Daud dengan sanad 3nng
shahihmenurut s5nrat Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata: Hadits ini
hasan- Ahli bahasa mengatakan, Al ajda'ran adalah dua otot yang
berada samping kiri-kanan leher.

Diriwa5ntkan dari Abu Kabsyah Al Anrnari Ash-shahabi ug
bahwa Nabi $ melakukan bekam pada kepala dan di antara dua

bahu beliau. Beliau bersaMa, ol t!ht-i[ ,6fur ga it: CS OGt i
:r;;). :4 Gttb- | "Siupu yang mengalirl<an darah dui danh
bagian ini, mal<a b'dak akan berbahaln baginln berobat sauafu
dengan sauafu tnng lain." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan hnu
Majah dengan sanad hasan.

Cabang: Waktu Berbekam-

Diriurayatkan dari Abu Hurairah,rs, dia berkata: Rasurullah

C bersabda, 
'og i-P) ,s:-6llsi]*'i*^t{p'd.'&, y
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:'t F 'e;q " Barangsiapa yang furbekam pada bngsal 17, 19,

dan 21, dia meniadi obat dai segala pen5akit" Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan menumt syarat

Muslim.

Diriwayatkan dari hnu Abbas bahwa Rasulullah &
bersabda, qk) ,s:"bl:i,;.i'#:;:;b & * t:t:*rirs 6 p
"Sebaik-baik hari gng untuk befrd<am 9aitu knggal

17, 19, dan 2l. "Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang

dha'if.

Dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi $, beliau bersabda, p

#, :,4ir2:, oG .<3st'u;:F *.:#t'?i'i&\"siapa yans

berbekam pada hari Selasa tanggal 17, dia menidi obat atas

segala penyakit selama setahun. " Hadits ini diriwa5ntkan oleh Al

Baihaqi, dan beliau men4ha lfkannya.

Diriwayatkan dari Anas, dia me-mar{u'{iannya,

"Barangsiapa yang berbekam pada hari Selasa tanggal 17 seiriap

bulan, Allah mengeluarkan darinya penyakit selama setahtrn-" Al

Baihaqi men-dhalfkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Kaisah binti Abu Bakar bahwa sang ayah

melarang keluarganya berbekam pada hari Selasa. Diil
meriwayatkan dari Rasulullah ,S bahwa hari Selasa merupakan

hari darah, di rnana di dalamnya terdapat u/aktu yang tidak boleh

digunakan untuk Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan

sanad yarrg dha'if.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dia berkata: Sanadnya tidak

kuat. Dia berkata: larangan yang terdapat dalam hadib ini

matquf, hdak maiu'.
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Diriwayatkan dari Sulaiman bin Arqam dari Az-Zuhri, dari
Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $
bersaua, 'ty|;|[lt eai c?j *t iV-: ".a)\r'7j-'r;rzr y
i;3 "Siupu tnng bqbe*an pada hari Rabu dan Sabtu, lalu dia

melihat penjnkit maka jangan sel<ali-kali dia mencela serain
dirinya. "Hadits ni dhaif, dia diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Al Baihaqi menerangkan: Sulaiman bin Arqam dha'if. Dia
berkata: Diriwaya&an dari Ibnu Sam'an dan sulaiman bin yazid

dan Az-zuhri. Hadits im maushul yang juga berkualitas dha'if.
Hadits yang diterima dari Az-Zuhri dari Nabi $ secara munqathi'
dan dari Athaaf bin Khalid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata:

Rasulullah g bersaMa, W '#- I bA z;|ii e'ot-
+ -U- f lri 'n ,"f l\ f "Sungswh, pada hari Jum,at

terdapt satu waktu tnng tidaHah s*eoft,ng befrekarn di vl:aktu
tercebut, kecuali pengkit yang belum sembuh darinya akan
d*ngkirkan." Hadits ini sangat dha if. Hadits ini diriunyatkan oleh
Al Baihaqi dan beliau mqrdhalfkannSn.

Al Baihaqi menerangkan: Athaf bin Khalid merupakan
periwagrat yang dha'if. N Baihaqi menambahkan, hadits ini juga
dirir,rnyatkan oleh Yah5n27 bn Al Ala Ad-Dari, yang merupakan
periwa5rat yang matuk (haditsnya ditinggalkan) berikut sanadnya
dari Al Husain bin Ali28, darinya, sebuah hadits mar{u'. Namun,
tidak bermasalah. Walhasil, tidak tendapat yang shahih
tentang pelarangan bekarn pada hari tertenhr. Wallahu a'lam.

u Dernikian tercantum dalam beberapa nadoh yang dipcrdaganglon: Yahya bin
Al Ah Ar-Razi, h dtlduh mdakulcan hadts. Catabn cetalwr keddapan.

28 Kata ganti pada kata tafra'menriuk pada Ali alEh dari Al tlusalr 6,.
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Cabang: Anjuran Meninggalkan Pengobatan

Dengan Media Panas, Praktik Ini Tidaklah Haram.

Diriwayatkan dari Jabir ,r$6 bahwa Rasulullah $ bersaMa,

,W'r.? it 4ce tL;o ;? b *.;{sru v ii &:i( ,; ok 01.

'"fi ;)i',*i vi ,iri ,y.ti )grbu'rf 
*Apabila obat-obat kalian

atau sesuafu yang kalian berobat dengannya berisi kebaikan, dia

berada pada cup fukang bekatn, minum madu, sengatan api tepat

pada bagian Jnng sakit namun aku tidak suka dengan media besi

panas. "Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim-

Diriwayatkan dari hnu Abbas, disebutkan bahwa Nabi $
bersabda, ;tD 2gr# ii ,y*-*.-3\i ff, *f e,# ei.;U'
,f, * dt ki - K*"-buhan ada pada tiga hal: Pada tanda

gais bagian tubuh Wng dibel<am, minum madu, ditempeli mdia
bai panas, sekalipun umatku dilanng menempelkan mdia b*i
panas. 'Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Ada pula hadits lain dari hnu Abbas Ra: e !,',)'*tr"Oi
i# ,qL.7 ?ruil o'rlb ,gi'u -,Ait 

SLA i,Stt {t: * ht,

d) tbt ,o';.w- 1:, tt\'k \ o'/:-fl;- r ;. P ,i,i rpt :/
Otg* bahwa Rasulullah $ bersabda, "Ada 70 ribu orang dari

umatku yang masuk Islam tanpa hisab." Aku berkata,"Siapa

mereka?" Beliau menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang

melalrukan ruqnh, tidak melakukan tathaytr (meramalkan akan

terjadinya hal-hal buruk), tidak suka menggosip, dan bertawakal

kepada Tuhan mereka. " Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Muslim.
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Dalam beberapa riwayat Al Bukhari terfulis "Mereka tidak
menempelkan mdia b*i panas'| Diriwayatkan pula dari Imran

bin Hushain, dia berkata, Nabi S bersabda, iO' .p b,t ,1 ,5,6

6-e u: tis ,qQ fr61 o'rl3 €("u-4, ,p'u-, &i *
tye rgu ,*, ,oi*:" t', o;& r ;r,t' p ,j,i ri' j,
" Tujuh puluh ibu onng dari umatku akan masuk surga tanpa
hisab. "Para sahabat bertanya, 'Siapa mereka, wahai Rasulullah?".
Beliau menjawab, 'Mereka orang-orzng Wng fidak berobat dengan
menemperlkan mdia bai panas, frdak melalrukan ruqyah, dan
hurtn berAq,nkkal kepada Tuhan mereka." Dirir,vayatkan oleh
Muslim.

DiriwaSatkan dari Al Mughimh bin Syu'bah, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah S bersabda, * a*y S( ,sFt U
,

,F Ft ,y ec;. "Barangsiapa yang mink diobati dengan mdia
b*i p*u, uAu ai*qtnh sunggah dia tetah tqbebas dari taq,mkal."

Hadits ini diriwayatkan oleh ALTirmidzi dengan sanad shahih.

Dirirara5ntkan dari Imran bin Al Hushain rg, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang pengobatan dengan media besi panas.

Lalu, kami tetap berobat dengan media besi panas, sehingga kami
tidak akan beruntung dan tidak akan berhasil." Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad shahih.

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Maka kami tdak
berhasil dan tidak selamat". Sanad hadits iru shahih.

Diriwagatkan dari Muththarib, dia berkata: Imran bin Al
Hushain berkata padaku, "Sesungguhryla Rasulullah S
mengeriakan haji sekaligus umrah. Kenrudian beliau tdak
melarang praktek ini sampai beliau wafat, juga tidak ada ayat Al
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Qur'an yang melarangnya. Dulu, para malaikat mengucapkan

salam pada beliau sampai beliau mengobati dengan media besi

panas lalu mereka meninggalkannya. Ketika beliau meninggalkan

pengobatan dengan media besi panas, para malaikat kembali

mengucapkan salam padan5/a." Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim dalam Shahilrnya, dalam kitab haji.

Cabang: Kondisi Tertenfu, Diperbolehkannya
Melakukan Pengobatan Dengan Media Besi Panas Dan

Memotong Urat.

Diriwayatkan dari Jabir rS,, dia menufurkan, Rasulullah $
mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'b, lalu dia memotong

uratrya kemudian mengobatinya dengan media besi panas-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam riwagrat Muslim lainnya disebutkan: Suatu ketika

Ubay menderita sakit. Nabi # lalu mengirim seorang tabib

kepadanya. Tabib itu mengobati dengan media besi panas pada

mata kakinya.

Ada hadits lain yang bersumber dari Jabir, dia berkata:

Mata kaki Sa'ad bin Mu'adz terkena panah, lalu Nabi $ melepas

anak panah yang menancap ifu dengan tangannya. Sa'ad kembali

terkena panah, lalu beliau mencabuhyra kernbali." Diriwayatkan

oleh Muslim.

Diriwayatkan dari hnu Mas'ud, dia berkata: Beberapa

orang mendatangi Rasulullah $ lalu berkata, "Wahai Rasulullah

seorang sahabat lorni mengeluhkan rasa sakit kepada kami,

apakah kami boleh mengobatinya dengan media besi panas?"

Beliau terdiam sesaat, kemudian bersaMa, 'Jil<a lalian mau, mal<a
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obatilah ia dengan menempelkan mdia besi panas; dan jika kalian
mau, bakarlah ia-maksudnya dengan bafu (yang panas)." Hadits
ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad shahih.

Al Baihaqi meriwayatkan dari hnu Mas,ud, bahwa Anas
mengobati hnu umar dengan media besi panas, dan Ibnu umar
mengobati anakn5ra dengan media besi panas. Waltahu a'km.

Cabang: Pengobatan Dan Pantangan-

Mengenai berobat telah disinggung secara ufuh dalam
permulaan pembahasan tentang jenazah. sedangkan pantangan
disinggung dalam hadits ummu Mundzir binti eais Al Anshariah,
dia berkata: Rasr.dullah # menemuiku. Beliau bersama AIi
mengendarai unta. Kami punya banyak timba yang diganfung.
Rasulullah $ berdiri lalu mengambil salah satunnya. Ali bangkit
unfuk makan, Rasulullah $ segera berkata pada AIi, "Tenanglah,

engkau baru sembuh dari sakit." sehingga dia mengurungkan
niatrya.

Urnmu Mun&ir melanjutkan, "Aku memasak gandum dan
alq (sejenis umbi-umbian Snng disayur), lalu menyuguhkan unfuk
beliau. Rasulullah $ bersabda,'wahai Ali, aku makanan ini. Ia
lebih bermanfaaf'." Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan
yang lainnya. At-Tirmidzi berkata, hadits rni hasan.

l{ata ,4n-Naqah, orang yang baru sembuh dari sakit, belum
pulih seperti sedia kala. Seperti dalam kalimat nagiha, 5nnqahu,
nqih, sarna dengan l<ata, alima, ya'lamu, atm.

Diriuayatkan dari Shuhaib rg, dia berkata: Alnr menemui
Nabi $ sebagai orang Srang berhUrah. Di hadapan beliau tersedia
kurma kering. "Kernarilah, silakan makan!" kata beliau. Aku
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segera memakannya. Beliau bersabda, "Apa engkau makan kurma

kering sementara engkau sedang sakit mata?" Aku menjawab,

"Aku memakannya unfuk mata yang sebelahnya." Rasulullah $
pun kemudian tersenyum. Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Majah

dan Al Baihaqi dengan sanad dha'if.

Cabang: Boleh Meruqyah Dengan Al Qur'an Dan

Dzikir Tertentu.

Diriwayatkan dari Al Awad dia berkata: Aku bertanya pada

Aisyah soal ruqyah dari racun. Dia menjawab, "Rasulullah #
memberikan keringanan pada ruqSnh dari segala yang

mengandung rac-un." Hadits ini diriwa5ratkan oleh Al Bukhari dan

Muslim-

Kata Al Hunah, berarti racun, kadang dibaca Al Hummah

narnun Al Azhari dan kebanSnkan ulama menolak bacaan kedua.

Humah, aslin5n berbunyi hamawa atau hamaSa, seperti kata

shanda. Alif pada kata ini merupakan pengganti dari huruf

'hlawu "dan huruf "ya" yang dibuang.

Diriwayatkan dari Aisph .g, bahunsanya dia berkata,

"Rasulullah $ memerintahku untuk berlindung dari ain (penyakit

dari gangguan jin)." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Diriwaptkan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi $ melihat

di rumahn5a seorang budak wanila, Fg 1.luh"l. pucat dan

berubah. Beliau bersabda, 6y e.OP ,$ tl?y"Tolong nqtph

dia, karena dia telah terkena ain (sihir wtg funsal dari iin)."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mtrslim. As-Saf'ah

berarti pucat dan berubah. An-Nazhrah sama iuga berati at?1.
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Diriwagratkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah #
memberi keringanan unfuk rnelakukan ruqyah pada penyakit ain,

nanlah, dan raq.ln." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Al
Ashrna'i menerangl<an, An-Namlah maksudnya adalah bisul yang

munctrl di lambung dan anggota tubuh lainnya.

Diriwayatkan dari Jabir, dia menufurkan: Seseorang dari
kami disengat kalajengking. Sementara kami sedang duduk
bersama Nabi *. Seorang pria bertan5n, "Wahai Rasulullah,

bolehkan aku meruqphnya?" Beliau menjawab, '&;ti 
1$;,l i;

'Jti)i iei " g5rrnniu* yang mampu memberikan manfaat pada

saudarangn, hendaHah dia melakukann5n " Hadits ini diriwayatkan
oleh Muslim.

Dalam riwayat lain yang dari Jabir, disebutkan: Nabi $
berkata pada Asma binti Umais, blb ,it ,t ?Af 6:)i d,6
Las, W "Mengap aku ihat tubuh tubuh pra keponakanku

tampk lemah. Mqel<a berkebufuhan." Asma berkata, "Bukan,

tetapi ain telah menyerturg mereka." Beliau bersaMa, "&)(
"Ruq5mhlah mqel<a!'- Asma berkata, "Aku menawarkan diri

kepadanya. Beliau berkah, '&:ti 'Ruqlnhlah mereka!'

Hadits lainnya bersumber dari Jabir, dia berkata: Rasulullah

# melarang ruq5nh. Suatu ketika keluarga {mr bin Hazm
mengunjungi Rasulullah $. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

kami biasa melakukan nqrah dari sengatan kalajengking, namun
engkau telah melarang nrqyah." Jabir melanjutkan, 'Mereka

mempertanyakan soal nr6ah kepada Nabi. Beliau menjawab, 6

'rfi;tl ief 'e:i i,f i<i L,te, y ,LU as(,n ndak bqdoa.
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Barangsiapa di antara kalian yang mampu membeikan manfaat

pada saudaran5n, hendaklah dia memberintn manfaat "Hadits ini

dirir,rnyatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Auf bin Malik, dia menuturkan: Kami

sering meruqyah pada masa jahiliyah. Kami lalu bertanya, "Wahai

Rasulullah, bagaimana hal itu menunrt baginda?" Beliau

menjawab, !:; * 6J-'d 6 Glju: ;/ti I |€ti:t * t*fi
" Perlihatl<an padaku ruqyah l<alian. RuqSnh tidak berdosa selana

tidak mengandung syiik." Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim-

Diriwayatkan dari Syifa binti Ubaidillah, dia menuturkan:

Rasululllah $ menghampiriku, saat aku bersama Hafshah. Beliau

lantas berkata, "Bukankah engkau tahu ruqyah penyakit namhh

seperti yang engkau pelajari dari fulisan?" Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu Daud dengan sanad shahih.

Diriwayatkan dari Abu l(hizamah dari ayahnya bahwa sang

alnh menceritakan kepadanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana menunrtnu obat yang kami gunakan unhrk

menyembuhkan, ruqyah yang kami praktekkan, dan pencegahan

yang kami lakukan, apakah semua itu dapat menolak takdir Allah

atas sesuatu?" Rasulullah ,$ menjawab, lt )i',y'i\"Sungrth,
itu juga merupkan bagian dai bkdir Allah. " Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmi&i, hnu Majah, dan Al Baihaqi.

Ada juga hadits Imran bin Al Hushain dari Nabi $, beliau

bersabda, ;* il i;?'u 
'lf a..: I "Tidak ada na5nh selain untuk

ain abu ftrcun." Hadits iru shahih, yang diriwayatkan oleh Abrr

Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya dengan sanad yang shahih
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Al Baihaqi mengatakan, maksudnSa dua penyakit ini (arh

dan serangan racun atau bisa beracun) lebih utama diruqyah
daripada lrang lainn5ra. Karena kedua penyakit ini sangatlah
b€rbaha!,a. Wallahu alam.

Al Baihaqi rneriwayatkan dengan sanadnya yarry shahih
dari Yahya bin Sa'id dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, "Abu
Bakar & menemui Aisyah. Di dekat Aiqnh ada seorang
perernpuan Yahudi sedang meruqyaluqn. Abu Bakar lantas

berkata, 'Ruqyahlah dia dengan Kitab Allah Aza wa jalla. "sanad
hadits ini shahih.

Diriua5atkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia berkata: Alan
bertanya pada Asy$rafi'i tentang ruqnh. Dia menjawab,
"Seseorang tidak berdosa meruqyah orang lain dengan Kitabullah
dan dzikir yang diketahui." Aku bertan5a, "Bolehkah Ahli Kitab
meruqyah kaum muslimin?" Beliau menjawab,'Lra, apabila mereka
meruqyah dengan Kitabullah atau &ikir yang diketahui."

Aku kembali bertaqn, "L-antas apa hujjahnya?" Asy-Syafi'i
mengemukakan lebih dari satu hujjah.

Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari
Amrah binti Abdurrahman bahwa Abu Bakar mengunjung Aisyah

@ yang mengeluh sakit. Seorang wanita Yahudi sedang meruqSah

Aisyah. Abu Bakar dh berkata, "RuqSahlah dia dengan

Kitabullah."

Al Baihaqi menSatakan: Hadits-hadits tentang ruyqah,
pengobatan dengan ruqnh dan perintah unhrk berobat dengan
rug,ah, sangatlah banlnk. Wallahu a'lam.
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Cabang: Mengganfung Jimat

Diriwayatkan dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, dari
Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku rnendengar Rasulullah $
bersabda, !; ijSt,' efrti G'1,'ot "saungguhn5n rwnh,

iimat, dan mantqa adalah syirik."

Zanab bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?

Demi Allah, dulu penglihatanku pemah terganggu. Aku berobat
pada seorang Yahudi. Dia meruqyahku. Ketika dia meruqSnhku,

aku merasa tenang."

Abdullah menjaunb, 'Sebenamya itu perbuatan syetan

3ang digeral&an oleh tangannya. Ketika dia meruqphnya, dia

menahannyra- Sebenamya engkau cukup mengucapkan doa yang

pemah dibaca oleh Rasulullah $, Uf ,#\ ,r,,r3r L. t,r{r r+!!
e 'rg- .t ;tt+ ,Aiit'ff ltl+: ,frlJr Hilangl{anlah bahagm, .nhai

Tuhan manusia. Sembuhl<anlah, engl<au Maha pembei
kaernbuhan, tiada kaembuhan selain dari kaembuhanMu,
kqembuhan tpng tidak maninggalkan nsa sakit'. " Hadib ini
diriwa5ratkan oleh Abu Daud dan hnu Majah.

Abu Ubaidah mengatakan: At-Tivnlah adalah mantera gnng

diucapkan agar seorang bti tergilagila pada suaminya. Tiqnlah

termasuk jenis sihir. Menurut Abu Ubaidah, mantera ini tdaldah

dipertolehkan. Sedangkan larangan rucgah dan jimat berlaku pada

ruq5nh dan jimat yang menggunakan selain bahasa Arab, yang

tidak diketahui artin3n.

Al Baihaqi menjelaskan, bahwa menunrt safu pendapat,

bmimah adalah iimat Snng biasa digantung di suatu tempat.

Menunrt kepercaSraan orcrng ,ahili5,ah dahulu, dia dapat menolak
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marabahaya. sumber lain menyebutkan, bahwa bmimah, adalah
kalung yang dipasangi kayu.

Diriwa3ntkan dari Utbah bin Amir, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullah $ bersabda , ',i;t,ii hr '6 X ry ',* U
ti fu 151 {i'Ost '6b ,,Bu-ng siap ,/ang menggantungkan jimat
(animah) maka Allah tidak akan menyempumal<anrya; dan siapa
saja Snng menggantungkan unda'ah, maka Allah pasti tidak
menenbamkannSm. "Hadits ini diriun5ratkan oleh Al Baihaqi.

Al Baihaqi menyatakan, bahwa hadits ini juga merujuk pada
makna keterangan yang dikemukakan oleh Abu ubaidah. Al
Baihaqi menjelaskan, bisa jadi hadits tersebut dan hadits
semisalnya berisi larangan dan kemakruhan baE orang larlg
mengganhrngkan jimat dan jampi jampi dengan ke5rakinan dia
dapat memberikan keamanan dan menghilangkan penyakit,
sebagaimana keyakinan maqarakat jahiliyoh dahulu. Adapun
orang yang mengganfungkan jimat dengan mengharapkan berkah
dari dzikir yang ditulis di dalamnya, sedangkan dia pkin tidak ada
Dzat yang mampu menolong dan menolaknya dari bencana selain
Allah, maka itu tidak masalah. Insya Allah.

selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan hadits berikut
sanadnya dari Aisyah @, dia berkata, " Tamimarl (jimat dan
mantera) bukanlah sesuafu yang digantung sebelum terjadi
bencana, justru tanimah adalah sesuatu yang diganfung setelah
terjadi bencana unfuk menolak takdir Allah."

Dalam sebuah riwayat dari Ais5nh, dia berkata, *Tamimah

adalah sesuafu yang diganfungkan sebelum terjadinya bencana.
sesuatu yang digantungkan setelah terjadinya bencana bukan
bnimah. "Al Baihaqi mengatakan, riwayat ini lebih shahih.
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Setelah itu, Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang

shahih dari Aisyah, dia berkata, "Bukanlah tanimah ifu sesuafu

yang diganfung setelah tedadinya bencana." Al Baihaqi

mengatakan, riwayat ini mengindikasikan ke-shahiltan riwayat

sebelumnya.

Diriwalatkan dari Imran bin Al Hushain bahwa suahr hari

dia menemui Nabi $ sementara di lehemya terganh-rng kalung

dari rambut. Beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Dari Al

Wahinah," Beliau bersabda, "Apakah engkau senang bertawakal

padanya?" l-epaskanlah dia darimu," Hadits ini diriwayatkan oleh

hnu Majah dan Al Baihaqi dengan dua sanad yang berisi

periwapt Sang dipermasalahkan.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

disebutkan bahwa, "Bamngsiapa Wng mengganfungkan sesuafu,

dia dipasrahkan padanSn. "Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad

yang shahih dari Sa'id bin Al Musagyab, bahwa dia

memerintatrkan unfuk menggantung Al Qur'an. Dia berkata, itu

tidak masalah.

Al Baihaqi menyatakan, seluruh riwayat ini merujuk pada

pemyataan kami bahwa apabila seseorang meruqyah dengan

sesuahr yang tidak dikenal atau menurut ke5nkinan masyarakat

jahiliyah, yang menyandarkan keselamatan pada ruq5nh, hal ini

tidak diperbolehkan. Namun iika seseorang meruqyah dengan

Kitabullah atau dzikir yang diketahui dengan mengharapkan

berkah darinya sertia meyakini datangnya kesembuhan hanSn dari

Allah $, hal ini fidak mengapa. Wallahu alan.
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Cabang: Nusyrah, Bagran Dari Ruqnh.
Al tftaththabi menerangkan, nurymh rnerupakan sejenis

ruqph dan terapi untuk menyembuhkan orang yang diduga
kerasukan jin.

satu sumber menyebutkan, dia dinamd.n nuqnh karena
dia mampu mengeluarkan jin tersebut dari tubuhnya. Maksudnya,
obat !/ang masuk kedalam fubuhnya serclya menguraikannya.
Dalam hadits riwayat Jabir rs, disebutkan bahwa Rasulullah $
pernah ditaryn tentang nusyrah. Beliau menjawab, ,y "U '$

6rllirJlDia merupakan perbuabn syetan.,, Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad shahih.

AI Baihaqi mengatakan, hadits ini diriua5ntkan dari Nabi ffp
secara musaL N Baihaqi menambahkan, sekalipun hadits ini
mutsal, narnun dia lebih shahih. Menurut beliau, pendapat tentang
praktik nuqrmh yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan,
seperti pendapat tentang ruqph. Kami telah menyinggungnya di
atas.

Cabang: Ain Dan Mandi Setelah Terserang Ain.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah {&, dari Nabi $, bahwa

beliau bersabda, l3- ';;St "Ain itu benar adanja." Hadits ini

diriura5ratkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwa5ratkan dari ummu salamah bahvua Nabi $ melihat
seorang budak perempuan di rumah ummu salamah, r.rnjahnya
tampak pucat dan benrbah. Beliau bersabda, g.Ly q ,i-?,y
'"r:9lt-Tolong ruqnh dia,l<arena dia teJalt tqkenaarr. -Hadits ini
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diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadits ini

telah disinggung pada bahasan ruqyah dan pandangan mata (yang

bersumber dari +retan).

Diritrafatkan dari Ibnu Abbas, bahura Rasrrlullah &
bersaMa, i,!,atar tt* $tt ti;'ita'd.b;e os ii ,|s.',>a,

,,*U 'ArtP itu bqar. Seandairyn sesuatu dapat mqtdahului

takdin tentu ain mendahuluiryn. Apbila dia meminb mandi maka

marzdikanlah. "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Para ulama menjelaskan, ightisal (meminta mandi) yaitu

seseoremg berkata derrgan cara baik pada orang lpng punya

kernampuan supranatr.ral pada pandangan matanya (aain),

'basuhlah air bagran dalam kainmu yang menufup kulitmu.

Kemudian basuhlah air ifu pada omng yang terkena 'ain (ma in).

Yaitu, orang yang terkena pandangan supranafural.

Riunyat berilut shahih dari Aisyah g, dia berkata, "Aain

diperintah unfuk berumdhu kemudian memandikan ma'in. "Hadits

ini diriwagratkan oleh Abu Daud dengan sanad shahih, sesuai

dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Diriwa5ratkan dari Az'hhri dari Abu Umamah Sahal bin

Hunaif, dia berkata: Amir bin Rabfah bertemu dengan Sahal bin

Hunaif. Ia sedang mandi. Amir berkata, "Aku tidak belum melihat

ts Pengarutr 'abr (pandangan mata) diakui oletr ilmu eksperim€n, bahkan berbagai
penernuan mutakhir mernh.rktikan kebenamruUn. Pancaran dekbon dan atom
temyata punya pengaruh yang besar dan luas sekalipun tidak terlihat, tdak b€ru,t{ud

materi, dan tidak berhubungan dengan r.msurunsur yang dapat mernpenganrhi. Mesh
dernikian, radiasi dan energirqa bisa dirasakan sampai ke lokasi yang sangat jautr dan

berdarnpak paaa UarryEntangunan berkcrtuksi baja.

Dernikian lni sebagairnana dikernulokan oleh lbnu Al-Qayim, tidak mustahil Allah
mernberikan keistimeruaan k€pada orang tertenhr s€hingga dari sorot matanya keluar

energi yang tdak losat mata namun sangat berp€ngaruh.
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seperti hari ini, tidak pula kulit orang hidupnya gang
tersembunyi).30 ndak berselang lama, dia terjatuh ke tanah. Dia
langsung menemui Nabi $, lalu berkata, "Aku menemukan Sahal

dalam keadaan tidak sadarkan diri."

Beliau bersaMa, "Siapakah".di atara mereka reng kalian

fuduh?" Mereka berkata, "Amir bin Rabi'ah." Beliau bersabda, ilti
,f;'tbn of 'ovli ,y;r.Lw Lal;i_ 6 

'e\is1'oei'€'rrl $a
* iut'*!"is ,1,)\*s:'^;S'):, *li i-t;J +, "Atas dasar

apakah seorang dari kalian membunuh saudarangta? Apabik dia
melihat sauatu yang menakiubkan, maka hendaklah dia doakan
dengan keberkahan." Beliau memerintahkan Amir unfuk beruudhu
dan membasuh wajah, kdua tangan berikut sikunya, kdua lufut,
dan bagian dalam kain sarungnya. Teml<hir, menuangkan air ke
seluruh tubuhnya."

Az-A)hn berkata, dan menufup lubang wadah air.
Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya, Amal Al Yaum wa

30 Dernikian tercantum dalam naskah asli, lalu disunting. Menurut hemat saya,
suntingannya sebagaimana dikemukakan oleh hnu Majah berikut. Hisyam bin Ammar
menceritakan kepada kami, Sufinn menceritakan kepada kami dad Az-7ahi, dari Abu
Umamah bin Sahal bin Hunaif. Dia berkata: Amir bin Rabi'ah berternu dengan Sahal
bin Hunaif. Dia sedang mandi. Dia berkata, "Aku bdum melihat seperti hari ini dan
kulit yang tersernbunyinya." Tidak berselang lama, ia terjatuh ke fanah. Ia dibawa
kepada Nabi $, lalu dikatakan padaqra: "Alar mendapati Sahal dalam keadaan
pingsan. Siapa yang kalian tuduh?" Mereka menjawab, "Amir bin Rabi'ah."

Beliau bertanya, "Alas dasar apkah seoftng dan hlian mantbunuh audannja?
Apabila seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranln,
hendaklah ia mendoakannya dengan heberkahan..." dan setenrsnya.

Perhatikan perbedaan redaksi antara hadits gnng tercanfum di atas dan riwayat
1lang kami canhrmkan pada catatan loki. Ahmad meriway'atkan hadits ini dengan
beberapa tambahan pada sanadnya. Malik juga meriuralntkan hadib ini ddan. Al
Mtnaththa'.
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Al-Iailah, hnu Majah, dan Al Baihaqi dalam Sunatnya, dengan

sanad yang shahih-

Az-hhn meneftmgkan praktik "mandi" png diiltrstrasikan

oleh para ulama berkenaan kasus hrn sebagai berikut: Orang yang

punya kemampuan 'ain diben sewadah air. Wadah air diletakkan

di tempat yang tinggr, berada di atas tanah. Pertam-

tama dia masukkan tangan kanannya ke dalam air lalu sapukan ke

wajahnya sekali, kemudian masukkan kedua tangannya secarer

bersamaan ke dalam wadah air dengan sekali basuhan. Berikutrp,
kembali dia masukkan kedua tanganya ke wadah itu, lalu

berkumur-kumur, kemudian mengeluarkan air ifu dari mulutryra.

Setelah itu, masukkan tangan kiri ke dalam wadah air, lalu

ambil safu cawukan air, lantas basuhkan ke punggrrng telapak

tangan kanan safu kali, di dalam uradah. Kemudian, masukkan

tangan kiri ke wadah ambil satu cawukan air lalu basuhkan ke siku

tangan kanan safu kali, di dalam tmdah, sambil mengusapkan

tangannln ke leher. Lakukanlah hal yang sarna unfuk siku tangan

kiri.

takukan juga hal yang sama pada bagian luar kaki lonan
mulai dari bagian jemari, begitu pula dengan leki kiri. SelanjutryTa

masukkan tangan kirinsn ke wadah sarnbil mencaw*an air dan

basuhkan ke lutut kananqra. I-akukan hal 3nng sama wrfuk tangan

kirinla.

Berikutr4a, benamlen bagian kanan kakinya ke air,

kemudian orang yang memegang wadah itu berdiri lalu

menuangkan aimya ke kepala orang 5nng terkena 'ain (ma1ri dan
arah belakang, dilanjutkan dengan membalik wadah itu di atas

tanah dari belakangnya.
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AI Baihaqi rnenarnbahkan dari Az-Zuhri dari beberapa jalur

periwayatannya. Dia menambahkan pada sebagian riwayat
tersebut: Selanjutrya, berikan wadah itu pada oremg yang terkena
'ain,lalu hirup air tersebut dan berkumur-kumurlah, dan basuhkan

ke wajahn3a, kemudian ttnngkan aimya ke kepalanlp. Setelah itu,
balikkan wadah air tersebut.

Al Baihaqi berkata: Abu Ubaid menyntakan: Yang
dimaksud, "bagian dalam kain" adalah uiung kain bagian dalam

3ang berdekatan dengan Wallahu a'larn.

Pasal: Hukum Jubn (Keju)

Para ulama sepakat memperbolehkan konsumsi keju
selama tidak bercampur dengan najis, misalnya, dengan meletakan

enzim hqmn yang disembelih oleh orang yang tdak halal

sembelihannla. Dalil ijma' lnng kami kemukakan ini merupakan
pendapat mu'bntadyang memperbolehkan konsumsi keju.

Berkenaan dengan kehalalan keju, Al Baihaqi
mengemukakan beberapa hadits. Di antaranya hadits hnu Umar
rg,, bahr,rn pada perang Tabuk Nabi $ disuguhi keju. Beliau minta

diambilkan pisau. Beliau membaca basmalah lalu memotongn!,a.

Dirivrnptkan oleh Abu Daud dengan sanad yarg dha'if

Diriun5ntkan dari lbnu Abbas bahun pada saat terjadi
penaklukan Makkah (Fathu Makl<ahl Rasulullah $ melihat keju.

"AF ini?' tarrya beliau. Para sahabat menjauab, "lni adalah

makanan Sang dibuat di wilafiah 'ajam (bukan Arab)."

Lt -. ..'-, .- .. -. t.
5 rt; ;rr).-Jt 9! tld.Rasulullah g berkata ,,'rgt ilr llr qf\1'aSJt ii. ti.b

"Potonglah ia dengan pisau, sebutlah nama Allah, dan makanlah!"
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang

memuat perawi yang dha'if.

DiriwaSatkan dari hnu Abbas bahwa Rasulullah &
bersabda, gAY ,*' 1' p,' r2!\1 ,f;K,l:ti f, ,y',H,
fu it:,tol "Keju bemsat dari susu dan kolostum, maka makanlah.

Sebutlah nama Allah atasrym dan jangan sarnpi musuh-musuh

Allah melemahl<an kalian. "

Diriwayatkan dari Ali rtrg, dia berkata, 'Apabila engkau

hendak makan keju, maka potonglah dengan pisau lalu, sebutlah

narna Allah &, dan makanlah."

Hadits lrang sama diriurayatkan oleh Al Baihaqi dari Aiq/ah

dan Ummu Salamah.

Al Baihaqi berkata: Hadits ini diriuaptkan dari Salman Al
Farisi.

Selanjutryra Al Baihaqi dalam bab kehalalan keju

meriwalntkan hadits dari Umar rg, dia berkata, "Makanlah keju,

Sang dibuat ohh Ahli Kitab."

Dalam riwapt lain disebutkan, "Janganlah beliau memakan

keju, kectrali 3nng dibuat oleh Atili Kitab."

Dirir,raptkan dari hnu Ma'ud, "Makanlah keiu yang dibuat

oleh kaum muslirnin dan Ahli Kitab." Satu hadits lrang sama
? diri*l"tk- oleh hnu Umar.

Al Baihaqi menjelaskan, b#san ini dikeluarkan karena keju

dibuat dengan enzim lnng diambil dari anak kambing lang
disernbelih. Jika anak kambing tersebtrt semklihm orang Maitrsi,

maka ia tdak halal.
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Dirivrnyatkan dari hnu Umar bahwa dia pemah ditanya
soal lemak dan keju. Dia menjawab, "Bacalah basmalah lalu
makanlah!" Ditanlnkan lagi padanya, yang di dalamnya terdapat
bangkai." Dia menjawab, "Jika engkau yakin di dalamnSn terdapat
bangkai, maka jangan engkau makan."

AI Baihaqi menufurkan, sebagian ulama pemah bertanya
tentang hukum keju untuk menegaskan kesuciannya. Kami
meriwayatkan keterangan ifu dari hnu Abbas, hnu Umar, dan
lain{ain. sebagian ulama lainya bertanya tentang keju karena demi
kehati-hatian.

Kami meriwayatkan keterangan ini dari Abu Mas'ud AI
Anshari, dia berkata, "Sungguh, mengakhirkan shalat qashar ini
lebih aku sukai daripada makan keju yang belum aku tanyakan
(hukumnya)."

Diriwayatkan dari AI Hasan Al Basri, dia berkata, "Dahulu
para sahabat Nabi $ menanyakan hukum keju, dan mereka tidak
bertanya tentang lemak."

Diriwayatkan dari Aban bin Abu A54psy dari Anas bin
Malik, dia berkata, "Kami pemah makan keju pada masa
Rasulullah # dun masa setelahnya. Kami tidak menanyakannya."

Hadits ini dha'f Aban bin Abu Agryasy seorang periwayat yang
dha'if dan haditsnln ditinggalkan.

PasaL Hati dan limpa halal dikonsumsi, tanpa ada
perbedaan pendapat ulama. Hal ini berdasarkan hadits shahih di
depan, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua
bangkai adalah, ikan dan belalang; sdangkan dua darah adalah
hati &n limp.'
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Pernbahasan sebelumnya telah dijelaskan, hadits ni shahih

bersumber dari redaksi hnu Umar. Redaksi ini berkonsekuensi

terhadap penisbatan hadits ini pada Nabi $.
Al Baihaqi meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dia berkata,

"Sungguh, aku pernah makan limpa, padahal aku 'Udak

membuhrhkannya, selain untuk mernberi tahu keluargaku bahwa

itu halal."

Diriunptkan dari lkrirnah, dia berkata: Seorang lelah

bertanya pada hnu Abbas, "Apakah aku boleh makan limpa?" Dia

menjawab, '[!la!". Orang ifu bertanya lagi, "Sekalipun sebagian

besam5n damh?" hnu Abbas menjawab, "Hanya darah Snng

dihrangkanlah yang haram."

Pasal: Diriwa5ntkan dari Mujahid, dia berkata, "Ada hljuh

baEan kambing yang tidak disukai oleh Rasulullah $: Yaitu,

darahnya, usus, torpdo, dua skrohrm, kemaluan kambing betina,

kelenjar, dan kandung kemihnya. Bagian kambing 5rang paling

beliau sukai Fihr daging bagan depan." Hadits ini diriwayatkan

oleh Al Baihaqi secara mutsl. Hadits in dha'if.

Al Baihaqi menuhrrkan, hadits ini diriwatkan secara

maushul dengan menyebut hnu Abbas. Hadits ni dha'if seperh'

hadits murnl. MenurutTya, hadits ini tidak shahihdan maushul.

Al l(haththabi menyatakan, darah haram dikonsumsi,

berdasarkan ljma', sedangkan sejumlah organ yang bercampur

dengan darah hukumnya makuh, udak diharamkan.

Pasal: Makanan !/ang Diharamkan Oleh Bani
lsra'il kemudian tXnasat{h Oleh Spriat Islam.

Al Majmu'SyoalrAt Muhadzdzab ll ,tt



Perlu diketahui, Asy-Syafi'i r& memberikan perhatian

cukup besar dan rnengupas panjang lebar masalah ini. Ulasan Asy

Syafi'i tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Allah & berfirman, k

-;{, {.F &,foli7 ( 1,y_d-y Uir St=,-Chi,setnua
makanan ifu halal bagt Bani Israil, kecuali makanan Wng
diharamkan oleh Isnil (Yakub) atas dirtryn..." (Qr. Aali 'lmraan

[3]:93)

Allah & j,rgu berfirman, {; iic A;f,'d }b;
'4 ,4J # "I{arena kqhaliman orang-orang Yahudi, Kami

haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik tnng (dahulu)

pemah dihalall<an. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 160)

Pada ayat lain Allah g berfirm*r,g?l;6 O-$i &i
ti J y-4 i,3 $-s 6; J:*C A( G, ? ",'jL
#'t€tc i\ lqf J C";;y {G ,Dan kepada orans-

orang Yahudi, IGmi haramkan semua (hewan) yang berlruku, dan
Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali

tnng melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perubtya, abu
tnng berampur dengan tulang. "(Qs. Al An'aam [6]: 146)

Asy-Syafi'i menjelaskan, Al HatrmJm adalah lemak berada di
sekitar makanan dan minuman di dalam perut binatang.

hnu Abbas menerangkan redaks I j9, ,$ |L, "semua

tnng berln*u"yarfriunta dan bunurg unta.
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Maksud 
-6AS 3'G "yang melekat di punggungn5n"

yaitu lemak menempel di punggung hewan. Sedangkan kata .4/

Hawatm adalah tempat keluamya kotoran.

Beberapa hadits shahih menjelaskan bahwa Rasulullah #
bersabda, t:tsi:t ti,:i6 6:ti;;ri i$t'q.gIo'c-,'; 't.,+;, Xt, d
tql:rst "Allah melalmat kawn Yahudi Snng tetah dihammkan lemak

aftls merel<a, lalu mereka menairkannln, meniualn5n, dan

memakan hasil peniualanryn. "

Asy$nfi'i mengatakan, bahan makanan yang diharamkan

oleh Allah @ kepada kaum Bani Isra'il, baik kaum Yahudi maupun

lainnya, telah berlakr,r keharamannya sampai dengan Allah

mengutus Muhammad #. Allah mewajibkan unhrk beriman

kepada beliau dan menginformasikan kepada seluruh makhluk

bahwa agama yang diemban oleh Muhammad adalah Islam yang

menghapus seluruh agama sebelumnya.

Anah & berfirman, )lt1$ ifi 5+ O-i$ iy
*sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islarn. "(Qs-

Aali 'lmraan [3]: 19).

Firman Allah lainnla, '4'{f, #6rFri &'g;,,3 Jj
'u-45fi e :b$i 4';i 'Dan barangsiapa mencari agama

selain Islam, dia tidak al<an dit*ima, dan di akhint dia termasuk

omngwTg rugt.'(Qs. Aali'lmraan [3]: 85)
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Allah berfirman, ti1;; {; i+L $yttrG v;(J 'J;V_ S

@ --, 3;i{i ii Jy'# $1 43 "IGbtantah {rutuharrunad),

'Wahai Ahli Kibb! Marilah (kib) menuju kepada satu kalimat
(pegangan) tnng sana anbm kami dan lamu, bahon kib h'dak
menyembah selain Allah dan kiA fidak mempercekutukan-Nya
dengan sesuafu pun. "(Qs. Aali 'lmraan [3]: 64)

Allah memerintahkan untuk memerangi mereka hingga
mereka menyerahkan jizyah (upeti), jika Udak mau masuk Islam.

Terkait dengan sikap mereka ini, Allah menumnkan uyut, ;tj|

,;,ifi O i'+$i*,Urqa$i A,yt 4i J;4i s4
)# U3 *-;5 i; *+: ,:.:j3\ i-v- ,H.ij',
6i,wtti i4# & gdt 4€ifr ,{$t
# -J,( "fuitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang

ummi (tidak bisa baca tuhs) yang (namanya) mereka dapti tertulis
di dalam Taunt dan Injil jnng ada pada mereka, yang menJruruh

mereka berbuat t/ang makruf dan mencqah dari gng munglani
dan Sang menghalalkan sqala tnng baik bagi mereka dan
menghamml<an sqak Wng buruk bagi merel<a, dan membebaskan
beban-beban dan belenggu-belanggu yang ada pada mereka."(Qs.
Al A'raaf 171,157\

AsySyafi'i men5ntakan: Satu pendapat menyebutkan,
bahvrn adalah, dosadosa mereka dan segala larangan
yang telah dilanggamya sebelum syariat Nabi Muhammad
diturunkan.
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Asy-Syafi'i menerangkan, sejak Allah & mengutus

Muhammad $ setiap makhluk yang berakal baik dari golongan jin

maupun manusia yang mendengar dakurah beliau, pasti menerima

hujjah Allah & ,rnt rk mengikuti agama-Nya. Setiap individu dari

mereka wajib mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah

melalui lisan Nabi-NVa S dan menghalalkan apa 9lang dihalalkan

melalui lisan beliau

Asy-Syafi'i menyatakan, Allah & telah menghalalkan

makanan Ahli Kitab. Ini artinya, menuntt ahli tafsir, seluruh

sembelihan Ahli Kitab tanpa terkecuali termasuk lemak dan lainnya

hukumnf adalah halal. Ayat ini mengindikasikan bolehnya

memakan seluruh lemak yang terdapat dalam sembelihan Ahli

Kitab dan sernbelihan kaum muslimin.

Dalam Ash-Shahihain disebutkan, dari Abdullah bin Al

Mughaffal ii&, dia berkata: Ada seseorang lnng mengisi kantong

kulit dengan lemak. Aku mendesaknya, sambil berkata, '[ni
punyaku. Aku udak akan mernberi sedikit pun pada orang lain.

Orang ihr menoleh. Terngrata dia Nabi $. Beliau tersenyum dan

aku pun mer€rsa malu."

Cabang: Menr.rnrt ma&hab Syafi'i, lemak lrang

diharamkan pada kaum Yahudi, hukumnya halal bagi kita, juga

tidak makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-

Tsauri, Al Auza'i, jumhur ulama, dan sebagian fuqaha Hanbali- Ini

merupakan pendapat Al Khiraq, salah seorang fuquh. Hanbali-

Al Abdari mengatakan: Malik : I-ernak

hukumnya makruh, fidak ttaram.
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Ibnu Al Qasim, Ashab dan sebagian fuqaha Ahmad
menyatakan, bahwa lemak hukumnya adalah haram.

Safu sumber menyebutkan, pendapat ini diriwayatkan dari
Malik.

Al Qadhi lyadh, mengatakan: Ini pendapat para pembesar
fuqaha Malikilrah. Dalil kami telah dikemukakan pada pasal
sebelumnya . Wallahu a'lam.

Cabang: Mengenai penjelasan sembelihan yang
diharamkan oleh kaum musyrikin dan keterangan bahwa
sembelihan ifu fidak haram.

AsySyafi'i menyatakan: Kaum musyrikin mengharamkan
berbagai jenis barang atas diri mereka. Allah telah menjelaskan
bahwa barang-barang tersebut fidaklah haram, seperti unta
bahiinh, aaibah, dan haam.3l para ulama
mengistirahatkan unta dan kambing seperti budak yang
dimerdekakan. Karena ifu, mereka mengharamkan susu dan

3L Elahiinh: Unta betina yang telah kanak lima kali dan anak yang kelima itu
jantan, lalu unta b€fina itu dibelah telinganln, dilepaskan, tdak boleh ditunggangi lagi
dan udak bol€h diambil air srsunya.

$aitnh: unta betina yang dibiarkan pergr ke mana saja karena suatu nadzar.
SeP€rti, jika orarg Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau ffialanan yang berat,
rnaka dia biasa b€rnadzar akan menjadikan untanya saaihh apabila maksud atau
perialanannya b€rhail dan selamat.

Waashilah: Seekor domba betina yang melahirkan anak kembar png terdiri dari
jantan dan betina, maka yang jantan disehrt utwhilah, tdak boleh disernbelih dan
dis€rahkan kepada berhala.

Hann: unta jantan grang udak boletr digangguganggu lag, karena tetah dapat
mernbuntingkan unta betina sepuluh kali.

Perlakuan terhadap bhitah, aaibh, qnshilah hn ham ini adalah kepercayaan
Arab Jahililrah.
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dagingnya, serta tidak boleh memilikinya- Asy-Syaii'i telah

mernaparkan masalah irn. Wallahu a'larn. []

***

Bab: Hetmn Buruan dan Hewan Sembelihan

Asy-syirazi *u berkata: Seluruh hewan llang boleh

dimakan selain ikan dan belalang adalah halal untuk
dikonsumsi setelah disembelih. Demikian ini sejalan

dengan ftrman Altah 9,,-6i 4#'{ti1:5'-^:"fr'&& 3;?

1 gi'Si u,'z$ii i;;srr'r13;:$'|n#6 -*, 6i h i$
.r'Ai'e et 6i'S't (,'Dihanmkan bagimu (memakan)

bangl<ai, danh, daging babi, dan (daginq) heumn Wng
disembelih bukan abs (nama) Allah, Wng tercekik, yang
dipukil, trang jatuh, tnng ditanduk, dan 5png diterkant
binatang buas, kecuali Wng sempat l<amu *mbelih-
Dan (dihanmlran pula) trang disembelih untuk berhala-"
(Qs- Al Maa'idah [3]: 3)

Ikan dan betalang halal dikonsumsi tqnpa

disembelih, ini berdasarkan saffia Rasulullah $, ti +t
\rilr\tt ',:l7lJt :9q 'Dthalalkan baTl kib dua bangl<ai,

tpitt, ilen dan belelang. 'Penyembelitran dua heumn ini
fidak mungkin dilalnrkan secaria adat kebiasaan lpng
berlaku, karenarryra penyembelitranqTa fidak
dipertimbangkan.
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Penjelasan:

Penjelasan hadits ini telah disinggung di depan se@ra
gamblang pada bab makanan. Kami telah paparkan, hadits tersebut
bersumber dari rir,uayat hnu Umar. Bahwa yang shahih, hnu
Umarlah lang mengucapkan kalimat " Dihaklkan bryi kami".
Dengan rdaksi tersebut, hadits ini tergolong marfu'.

Bangkai adalah hewan yang mati tdak rnelalui proses
penyembelihan. Firman Allah "Dan (dagingl hqran tnng
dismbelih bukan atas (nama) Allah, " makzudnya adalah hewan
yang disembelih unfuk ditimbun dan sebagainya. penjelasan

masalah ini telah dipaparkan dengan gamblang pada bab kurban.

Al Mauqudzah maksudnya adalah halan yang dipukul
sebagian fubuhnya dan semisalnya. N Mubradiah adalah heuran
yang jatuh dari ketinggran lalu mati. An-Nailzihah adalah hewan

Spng ditanduk.

Pemyataan Astrsyirazi, "Seluruh her,rnn lang boleh
dimakan selain ikan dan belalang halal dikonzumsi setelah
disembelih", statemen inilah yar;rg shahih. Heunn buruan yang
dibunuh oleh binatang terlatih atau terkena panah tidak boleh
dibuang, karena dengan cara seperti ifulah dia disembelih.

Demikian pula halnya janin yang ada di dalam perut
induknya. Sembelihan induknya rnempakan sembelihan bagi si
janin, sebagaimana keterangan dalam hadits. Aqrsyirazi
rnenjelaskan masalah ini pada bagian akhir bab ini.

Beglfu pula halan png terperook ke dalam sumur atau
lubang, ia boleh disembelih dengan cara llang memungkinkan.
Dan, ifu menjadi cara penyembelihannga, seperti lang akan
dipapa*an oleh Aqrsyirazi nanti. Wallahu a'lam.
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Para Ulama telah sepakat unfuk menghararnkan bangkai,

selain ikan dan beldang. Mereka sepakat unfuk mernbolehkan kan
dan belalang. Mereka pun sepakat batiwa seluruh hs,uan selain

ikan dan belalang udak halal dikonsumsi sebelum disernbelih atau

dilakukan tindakan yang berfirngsi sebagai sembelihan,

sebagaimana telah karni singgung di atas.

Seandaiqn s€seorang menelan burung pipit dalam keadaan

hidup, ulama sepakat, bahura burung ifu hararn. Penjelasan lebih

lanjut telah dipaparkan dalam bab makanan.

Andaikan heruuan yang kakinya lurnpuh disembalih, apakah

kaki itu halal sebab penyembelihan tersebut? Di sini terdapat dua

pendapat fuqaha Syali'i5r5nh: Pertama, yang shahih, kaki itu halal.

Kdua, kaki itu menjadi bangkai dan tidak halal. Wallahu a'lam.

Adapun ikan dan belalang hukumya halal. Bangkainya juga

halal, menurut ijma' ulama. Unfuk memakan binatang ini, kita
tidak perlu menyembelihnya dan tidak perlu memotong kepala

belalang,

Fuqaha $nfi'iyyah rnenyatakan, bahwa menyembelih ikan

makmh selain ikan yang berulruran besar yang bagian

selain kepaknya panjang.

Dalam hal ini terdapat dua pendapat frrquha Syafi'iyyah:

Perhma, yang paling shahih, bahwa ikan ifu diajurkan untuk

disembelih, unfuk rnemberikan kenyamanan pada ikan tersebul
Kdua, dianlurkan trntuk dibiarkan agar dia mati dengan

sendiriqa.

Apabila seorang majusi ikan, hasil

tangkapannya adalah halal, tanpa adary7a peftedaan pendapat,

karena bangkai ikan halal untuk dimakan.
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Jika seseorang menelan ikan hidup-hidup atau memotong
bagian tubuh ikan ifu lalu memakann5a, atau menelan belalang
hiduphirCup atau bagian tubuhnya, maka terkait hal ini ada dua
pendapat fuquha S!,afi'i!,yah: Pertama, yang paling shahih, bahr,rn
hal itu makruh dan tidak diharamkan. Kdua, bahwa hal itu
diharamkan. Pendapat ini diputuskan oleh Syaikh Abu Hamid.

Apabila diterrukan ikan di dalam pemt ikan yang lain,

maka keduanya halal, seperti halnya jika ia mati dengan
sendirinp. tain halrrp, jika seekor ikan menelan burung pipit ahu
binatang lainnya, lalu burung ini ditemukan telah mati dalam
penrtrla, maka bunrng tersebut haram. Ulama sepakat soal ini.

Apabila ada seekor ikan terpotong-potong dalam penrt ikan

!,ang lain dan wamanla sudah bertrbah, maka ikan tersebut
fidaklah halal, menurut pendapat Snng paling shahih, karena ia
seperti kotoran dan muntah.

Apabila ikan digoreng sebelum mati dengan cara
mencemplungkannya ke dalam minyak panas, sehingga dia
menggelepar, menunrt Slnikh Abu Hamid, perbuatan demikian
Udak diperbolehkan, karena hal itu termasuk penyiksaan.

Pendapat ini mempakan rincian lebih lanjut dari pilihan pendapat

beliau dalam kasus menelan ikan hiduphidup yang hukumnya
haram.

Kami berpendapat, bahwa menelan ikan hiduphidup
makruh, fidak diharamkan, demikian pula hukum kasus

ini.

Adapun ikan kedl png digoreng dan dipanggang tanpa
menlnpt peruhrya dan mengeluarkan isinla, di sini terrdapat dua

firqaha S!rafi'i!,!/ah: P*'bnta, ikan ini udak halal unhrk
dimakan. Pendapat ini dikemulokan oleh gnit-fi Abu Hamid,
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karena kotoran ikan tersebut adalah najis. Kdua, bahwa dia tetap

halal untuk dimakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qaffal

yangdi-shahibkan oleh Al Faurani dan lainnya.

Ar-Ruyani berkata, aku berfatwa demikian. Dia

menambahkan, bahwa kotoran ikan ini suci. Ulama lainn5n

berargumen bahwa ikan tersebut biasa diperjualbelikan. Kalangan

yang pertama memberikan toleransi akan hal ini.

Cabang: Kami telah jelaskan, bahura madzhab S3rafi'i

memperbolehkan ikan tangkapan orang maiusi dan mati di tangan

mereka. Begifu pula belalang tangkapan mereka. Mengenai hukum

ikan tesebut telah disepakati bersama. Semenbra hukum belalang,

hanya Al Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan jumhur ulama

yang sependapat dengan kami.

Al-laits dan Malik menyatakan, bahwa Malang
orang majusi tdak halal unfuk dimakan, lain halnya dengan ikan.

Membedakan antara kedua her,r,ran ini sangat lemah. Dalil kami

adalah hadits " Dihaklkan kepda kami dw bngkai'.

Cabang: Kami telah ungkapkan, merrunrt madzhab kami

bahwa bangkai ikan boleh dikonsumsi, baik mati oleh suahr sebab

maupun mati dengan sendirinya, yang dis€but Ath-Thafi {man
mengambang). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan sejumlah ulama.

Masalah ini telah dikemukakan se@ra panlmg lebar berikut

dalilnya dalam bab makanan.

Bangkai belalang juga halal r.rntr-d< dimakan, baik mati

karena suafu sebab maupun mati dengan seoAirinya, dan tidak
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disyaratkan memotong kepalanya. Inilah menumt madzhab kami,
yang juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur
ulama.

Al AMari menuturkan, bahwa pendapat di atas merupakan
pendapat Muhammad bin Al Hakam, mayoritas Maliki, dan
sebagian besar ulama.

Malik berpendapat, belalang tidak halal kecuali png mati
karena suatu sebab, misalnya dengan cara memotong sebagian

fubuhnya, dilemparkan, dibakar, atau digoreng hiduphidup,
sekalipun kepalan5ra tidak dipotong.

Menunrt Malik, belalang yang mati dengan sendirinya atau
mati di dalam wadah, tidak boleh dimakan. Demikian ini rir,uaSrat

Ahmad.

Sedangkan pendapat yang shahih menunrt kami telah
disirggung di depan. Dalilnya seperti dikemukakan oleh Asy-
Syinzi.tl

AslrSyirazi a berkata: Orang lnng paling afdhal
menyembelih adalah seorang muslim. Jika penyembelih
adalah orang muslrik, di sini ada beberapa tinjauan.
Sedangkan apabila penyembelih oftmg murtad,
penyembah berhala, atau majusi, maka sembelihannya

fidak halal, berdasarkan firman Allah e, 'tij '"5( ;W

{ir'#gt lSiL A$ otut bnil, (*nbtihan) Nrli
I{hb ittt habl @lnu, dan nnlcarumu halal bagi
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mereka-" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) sedangkan mereka

bukan termasuk Ahli Kitab.

Jika dia orang Yahudi atau Nashrani dari luar

Arab (ajaml, maka sebelihannya halal, berdasarkan ayat

Al Qur'an. Jil<a dia seorang Nasharani Arab, dari
kabilah Bahra', Tanukh, dan Taghlib, maka

sembelihannya fdak halal. Demikian ini berdasarkan
keterangan yang diriwa5ratkan dari Umar .g,, dia

berkata, 'Para pemeluk Nashrani Arab bulonlah Ahli
Kitab. Maka sembelihan mereka fidak halal bagi kami-"

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib &, dia

berkata, "sembelihan pemeluk Nashrani Banu Taghlib
tidaklah halal-" Alasanyra, mereka memeluk Nashrani

setelah terjadi perubahan Iniil. fidak diketahui dengan
pasti apakah mereka memeluk agama orang mengubah

Injil atau dalam agama orang yang fidak mengubah isi
Injil? Jadi, mereka seperti pemeluk majusi. Karena

stafus mereka yang fidak jelas dalam Al Qur'an, maka

diputuskan sembelihannya tidak halal.

Penyembelih dianjurkan seorang lald-lald, karena

lebih kuat dibanding wanita. Namun, wanita iuga boleh

menyembelih, berdasarkan hadits yang diriwaSratkan

oleh Ka'ab bin Malik, bahwa ada seorang budak
perempuan mereka memecah sebongkah bafu, lalu dia
menyembelih herpan denganqTa. [-alu Ka'ab
menanyakan hal itu pada Nabi # dan beliau

memerintahkan unfuk memakan sembelihannya.

Orang lpng menyembelih diarrjurkan telah baligh,
karena dia lebih mampu melakukarueya- Sedangkan
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sembelihan anak kecil hukumnya halal, sesuai dengan
hadits yang diriuayatkan dari Ibnu Abbas &, dia
berkata, "Barangsiapa yang menyembelih, baik laki{aki
maupun perempuan, kecil maupun besar, dan
menyebut narna Allah, maka sembelihannya halal."

Sembelihan orang yang buta hukumnya makruh,
karena dia sering melakukan kesalahan pada objek yang
disembelih. Jika dia menyembelih, maka sembelihannya
halal dimakan, karena dia hanya kehilangan
penglihatan dan itu fidak berkonsekuensi terhadap
hukum haram.

Sembelihan orang mabuk dan orang gila
hukumnya makruh, karena tidak ada jaminan mereka
fidak bertindak satah dalam proses menyembelih,
namun jika mereka menyembelih, maka hewan
sembelihann!,ul halal, karena mereka hanp kehilangan
kehendak dan pengetahuan saja. Demikian ini fidak
berkonsekuensi terhadap hul$m haram, seperti kasus
orang yang men3rcmbelih kambing, sementara dia
mengira sedang memotong rumput-

Penjelasan:

Hadits Ka'ab bin Malik diriwaSntkan oleh Al Bukhari. Dia

men- shahibkannla dengan redalsi tersebut.

Bara', Tanukh, dan Taghlib mempakan kabilah Arab Snng
te*enal. Dalam pasal ini terrdapat beberapa masalah:

Petbna, Pcqpmbelih yarg lebih dama adalah seorang

mtrslim. pisten*an dh seorang rnus$rn atau kitabi (Ah[ I&tab).
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Sembelihan Ahli Kitab dihalafl<an berdasarkan ijma' dan dalil Al

Qur'an. Baik binatang yang disembelih ini heuan yang dihalalkan

oleh Ahli Kitab maupun her,rnn yang tidak dihalalkan oleh mereka.

Pengertian Kitabi (Ahli Kitab) sendiri telah kami uraikan panjang

lebar dalam pembahasan nikah, seperti yang telah dikemukakan

oleh ulama madzhab kami.

Secara singkat, AsySyirazi menyinggung definisi tersebut

dalam pemyataannya di atas, bahwa Ahli Kitab adalah pemeluk

Yahudi atau Nashrani dari kalangan non-Arab (aianll.Atau, bisa

juga definisikan sebagai orang-orang yang memeluk agama Yahudi

atau Nashrani sebelum terjadi penyalinan dan perubahan

ajarannya.

Sembelihan Ahli Kitab halal untuk dikonsumsi. Apabila

mereka dari kalangan Nashrani Arab, berasal dari kabilah Bahra',
bani Taghlib, dan kabilah lainnya yang masih disangsikan kapan

mereka memeluk agama Ahli Kitab, maka sembelihan mereka

tdak halal, karena alasan png telah dikemukakan oleh Aslr
Sryazi.

Sembelihan orang murtad, penyembah berhala, dan majusi

tidaklah halal, sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh A4r
Sgnrazi. Sama halnya dengan hukum sembelihan zindiq dan orang

kafir lainnya yang tidak punya kitab suci.

Mengenai sembelihan peranakan antara Kitabi dan orang

kafir yang lain, maka disini ada beberapa hukum. Apabila

bapaknya bukan Kitabi dan ibunya Kitabi, maka sembelihannya

haram seperti hukum menikahinya. Sebaliknp, jika bapaknya

Kitabi dan ibunya pemeluk majusi, maka ada dua pendapat:

Pertama, yang paling shahih, hukumqn adalah haram. Kdua,
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hukumnya adalah halal. Dua pendapat ini seperti pendapat
tentang pemikahan Kitabi.

Ulama madzhab kami menyatakan bahwa pemikahan dan
sembelihan adalah dua hal yang berkaitan dan tidak bisa dipisah-
pisahkan. &ang yang halal dinikahi maka sembelihannya pun juga

halal. Sebaliknya, orang yang tidak halal untuk dinikahi, maka
sembelihannya juga Udak halal. Hal ini mengecualikan satu
masalah, yaifu sembelihan budak perempuan kitabi adalah halal,

namun dia tidak halal untuk dinikahi.

Ulama ma&hab kami menyatakan, seperti halnya
keharaman sembelihan orang murtad, penyembah berhala, majusi
dan penganut agama lang memiliki Kitab Suci, maka haram pula
hasil buruannya, baik menggunakan anjing ataupun panah.

Her,rnn yang diserrbelih oleh orang kafr bersarna-sarna

dengan orang muslim haram unfuk dikonsumsi. Seandainya orang
kafir ini menggorokkan pisau di leher heunn atau orang kafir
memotong sebagian leher heunn dan seorang muslim memotong
sebagian yang lain, ahu keduanya membr-rnuh hewan bunran
d"gan panah atau anjing, maka heuran tersebut tdak halal.

SeandainSn mereka (kafu dan muslim) menembakkan dua
buah anak panah atau melepaskan dua ekor anjing, di sini
terdapat rincian hukum; Jika panah atau anjing milik orang muslim
tersebut lebih dahulu mengenai her,r,ran buruan hingga mati atau
mencegahnya sampai gerakan heuan yang disembelih, maka
hewan tersebut halal untuk dimakan.

Demikian halngn, jika seorang muslim menyembelih seekor
kambing, kernudian orang majusi memotongnSra. Apabila anjing

1nng dilepas oleh orang majr.rsi menangkap burtran tersebtrt lebih
dahulu atau mereka mehrkainya secaftl bersamaan atau bergantian,
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dan salah satunya tidak sampai membunuhnya, lalu ia disembelih

oleh mereka berdua, atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu

memburunya? maka hevuan buruan tersebut adalah haram. Sebab,

hukum asal her,van adalah haram sebelum benar-benar dilakukan

sembelihan png mubah.

Penyr,rstrn N Bahr menuturkan: Jika mereka bersama

menahan heuuan buruan dan melukainya atau pada salah safun1p

lalu pembr.ru yang safu menangani sendiri buruan yang lain atau

masing-masing menangani sendiri salah safunya, maka buruan ini

hamm.

Seandainya seorang muslim punya dua ekor anjing: terlatih

dan tidak terlatih atau keduanya terlatih yang salah satunya pergr

tanpa dilepaskan, lalu keduanya membunuh her,ran buruan, maka

solusi hukumnya seperti dua ekor anjing milik seorang muslim dan

majusi Slang bersama-salna menangkap buruan yang sama.

Apabila heuran buruan melarikan diri dari kejaran anjing

milik seorang muslim, lalu anjing milik majusi mampu

menghalaunya, lantas dia berbalik padanya, kemudian ia berhasil

dbunuh oleh anjing milik seorang muslim, maka her,r,ran buruan ini

halal. Kasus ini sama dengan seorang muslim lrang menyembelih

kambing yang ditangkap oleh orang majusi.

Seandainya seorang muslim melukai hel ran buruan lebih

dahulu, kemudian heunn ini dibunuh oleh orang majusi atau dia

melukai dengan luka 3nng tidak sampai terpotong, lalu ia mati

karena dua luka tercebut, maka daging ini haram.

Apabila seorang muslim banyak melukai heuran buruan ini,

dia memilikinya dan sang majusi wajib membalpr harganya,

karena dia telah mqrcdalokan buruan ifu sehingga dia menjadi

bangkai.
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Her,van yang diburu oleh seorang muslim dengan anjing
milik orang majusi, hukurnnya adalah halal, seperti kehalalan
sembelihan seorang muslirn menggwrakan pisau orang majusi.

Seandainya orang majusi memaksa seorang muslim unfuk
menyembelih seekor kambing atau orang Srang sedang berihram
memaksa orang yang halal untuk menyemberih herpan buruan, lalu
dia menyembelihnya, maka sembelihan tersebut adalah halal,
tanpa perbedaan ulama tentangnya. Di antara ulama yang
menjelaskan masalah ini adalah hrahim Al Marawr,vudzi dalam
masalah paksaan unfuk membunuh he*ran. wailahu a'lam.

Kedua, sembelihan perempuan hukumnya halal, tanpa
adanSn pertedaan pendapat, berdasarkan hadits Ka'ab bin Malik
yang telah disebutkan dalam kitab ini. sembelihan lald-laki lebih
utama daripada sembelihan perempuan, sebagairnarn alasan yang
tdah dikernukkan oleh AqrSyirazi. Dalarn hal ini baik perernpuan
tersebut budak maupun merdeka, sd, haid, miupun nifas,
seorang muslimah maupun kitabi. sembelihan mereka dalam
seluruh kondisi ini hukumnya adalah halal. Asyspfi'i menetapkan
pendapat ini, dan para ulama sepakat dengannya.

Ketiga, penyembelihan heunn lebih utama dilalnrkan oleh
orang laki-laki baligh dan berakal. Sedangkan sernbelihan anak
png telah mumayiz, halal dikonsumsi, menurut mdzhab q/afi,i.
Pendapat ini tdah ditetapkan. pendapat tersebut ditetapkan oleh
Aslrsyirazi dan jumhur ulama. Imam Al Hararnain, Al Ghazali dan
Iainryn meriura5ratkan bahua dalam kasus ini terdapat dua
pendapat frrquha S!rafi'i!I/ah: Pertatna, pendapat yarg shahih,
bahua sernbelihan anak mumayiz adalah halal unhrk dimakan.
Kdn, bahrra ifu tErarn unhrk dirnakan.
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Adapun sembelihan anak yang belum tamy2, orang sakit

gila, dan orang mabuk, dalam hal ini ada dua jalur riwayat:

Pertama, yang paling shahih, bahwa sembelihan tersebut halal.

Kdua, sembelihan tersebut haram unhrk dimakan. Pendapat ini

dipilih oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dan lain{ain. Alasanlra,

mereka belum punya kehendak, sama dengan kasus orang tidur

png di tangannlp terselip sebilah pisau yang digerakkan ke leher

seekor kambing lalu rnenyembelihnya. Maka, sebelihan ini tidak

halal.

Jalur riwapt ini populer dalam kitab-kitab ulama lraq, Srang

juga merupakan pendapat madzhab 5nng pertama. Kasus ini sama

dengan orang yang memenggal leher kambing Snng dikira kayu-

Ulama sepakat, menghalalkan sembelihan tersebut, sebagaimana

telah dikemukakan oleh AsySyirazi.

Imam Al Haramain meriwalntkan riwa5nt lain yang

memuh.rskan kehalalan sembelihan orang yang sedang mabuk,

sekalipun ulama berteda pendapat soal sembelihan orang gila

yang hukumnya sarna dengan orang yang tidak gila-

Al Baghawi menyatakan, bahwa alasannnya karena orang

gila masih punya sedikit sifat tarnyiz dan orang yang sedang mabtrk

masih merniliki kehendak. Jika demikian, maka sembelihannya

jelas halal untuk dikonsumsi.

Ketika kami menghalalkan sernbelih omng grla dan orang

mabuk, rnaka status heruan senrbelihannp adalah rnakruh tanzih,

seperti yang dikernukakan oleh AsySyirazi.

Keempat, ulama tdak berbeda perrdapat tentang

kehalalan sembelihan orang yang buta, tlatmrn sembelihannSn

malmrh tanzih. Mengenai kehalalan hasil bunran orang'funa netra
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yang menggunakan anjing dan panah, terdapat dua pendapat
masyhuryarrg ada dalam buku-buku ulama Khurasan.

Pendapat pertama, yang paling shahih, hukumryra adalah
haram, karena otang funa nefoa tidak bisa melihat heuan buruan.
Karena ifu, pelepasan her,rnn pemburu 5ang dilakukannya tidak
sah.

Pendapt kdua, hasil bunran otang buta halal unfuk
dimakan seperti sembelihannya. sejumlah ulama menetapkan
masing-masing pendapat ini.

Di antam ulama yang menetapkan keharaman hasil buruan
orang buta adalah p€nwsun AqTsgnniL Ar-Rafi'i mq-shahilrl<an
pendapat ini dalam dua kitabnya.

Imam Al Haramain menyatakan, "Menurutku, dtra
pendapat fuqaha Syafi'[4ph ini berlaku jika orang yang tuna neta
ini mampu merasakan keberadaan heunn bunran, lalu dia
melepaskan aniing pernburu unfuk menangkapnya. "

Demikian Al Baghawi mengilustrasikan dtn pendapat di
atas. Mayoritas ulama memberlakukan dua pendapat ini secarer

mutlak.

Ar-Rafi'i menjelaskan, keduan3n b€rlalu pada bunran png
dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dengan anjing ataupun
dengan parnh.

Ada lnng berpendapat menyebutkan, bahwa kduan3a
berlaku khusus unfuk kastrs bertunr dengan anjing. Dia
memuttskan kehalalan hevuan buruan yang terkena anak panah,
seperti halqn sembelihan.

:-_'

Menunrt An-Nawawi, madzhab $nfi'i menyebutkan
kehalalan heunn bunran dengan menggrnakan anjing dan panah.
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Penyusun At Bayan menjelaskan, bahwa pendapat inilah

yang masyhw. Pendapat lain menyebutkan, hasil buruannya tidak

halal karena tidak adanya kehendak, nalnun ini bukanlah sebuah

masalah.

Anak yang dimaksud di sini adalah anak png belum

tamyiz. Adapun anak yang telah tamyiz, hannn buruannya yang

berhasil ditangkap olah anjing atau dengan panah, jelas

kehalalannya, seperti halnf her,van sembelihan- Bisa jadi

pendapat s5ndzyangdisebutkan di atas, terkait dengan sembelihan

anak kecil yang belum tamyiz. Wallahu a'lam-

Cabang: Omng bisu yang bisa memberikan isyarat yang

mampu dipahami, para ulama sepakat, bahwa sembelihann5ra

halal. Jika isyaratnya tidak dapat dipahami, maka di sini ada dua

riwayat pendapat: Pubma, pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang

ditetapkan oleh mayoritas ulama, bahwa sembelihannya halal.

Kdua, sembelihannya seperti sembelihan orang gila. Pendapat ini

diputuskan oleh Al Baghawi dan fu-Rafi'i.

Ar-Rafi'i menyatakan, bahwa sudah semestinya seluruh

pengelolaan harta oftIng yang bisu diqiyaskan pada kasus ini.

Cabang: Dalam Al Mukhtashar disebutkan: Sembelihan

orcrng yang mampu menyembelih seperti peremptran yang sedang

haid atau anak kecil dari kalangan muslimin lebih aku sukai

daripada sembelihan orang Yahudi dan Nashrani-

Ulama ma&hab AsySyafi'i menyatakan, bahwa orang

yang paling utama melakukan penyembelihan adalah laki-laki

muslim yang berakal. Berikutrya perempuan mgslim lebih utama
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dari anak kecil, selanjutrya anak kecil muslim, selanjukrya Yahudi
dan Nashrani. Sembelihan orang Nashrani lebih utama dari pada

sernbelihan orang gila dan orang mabuk, karena dikhawatirkan
mereka bermaksud membunuh hewan tersebut, bukan
menyernbelihnya.

Cabang: Kami telah kemukakan bahwa pendapat shahih

dalam madzhab SSrafi'i menyebutkan kehalalan sembelihan anak
kecil, orang gila dan orang mabuk. Pendapat ini dikemukakan oleh
Abu Hanifah.

Malik, Ahmad, hnu Al Mundzir dan Daud mengatakan,

bahwa sembelihan orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil

37ang belum tamyiz Udaklah halal.

Ibnu Al Mr.rndzir mengutip Uma' tentang kehalalan

sembelihan perempuan dan anak kecil yang tamyiz.

Cabang: Ibnu Al Mundzir mengutp ijma atas kemubahan

senrbelihan orang yang buta. Dia tidak membedakan antara orang
bisu lnng memahami bahasa isyarat dan yang tdak
memahaminya.

Cabang: hnu Al Mundzir mengutip kesepakatan ulama

tentang halalnya sembelihan orang yang junub. Dia menyatakan,

apabila Al Qur'an mengindikasikan kehalalan sembelihan Ahli
Kitab sekalipun dia najis, maka sembelihan orang yang dinafikan
kenajisanya oleh As-Sunnah lebih halal lagi. hnu Al Mundzir
mengatakan, wanita haid sama seperti pria yang junub.
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Cabang: Sembelihan orang lpng belum dikhitan.

Madzhab Syafi'i rnenyebutkan, bahwa sembelihan orang

belum dikhitan addah halal. Pendapat ini dikenrukakan oleh

jumhw ulama.

hnu Al Mun&ir mengatakan: Pendapat ini dikemukan

kebaqnkan dama di sejumlah daerah. Dia mengao,r pada

pendapat ini.

hnu Abbas mengatakan, bahwa sembelihan orang yang

belum dikhitan tidak boleh dimakan. Ini salah satu dari dua

pendapat yang bersumber dari Hasan Al Bastui. hnu Al Mundzir

dan para fuqaha Syafi'i5yah berhujjah dengan pesan umum ayat,

)5; ;fr;J'fiElk 'Maka makantah dari ap (dasns hewan)

yang kefl<a disembelih) disebut natna Allah. "(Qs- Al An'aam 16l:

118)

Alman lainnya, bahwa Allah & menshalalkan sembelihan

Ahli Kitab. Sedangkan antara mereka ada yang tidak dikhitan.

Jadi, sembelihan muslirn png belum dikhitan jdas lebih utama.

Cabang: Madzhab Syafi'i mempertolehkan untuk

mengonsumsi sembelihan pencuri, penggasab dan seluruh orang

yang melampui batas dengan menyembelih heuran milik orang

lain, bagi pemiliknya dan orang yang diizinkan oleh sang pemilik.

Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhri, Yahla bin Sa'id Al

Anshari, Ar-Rabi'ah, Malik, Abu Hanifah, dan iumhur ulama.

Tha'unrs, Ikrimah, dan Ishaq bin Rahawaih mernaknrhkannya.
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Cabang: Sernbelihan Ahli Kitab adalah halal, baik mereka
menyebut nama Allah maupun tidak menyebuhnya, berdasarkan

bunyr zhahir Al Qur'an. Demikian ini madzhab kami dan juga

madzhab jumhur uhma.

Ibnu Al-Mundziri meriwalntkannya dari Ali, An-Nakhai,
Hammad bin Sulaiman, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan lain-lain.
Apabila dia menyernbelih atas nama berhala atau lainnya, maka
sembelihannya tidak halal.

Ibnu Al Mundzir mengatakan: Atha' berkata: Apabila
seorang Nashrani menyernbelih hewan atas nama Isa, maka

makanlah. Sungguh, Allah mengetahui dia alon mengatakan

demikian. Pendapat ini didukung oleh Mujahid dan Makhul.

Abu Tsaur mengatakan: Jika mereka mengucapkan nama
Allah & maka makanlah, narnun jika Udak mengucapkannya,

maka janganlah engkau memakannya. Keterangan sempa

diriwayatkan dari Ali, hnu Umar dan Aisyah.

Ibnu Al Mun&ir menyatakan: Para ulama berteda
pendapat soal sembelihan Ahli Kitab untuk gerejagereja mereka.
Abu Ad-Darda', Ahl Umamamh Al Bahili, Al Irbadh bin SaariSnh,

Al Qasim bin Mukhaimamh, Hamzah bin Habib, Abu Muslim Al
Khaulani, Amr bin Al Aswad, Makhul, Jabr bin Naf dan Al-laits
bin Sa'ad memberikan keringanan unfuk mengonsutnsinya.

Maimun bin Mahran, Hammad, An-Nakha'i, Malik, At-
Tsauri, Al-Laits, Abu Hanifah, Ishaq, dan jumhur ulama

memakruhkannya.

Sementara ifu madzhab Aqrsafi'i mengharamkan

senrbelihan ini. Keterangan lebih lanjut telah disinggung pada bab

l$rban. Sedangkan Aistnh berkata: IGrni tidak memakannya.
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Cabang: Kami telah jelaskan bahua madzhab Asy-Syafi'i

rnengharamkan sembelihan orang Nashrani bangsa Arab, dari

kabilah Bani Taghlib, Tanukh, dan Bahra'- Pendapat ini

dikemukakan oleh AIi bin Abu Thalib, Atha dan Sa'id bin Jubair.

Sementara itu, hnu Abbas, An-Nakha'i, AslrSln'bi, Atha' Al

Khurasani, Az-Zvhri, Al Hakam, Hammad, Abu Hanifah, Ishaq bin

Rahawaih dan Abu Tsaur memperbolehkannp. Dalil kami seperti

yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Cabang: Sembelihan Ahli Kitab di daerah musuh flslam)

hukumnya adalah halal, seperti sembelihan mereka di daerah

Islam. Pendapat ini udak diperselisihkan oleh para ulama. hnu Al

Mundzir mengutip ijma'dalam kasus ini.

Cabang: Menurut ulama fikih S5nfi'i, sembelihan orang

majusi adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur

ulama. Dikutip oleh hnu Al-Mun&ir dari mayoritas ulama, dia

berkata, "Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah

Sa'id bin Al-Musalyib, Atha bin Abu Rabbah, Sa'id bin Jubair,

Mujahid, Abdurrahman bin Abu L-aila, An-Nakha'i, Ubaidillah bin

Yazid, Murrah Al Hamdani, Az-Zvhri, Malik, Ats-Tsauri, Abu

Hanifah, Ahmad, dan Ishaq.

hnu Al Mundziri berkata: Kami meriwalntkan dari Ibnu Al

Musayyib bahwa dia menyatakan, "Jika seomng muslim sakit dan

memerintahkan omng majusi untuk menyembelih, maka

sembelihan tersebut dinilai sah, namun dia melalnrkan kesalahan.

hnu Al Mun&ir berkata: Para ulama belteda pendapat

soal sembelihan berikut. Orang majusi merryebut nama sesuatu
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untuk api sesembahannya lalu seorang muslim menyembelih
he'uan ifu, Al Hasan dan lkrimah memakruhkannya. hnu Sirin
rnemberikan kemurahan. hnu Al Mundzir berkata: Orang muslim
boleh memakannSa jika hewan tersebut disembelih oleh seorang
muslim, dan rnenyebut nama Allah saat menyembelihnya.

Cabang: Sembelihan orang 5ang salah safu orang tuanya
Ahli kitab dan safu lagi majusi. Kami telah terangkan, menunrt
madzhab kami, bahura jika bapaknya majusi maka sembelihan si

anak haram unfuk dikonsumsi, para ulama sepakat soal ini. BqIifu
pula halnya jika ibunp orang majr-rsi, menurut pendapat yang lebih
shahih.

Abu Hanifah mengatakan, sembelihan dalam dua ilustuasi di
atas hukumnya adalah halal. Malik dan Abu Tsaur berkata, hukum
bapak berlaku padanya.

Cabang: Sembelihan orang murtad, menurut kami adalah
haram. Pendapat ftri dikemukakan oleh mayoritas ularna. Di antara
mereka yaitu Abu Hanifah, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad dan
Abu Tsaur. Sedangkan At-Tsauri mernakruhkanngra.

hnu Al Mundzir berkata: Dalam kasus ini Al Auza'i
menyatakan, masalah ini merupakan aplikasi dari adagium yang
dikemukakan oleh para ahli fikih, "Barangsiapa lnng mencintai

kaum maka dia bagian dari rnereka."

Ishaq berkata: Jika dia murtad menjadi pemeluk Nashrani,
rnaka sembelihanrya halal.
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Cabang: Ibnu Al Mundzir bqkata: Para tflama sepakat

unhrk rnenghalalkan sembelihan anak kecil dan perempuan Ahli

Kitab png berakal.

Cabang: Hukum Sembelihan Shabi'in Dan
Samirah.

AsySyaf i dan jumhur ularna madzhab Asy-Syafi'i

mengatakan: Apabila pokok-pokok akidah penganut Shabi'in

sesuai dengan Nashrani dan Samirah sejalan dengan Yahudi, maka

sembelihan dan rnenikahi mereka hukumnyra adalah halal. Jika

tidak atau akidah mereka berbeda, maka jelas tidak halal.

hnu Al Mun&ir mengatakan: Umar bin Al Khaththab

mempebolehkan sembelihan Samirah.

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Tidak mengapa memakan

sembelihan pemeluk Shabi'in, karena mereka terrnasuk Ahli

Kitab."

hnu Abbas, Mujahid dan Abu Yusuf berkata: Sembelihan

Samirah udak halal. Ibnu Al Mundzir mengatakan, bahwa hul$rn

sernbelihan Samirah adalah seperti yang telah dikemukakan oleh

AsySSnfi'i. Sedangkan sembelihan Shabi'in jelas tdak halal,

karena Allah $ rnenyebutkan kata Shabi'in dalam Al Qur'an
setelah Yahudi dan Nashrani dengan kata penghubung, "dan."

Cabang: Sembelihan Yahudi dan Nashrani halal

berdasarkan nash Al Qur'an dan ijma'. Al Abdari dan golongan

ulama lainnya mengatakan, bahwa sembelihan mereka tidak halal.

Golongan tertentu Udak diperhitr:ngkan dalam ijma. Wallahu

alatn.
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Cabang: Al Mutawalli dan tainrya berkata, bahwa
seandainSn seoftrng fasik atau Ahli Kitab mengaku telah
menyembelih seekor kambing, dan kita terima pengakuan itu,
maka sembelihannya halal unfuk dimakan. sebab, mereka telah
memenuhi ketenfuan menyembelih.

Cabang: Seandainya kita menemukan seekor kambing
telah disembelih, narnun tidak tahu siapa yang menyembelih, di
sini terdapat rincian hukum: Jika kambing ifu ditemukan di daerah
yang dihuni oleh orang yang sembelihannya tidak haral, seperti
majusi, maka kambing tersebut tdak halal. Baik mereka hidup
terpisah atatr bergabung dengan kaum muslimin, karena ragu
terhadap sembelihan yang mubah. sementara hukum asal sesuatu
adalah haram. Jika di negara tersebut tidak ada orang Snng haram
sembelihannya, maka kambing itu halal. Watlahu a,larn.

***

Aslfsyirazi & berkata: Dianjurkan unfuk
menyembelih dengan pisau yang tajam, sesuai dengan
hadits yang diriwayatkan oleh $Taddad bin Aus &

114.t 'sungguh AIIah mewajiblan kebail<an dalam

segala sesuafu. Apabila kalian berperang maka
berpennglah dengan baik dan jika l<alian menyemberih,
maka semfuwah dengan baik- HendaHah seorang dari

_t
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kalian mempertajam pisaunya sehingga membuat
nyaman sembelihannyn.'

Jika seseorang menyembelih dengan bafu tajam
atau kulit bambu, maka sembelihannya adalah halal.
Demikian ini berdasarkan keterangan yang telah kami
kemukakan dari hadits Ka'ab bin Malik tentang wanita
yang membelah batu, lalu belahan itu digunakan untuk
menyembelih kambing-

Juga, mengacu pada keterangan Yang
diriwayatkan bahwa Rafi' bin Khudaii, berkata, 'Wahai
Rasulullah, sungguh esok kami akan bertempur dengan
musuh, namun kami tidak punya pisau. Apakah kami
boleh menyembelih dengan kayu?' Rasulullah #
menjawab ,'furi';]-t, ; UK # I' p,' ;\t ibr Hf c
t3.Jdt ,s:"5 jwt fi:2 i4 p, g( u; '* '€t:t;6t "Sesuatu

wng dapat mengalirkan darah dan dilakukan dengan
menyebut narna Allah, mal<a makanlah, selain Stgt dan
kuku. Aku akan mengabarl<an ifu semua padamu- Gigi
termasuk ful*g, kuku merupal<an piau
kaum Habayh-'

Seandainya seseorang menyembelih hewan
dengan gigi atau kuku, maka sembelihannya fidak halal,
berdasarkan hadits Rafi' bin I(hudaij.

Penjelasan:

Hadits Syaddad bin Aus ini diriwayatkan oleh Muslim.

Sedangkan hadits Rafi' diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

An-Nawawi mengingkari sang penulis dengan menulis redaksi
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hadits ini menggunakan kalimat pasif, walaupun sebenamya hadits
ini shahih,

Sabda Rasulullah #, z;.h$ ail;il 4*6 omaka

pefraikilah ara b*perang dan an menyenbelih. " eitrah dan
ddbhah maksudnya adalah cara berperang dan menyembelih. Kata
liythidda, seperti kalimat ahadda as-sikkin, haddadah, dan
istihaddaha, yang berarti sama, yaifu menajamkan.

llata Al Muda, bentuk jamak dari mud5ah, madSnh, atau
mid5nh Sang artinya pisau. Pisau dinamakan mudyah, karena dia
digunakan unfuk memotong urat kehidupan hetrnn. pisau juga
dinamakan sil*in, karena dia menenangkan gerakan her,rnn.
Terkait kata sikkin terdapat dua kata: Benfuk feminim dan
maskulin.

Iithah adalah kulit luar bambu. Satu pendapat
menyebutkan bahwa lithah adalah kulit bambu secara umurn.
Dimana benhfi jarnaknya adalah lilnth.

SaMa Nabi $, i:tl 7t V 'sesuatu gng mengalirl<an

danh', maksudnya adalah mengalirkan. Sabda beliau, '*, e
t,'Pli 'bukan ggl dan kuku" kedua kata ini dinasabkan oleh kata

laisa.

Adapun redaksi, # 
t;-/l tl "Gbi it, tulang',artinya tidak

boleh menyembelih dengannya, karena tulang telah dinajiskan oleh
darah. Kalian dilarang beristinja dengan kotoran hetr,ran dan tulang,
karena ia merupakan makanan saudara manusia, yaitu jin.
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Sedangkan maksud redaksi {-.*,Jt LgJ:i'itdt "Kuk, adalah

pisau kaum Habasyah." mereka adalah orang-orang kafir. Maka

kalian dilarang menyempai orang-orang kafir. Wallahu a'lam.

Hukum:

Pertama, As-Sunnah mengajarkan unfuk menggunakan

pisau yang tajam saat menyembelih, sesuai dalil yang dikemukakan

oleh Asy-Syirazi. Dianjurkan ketika menyembelih sayatan pisau

dilakukan dengan kuat penuh tekanan dan digerakkan maju-

rnundur unfuk mempercepat dan memudahkan kematian-

Makruh hukumnya menyembelih dengan pisau yang

fumpul, nalnun sembelihannya tetap halal. Ibnu Al Mundzir

menukil bahwa makruh mengasah pisau sedangkan kambing (yang

akan disembelih) melihatnya, dan juga makruh menyembelih

kambing sementara kambing yang lain melihatnya. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Fuqaha Syafi'15rah.

Ulama ma&hab AsySyafi'i mengatakan, bahwa dianjurkan

unfuk menggiring heruan sembelihan ke tempat penjagalan dengan

lembut, membaringkan dengan perlahan dan lembut dan juga

diberi minum sebelum disembelih.

Kedua, Asy-Syafi'i dan ulama madzhab AsySyafi'i

mengatakan, bahwa hetr,ran yang disembelih dengan kuku, gigi,

dan seluruh jenis tulang tidaklah memenuhi syarat. Sembelihan

dengan benda tajarn selain yang telah kami sebutkan, barulah ini

memenuhi syarat, baik benda tajam ini terbuat dari besi seperti

panah, pisau, anak panah dan tombak atau terbuat dari timah,

tembaga, emas, perak atau kayr yang ditajamkan, bambu, kaca,

batu dan lain sebagainya. Menurut Ulama Fikih Asy-Syafi'i, ulama
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fidak berbeda pendapat soal bolehnya menyembelih dengan
seluruh alat tersebut.

Her.van buruan yang dibunuh dengan selunrh barang yang
disebutkan di atas, selain kuku, gigi dan seluruh jenis fulang, maka
hukumnya adalah halal.

Selanjukrya, sembelihan dan perburuan menggunakan
kuku, grgr dan seluruh jenis fulang, maka hukumnya tidak halal,
ulama telah sepakat soal ini, baik kuku dan gigi manusia maupun
bukan, baik masih bersambung dengan sang empunln maupun
sudah terpisah, baik berasal dari heunn png boleh dimakan
dagingnya maupurl bukan. Demikian inilah pendapat png telah
ditetapkan oleh madzhab Syafi'i.

PenSrusun Al Hawi mengatakan: AsySyafi'i menyatakan:
Aku memakruhkan tulang sebagai alat sembelihan, aku fidak
punya alasan yang kuat unfuk mengharamkan praktek sembelihan
dengan ful*g, karena trl*g tidak bisa disebut "gigi," begitu juga
halnya dengan *kuku."

Menurut penyusun Al Hawi, Asy-Syafi'i dalam
mengharamkan alat sembelihan sangatlah mempertimbangkan
nama barang (dalam hal ini gigi dan ku$. Karena itu, beliau
memperbolehkan sembelihan dengan d*g, karena fulang tidak
termasuk gigi. Asy-Syafi'i menyebutkan kata "fulang" se@ra
berkali-kali karena semakna dengan barang yang dimalsud.

Menurutku (An-Nawawi), pemyataan AsySyaffi ini perlu
ditinjau kembali, sebab, Nabi $ mengutarakan alasan pelarangan

sembelihan dengan gigi, yaihr karena gigi termasuk fulang. Inilah
yang aku t*Up dari pendapat AsySyirazi, namun pendapat ini
sSndzdan dha'if.
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Ar-Rafi'i juga meriwayatkan sahr pendapat yang sindz dan

batil, bahwa tulang hev,ran yang boleh dimakan dagingnya adalah

sah digunakan unfuk menyembelih. Pendapat ini kurang tepat.

Bahkan, seandainya tulang dijadikan anak panah lalu digunakan

untuk menembak hetr,ran buruan, hasil buruannya Udak halal. Inilah

pendapat ma&hab S3afi'i, yang juga ditetapkan oleh jumhur

ulama.

Ar-Rafi'i meriurayatkan sahr pendapat bahwa hasil buruan

tersebtit halal. Pendapat ini spdzdan tertolak-

Ketiga, Andaikan seseorang hendak menyembelih dengan

benda fumpul yang dapat menghancurkan dan meremukkan,

maka sembelihan ini tidak halal. Begitu juga jika her,rnn dihantam

dengan benda yang berat hingga mati, maka dagingnya tidak halal,

karena dalam penyembelihan haruslah ada luka-

Seandainya seseorang menyembelih her,van dengan besi

fumpul yang tidak dapat memotong dan menekannya hingga mati,

maka her,van tersebut Udak halal. Sebab, kematian her,van ini

akibat tenaga si penyembelih dan tekanan yang kuat, bukan sebab

alat. Wallahu a'lam.

Cabang: Pemyataan AsySyirazi dalam At-Tanbih yang

berbunyi, "Boleh menyembelih dengan segala sesuafu png tajam

yang dapat memotong, kecuali gigi dan kuku," Pendapat ini

terbantahkan. Redaksi ini berkonsekueni terhadap bolehnya

menyembelih dengan tulang yang ditajamkan, bukan gigi. Hal ini

jelas tidak diperbolehkan, tanpa ada perbedaan ulama, seperti

keterangan sebelumnya. Redaksi yang tepat adalah kecuali tulatg

dan kuku atau kecuali kuku, gigi dan seluruh jenis tulang.
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Redaksi beliau dalam Al Muhadzdzab lebih tepat. Dengan
demikian tidak perlu lagi penjelasan tentang larangan menyembelih
dengan fulang.

Jika dikatakan, mungkin saja Asy-Syirazi merasa cukup
dengan redaksi yang sesuai dengan hadits. An-Nawawi
menanggapi, bahwa redaksi Asy-Syirazi yang terfuang dalam At
Muhadzda6, di sini terdapat sebagian udzur. Sementara dalam.4/-
Tanbih tidak ada alasan baginya, dan tidak ada tanggdpil, karena
beliau tidak menyebutkan hadits dimaksud sebagai acuan
penetapan sebuah hukum.

Hadits tersebut tidak bisa dipermasalahkan. Ia menjadi rasrl
dalam kasus ini sebagai alasan pelarangan grgi sebagai alat untuk
menyembelih. Alasannya, grgi bagian dari hrlang. Dapat kami
pahami, bahwa segala sesuafu yang dinamakan 'tulang', ia tidak
halal digunakan untuk menyembelih.

Cabang: Andaikan seseorang menyembelih dengan pisau
hasil ghasad crrian atau pisau tumpul, kemudian saluran nafas
dan saluran makanan hewan ini telah terpotong, maka praktek
tersebut makruh dan sembelihannya halal, tanpa adanya
perbedaan pendapat menurut ulama fikih AsySyafi'i.

Al AMari mengatakan, bahwa pendapat ini dikemukakan
oleh hampir seluruh ulama kecuali Daud. Daud berpendapat,
sembelihan ini tidak halal. Ini juga merupakan salah safu riwayat

Ahmad, berdasarkan sabda Rasulullah #, *'.1 .)e ,t* U
it tii s7f "Elarang siapa trung melakul<an arnalan tnng frdak

squai dengan sunnah kami maka ia tertolak atau tidak diterima."
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Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi ini dari riwa5at

Aisyah g. Jadi, hewan tersebut seperti belum disembelih.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan firman

Allah W,i?sC$y "Kecuali hewan yang kalian sembelih"(Qs. Al

Maa'idah tSl: 3) dan sabda Rasulullah yang telah disebutkan di

atas, ifut A( t "segala sauatu yang mengalirkan darah".

Tanggapan atas hadits, "Ehrang siary yang melalrukan

amalan..." sebagai berikut, hadits ini berkonsekuensi haramnya

tindakan tersebut, namun tidak sampai membatalkan sembelihan

ihr. Oleh karenanya, seandainya seseorang menyembelih dengan

pisau yang halal (bukan curian atau hasil gasha$ di tempat gashab

atau berwudhu dengan air yang bersumber dari tanah gashab,

maka sembelihan dan wudhu tersebut sah menunrt ijma'.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang AIat
unhrk Menyembelih 3nng Sah.

Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa menurut madzhab

Syafi'i, sembelihan sah dilakukan dengan segala jenis benda tajam

selain kuku, glgl dan seluruh bagian fulang. Pendapat ini

dikemukakan oleh An-Nakha'i, Al Hasan bin Shalih, Al laits, para

pakar hadits, Ahmad, Ishaq, Abu Daud, Abu Tsaur, Daud dan

jumhur ulama. Pendapat ini salah satu riwayat dari Malik.

hnu Al Mundzir meriwayatkan dari Malik bahwa dia

berkata, "sembelihan sah dilakukan dengan apa pun sekalipun

dengan Srgl dan kuku." Pendapat yang sarna diriwayatkan dari

hnu Juraij.
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Al Abdari meriwayatkan dari hnu Al eishar dan AI Maliki
bahwa pendapat yang zhahir dari madzhab Malik menyebutkan,
diperbolehkannya menyembelih dengan ful*g, sedangkan dengan
gigi dilarang.

hnu Al Qishar menegaskan, menunrtku sah-sah saja
mengrembelih dengan fulang dan gigr. Diriwayatkan dari hnu
Juraid, dia berkata, "sembelihlah dengan fulang keledai, dan
jangan sembelih dengan ful*g monyet, karena keledai
dimanfaatkan untuk membawa air minum dalam sebuah kelompok
kecil." Madzhab ini rusak dan pengambilan dalilnya batil.
Sedangkan dalil kita adalah hadits Rafi'. Walahu a,hn.

***

Aslrsyirazi & berkata: Penyembelihan unta
dianjurkan untuk dilakukan dengan cara terikat dan
berdiri, sebagaimana diriwayatkan 'bahwa Ibnu Umar rg

lrylihat seorang pria merebahkan unta. Beliau berkata,
'Dirilon ia, itulah sunah Abu At Qasim .&. Sedanglon
sapi dan kambing disembelih datam posisi merebah.

Demikian ini sejalan dengan keterangan yang
diriwayatkan dari Anas bawah Rasulullah # berkurban
dengan dua ekor grbas bertanduk dan berurama hitam-
putih- Beliau menyembelih sendiri keduanp. Beliau
memijakkan kaki beliau di atas dahi kedua raru gibas
tersebut, membaca basmalah, dan bertakbir."

Penyembelihan sapi sama dengan kambing. Jadi,
caranya sama-sama direbahkan. Dianjurkan hewan
yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat, karena ia
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pasti menghadap arah tertenfu. Tenhr, arah kiblat lebih
utama. Dianjurkan menyebut narna Allah saat

menyembelih, sesuai keterangan yang diriwayatkan
oleh Adi bin Hatim, dia berkata, 'Aku bertanya kepada

Nabi $ tentang hewan buruan.' Beliau menjawab, ,i\

,Fi ;1t 7r isa Wrt>$j'Ketika engl<au membidil<an

panahmu, sebutlah nama AIIah, dan makanlah
(hasilnsra)."

Jika orang yang menyembelih tidak menyebut

nama Allah, maka sembelihan tersebut tidak haram,
bendasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah '9,
bahwa ada sejumlah orang bertanya, 'Wahai
Rasulutlah, sesungguhnya beberapa oremg badui
membawa dagrng- Kami tidak tahu apakah (saat

menyembelihnya) mereka menyebut l*9 Allah atau

fidak?" Rasulullah $ bersabda, |Yi * J6, l' 'n:'r f si

'Sebutlah narna AIIah & atas makanan ifu, dan

mal<anlah!'-

Pada saat menyembelih dianjurkan untuk
memotong saluran pemafasan (Hulquml, saluran
makanan (Mari), dan dua otot tepi leher (Wadaiainl.

Jika hanya memotong saluran pernafasan dan saluran
makanan saja, maka ifu sudah mencukupi. Sebab,

tanpa kedua saluran ini, nyawa tidak akan bertahan.

Diarijurkan unfuk memotong (Naht unta dan
menyembehh (Dabi) sapi dan kambing. Jika dilakukan
sebaliknya: Memotong sapi dan kambing dan
menyembelih unta, maka ifu juga telah mencukupi,
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karena inti dari semua ini adalah membunuh tanpa
menyakiti.

Makruh menyembelih sampai kepalanya
terpenggal- Malauh juga berlebihan saat menyembelih
sampai mengenai nukha', yaifu jaringan saraf yang
memanjang dari otak sampai fulur,g belakang; dan
menyayat fulurrg punggung sampai ujung ekor. Hal ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu umar
& bahwa dia melarang menyembelih dengan kasar,
karena findal<an ini menambah rasa sakit.

Apabila penyembelih melat$kan hal-hal di atas,
maka fidaldah haram, karena tindakan ini dilakulan
setelah penyembelihan-

Apabila seseorang menyembelih dari tengkuk
binatang, maka dalam hal ini ada beberapa tinjauan-
Jika pisau tersebut mencapai saluran makanan dan
saluran pernafasan 

-pada saat masih menyisakan
hayat mustaqirrah (keberlangsungan hidupF maka
sembelihan tersebut halal, karena sembelihan
berlangzung saat hewan masih hidup.

Jika hewan tersebut sudah fidak punya hagmt
mustaqirrah, hanya menyisakan haralat madzbuh
(gerakan hewan yang disembelih), maka dia tidak halal,
karena telah menjadi bangkai sebelum disembelih.

Apabila ada hewan buas menerkam kambing
hingga luka, lalu pemilik kambing itu menyembelihnya,
pada saat ia masih menyisakan hayat mustaqirnh,
maka dagingnya halal. Jika sudah tdak tersisa lagl
ha3nt mustaqirrah, maka dagingnya fidaldah halal.
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Demikian ini berdasarkan sebuah riwaSnt bahwa Nabi
# bersabda pada Abu Tsa'labah Al Khuryani , 'Jika
anjingmu melepaslan kambingmtFz, maka sebutlah
nama AIIah padanSTa dan jil<a engkau sempat
menyembelihnSn mal<a sembelihlah- Namun iika engkau
frdak sempat menyembelihn5m mal<a iangan engkau
mal<an.

Ketika menyembelih dianjurkan untuk fidak
meremukkan leher hewan dan tidak mengulitinya
sebelum suhu fubuh sembelihan fumn. Demikian ini
sesuai dengan riwaSnt bahwa Al Furafishah berkata
pada Umar ,&, 'Kalian sering memakan makanan yang

fidak kami makan.' 'Apa ifu, wahai Abu Hassan?" Dia
menjawab,'Kalian menyegerakan pengulitan sebelum
ia benartenar mati." Kemudian Umar &
memerintahkan seseorang unfuk mengumumkan bahwa
penyembelihan dilakukan pada bagran leher dan
pangkal leher bagr orang lpng mampu; dan jangan
menyegerakan pengulitan sebelum benar-benar mati.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar, hadits Anas, dan hadits Adi diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Mr.rslim. Redaksi Al Bukhari dan Muslim

dalam hadits hnu Umar rg berbunyi "Kirimlah ia dalam keadaan

32 Perbedaan antara redaksi hadis yang dikemukakan Aslrsyirazi dan redaksi
riwayat yang dicantumkan oleh An-Nawawi tentang anjing penjaga yang melepaskan
kambing pada pemiliknya atau pengawasnya, sangatlah jelas. Kambing yang mati dari
cengkeraman anjing tersebut dan tidak senrpat disembelih, maka hukumnya haram.
Sedangkan kambing yang sempat disernbelih, maka hukumqn halal. Yang dibicarakan

di sini adalah tentang kambing, bukan tentang ha,rnn buruan.
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terikat seperti Sunah Abu Al Qasim #." A"lnSy,razi membuang

kata, "dalam keadaan terikat."

Hadits Aisyah dinilai shahih yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan lainnya. Penjelasan hadits ini berikut hadits yang
semakna dengannya telah diuraikan terdahulu, dalam pemaparan
madzhab para ularna tentang basmalah pada bab kurban.

Hadits Abu Tsa'labah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
sebagian lagi oleh Muslim. Redaksi riwayat mereka berbunyi: Nabi

S bersaMa pada Abu Tsa'labah, "Hev,ran png dilepaskan oleh

anjingmu yang fidak terlatih, natnun engkau sempat
menyembelihnSra, maka makanlah. "

Sementara itu, atsar yang bersumber dari Umar berkualitas
shahih, yang di-shahilrkan oleh lbnu Al-Mundar. Al Bukhari
mencanfumkannya dalam Shahitrnyadari hnu Umar.

Dalam hadits hnu Umar disebutkan, "Dalam kadaan
berdiri dan teril<a/, " maksudnla adalah salah safu kakin5a terikat.
Rdaksi, 'Sunah Abu Al Qasim" dengan membaca nashab liaita
"Sunnah, " yang bemrfi ialankanlah atau laksanakanlah Sunnah.
Bisa juga dibaca dengan nfai sehingga artinya menjadi "sunnah
ml.

Al A'mb adalah orang pedalarnan. Kata Al Maf dan Ar-
.Ruh berlaku dalam benfuk maskulin dan feminim. Dua kata ini
bermakna sama. Ytata nikha', nal<ha'atau nukha'punya tiga
benfuk seperti dikemukakan oleh penyu$m Al Muhakkan dan
ulama lainnya.

An-Nakh'telah dijelaskan oleh AsySyirazi sebelumnya. Al
Azhari mengatakan, An-Nakh' artinya adalah orang menyembelih
hewan hingga mengenai nukha'*rya. Ibnu Al A'rabi mengatakan,
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An-Nukha'adalah serabut putih yang ada di dalam tulang leher

yang memanjang sampai fulang punggung.

Mengutip pemyataan Ibnu Al A'rabi, Al Azhari berkata:

Nukha'adalah serabut saraf yang berhubungan dengan otak.

Pemyataan ini dikutip oleh Al Azhari dalam Tahdzib Al Lughah.

Beliau menyatakan dalam S5nrah Alfazh Al-Mukhtashar, bahwa

An-Nakh ' artinya memotong nukhal yaihr serabut putih dalam

fulang punggung yang memanjang dari otak sampai tulang ekor.

Serabut putih tersebut dapat dilihat bila leher hewan sembelihan

dipenggal. Maksud dari kata, Aib Ad-Dzan6 adalah pangkal tulang

ekor.

Biografi Abu Tsa'labah Al l(husyani telah dipaparkan pada

pembahasan thahamh. Kata, I-a b|ilu, maksudnya adalah jangan

menyegerakan. Sedangkan kata, Al labbah artinSa adalah

cehrngan png berada di pangkal leher.

Hri<um:Pertama, Yang termasuk sunnah bag unta

adalah menyembelihnya, dengan cara memotong tenggorokan

bagian bawah leher lnahi, sedangkan pada sapi dan kambing

dilakukan dengan cara memotong tenggorokan bagian atas leher

(dzabh). Pedomanan penyembelihan pada dua tempat ini dilakukan

dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pemafasan.

PenSrusun Al Bqnn dan pam ulama lainnya meriwayatkan

pendapat yang spda bahwa sapi sebaiknya disembelih pada

bagran tengah lehemya. Yang benar adalah pendapat yang

pertama. Penyembelihan kuda sama seperti sapi. Begitu juga,

keledai liar, sapi liar dan sebagainya.
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sebaliknya, seandainya unta disembelih pada bagian atas
lehemya, sedangkan kambing dan sapi pada bagian bawah
lehemya, maka sembelihannya halal. Namun, dia telah
meninggalkan pertuatan yang dianjurkan. Apakah sembelihan ifu
dimakruhkan? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syaf i; pertama,
pendapat yang shahih dan masyhur, bahwa semberihannya tidak
maknrh, karena tindakan yang makruh harus didasari dalil yang
melarangn5n. Kdua, bahwa hal itu adalah makruh.

Kedua, Yang juga termasuk hal yang sunnah adalah
menyembelih unta dalam posisi berdiri dengan fumpuan tiga
kakinya dan lututnya diikat. Dianjurkan lutut yang diikat adalah
bagian kiri. Jika unta tidak disembelih dalam posisi berdiri, maka
boleh dilakukan dalam posisi mendemm.

Pada proses penyembelihan sapi dan kambing, disunahkan
unfuk merebahkan lambung kirinya, membiarkan salah satu kaki
kanannya dan mengikat ketiga kaki lainnya. Telah diriwayatkan
dalam sebuah hadits shahihdari Jabir rg bahwa Nabi $ dan para
sahabat memotong unta dengan mengikat kaki kirinya dan
menegakkan kaki yang lain. Diriwa5ntkan pula oleh Abu Daud
dengan sanad lang shahih, sesuai syarat Muslim. praktek
penyembelihan kuda dan her,r,ran buruan sama dengan
penyembelihan sapi dan kambing.

Ketiga, Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan, bahwa
orang yang akan menyembelih dianjurkan untuk menghadap ke
kiblat, begitu juga hervan yang akan disemberih. Anjuran ini
berlaku pada seluruh hevuan. Bahkan, pada hev,ran kurban dan
hadyu- Anjuran ini sangatlah kuat, karena menghadap kiblat
dianjurkan dalam segala jenis ibadah.

ll et uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



Mengenai tata cara menghadap kiblat saat menyembelih,

ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyryah yang telah disinggung pada

bab kurban. Perbma, yang paling shahih, bahwa orang yang

menyembelih menghadap kiblat tanpa menghadapkan muka

hewan ke kiblat agar si penyembelih bisa tetap dalam posisinya.

Kedua, bahwa seluruh tubuh hewan yang disembelih dihadapkan

ke kiblat. Dan yang ketiga, hanya kaki hetuan saja yang

dihadapkan kiblat.

Keempat, ketika menyembelih atau melepas anjing

pemburu atau anak panah ke arah hewan buruan dianjurkan unfuk

menyebut asma Allah. Seandainya dia secara sengaja atau lupa

tidak menyebut asma Allah, maka sembelihan dan hasil buruannya

tetaplah halal. Akan tetapi, meninggall<an tasmiah secara sengaja,

di sini terdapat tiga pendapat fuqaha S5rafi'i1yah:

Pendapat perbrna, dan yang paling shahih, bahwa hasil

buruan dan sembelihannya makruh. Pendapat kdua, bahvrn hal

itu tdaklah makruh. Pendapat ketiga, bahua dia berdosa atas

pertuatannya ittr. Masalah ini telah diuraikan panjang lebar berikut

berbagai rincian hukumnya serta penjelas madzhab para ulama

disertai dalilnp dalam bab kurban.

AsfSyafi'i menyatakan dalam Al-Umm dan juga para

fuqaha Syafi'iyyah, bahwa ketika menyembelih dianjurkan untuk
membaca shalauat kepada Nabi $. Ada satu pendapat yang

s5ndzdan Abu Ali bin Abu Hurairah bahr,ua membaca shalar,uat ini
tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan. Pendapat yang

menjadi pegangan madzhab Syafi'i adalah pendapat yang

pertama.

Kelima, hakikat penyembelihan. Ar-Rafi'i telah

merumuskan bahasan dan menghimpun perbedaan para pengikut
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madzhab dan madzhab mereka, sebagaimana pemyataan berikut.
Ar-Rafi'i menerangkan, bahwa sembelihan yang boleh untuk
dikonsumsi adalah hewan yang dapat dikendalikan, baik jinak
maupun liar, hewan kurban maupun bukan hewan kurban.
sayatannya adalah dengan cara memotong seluruh saluran
makanan dan salumn pemafasan hewan yang masih punya
keberlangsungan kehidupan (hayat musbqirrah) dengan alat
tertenfu, selain t rlang dan kuku.

Definisi sembelihan di atas memuat beberapa ketenfuan.
Memotong: Ketentuan ini mengecualikan merenggut kepara
burung pipit dan burung lainnya dengan tangan, ketapel atau arat
lainnya, karena dia tergolong bangkai.

Saluran pemafasan (hulqum) adalah saluran keluar-
masuknya udara ke dalam fubuh. Saluran makan (mari) adalah
saluran masukn5a makanan dan minuman, yang tepat berada di
bawah saluran nafas. Di belakang dua saluran ini terdapat dua otot
di tepian leher yang meliputi saluran nafas. pendapat lain
menyebutkan, bahwa ifu juga meliputi saluran makan. Dua otot ini
disebut wadajan. saluran pemafasan, saluran makan, dan dua otot
ini disebut audaj.

Keabsahan sembelihan disyaratkan harus memotong
saluran nafas dan saluran makanan. Demikian ini madzhab yang
shahih dan yang telah ditetapkan. Pendapat ini diputuskan oleh
fuy-syirazi dan jumhur ulama. Di sini terdapat pendapat rain yang
dikemukakan oleh Abu Sa'id Al Ishthakhri, bahwa saat
menyembelih, cukup hanya dengan memotong salah safu saluran
ini, karena dengan terpotongnya salah satu saluran tersebut, sudah
dipastikan hewan akan mati.
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Ulama rnadzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pendapat

ini kontradiksi dengan nash Asy-Syafi'i dan bertolak belakang

dengan fujuan penyembelihan, yaitu mematikan hewan dengan

cara yang cepat33 dan tidak menyakitkan.

Dianjurkan untuk memotong wadajain (dua otot yang

mengapit saluran makanan) disamping memotong saluran

makanan dan saluran pemafasan, karena ini mempercepat

kematian. Pada umunnya, dua otot ini otomatis terpotong ketika

saluran makanan dan saluran nafas telah terpotong.

Seandainya dua otot ini tidak dipotong, maka hal ini

diperbolehkan karena tujuan penyembelihan telah tercapai dengan

terpotongnya dua saluran tersebut.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa apabila

ada bagian saluran makanan dan saluran pemafasan yang belum

terpotong dan akhimya hewan tersebut mati, maka ia dihukumi
sebagai bangkai. Begitu juga halnya, jika he',ryan yang disembelih

masih menyisakan gerakan hewan yang disembelih (hankatul
madzbuhl setelah itu bagian yang tertinggal dipotong kembali,

maka ia dihukumi bangkai.

Al Mawardi, AsySya's5n dan ulama lainnSn menyatakan

sahr pendapat bahr,va jika ada sedikit bagian saluran pemafasan

atau saluran makanan yang belum terpotong, mka ihr fidak
masalah dan sembelihannya dinyatakan sah. Pendapat ini dipilih
oleh Ar-Rr.ryani dalam Al Hilnh. Pendapat yang dipegang oleh

madzhab Syafi'i adalah pendapat yang pertama.

Ularna madzhab kami mengatakan, bahwa seandainya

seseorang menyembelih her,r,ran dari tengkuk sampai bagian

s Penyernbelihan Udak boleh dilakukan dengan ragu-ragu dan bimbang yang dapat
meny'akiti dan justu menyiksa ha,rnn yang disernbelih.
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saluran pemafasan dan saluran makanan, maka dia telah
bermaksiat, karena telah menambah rasa sakit. selanjutlya ada
beberapa hal yang diperhatikan, bahwa jika pisau itu mencapai
saluran pemafasan dan saluran makanan dan hewan dalam kondisi
gerakan hewan yang disembelih, maka ia tidak halal, jika
pemotongan dua saluran tersebut setelah ifu.

Jika pisau mencapai dua saluran tersebut dan hetr,ran dalam
kondisi dapat bangkit, kemudian dua saluran ini dipotong, maka ia
halal- Ini sama seperti kasus seseorang memotong kaki binatang,
kemudian baru menyembelihnya.

Imam AI Haramain men5atakan, bahwa apabila heunn ini
masih dapat bangkit, pada awal pemotongan saluran makanan,
akan tetapi kefika memotong sebagian saluran pernafasan, maka
ia masuk gerakan herr.ran 5nng disembelih, akibat potongan pada
tengkuknln, maka ia halal unfuk dimakan, karena batas maksimal
nilai ibadah dalam penyembelihan adalah adanya sikap meronta
pertanda adarr5n keberlangsungan hidup pada awal
penyernbelihan.

Ulama madzhab AsySyafi'i mengratakan, bahwa memotong
hewan dari pinggiran leher sarna dengan hukum memotong dari
tengkuk. Seandainya seseorcmg memasukkan pisau ke dalam
telinga rubah unfuk memotong saluran pemafasan dan saluran
makanannya dari dalam kulitrya, dalam kasus ini berlaku rincian
hukum di atas. Seandainya dia menya5ratkan pisau lalu mengenai
dua rahang yang tepat berada di atas dua saluran ini dan
kepalanya terpenggal, ini tidak dinamakan menyembelih, karena
menyembelih ialah memotong saluran pemafasan dan saluran
makanan.
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Sayatan dapat terpenuhi dengan memotong saluran

pemafasan dan saluran makanan. Dalam hal ini terdapat dua

masalah. Pertama,seandainya penyembelih bermaksud memotong
saluran pemafasan dan saluran makanan ho,r,ran, dan orang yang

lain ingin merenggut saluran dalam hidungnya atau mencucuk

skrofumngra, maka dia tidak halal. Sebab, sayatan ini tidak
diberlakukan khusus pada saluran pemafasan dan saluran

makanan, baik maksud utamanya memotong saluran pemafasan

dari bagian yang mesti disayat maupun bukan.

Seandainya seseorang melakukan penyembelihan sendiri

atau pemotongannya dibantu pihak lain, dalam hal ini terdapat
beberapa rincian hukum. Seandainya pemotongan saluran
pemafasan seekor kambing bersamaan dengan pemotongan

tengkuk, misalnya sebilah pisau menggorok tengkuknya dan pisau

yang lain menyayat saluran pemafasann5a hingga keduanya

bertemu, maka sembelihan ini menjadi bangkai. Lain jika

tengkuknya lebih dahulu terpotong dan heunn itu masih dapat
meronta pertanda keberlangsungan hidup sampai terkena pisau

penyembelih

Kedua, penyembelih wajib menyegerakan potongan, tidak
boleh terlalu pelan sehingga kambing (misalnya) tampak telah
mengakhiri gerakan her,van yang disernbelih sebelum penyembelih

sempuma memotong. Demikianlah dikemukakan oleh Imam Al
Haramain dan lainnya.

Ar-Rafi'i mengatakan, keterangan ini konhadiktif dengan
keterangan di atas, bahwa yang menjadi sandaran adalah adanya
keberlangsungan hidup pada permulaan penyembelihan. Menurut
fu-Rafi'i, bisa jadi yang dimaksud beliau adalah ketika heu,ran jelas-
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jelas memperlihatkan gerakan hewan yang disembelih. Demikian

itu jika kondisi tersebut Udak te4adi. Ini pernyataan fu-Raf i-

Pemyataan yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i ini

bertentangan dengan penjelasan Imam Al Haramain di atas-

Justm, tanggapan yang tepat, bahwa orang tersebut telah teledor

dengan melakuan penyembelihan yang terlalu lambat, sehingga

sembelihannya tidak halal, berbeda dengan kasus pertama. Sebab,

dia tidak melakuan keteledoran. Seandainya dia tidak

menghalalkannya, berarti dia telah membawanya pada perbuatan

dosa. Wallahu a'lam.

Berkenaan dengan heuran png saat disembelih masih

punya ciridri kehidupan, maka dalam hal ini ada beberapa

rincian: Pertarna, seekor her,rnn buas menerkam kambing atau

heuan buruan atau seekor temak tertimbun atap rumah, seekor

tnrcing menerkam br,gung merpati, kemudian her,r.ran tersebut

didapati masih hidup, lalu disembelih. Jika heunn ini masih punya

keberlangzungan hidup, dia halal dikonsumsi, sekalipun dipastikan

dalam jangka walfu sehari atau dua hari dia akan mati, sesuai

dengan alasan yang dikemukakan oleh AqrSyirazi.

Jika heuan itu fidak punya tanda adanya kehidupan, maka

dia tidak halal. Demikian menurut madzhab dan pendapat yang di-

nash. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama. Safu riwayat

menyebutkan, bahwa her,ruan tersebut tetap halal dalam kondisi

tersebut. Pendapat lain menyebutkan, bahwa her,ran ini tidak halal

kondisi tersebut. Yang benar adalah pendapat pertama-

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa hal ini berbeda

dengan masalah kambing yang sakit dan hampir mati lalu dia

disembelih. Ulama sepakat sembelihannya halal, karena tidak

ditemukan penyebab yang bisa mengalihkan kematian tersebut.
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Penyrsun Al h5nn memaparkan satu masalah dan menilai

bahwa pendapat ini bertentangan dengan kebenaran. Dia

menuturkan, bahwa jika seekor binatang sakit pamh dan hampir

mati, maka dia tidak halal disembelih.

Dia melanjutkan, penpsun Al Furu'meriwayatkan dari Abu

Ali bin Abu Hurairah bahwa jika her,rnn yang sakit parah itu selalu

menggerakgerakkan ekomya dan masih membuka matanya,

maka dia halal disembelih. Menurutnya, pendapat ini kurang tepat,

karena dia tidak pun!/a tanda adanya kehidupan, gerakannya

adalah gerakan herran lnng disembelih. Demikian pendapat

pen! rsun Al Funt', sedangkan pendapat madzhab Syafi'i telah

disinggung di atas.

Seandainya seekor kambing memakan sejenis fumbuhan

hijau yang beracun sehingga dia hampir mati, lalu disembelih,

dalam satr kesempatan Al Qadhi Husain menyatakan, bahwa

dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Namun, pada kesempatan

lain, dia menyatakan bahwa ifu haram, kerena dia menemukan

penyebab yang dapat mencegah kematian. Jadi, kasus ini seperti

lrarnbing yang diterkam herr,ran buas.

Cabang: Kondisi her,ran telah men@pai gerakan heuan
yang disembelih atau dia dalam kondisi keberlangsungan hidup.

Kondisi tersebut kadang bisa diketahui dengan jelas, dan kadang

diketahui melalui tanda-tanda dan indikator yang tidak mudah

diungkapkan dalam sebuah nrmusan. Ashab mengemukanan tanda

tersebut seperti gerakan yang kuat, mengamuk, dan sebagain5ra.

Mereka menyatakan, di antara tanda adanya

keberlangsungan hidup yaifu adanya gerakan meronta kuat setelah
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saluran pemafasan dan saluran makanan dipotong, serta

memancamln darah secara bertahap.

Imam Al Haramain menyatakan, di antara ulama ma&hab

kami ada yang berpendapat, bahwa salah safu dari dua tanda ini

sudah cukup sebagai bukti bahwa hewan tersebut masih punya

keberlangsungan hidup. Beliau melanjutkan, pendapat yang lebih

shahih, masing-masing dari dua indikator tersebut tidak cukup,

karena keduanSn terkadang terjadi setelah hetryan mengalami

gerakan hewan yang disembelih. Akan tetapi, seringkali salah satu

atau kedua indikator ini dibarengi dengan indikator dan tanda Srang

lain Snng dapat menguatkan dugaan atau keyakinan. Karena

itulah, kita wajib memikirkan dan berijtihad. Demikian pemSntaan

Imam Al Haramain.

Al Muzani dan beberapa kalangan fuqaha Syafi'i5yah

memilih unfuk menganggap cukup pertanda adanya

keberlangsungan hidup dengan adanya gerakan meronta yang kuat

(sesaat setelah disembelih). Pendapat ini lebih shahihdan terpilih.

Al Bukhari dalam Shahilmya meriwayatkan pendapat ini

dari hnu Abbas. Masalah ini juga dikemukakan berulang kali

dalam AI Fabvn. TanggapannSn, bahwa keberlangsungan hidup

diketahui dengan beberapa indikator yang dikenali oleh orang yang

memperhatikan. Di antara tandanya yaihr gerakan meronta kuat

setelah saluran pemafasan dan saluran makanan dipotong serta

memancamla darah. Ketika terdapat safu indikator berikut salah

satu dari dua tanda ini, hanran tersebut adalah halal. Namun,

menunrt pendapat yang terpilih, bahwa het,tran tersebut telah halal

dengan adanya gerakan meronta yang kuat saat disembelih. Inilah

pendapat shahih yang dijadikan pegangan.
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Syaikh Abu Hamid, penyusun AsyS5nmil dan Al h9nn,
serta ulama lainnya mengatakan, keberlangsungan hidup adalah

kondisi di mana he',r.ran memungkinkan unfuk bertahap hidup
selama sehari atau dua hari, misalnya heuran yang perutnya

terkoyak dan ususnya terlihat namun tidak sampai terurai. Hewan
seperti ini jika disembelih, halal dagingnya. Pendapat yang

dikemukakan ini sama dengan apa yang kami ungkapkan di
depan. Wallahu a'lam.

Apabila seseorang ragu apakah her,rnn png disembelihnya

masih punya keberlangsungan hidup atau tdak? Mengenai

kehalalan sembelihannya, ada dua pendapat fuqaha Syafi'igryaht

Pertama, sembelihannya halal, karena menunrt hukum asalnya

adalah menetapkan kehidupan dalam tubuh her,rnn ill't. Kedua, dan
pendapat yang paling shahih, bahwa sembelihannya haram karena

dia meragukan penyembelihan yang mubah. Wallahu a'lam.

Adapun pemyataan kami soal alat sembelihan, "Bukan

kuku dan bukan tulang" artinya, boleh menyembelih dengan segala

sesuafu yang tajam dan dapat memotong selain fulang atau kuku.

Masalah ini telah dipaparkan dengan gamblang di depan. Wallahu

a'lam.

Ketiga, ulama madzhab kami mengatakan, bahwa apabila
penyembelih telah memotong saluran pemapasan atau saluran

makanan dan dua otot yang mengapitnya, dian;urkan untuk
menyudahi sembelihan. Dia makruh memenggal leher haran yang

disembelih seketika itu. Juga, makruh menambahi potongan,

mematahkan leher, memecah tulang leher, memotong anggota
tubuhn5ra, menggerakgerakkan dan memindahkannya ke tempat
lain. Semua petruatan ini makruh.
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Sebaiknya dia rnembiarkan hewan yang baru disembelih

sampai benar-benar mati dan suhu fubuhnya hrrun. Setelah hewan

disembelih, tukang jagal dianjurkan untuk tidak lagi memegangnya

untuk mencegah gerakkannya. Asy-Syirazi telah mengemukakan

seluruh dalil masalah ini. wallahu a'lam.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang
Menyembelih Hewan Yang Dipotong Dan Sebaliknya.

Kami telah kemukakan, bahwa sunnah mengajarkan agar

kita menyembelih sapi dan kambing (Adz-Dzabh yaihr memotong

leher bagian atas) dan memotong unta (.t1/ahr yaitu memotong

leher bagan bawah). Seandainya dibalik, unta disembelih, sedang

sapi dan kambing dipotong, hal ini diperbolehkan. Ini menurut

ma&hab S5nfi'i. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Ahmad dan jumhur ulama.

Ibnu Al Mun&ir mengemukakan, pendapat ini

dikemukakan oleh kebanpkan ahli ilmu, di antara mereka adalah

Atha', Qatadah, Az-Ztrhi. Ats-Tsauri, Al l-aits bin Sa'd, Abu

Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Malik menyatakan, bahwa apabila unta disembelih tidak

karena darurat atau kambing dipotong tidak dalam kondisi danrat,

maka dagingnya makruh untuk dimakan. Namun, jika sapi

dipotong, rnaka ini tidak mengapa.

hnu Al Mundzir menyatakan, para ulama sepakat orang

yang memotongg unta dan menyembelih sapi dan juga kambing,

dia telah melakukan kekeliruan. Aku tidak mengetahui seorang

s4 Redaksi yang tepat adalah "siapa 5ang menyembelih unta dan memotong sapi

dan kambing, ia telah melakukan kekeliruan." Jika Udak demikian, frdak ada gunanya

menetapkan sesuahr 1lang telah dijelaskan oleh syara'. Wallahu a'lam.
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pur1, lanjut hnu Al Mundzir, yaifu seorang pun yang
mengharamkan konsumsi unta yang disembelih (dzablltatau sapi
dan kambing 5rang dipotong (nahl.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, Malik memakruhkan praktek
ini 57ang masih tergolong ke dalam makruh tanzih. Tidak jarang

seorang ulama memakruhkan sesuafu dan tidak
mengharamkannlra. Al Qadhi lyadh menuturkan satu riwayat dari
Malik yang memakruhkan, safu riwayat yang mengharamkan serta
safu riwayat lain yang memperbolehkan menyembelih her,van yang
mestintrp dipotong, dan tidak sebaliknya: memotong hauuan yang
mestinya disembelih.

Al Abdari mengutip dari Daud, bahwa dia berkata, "Apabila
unta disernbelih dan sapi dipotong, maka dia Udak boleh
dimakan." Pendapat ini fidak diunggulkan berdasarkan ijma' ulama
sebelumnya dan diperkuat dengan pemyataan AsSrsyirazi-

Cabang: Ma&hab Para Ulama Tentang Bagran
Y*g Diryaratlan Harus Dipotong.

Kami telah kemukakan sebelumryn bahwa ketka
menyembelihan heunn madzhab kami menyaratkan terpotongnya
saluran pemafasan dan saluran makanan secara sempurna;
sedangkan memotong dua otot yang mengapitrgn dihukumi
sunah. Demikian riwayat Snng paling shahihdari Ahmad.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, bahwa ahli ilmu sepakat
ketika seseorang menyembelih dengan alat yang boleh digunakan
unfuk menyembelih, menyebut nama Allah, memotong saluran
pemafasan, saluran makanan dan dua otot pengapit leher serta
darahn5a mengalir, maka sembelihan ini telah sah dan halal.
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hnu Al Mundzir rnenambahkan, bahwa ahli ilmu berbeda

pendapat tentang memotong sebagian saluran tersebut. AsSrSyafi'i

berpendapat, bahwa yang disyarad<an adalah terpotongnya saluran

pemafasan dan saluran makanan dan yang dianjurkan adalah

memotong dua otot pengapitrya.

Al l-aits dan Daud berpendapat, disyaratkan seluruh bagian

ini harus terpotong. Pendapat inilah yang dipilih oleh hnu Al

Mundzir.

Abu Hanifah menSratakan, bahwa apabila tiga organ dari

empat organ telah terpotong, maka sembelihannya halal. Empat

organ tersebtrt yaifu saluran pema{asan, saluran makanan, dan dua

otot pengapit leher.

Abu Yusuf mengatakan, bahwa sembelihannya fidak

hahl3s karena beberapa riwayat pendapat: Perlama, seperti

pendapat Abu Hanifah. Kedua, jika saltran pemafasan dipotong

berikut dua dari tiga saluran lainnya, maka dia halal, jika tidak, dia

haram. Ketiga, wajib memotong salwan pemafasan, saluran

makanan, dan salah sahr dari dua otot pengapitnya.

Muhammad bin Al Hasan berpendapat, bahwa jika

sebagian besar dari masing-masing empat organ ini terpotong,

maka sembelihannyn halal, namun jika Udak demikian, maka

sembelihannya tidak halal.

Malik berpendapat, wajib memotong saluran pemafasan

dan dua otot pengapit dan tidak disyaratkan unhrk memotong

saluran makanan. Al Abdari mengutip pendapat ini dari Malik, dan

dari Al-l-aits bin Sa'ad. Walhasil, dari Al laits terdapat dua riwayat

s Dernikian tercanhtm dalam naskah asli. Kernungkinan yarg benar adalah, tiga

riwayat.
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dan dari Malik ada safu riwayat, seperti pensyaratan terpotongnya

organ yang empat. Ini merupakan pendapat Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa cukup dengan memotong

dua otot pengapit leher. Dalil kami telah dikemukakan oleh Asy-

Syirazi.

Cabang: Apabila seekor kambing disembelih sekaligus

dipotong dari tengkuknya, hukumnya telah kami kemukakan.

Menurut madzhab Syafi'i, jika pisau telah mencapai saluran

pemafasan dan saluran makanan dan si hewan masih memiliki

keberlangsungan hidup, maka kambing tersebut halal, namun jika

tidak demikian, maka dia tidak halal.

Al Abdari berpendapat: Malik dan Daud menlatakan,
bahwa kambing ifu tdak halal sama sekali. Ahmad menyatakan3S,

dalam kasus ini ada dua riwa5nt pendapat: Perhma,
sembelihannya tetap halal. Kdua, sembelihanngra tidak halal,

sekalipun hal itu disengaja.

Ar-Razi Al Hanafi berpendapat, ulama ma&hab kami
berkata: Jika kambing ini mati setelah keempat saluran ini
terpotong, maka dia halal, namun jika tidak, maka dia tidak halal.

hnu Al Mun&ir meriwayatkan dari AsySya'bi, Ats-Tsauri, Asy
Syafi'i, Abu Hanifah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Muhammad tentang
halalnya her,van yang disembelih dari tengkuknya. Diriwayatkan
pula dari hnu Al Musa5yib dan Ahmad, sebuah pendapat yang

melarang praktek ini.

s5 Sep€rt tercanfum dalam seluruh naskah. Yang benar, grang diriwayatkan dari
Ahmad ada dua riunyat.
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Cabang: Madzhab Para Ulama Tentang Hukum
Memenggal Leher Sembelihan.

Ma&hab kami menyebutkan, ketika seekor hewan telah

disembelih dengan sempuma dan lehemya langsung dipenggal,

maka sembelihan ini halal. Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ali
bin Abu Thalib, hnu Umar, Imran bin Al Hushain, Atha', Al
Hasan AI Bashri, AsySya'bi, An-Nakha'i, Az'Zuhri, Abu Hanifah,

Ishaq, Abu Tsaur dan Muhammad. hnu Sirin dan Nafi'

memalmrhkan sembelihan ini.

Malik mengatakan, bahwa jika pemenggalan leher

dilakukan se@ra sengaja, maka dia tidak boleh dimakan.

merupakan pendapat SBng bersumber dari Atha'.

Cabang: Madzhab Para Ulama Tentang Kambing
Yang Dipotong Nul<halt ya-

Kami telah singgung sebelumnya, bahwa An-Nal<ha'adalah

mempercepat penyembelihan hingga pisau mengenai nul<ha'.

Menunrt madzhab Syafi'i, tindakan ini dimakruhkan dan

sembelihannya halal.

hnu Al Mun&ir mengatakan: hnu Umar berkata,

sembelihannya tidak boleh dimakan. Pendapat ini dikemukakan

oleh Nafi' dan dimaknrhkan oleh Ishaq.

Malik berkata, aku tidak suka jika seseorang melakukannya

secara sengaja hingga mengenai nukha'. Sekelompok ulama

memaknrhkan tindakan ini, namun mempertolehkan dagingnya.

Pendapat ini didukung oleh An-Nakha'i, Az-Ztrhi, AsSrSyafi'i, Abu

Hanifah, Ahmad dan Abu Tsaur. hnu Al Mundzir berkata,

pendapatku mengacu pendapat mereka. Menurutrya, tidak ada

ini
Ini
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hujjah bagi orang yang melarang memakan dagingn5a setelah

disembelih.

Cabang: Madzhab Ulama Tentang Anggota
Tubuh Kambing Yang Dipotong Setelah Disembelih
Sebelum Suhu Tubuhnya Tunrn-

Menurut madzhab Syafi'i, perbuatan tersebut adalah

makruh dan anggota tubuh yang dipotong hukumnya tetap halal.

Pendapat ini dikemukakan oleh malik, Abu Hanifah, Ahmad dan

Ishaq. hnu Al Mundzir mengatakan, bahwa Atha' memakruhkan

praktek ini. Atha' dan Amr bin Dinar mengatakan, bahwa

anggota tubuh tetsebut adalah bangkai. Atha' kembali

menenrskan perkataannya: Buanglah anggota fubuh sembelihan

tersebut.

Cabang: Madzhab Ulama Tentang Hewannya
Yang Tercekik, Yang Dpukul, Yang Jafuh, Yarrg
Ditanduk Dan Yang Diterkam Binatang Buas.

Apabila salah satu heuuan di atas disembelih, menumt Al
AMari dari kalangan Ulama madzhab kami, dalam kasus ini ada

tiga kondisi. Perkma, seseorang menemukan heunn di atas dan

hanya menyisakan gerakan herruan yang disembelih, menurut kami,

hewan ini tidak halal. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu
Yusuf, dan jumhur ulama.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa jika herpan tersebut

mampu bertahan hidup lebih dari setengah hari, maka dia halal

untr.rk dimakan.
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Kdua, hev,ran tersebut ditemukan dalam kondisi masih

memiliki keberlangsungan hidup, tetapi dia yakin bahwa hewan itu

pasti akan mati, maka hewan ini halal dengan cara disembelih.

Menurut kami, para ulama sepakat soal ini. Pendapat gang shahih

dari Malik, bahwa hewan ini tidak halal.

Ketiga, hev,ran ini ditemukan dalam kondisi mungkin dapat

bertahan hidup dan mungkin juga mati, namun masih memiliki

tanda adanya keberlangsungan hidup, maka menumt kami, dia

halal.

Malik berpendapat, bahwa hewan tersebut tidak boleh

dimakan. Abu Hanifah dan Daud mengatakan, jika her,ran ini

disembelih sebelum mati, maka dia halal dan tidak boleh dipisah

bagian tubuhnya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah satu riwayat lain,

bahwa dia tidak halal. Lain halnya, jika her.ruan tersebut diyakin

dapat bertahan hidup selama sehari atau lebih.

Muhammad bin Al Hasan dan Ahmad berkata, jika hewan

tersebut mampu bertahan bersarna selama sehari atau semisalnya,

maka dia halal. Jika dia hanln mampu bertahan seperti her,uan

yang disembelih, dia tidak halal. Pendapat ini dikutip oleh Al

Abdari.

hnu Al Mundzir mengatakan, kami meriwayatkan dari Ali

rS,, jika seseorang menemukan hewan tersebut mendapati gerakan

kaki depan atau kaki belakangnya, lalu dia menyembelihnya, maka

dia halal.

hnu Al Mun&ir menambahkan, pendapat senrpa

diriwayatkan dari Abu Hurairah, Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashri,

Qatadah, dan Malik. Ats-Tsauri menyatakan, bahwa jika hewan

buas mengoyak perut hewan temak dan dia masih bemyawa, lalu
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disembelih, maka dia termasuk sembelihan yang halal. Pendapat

ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq.

Al-Laits menufurkan, jika her,rnn tersebut lari saat

disembelih dan akhimya mati, maka dia boleh unfuk dimakan.

Wallahu a'latn.

Cabang: Madzhab Ulama Tentang Memotong
Unta Secara Berdiri.

Ulama sepakat, yang lebih utama bagi sapi dan kambing i:'
adalah disembelih dalam posisi direbahkan. Sedangkan unta, i+*r

menumt madzhab Syafi'i, disunahkan agar disembelih dalam posisi

berdiri dan terikat kaki kiri bagran depannya, seperti keterangan

terdahulu. Pendapat ini dikemukakan oleh seluruh ulama, selain

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Mereka menyatakan, bahwa unta
dipotong dalam posisi berdiri atau menderum, ifu sama saja, tidak
ada yang lebih utama dari dua posisi tersebut.

Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Atha'bahvrn memotong
unta dalam posisi menderum dan terikat itu lebih utama dari pada
posisi berdiri. Dua madzhab ini dibantah oleh beberapa hadits
shahihyang telah dikutip pada awal pembahasan.

***

Aslrsvirazi * berkata: Berburu boleh dilalflrkan
dengan hewan pemburu yang terlatih seperti anjing,
harimau, burung rajawali dan burung elang, ini

berdasarkan firman Atlah &,3lALUiU$i,F iA S
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dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan
(buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu Wng
telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih
menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.
Maka mal<anlah apa Wng ditangkapnya unfukmu. " (Qs.

Al Maa'idah [5]: a)

Ibnu Abbas rg menyatakan, hewan pemburu yaifu
anjing terlatih, burung rajawali, seluruh jenis burung
yang dapat mendeteksi hewan buruan- Hewan terlatih
adalah hewan lrang ketika dilepaskan unfuk memburu
hewan buruan, dia mengejamya; dan ketika diminta
berhenti, maka dia berhenti, ketika berhasil menangkap
bunran, dia menahannya dan melepaskan unfuk
fuannya- Jika hewan buruan melakukan hal ini
beruIang-ulang, maka dia dapat dikategorikan sebagai
herpan tertafih- Hewan lpng berhasil dimangsanya
hukum4Ta adalah halat-

Penjelasan:

Atsar ini bersumber dari hnu Abbas gang diriunlatkan oleh
Al Baihaqi dengan sanad yang dha'if, l<arena dia bersumber dari
riwayat Ali bin Abu Thalhah dari hnu Abbas. Namun, Ali bin Abu
Thalhah tidak pernah bertemu dengan hnu Abbas. Penafsiran ini

diriwayatkan dari Mujahid, dari hnu Abbas. Banyak ulama yang

merr dh a' i fl<an pendapat ini.

AsySyafi'i dan ulama ma&hab kami mengatakan,

diperbolehkannya berburu dengan hewan buas yang terlatih,
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sepetti anjing, ma@n kumbang, rnacan fuhrl, dan sebagainln, atau
dengan burung pemburu seperti burung bangkai, burung rajawali,
gagak, elang, sSnhin, dan selunrh jenis elang, baik dengan anjing
hitam maupun bukan.

Menurut kami, tidak ada perbedaan pendapat soal he\ /an
buman ini, , keorali safu pendapat yang bersumber dari Abu Bakar
AI Farisi dari ulama madzhab kami bahwa hasil buruan anjing
hitam hukumnya haram. Pendapat ini dirir,rayatkan oleh Ar-
Ruyani, Ar-Rafi'i, dan lainnya. Pendapat ini dhaitd bahkan batil.

Adapun pernyataan Al Ghazali dalam Al Wasith, hasil

buruan macan kumbang dan macan futul hukumnya haram,
pendapat ini keliru dan tertolak, ini h.&an pendapat yang kuat
dalam madzhab. Justm, hasil buruan her,van liar ini punya hukurn
yang sama dengan hasil buruan anjing. (Jlama tidak berbeda
pendapat soal ini.

AsfSyafi'i menegaskan masalah ini dalam Mul<hbshar Al
Muani begitu juga sehrnrh fuq3ha syafi'iyyah dalam selunfi jahr
periwayatan. Mereka semua menegaskan bahwa macan fuhrl dan
macan kumbang sarna dengan anjing. Pendapat ini di-nasi oleh
AsfSyafi'i .ig dalam Al Mulfibshar. Beliau mengntakan, seh.rnrh

hetr.ran terlatih seperti kambing, macan kumbang dan macan fufuI.
Demikian ungkapan seluruh ulama.

Anggapan Al Ghazali bahwa melatih ma@n untuk betruru
suafu yang tidak mungkin, tidak bisa diterima. Sebab, berturu
dengan macan terlatih sangat populer. Macan hrtul yang dipelihara
sejak kecil mudah dilatih. Jadi, fidak ada pertedaan ulama
rnengenai bolehngra bertunr dengan macan. Anjing dan macan
tuful dalam hal ini sama saia.

Al Majmu'SyoahAl Muhadz.dzab ll ,rS



Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat yang dikemukakan oleh
Imam Al Haramain tidak kontardiktif dengan pendapat AsySyafi'i
dan sebagian fuqaha syrafi'iyyah lainn3ra. Ar-Rafi'i menambahkan,
dalam pemyataan Al Ghazali mengisyaratkan adanya konkadiksi
tersebut. Pemgntaan ini tidak diketahui bila merujuk pada statemen
Imam Al Haramain. Ar-Rafi'i menegaskan, tdak ada perbedaan
pendapat dalam masalah irtr. Wallahu a'latn.

Ulama madzhab kami mengatakan, dipertolehkannSn
berburu dengan heuan-hewan pemburu ini disebabkan karena
heunn buruan grang tertangkap dan dimangsanya serta ditemukan
oleh tuannya, baik dalam kodisi mat, sekarat (gerakan hewan yang

disembefih) atau tidak mungkin disembelih, maka halal.
Pelepasan dan terkaman hannn pemburu di mana pun sama
halnyu seperti penyembelihan terhadap selain hq,ran buruan.

Para ulama menSlatakan, adapun berburu dalam pengertian
'menehpkan kepemilikan' tidak hanya berlaku khusus bagi ha,tran-

heunn pemh.rm ini. Dia dapat dilalukan dengan cara apa pun

lnng mernungkinkan, baik dengah anjing terlatih maupun tidak
terlatih. Akan tetapi, hasil buruan png dibunuh oleh herpan tidak
terlatih, fidak halal- Dia bisa halal jika disernbelih dan masih
memiliki tanda adan3n keberlangsungan hidup.

Ulama madzhab kami menyatakan, gmg dis5aratkan bagi
kehalalan her,r.ran buruan bahwa her,,r.ran ihr dibunuh oleh her,rnn
pemburu dan terlatih. S5arat keterlatihan heunn pemburu ini ada
empat.

Perbma, her,r,ran pemburu ini berhenti jika diminta berhenti
oleh fuannya. Demikian pendapat yang dikemukakan secara

unum oleh AsySyirazi dan jumhur ulama. Ini merupakan
pendapat madzhab AsSrSyafi'i. Imam Al Haramain menyatakan,
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kepatuhan hewan pemburu terhadap tuannya diperhitungkan di

awal pelepasannya. Adapun jika hewan buman ini dilepas dan

justru lari menjauh, mengenai pemberlakuan syarat pertama ada

dua pendapat. Pendapat yang paling shahih, menyatakan bahwa

syarat pertama diberlakukan padanya.

Kedua, hewan pemburu ini mengejar buruannya bila ia
dilepas oleh tuann3n. Artinya, ketika dia dilepas unfuk berburu, dia

bergegas melakukann3n.

Ketiga, mampu menangkap buruan lalu menahan unfuk

tuannya, dia tidak melepaskannya.

Keempat, hewan pemburu tidak memakan hasil buruannya.

Demikian ini pendapat madzhab yang ditetapkan oleh Asy-Syirazi

dan jumhur ulama. Pendapat ini populer dalam nash-nasrl Asy
SSrafi'i. Di sini terdapat pendapat yang syadz, hanran pemburu

tidak dilarang memakan hasil buruannya. Pendapat tersebut

diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Namun, pendapat ini lemah.

Imam Al Haramain menyatakan, bahwa jika ditinjau dari

bunyr teksfual madzhab, hewan pemburu ini juga disyaratkan mau

lari atas perintah fuannya. Seandainya dia lari atas kemauan

sendiri, maka dia belum terlatih.

Imam Al Haramain melihat pendapat ini memuat sebab

keracunan, bahwa seekor anjing dalam kondisi apa pun (baik

terlatih maupun fidak) jika di dekabrya ada he',ruan buruan dan dia

dalam keadaan lapar, sedikit mustahil jika dia mampu menahan

dirinya unfuk tidak memangsa hewan tersebut. Demikian hukum

anjing dan hewan pemburu terlatih lainnya yang punya

kecenderungan yang hampir sarna.
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Adapun burung pemburu juga disyaratkan harus memafuhi
fuannya di saat diperintah unfuk berburu. Menurut madzhab, dia
juga disyaratkan tidak memakan hewan buruan yang berhasil
ditangkap. Pendapat ini dipufuskan oreh Asy-Syirazi dan mayoritas
ulama.

Imam Al Haramain dan karangan urama Khurasan
meriwayatkan dua pendapat dalam masalah ini. Beliau
menyatakan, kita tidak mungkin bisa mencegah burung (yang
akan berburu) setelah dia terbang. Menurut beliau, syarat
kemampuan heuran pemburu unfuk menahan dirinlp dari buruan
yang berhasil ditangkap pada pertama kali berburu adalah suatu
yang tidak mudah. Wallahu a'lam.

caba,g: Asysyirazi dan para pengirmtrya menlntakan,
kirurrlra ada beberapa hal 5nng disyaratkan dalam melatih heuran
brrruan juga disyaratkan harus dirakukan secara benrlang-ulang,
agar muncrrl dugaan krat dalam hati pemiliknya bahwa hev,ran
buruannya sudah benar-benar terlatih dan mendapat predikat
her,rnn pemburu terlatih. Berapa kali percobaan heunn pemburu-
bisa dikatakan terlatih, ini merujuk pada para ahli di bidangnya.
Demikian ini pendapat madzhab.

Ar-Rafi' mengatakan, pendapat ini sejalan dengan
konsekuensi pemyataan jumhur ulama l,ng merupakan pendapat
yang pertama- Ar-Rafi'i juga memiliki sebuah pendapat, bahwa
disyaratkan pengulangan ini terjadi sebanyak tiga kali. pendapat
ketiga, menyatakan bahwa cukup dua kali pengulangan. pendapat
yang shahih adalah pendapat yang pertama.
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Cabangr Madzhab Para Ulama Tentang Boleh-
Tidaknya Berburu Dengan Hewan Buas Dan Burung.

Ma&hab kami menyebutkan, bolehnya berburu dengan

seluruh jenis hauan pemburu yang terlatih yang terdiri dari hewan

buas dan burung, seperti anjing hitam dan jenis lainnya, macan

kumbang, macan fufuI, burung rajawali, burung elang, dan

sebagainla.

Al AMari menyatakan, pendapat ini dikemukakan oleh

mayoritas ahli fikih. Diriwayatkan dari hnu Umar dan Mulahid

bahwa mereka berdua memakruhkan hasil buruan burung elang

dan bunrng jenis lainnya. Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Qatadah,
Ahrnad, dan Ishaq men5ratakan, bolehnya berburu dengan hewan-

heuan tersebut selain hasil buruan anjing hitam yang galak.

hnu Al Mundzir mengatakan, bahwa Ahmad berkata: Aku
tidak mengetahui seorang pun yang memberikan keringangan

pada hasil buruan anjing hitam jika dia buas. hnu AI Mun&ir
menambahkan, bahwa mayoritas ahli ilmu dari kalangan Madinah

dan Kufah mempertolehkan hasil buruan anjing hitam seperti

heunn pemburu lainnya.

Di antara ulama, ada yang pendapatrya diriwayatkan oleh

Al Baihaqi, dimana pendapat ifu memperbolehkan konsumsi hasil

buruan burung seperti d*9, dia adalah Salman Al Farisi, Ibnu

Abbas, Atha', Ilaimah, dan Sa'id bin Jubair. Abu Az-Znad
meriwayatkan dari para ahli fikih Madinah yang pendapahya

mengerucut pada mereka. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari

Ibnu Abbas, Thawus, Atha', Yahya bin Abi Katsir, Hasan Al
Bashri, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Muhammad.
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Ibnu Umar dan Mujahid disanggah dengan firman Allah &b,

'6J eq G ,t:t Y'2 'Dan fturuan yang ditangkap) oleh

binabng pemburu yang telah kamu latih unfuk berburu, yang
kanu latih (Qs. AI Maa'idah tSl, 4) Allah mengkhususkan her,van
buruan png terlatih.

Fuqaha Syafi'i1yah menlanggah pendapat Al Hasan dan
ulama yang sependapat dengannya dengan hadits Jabir, "Bahwa
Nabi $ memerintahkan unfuk rnernbunuh anjing, kemudian beliau

melarang memburruhn5ta-" Eleliau bersaMa, ,si ,.l4l >?\uiJ.*
tl&3 ,sy #t "I{alia, mati membunuh aniing hiam gatak

Wng punja dua noktah, karena dia adatah sSebn-. Hadits ini
diriurayatkan oleh Muslim .l'lam Shahibnya.

Fu6ha S!,af i!,yah berhuijah dengan ftrman Allah &, 11;

'8J Ztg l; -l1i *Dan 
furuan tnngt ditangkap) oleh

bnaAng Wlg tebh kamu latih unfi* berturu, 5ang.
l<amu latih-* (Qs. Al Maa'idah tsl: 4) Herrnn pernburu menrjuk
pada seluruh heunn buas dan burung- Al Jilih artiqla pernangsa-
Setiap her,van lrarEl memangsa disaJo.$. jarih

Al Jauhari men5atakan dalam kh-shihah, bahwa binatang
buas dan hmrng pernangs heunn lrang dapat
menangkap heuran buruan. Penjelasan yang sama dikemukakan
oleh Ibntr Faris dalam Al Mujmal dan Jamahir Ahri At Lughah.

Al Wahidi mer5ntakan dalam Al Basith, bahwa kata N
Jaonrih adalah burung dan binatang buas lnng mampu menagkap
henran buruan. Bentuk tunggalnya jadhah. Anjins galak termasuk
janhah- Hewan-hewan ini dinamakan jawarih, karena dapat
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mencukupi kebufuhan dirinp dengan cara bertunt. Kata man

janha unjtarah (orang yang bekeria).

hnu Abbas mengatakan, gmg dimaksud "burung" di sini

adalah seluruh jenis elang, sedangkan "anjing" maksudnya adalah

berbagai jenis macan, sedangkan yang dimaksud dengan "heuran

buas," adalah jenis burung, seperti rajawali, baunsyiq, dan elang.

Her,r,ran yang berhasil diburu oleh semua binatang ini hukumnya

halal.

Al Wahidi mengatakan: Al Laits berpendapat, bahwa

Mujahid pemah ditanya tentang burung elang, burung rajawali,

bunrng baz, macan fufuI, dan her,uan buas pemburu lainnya. Beliau

menjaunb, "&mua her,rnn futr jamrih (binatang pemburu)."

Al Wahidi menambahkan, ini pendapat seluruh mufassir

kectrali keterangan yang diriwayatkan dari hnu Umar dan Adh-

Dhahhak, bahwa mereka berkata: Al Jauruih adalah aniing bukan

heunn lainnya. Menurut mereka, heuran bunran 5ang ditangkap

oleh selain anjing dan tidak sernpat disernbelih, maka dia tidak

halal. Penafsiran lang sama juga dikemulokan oleh As-Sudi.

Al Wahidi menyimpulkan, bahwa pandapat ini tdak
diarnalkan. Menunrtrp, firman Allah $t, "Mukafiibin, " difuiulon

unhrk anjing 5nng dikenal dengan isfilah anjing pemburu. Al

Wahidi berkata, Ahli Ma'ani mengatakan: Dalam ayat ini tidak

terdapat indikator bahwa yang dihalalkan hanyalatr hasil buruan

anjing, karena kata tersebut sarna dengan l<ab mu'addibin (yang

dilatih). Demikian akhir kutipan AlWahidi.

Pendapat yang karni kernukakan terkait dengan

argumentasi ayat ini merupakan rujukan terktrat dan lafk
dijadikan pedoman dalam pengambilan dalil, ditambah dengan

qiyas pada havan anjing.
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Adapun hadits yang digunakan sebagai hujjah oleh
sejumlah ulama madzhab Aqlspfi'i, yaitu hadits Mujalid dari Asy-

Sya'bi, dari Adi bin Hatim bahvra Nabi $ bersaMa, A'rt:j; U

lllb ',r*Jlt ,i F ll' r.-,, 
'oitii '^i*r( i :U \t ,-tt ,uewan

yang englau latih seperti anjing dan burung d;n, kemudian
engkau dan manyebut nama Allah, maka makanlah
apa yang dia bngkap unfulonu.- Aku bertanya, "sekalipun dia

membunuhnya?" Beliau menjaurab , t;fiti b '|'yV ii '^Xi ti1

''!)b 'A<;i 'Jiku dia metnhnuhrya dan tidak menalan sdikit
pun darin5a, sfunnp dk manngl<aprya untukmu. " Hadits ini
diriuaSatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi, dan lainnya. Akan tetapi
hadits ni &nU}.r.o* Muialid rrprupal.n paiwaSnt yang dhaif,
berdasarkan kesepatakan pakar hadib.

AI Baihaqi mengatakan, batnra penyebuatan kata "burung
elang" dalam riwalpt fuii udak dikernulcakan oleh para haftzh dari
AsySya'bi, haryla Muialid yang mencantnnkannya. Wathhu a'lam.

Tanggapan atas arguunen mereka dengan dalil aSrat di atas,
telah kami kerrnrkakan Isinla memuat tanggapan atas
argumen merelca-

Sementara itu, tanggapan atas hadits perintah untuk
membunuh aniing hitam, p€rintah tersebut fidak serta merta
mengharamkan hasil br:ruann3la. Di samping itu, perintah unfuk
membunuh anjing tersebut telah dinasakh, sebagaimana akan kami
jelaskan dalam bab barang png boleh diperjualbelikan, insya
Allah.

Ibnu Al Mun&ir rnengatakan, Allah @ berfirman,
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'6J et;$ G ,2:t \7j " Dan (buruan tnns ditangkap) olett

binatang pemburu yang telah kamu latih unfuk berburu, yang

kamu latih."(Qs. Al Maa'idah [5]: 4)

Nabi $ berkata pada Adi, 
'F *it'r:iel6 |!15 'c,l;il 61

"Ketika engl<au melepaskan aniingmu, lalu dia menanglapn5n

(hewan buruan) dan membunuhnya, maka mal<anlah. " hnu Al

Mundzir mengatakan, pendapat yang mengacr.r pada bunyr tekstual

Al Qur'an dan As-Sunah merupakan suatu kalajiban. Tidak boleh

mengectralikan hukum dari dua sumber ini, kectrali atas dasar Al

Qur'an atau As-Sunnah. Wallahu a'lam.

Cabang: Madzhab Ulama Tentang Batas Melatih
Hewan Pemburu.

Karni telah paparkan sebelumnya bahwa menunrt madzhab

kami, he{ /an sudah dikategorikan sebagai heuran pemburu terlafih

adalah jika telah memenuhi empat qarat. Selain itu, diqpratkan

pemburuan ini dilalnrkan secara berulang-ulang sampai ahli

dibidangnya, sehingga dapat menjadikannya sebagai ha,rnn yrang

terlatih. Kami telah menjelaskan semua ihr.

Ulama ma&hab kami fidak memperhitungkan berapa

jumlah pengulangan tersebut. Mereka hanya mengacu pada

kebiasaan yang berlaku, seperti telah kami kemukakan di depan.

Al Abdari mengatakan: Malik menerengkan: Hetr,ran terlatih

adalah herrcn pemburu yang mampu memahami isyarat tuannSra:

Jika diperintah dia menurut dan jika diminta berhenti dia berhenti.

f idak disyaratkan dia tidak memakan hasil buruannya, baik dia

aniing maupun heuran btrman lainnya.

t,
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Abu Hanifah berpendapat, bahwa pemburuan seperti itu
disyaratkan bemlang minimal dua kali. Dalam riwayat lain Abu
Hanifah disebutkan, tidak ada batasan dalam menentukan
keterlatihan hevuan pemburu. Bahkan, jika fuannya telah yakin
hewan pemburu ini telah terlatih, maka hasil buruannya adalah
halal.

Ahmad mengatakan, batasan terlatihnya hetr.lan pemburu
adalah jika dia berhasil menangkap hewan buruan, Udak
memakannya. Ahmad menambahkan, melatih heunn pemburu
tidak ada batasan tertenfu dalam melatih her,pan pernburu ini
seperti melatih seorang pekerja. Pendapat ini dikemukakan oleh
Daud.

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, bahr,rn batasan
keterlatihan heqnn pembwrr yaitu jika dia telah berburu tiga kali
dan fidak memakan hasil hnu Al Mundzir
meriurayatkan dari Rabi'ah bahwa dia menerangkan, jika seekor
aniing menunrti perkahan tr-nnryla dan berhenti jika dilarang,
maka dia dikategorikan terlatih.

Adapun batasan keterlatihan burung pembunr adalah jika
dipanggil, dia mendekat. Pendapat lnng sama dikemukakan dari
Abu Tsaur, hanlra saia beliau menambhkan, "Selama dia Udak

memakan hasil bunrannya." Ibnu Al Mundzir meriurayatkan dari
sebagian ulama bahwa k€berhasilan sebuah latihan dapat dilihat
jika hewan yang dilatih telah berhasil menangkap buruan satu kali.

Cabang: Ma&hab Ulama Tentang Hasil Buman
Seorang Muslim Dengan Aniing Atau Burung Milik
Orang Majusi-
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Menurut madzhab Syafi'i, hasil buruannya adalah halal, dan

hewan yang dibunuhnya juga halal. Al Abdari mengatakan,

pendapat ini dikemukakan oleh seluruh ahli fikih.

hnu Al Mundzir berkata, pendapat ini dikernukakan olehh

Sa'id bin Al Musayyib, Al Hakam, Az-Zrhi, Malik, Abu Hanifah,

dan Abu Tsaur. Demikian pendapat yang paling shahih dan

Atha'. Ibnu Al Mundzir mengatakan: Di antara ulama yang

memakruhkan hasil buruannya yaitu Jabir bin Abdillah, Hasan Al

Bashri, Atha', Mujahid, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Ishaq bin

Rahawaih,

Al Hasan memakruhkan berturu dengan anjing milik orang

Yahudi dan Nashrani. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq mengatakan,

bahwa anjing milik orang Yahudi dan Nashrani lebih hina.

hnu Al Mtrn&ir mengatakan, kami meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia menyatakan: Apabila seekor anjing menangkap her,rnn

buruan lalu memakannya, pukullah dia sampai melepaskannya

untukmu.

Cabang: Dalam bahasa arab, kalimat populer trnfuk

mengungkapkan arti memanggil anjing adalah Asyk Al-I{alb.

Sementara untuk arti melepaskannSra, menggunakan kalimat

Aghrahu. Penggunaan lrerta arcala dan aghn oleh AsfSyirazi di

sini dan dalam kitab At-Tanbih adalah untuk menyesuaikan

penggunaan kalimat yang populer.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam N Mukhtashar, "Setiap

hewan yang terlatih seperti anjing, macan kumbang, atau macan

tutul, jika dipanggil dia mendekat, jika berhasil menangkap hewan
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buruan dia menahannya dan tidak memakannya. Hewan ini
disebut terlatih. " Demikian redaksi Asy-Syafi'i.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa Abu Bakar bin
Daud Azh-Zhahiri menyanggah pernyataan Asy-Syafi'i, "Ketika
dipanggil dia mendekat." Dia menyatakan, safu sumber
menyebutkan, kata Asylahu diperunfukkan saat sang pemilik
memanggilnya dan kata Aghnhu saat anjing itu melepasnya'.
Karena ifu, dalam sebuah qTair disebutkan:

Aku panggil untaku dan loftasihkan geks besrku

Ulama madzhab kami menarggapi sanggahan ini dengan
beberapa jarvaban.

Petbrna, Aslrqpfi'i merupakan seorang ahli bahasa dan
golongan orang Arab !,ang sangat fasih bbahasa, di mana bahasa

mereka dijadikan hujjalz, seperti Al Fanzdaq dan lainngra. Sebab,

AsSr-Syafi'i ketunrnan Arab ash, tinggal dan hidup di wilayah Arab.

Al Ashma'i rnengatakan, al$l membaun Diw;an Al
ffirdaliyin pada seorang anak muda Quraisy berrnma Muhammad
bin ldris Aslrqrafi'i. Mereka mer4latakan, kata asyb termasuk
benhrk kata homonim, yang Fmya ati 'memanggil' dan 'melepas'-

Bukt yarrg mernperlorat dan mernperie,las tanggapan ini adalah,

bahwa Abu Al Husain Ahmad bin Faris Snng disepakati kepakaran
dan keahliannya dalam bahasa, menyatakan dalam kitab e/-
Mujmal, thlimat asylaifu al l<alba, artinya 'aku memanggil nya'
dan kata asylaifuhu 'aku melepasnlra'. Al A'jam melanfunkan syair:

Karni mendatangi Abu Amr hlu dia memanggil anjing-anjingnSn

Padahal kami, hampir saja karni dimangsa di anbn dua runahnya

Kdua, kata Tsyla" *ekalipun dia di sini bermakna
panggilan- pemakaiannya dalarn konteks ini shahih. Seolah
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fuannya memanggil anjirgnya unfuk dilepaskan. Karena ifu, dia

menggunakan r-rngkapan isyla'bukan ircal, meoEngat anjing ihr

akan kembali padanya. Penggunaan ungkap seperti ini masuk

kategori menyebut sesuafu dengan hasilnya. Misalnya, seperti

firman Allah &, (3 jr*-r"J -g\ "saunggwhn5a aku bermimpi

merneras anggur- "(Qs. Yuusuf l72lz 361

Ketiga, Al Azhari menanggapi arti. asy'a adalah memanggil,

maksudnya seolah dia memanggil anjing ifu unfuk berburu, lalu si

aniing memenuhi panggilan itu dan mengeiar heuran buruan-

Wallahu a'latn.

***

Aslrsyirazi g berkata: Apabila oftrng yang halal
sembelihannln melepaskan hewan pemburu yang
terlatih unfuk menangkap hewan buman, lalu dia
membunuh dengan kuku, dengan taring atau dengan
tanduknya, hasil buruan ini halal untuk dimakan.
Ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan
oleh Abu Tsa'labah Al Khuslrani & bahwa Nabi g
bersaua, I' p' i\o'i$t tllk '&Jt6 )* ,hi 4uk 61.

')Sj 
,)ti,s'Apabila l<amu benda di wilasnh hewan buruan

Ialu engl<au melepaskan anjingmu yang terlatih maka
sebutlah narna NIah & dan mal<anlah.'

Adapun jika anjing ini dilepaskan oleh orang yang
tidak halal sembelihannya, lalu dia membunuhnya,
maka hasil buruannya fidak halal. Sebab, anjing
mempakan alat seperti pisau. Orang yang menyembelih
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dalam hal ini adalah si pelepas anjing. Jika dia bukan
termasuk orang yang sah penyembelihannya, maka
hasil buruannya tidak halal-

Apabila seseorang melepaskan hewan pemburu
yang belum terlatih, lalu dia membunuh hewan buman,
maka hasil buruannya fidak halal, berdasarkan hadits
yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah bahwa Nabi g
bersaMa, "# uki *r\t Gi *r;) ,illt ',rlr 'c-t;il s1

'Apabila l<arnu melepaslran anjingmu tnng frdak
terlatih, apabila kami *mpt menyembelihnSn mal<a
malranlah-"

Jika seekor hewan pernburu yang terlatih lepas
dengan sendirinya, lalu dia membunuh hewan buruan,
maka hasil buruannya fidak halal- Hal ini berdasarkan
hadits yang diriwagratkan oleh Adi bin Hatim, bahwa
Rasulullah g bersabda: |*'6Jjtt -1;Jt;A u{Y ',1:''ri $1

'otg o, ,ig ',F o]t ,t:i|F 'Apabila l<amu melepaslran

anjingmu tang terlatih lalu menahan
unfuImu, naka nnkankh'-

Alnr bertanya, 'sekalipun dia telah
membunuhnyra?" Beliau menjawab, 'Selalipun dia telah
membunuhnSTa- ' Jadi, sgnratnya si pemilik harus
melepaskannya

Apabila seseorang melepaskan hewan pemburu
lalu dia membunuh hasil buruan dengan benda tumpul,
di sini terdapat dua pendapat. Pertama, hasil buruannya
fidak halal, karena hewan pemburu ini berfungsi unfuk
membum. Ketika dia membunuh hewan buruan dengan
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benda tumpul, dia fidak halal dikonsumsi, seperti
senapan-

Kedua, hasil buruannya halal, berdasarkan hadits
Adi- Sebab, tidak mungkin melatih anjing untuk melukai
dan mengalirkan darah. Maka, luka tersebut tidak
dipertimbangkan, seperti tenggorokan dan pangkal
tenggorokan pada bagian yang disembelih.

Apabila pembunuhan hewan buruan ini dilakukan
oleh anjing seorang muslim dan anjing milik orang
majusi atau anjing yang lepas dengan sendirinya, maka
hasil buruannya tidak halal. Sebab, dalam
penyembelihan hasil buruan ini berkumpulnya faktor
yang berujung pada larangan dan yang pertama lebih
mendominasi, seperti peranakan antara hewan yang
boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.

Jika bersama anjing pemburu ini terdapat anjing
lain gTang fidak diketahui kondisinya dan tidak diketahui
mana anjing yang berhasil membunuh bunran tersebut,
maka dia tidak hdal. Demikian ini bendasarkan hadits
yang diriwaSTatkan oleh Adi bin Hatim, dia berkata,
'Aku bertanln kepada Rasulullah $, 'Aku melepaskan

anjingku- Aku dapati bersama anjingku terdapat anjing
lain dan alru fidak tahu anjing yang mana yang berhasil
menangkapnlra?' Beliau menjawab , " Jangan engl<au
mal<an (hasil tangl<apannym), I<arena engl<au menyebut
narna Allah unfuk anjingmu dan tidak menyebut nama
Nlah untuk *lainnyn.'
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Selain ifu, hukrm asal dalam kasus ini adalah
larangan- Jika teriadi, sebuah kerancuan, maka
hendaknya ia dikembalilon pada hukum asal.

Penjelasan:

Hadits Abu Tsa'labah yang pertama dan haditsnya yang

kedua diriwaSntkan oleh AI Bukhari dan Muslim secara maknawi.

Hadits Adi yang pertama dan haditsn5n yang kedua juga

diriwaSratkan oleh AI Bukhari dan Muslim. Penjelasan mengenai

nama dan silsilah Abu Tsa'labah telah disinggung pada bab

perabotan dan beberapa redalcsi l<ab zhufrdalam bab sirrak.

Redaksi, 'Seryfr tanggorokan dan pangkal
pada tempt sembefrhan, " maksudngla seperti gugumya

pertimbangan tenggorokan dan pangkal tenggorokan dalam losus
penyembelihan-

Hulrum:

Pertarrn, ketrka seorang yarg halal sernbelihanqp
melepaskan seekor trcuran pernbr-utr lang terlatih trnfuk
menangkap h€unn h.nuan, lalu dia membr.rruhngra dengan kule,
tanduk, atau taringnya, uilarna sepakat menghalalkan hasil

tangkapanryTa, berdasarkan ahsan yang telah dikemukakan oleh

6slr5grazi.sz

Kdua, apabila seseorang yang tidak halal sembelihannya

seperti orang murtad, perryernbah berhala atau orang majusi

melepaskan her,rnn bunran Snng terlatih, lalu dia membunuh hasil

37 Bisa iadi kasus ini hanya betlaku pada orang murtad, penyernbah berhala, dan
majusi dan anjing salah satu dari mereka. S€p6ti dikennukakan pada masalah kedua.
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buruan dengan kuku atau taringnya, maka hasil buruannya tidak

halal, baik herpan pemburu ini dilatih oleh seorang muslim atau

majusi.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat inilah

yang menjadi nash. Pendapat ini juga ditetapkan oleh ulama

madzhab kami dalam seluruh jalur riwayat, selain pendapat syadz

yang dikemukakan oleh penyusun Al lddah dan Al Bagnn Mereka

meriwayatkan satu pendapat, bahwa her,van buruan yang

ditangkap oleh hewan pemburu milik orang majusi hukumnya

adalah halal. Pendapat ini sangat keliru.

Hanya saja, ada sebagian ulama ma&hab kami yang

meriwayatkan safu pendapat tentang kehalalan menikahi orang

majusi dan sembelihannya, atas dasar bahwa mereka juga punya

kitab suci. Mengacu pada pendapat ini, hasil buruannya halal

seperti sembelihannya. Kemr-ngkinan besar orang yang

mengemukakan pendapat ini bermaksud mengutarakan pendapat

tersebut. Tapi bagaimana mungkin, pendapat yang benar hasil

buruan orang majusi Udak halal secara mutlak.

Apabila seorang muslim dan majusi melepas seekor anjing

atau anak panah unfuk menangkap seekor hewan buruan, dan

kedua anjing tersebut sama-sarna membunuhnya, hasil buruan ini

tidaklah halal, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh

AsySyirazi.

Jika dua orang ini (muslim dan majusi) memanah atau

melepaskan dua ekor anjing pemburu, lalu anjing atau anak panah

milik orang muslim lebih dulu mengenai hewan buruan hingga mati

atau sampai menyisakan gerakan hewan yang disembelih, maka

hasil buruan ini halal. Anak panah atau anjing milik orang majusi

yang mengenai her,r,ran buruan setelah ifu tdak berpengaruh apa
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pun. Sama halnya seperti seorang muslim menyembelih kambing,

kemudian dipotong-potong oleh orang majusi.

Apabila anjing yang dilepaskan orang majusi lebih dulu

menangkap hewan buruan atau kedua hewan buruan sama-sama

melukainya secara bersamaan atau bergantian, salah satunya tidak
dapat membunuhnya sekaligus, lalu hewan buruan itu mati, atau

tidak diketahui mana yang membunuh buruan itu, ulama sepakat,

hasil buruan ini tidak halal.

Ar-Ruyani mengatakan, saat kedua anjing ini bersama-sarna

menahan hasil buruan dan melukainya atau salah safun5a dan

masing-masing melala*annya secara terpisah, atau masing.masing

melakukannln secara sendiri, maka hasil tangkapannya haram.

Seandainya seorang muslim mempunyai dua ekor anjing:

Yang terlatih dan t'niak terlatih, atau keduaqTa terlatih ynng salah

safungn dilepaskan dan yang lain lepas sendiri, lalu keduanya

membunuh her,van buruarl atau bersama anjingnya ditemulen
anjing yang lain dan tdak diketahui rnana yang berhasil

membunuhnya, rDaka hukum kasus ini seperti melepaskan dua
aniing milik seorang muslim dan majtrsi.

SeandainSa seekor hewan buruan mendekati anjing milik
orang muslim lalu dihalau oleh anjirE milik orang maiusi kemudian
buman kernbali lagi ke arfing pertama, lantas dia dibunuh olehnya,

maka hasil buruan ini halal. Sama halnya dengan kasus seorang

muslim ynang menyembelih kambing yang dipegangi oleh orang

majusi.

Seandainya seorang muslim melukai her,rnn buruan ifu
pertama kali, kemudian dibunuh oleh orang majusi, atau buruan

tersebut dilukai oleh kedua orang itu tidak sampai langsung mati
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kemudian dia mati sebab dua luka tersebut, maka dagingnya

haram.

Jika seomng muslim melukai hewan buman tersebut secara

berlebihan maka dia telah memilikinya dan si majusi wajib

membayar harganya, karena dia telah merusaknya sehingga dia

menjadikannya bangkai. Menurut kami tidak ada perbedaan

pendapat soal kehalalan hasil buruan orang muslim dengan anjing

milik orang majusi, seperti kasus muslim lrang menyembelih

dengan pisau milik orang majusi atau memanah dengan anak

panah atau busur milik orang majusi.

Ketiga, Seorang mtrslim melepaskan seekor hewan

pembum lnng belum terlatih lalu membunuh seekor heuran

buruan, menunrt ijma' hasil tangkapanngra tdak halal. Penjelasan

ini telah disinggung sebelumnya. Dalam kasr.rs ini telah kami

singgung bahwa seandainya anjing ini melukai heunn buruan dan

buruan ifu masih punln tanda keberlangsungan hidup lalu

disembelih, maka dia halal dimakan. Jika tidak demikian, dia tidak

halal dimakan.

Keempat, Seandainya seekor anjing yang terlatih lepas

sendiri lalu dia membunuh heunn bunran, hasil buruan ini fidak

halal, karena alasan 3nng telah dikemukakan oleh AqrSyirazi.

Ftrqaha Syafi'iy5ph men5ntakan, bahwa seandainya anjing

tersebut memakan hasil brrruan ihr, findakan ini fidak mencederai

stahrsn5n sebagai heunn pemburu yang terlatih. Hal ini disepakati

oleh para ulama. Memakan hasil buruan digolongkan merusak

stafus keterlatihan her,,r,ran pembum, jika ifu dilakukan ketika sang

pemilik melepaskannya unfuk berburu. Demikian menurut
pendapat yang paling shahih.
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justm

maka

Adapun jika hevvan pembum lepas sendiri lalu sang pemilik
menghentikannya dan dia pun berhenti serta diam, kemudian dia
dilepaskan dan berhasil menangkap hewan buruan, ularna sepakat
hasil tangkapan ini halal. Jika dia fidak berhenti dan terus
memburu hewan buruan tersebut maka hasil buruannya tidak halal,

baik larinya bertambah kencang dengan sendirinya maupun tidak.

Seandainya sang pemilik fidak menghentikannya, namun

malah melepasnya, jika larinya tidak bertambah kencang,

hasil buruannya jelas haram- Demikian pula jika larinya

bertambah kencang, menurut pendapat yang paling shahih.

Pendapat ini diputuskan oleh Abu Hamid dan hnu Ash-Shabbagh.

Apabila pelepasan dan bertambah kencang larinln terjadi
setelah pemilik menghentikannya, lalu dia Udak berhenti, maka di
sini terdapat dua pendapat. KalarEan ulama lrak memufuskan
kehararnan hasil tangkapannla, sedangkan ulama Khurasan
mengemukakan dua sudut pandangn5ra sebagai imbas dari dua
pendapat sebelumngra- Namun, pendapat Spng lebih utama adalah
hasil tangkapann!,a haram.

Andaikan seorang mus-lim mdepaskan seekor anjing lalu

oftmg rnajusi membuiuknlp, kernudian h,rinya bqtambah kencang,

di sini terdapat rincian hukum. Jika kih berpendapat dalam

ilustrasi di atas, hukum pelepasan heunn pernburu tidak terputus
dan bujukan ini tdak berpengaruh, maka hasil tangkapann5n halal

dan bujukan orang majusi ini tdak berpengaruh.

Jika kita menghentikan pelepasan tersebut dan
menghalalkan bujukanrrya, maka hasil buruan anjing tersebut tidak
halal. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama..
Al Baghawi memufuskan unhrk menghararnkannya. Pendapat ini
dipilih oleh Abu Ath-Thayib, karena tndakan majusi ini telah
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memutus perintah pertarna atau furut bersekutu

melepasnya. Keduanya satna-sama mengharamkan

tangkapannya.

Seandainya orang rnajusi melepaskan seekor anjing lalu

seorang muslim membujuknya, lalu dia bertambah kencang

larinya, dalam kasus ini terdapat dua pendapat, mengacu pada

kebalikan keterangan di atas. Di antara fuqaha Syafi'iyyah ada

yang memutuskan keharaman hasil bumannya

Andaikan seorang muslim melepaskan seekor anjing lalu

dihentikan oleh orang yang ikut campur lfudhuh dan anjing ihr

berhenti kemudian dia membujuknya lalu lepas dengan sendirinya

dan berhasil menangkap hewan buruan, lantas, unfuk siapakah

hasil buruan tersebut? Di sini terdapat dua pendapat: Perbma,

yang paling shahih, unhrk orang yang ikut campur- Kdua, unhrk

pemilik anjing, seperti dua pendapat yang terdapat dalam kasus

orang yang meng'gashabanjing lalu digunakannya untuk berburu-

Seandainya orang lnng ikut campur ini menghentikan

anjing tersebut nalnlrn dia tidak berhenti, lalu ia membujuknya atau

tdak menghentikannya, justru dia membujuknya dan larinya

semakin kencang, menunrt hemat kami, hasil buruan tersebut

adalah unhrk orang yang mengghasab. Pendapat ini keluar dari

perbedaan pendapat tentang bujukan, apakah dia memuhrskan

hukum yang pertama atau tidak? Jika kita berpendapat tidak

rnemutuskan -dan ini pendapat yang paling shahil> hasil buruan

tersebut untuk pemilik anjing. Jika tidak demikian, maka dia

diberikan pada perg'gashab y*rg ikut campur.

Imam Al Haramain mertgatakan, dengan berserikatrya dua

pihak ini tidak rnencegah adanya pengecualian w;aih tersehtt.

wallahu a'lam-

dalam

hasil
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Kelima, apabila anjing pemburu tidak merukai hewan
buman, justru dia dibunuh oleh benda kems sehingga
meremukkannya, di sini terdapat dua pendapat yang masyhur
yang dikemukakan oleh Asy-sytaziberikut dalilnya. pertama, yang
paling shahih menumt ulama madzhab kami, bahwa hewan buruan
tersebut halal. Kdua, heuran buruan tersebut udak halal.

Apabila heunn pemburu tenrs mengejar heunn buruan
hingga dia tertangkap lalu terjatuh dan mati karena kelelahan,
menurut safu pendapat, hasil buruan ini tidak halal, karena dia
mati tanpa safu tindakan. Herran ini sama dengan binatang yang
mati karena jafuh menggelinding. Wallahu aVatn.

c-abang: sangat dianjurkan unfuk membaca basmalah
saat melepaskan heuan buruan atau melepaskan panah ke arah
heuan buruan. Keterangan ini telah kami singgung dalam bahasan
tentang penyembelihan. Jika dia sengaja atau tupa tidak membaca
basrnalah, menurut kami, ulama sepakat, bahun hasil burmanqp
tetap halal. Masalah ini berikut cabang daliln5ra dan pendapat
ulama seputar kasus tersebut telah dibahas pada bab lnlban.

Cabang: Madzhab Para Uliama Tentang Hasil
Buruan Ahli Kitab.

Menurut madzhab Syafi'i, hasil buruan Ahli Kitab
hukumnyra halal, seperti kehalalan sembelihanrya. Apabila dia
melepaskan her.r.an pemburu yang terlatih atau panah dan berhasil
mengenai heruan buman, maka hasil buruan ini halal. pendapat ini
dikemukakan oleh Atha' , Abu Hanifah, AI Laits, Al Auza'i,
Ahmad, Ibnu Al Mun&ir, Daud dan jumhur ulama.
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Malik mengatakan, bahwa hasil buruannya ini tidak halal

namun sembelihannya halal. Pendapat ini dha'if.

Cabang= Hasil Buruan Majusi Dengan Anjingnya

Yang Terlatih Atau Dengan Panahnya-

Menurut madzhab Syafi'i, hasil buruan majusi hukumnya

haram. hnu Al Mundzir mengatakan, pendapat ini dikemukakan

oleh jumhur ulama. Di antara mereka yaitu Atha', Sa'id bin

Jubair, An-Nakha'i, Malik, Al L-aits, Ats-Tsauri, Abu Hanifah,

Ahmad, Ishaq dan lainlain.

hnu Al Mundzir menambahkan, Abu Tsaur berpendapat,

bahwa pendapat mereka terpecah menjadi dua. Pertama, seperti

pendapat jumhur ulama. Kdua, sembelihan mereka halal dan

mereka juga punya kitab suci.

Cabang: Madzhab Para Ulama Tentang Anjing
Terlatih Yang Lepas Dengan sendirinSTa Dan Berhasil

Membunuh Hewan Buman.

Kami telah kemukakan, menurut madzhab kami, bahwa

hasil buman anjing tersebut haram, baik pemilik,ya keluar untuk

berburu maupun fidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Rabi'ah,

Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan hnu Al Mundzir-

Al AMari berpendapat, demikian pendapat seluruh ahli

fikih. Al AMari menambahkan, Al Asham berpendapat bahwa

hasil buruann5n halal. hnu Al Mundzir berkata, Atha' dan Al

Auza',i berkata, hasil buruanngn boleh dimakan jika pemiliknya

keluar unfuk berburu. Wallahu a'lam.
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Cabang: Madzhab para ulama tentang kasus seorang
muslim melepaskan anjing terlatih unfuk menangkap hewan
buman, dimana ia digiring oleh anjing yang dilepaskan oleh orang
majusi, lalu anjing milik muslim ifu berhasil membunuhnya.
Menurut madzhab syafi'i, hasil buruan tersebut halal. pendapat ini
didukung oleh Malik, Ahmad, dan Daud.

Abu Hanifah berpendapat, hasil buruan ifu haram karena
mereka berdua melakukannya bersama-sama. Dalil kami adalah
terjadinya pemburuan tersebut, bukan adanSn kerjasama. Justm,
buruan tersebut disandarkan pada anjing milik orang muslim.
Kasus ini sama dengan ketika seorang majusi memegang henruan

lalu disernbelih oleh seorang muslim. Juga, kasus seoftrng muslim
yang memanah dan orang majusi juga melontarkan anak
panahnya- Anak panah milik majusi tertabrak oleh anak panah
milik muslim dan tidak mengenai heunn buruan dan akhimp anak
panah orang muslimlah yang mengenai heunn buruan hingga
mati. Ulama sepakat, hasil buruan ini halal dimakan.

Cabang: Madzhab para ulama ketika anjing buruan lepas
dengan sendirinya lalu sang pemilik membujuknya namun lari
her,van pernburu ihr bertambah kencang. Kami telah kemukakan di
atas bahwa pendapat yang shahih menunrt kami, bahwa hewan
buman yang dibunuh anjing tersebut tidak halal.

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, hasil buruannya
halal. Diriwayatkan dari Abu Hanifah dua riwayat seperti dua
madzhab di atas.
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Cabang: Ketika seorang anjing membunuh hewan buruan

dengan benda fumpul tanpa' ada luka, menumt kami, hasil

tangkapannya halal, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat

yang paling shahih, seperti keterangan di atas- Malik, Abu

Hanifah, Ahmad dan Al Muzani berpendapat bahwa hasil

bumannya haram.

Cabang: Madzhab para ulama tentang kasus seseorang

yang melepaskan anjing terlatih unfuk menangkap he"r,an buman

dan dia bertemu dengan anjing lain, lalu hevyan buruan didapati

telah mati dan tidak diketahui anjing yang mana yang berhasil

memburunya, atau diketahui kedua anjing ini bersama-sama

membunuhnya, maka menunrt madzhab kami dan ma&hab

jumhur, hasil buruan itu haram.

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Atha',

Al Qasim bin Mukhaimarah, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Abu

Tsaur. Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Al Auza'i bahwa jika

kedua anjing ini sama-sama membuntfi hetr,ran buruan tersebut

dan anjing yang lain temyata terlatih, maka hasil buman ifu halal.

Dalil kami adalah hadits yang telah dicantumkan dalam kitab ini.

Aslrsyirazi g berkata: Apabila anjing pemburu

membunuh hewan buruan atau memakan sebagiannya,

di sini terdapat dua pendapat. Pertama, hasil buruan ini
halal, berdasarkan hadits yang diriwa3Tatkan oleh Abu

Tsa'labah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda , S''ti ti1

'4 Ft i{.2 ,:,flbu-Jll 6'JSi' j6, 
},' ?t'otfsi'eJ!1s 

-Ketil<a
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engkau melepaskan anjingmu dan dengan menyebut
narna Allah &, mal<a mal<anlah apa ,nng ia tigkap
unfukmu, sekalipun ia makan sebagianngm-.

Kedua, hasil bumannya tidak haral, berdasarkan
hadits yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwa
Nabi g bersabda, ;* l' ?t's';iii -r;i;J,ir ;:)r:^t i:L1f ril
oi aei ;f 'F'u ti + ii3r Sst_ o(lt .,rs ob ,:,!)b;*i q
* e ;.t;i aSt ok .Ketika 

"nnLu melepaskan
anjingmu tlang terlatih dan menyebut nama Ailah mal<a
makanlah apa trurg dia tangkap unfulonu, sekalipun dia
membunuhrya, kecuali anjing ifu memal<an
sebagiann5m, maka iangan engkau mal<an- Sungguh,
aku lrhawatir dia unfuk dirinSp sendiri-,

Apabila anjing pemburu ini meminum darah hasil
buruanngra, maka hasil buruan tersebut tidak haram
menurut safu pendapat, karena darah tdak ada
manfaatnya dan anjing ifu fidak dilarang unfuk
meminumngra. Karena ifu, hasil bumannya fidak haram.

Apabila hewan pembum ini berupa burung, lalu
dia memakan sebagian hewan buruannya, maka
hukumnya seperti anjing- Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat. AI Muzani menyatakan, hewan buruan yang
dimakan burung pemburu tidaklah haram, sedangkan
hewan buruan yang dimakan anjing pembum haram,
karena burung tidak cenderung memakan hasil
buruannya, sedangkan anjing cenderung memakan
hasilnya- Pendapat ini tidak shahih. sebab, sangat
mungkin unfuk melatih burung agar fidak memakan hasil
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buruannya, seperti melatih aniing untuk melakukan hal

yang sarna, sekalipun kecenderungan keduanya

berbeda.

Penjelasan:

Hadits Abu Tsa'labah diriwayatkan oleh Abu Daud-

sanadnya hasan. Hadits Adi bin Hatim diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur periwayatan.

Abu Daud meriwayatkan dalam Sunarnya dengan sanad

hasan, dari Amr bin Syr'abi dari ayahnya dari kakeknya, bahwa

seorang badui yang bemama Abu Tsa'labah berkata, "Wahai

Rasulullah, aku punya seekor anjing pembum, beri aku fatwa

tentang hasil buruannya." Beliau menjawab, "Maka, makanlah apa

t/ang diangkap unfukmu." Dia bertanya, 'sekalipun dia memakan

sebagiannya?" Beliau menjawab, "sekalipun dia memakan

sebagiannya."

Al Baihaqi mengatakan, hadits Abu Tsa'labah diriwayatkan

dalam-.Asr\ -Shahihain dengan tanpa menyebutkan kata "makan"-

Sedangkan hadits Adi yang berisi larangan memakan hasil buruan

yang dimakan he',uan pembum, leb:dr. shahih dari riwayat Abu

Daud yang memperbolehkan memakannya dan lebih shahih dan

hadits Amr bin Syu'aib.

Hukum: Ulama ma&hab kami menyatakan, ketika

dipastikan stafus seekor anjing atau hewan lainnya termasuk

hetwan pemburu yang terlatih, kemudian dia memakan hasil

buruannya sebelum membunuhnya atau setelah ifu di tempat

buman, mengenai kehalalan hasil buruannya ada dua pendapat
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yang masyhur. KeduarnTa dikemukakan oleh Asysyirazi berikut
dalikrya.

Pertama, rnenumt ulama madzhab kami, bahwa hasil
buruan ini haram. Kedua, bahwa hasir buruannya mubah. Imam Al
Haramain men5ratakan, aku cendemng jika kasus ini dibedakan
antara ha;,ran pemburu yang menahan hasil tangkapannp
beberapa saat kemudian memakannya dan hewan pemburu yang
langsung memakan hasil tangkapannya saat ifu juga. Akan tetapi,
mereka tidak mengemukakan pandangan ini.

Demikian pemyataan ulama ma&hab kami. pendapat yang
diharapkan oleh Imam AI Haramain ini telah dikemukakan oleh
ulama madzhab kami. sejumlah fuqaha spfi'i54,ah terah
menielaskan masalah ini.

Pen5rustrn Al Ba5mn menyatakan, apabira her,,an buruan
memakan hasil buruannya, disini ada beberapa tinjauan. Apabila
dia memakan sebagiannya kemudian meninggalkan heunn buman
ifu, lalu kembali lagi, dan memakannya, maka hasil buruan ini
tidak haram. Dalam kasus ini ada safu pendapat.

Jika heuran pemburu tersebut memakan hasil buruan
setelah membunuhnln, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Asy
Syafi'i Demikian redaksi Al Ba5nn.

Penyusun AyS5nmil menyatakan, jika heuran pemburu
rnemakan hasil buruannya setelah membunuhnya, dalam hal ini
terdapat dua pendapat.

AI Jurjani mengemukakan daram At-Tahna jika anjing
memakan sebagian hasil buruan ada jeda dari u/aktu penangkapan
maka dia halal dimakan. Namun, jika dia memakan sebagian hasil
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buruan itu tanpa ada jeda dari waktu penangkapan, maka disini

terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Ad-Darimi menyatakan, jika ia makan sebagian hasil

buruan, maka disini terdapat dua pendapat baik dia makan

sebelum membunuhnya maupun setelahnya. Ad-Darimi

menyatakan, dalam satu sumber disebutkan, bahwa jika ifu

dilakukan setelah memangsanya, dia halal dimakan menurut satu

pendapat. Dan, jika anjing itu meninggalkannya kemudian

memakan sebagiannya setelah beberapa waktu, maka hasil buruan

itu halal.

Menurut satu pendapat, jika anjing ini memakan sebagian

daging hasil buruan yang masih hidup, dia tidak halal. Namun, jika

dia memakannya setelah membunuhnya, maka disini terdapat dua

pendapat. Demikian pemyataan Ad-Darimi.

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ini memiliki

maksud yang sama. Walhasil dua pendapat ini berlaku secara

khusus pada hasil buruan yang dimakan oleh anjing pemburu

tanpa ada jeda setelah ditangkap. Sebaliknya, jika dia

memakannya setelah selang waktrr yang cukup lama, maka dia

halal. Ulama sepakat soal ini, baik dia memakannya tanpa

berpindah tempat maupun setelah berpindah tempat dan kembali

ke tempat semula. Wallahu a'larn.

Perlu diketahui, dua pendapat ini populer sebagaimana

telah kami jelaskan. Ulama madzhab Syafi'i mengatakan, Aslr
Syafi'i menegaskan dalam qaul qadim mengenai kemubahan hasil

buruan yang dimakan hewan pemburunya. Namun, pemlataan

beliau dalam qaul jadid, sedikit ragu.

Syaikh Abu Hamid dan sekelompok ulama mengemukakan,

bahwa Asy-Syafi'i menegaskan dalam qaul qadim mengenai
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kemubahan hasil buruan yang dimakan her,uan pemburunya,
sedang dalam qaul jadid menegaskan keharamannya. pendapat

yang shahih tentang hal ini adalah seperti yang dikemukakan oleh
para ulama muhaqqiq. Dua pendapat Asy-Syafi'i ini
dikompromikan bahwa beliau telah menetapkan kemubahan hasil
buruan ifu dalam qaul qadim, dan menarik pem5rataannya dalam
qaul jadil kemudian cenderung mengharamkannSn.

Pemyataan Asy-Syirazi, "Lalu beliau mengeluarkan fatwa,
maka muncullah dua pendapat," dalam hal ini tidak ada bedanya
baik anjing ifu memakan sebagian hasil buruan sebelum
membunuhnya maupun setelahnya. Demikian pendapat lrang
ditegaskan oleh jumhur ulama.

Kami telah menyinggung dua jalur riwayat lain dari Ad-
Darimi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Jadi,
selunfin5n ada tiga riuapt pendapat:

Pahna, pendapat ma&hab S3;afi'i yang memberlakukan
dua pendapat secara mutlak.

Kdra, jika dia memakan sebelum mernbunuhnya, hasil
buruanryra adalah haram dan jika memakannya setelah itu, maka
tendapat dua pendapat.

Ketiga, jika dia memakannya setelah membr.rnuhnya, hasil
buruannya adalah halal dan jika memakannya sebelum ifu, maka di
sini ada dua pendapat As5r-Syafi'i.

Selanjubrya, pendapat yang shahih dari dua pendapat di
atas menunrt jumhur fuqaha Syafi'i5ryah adalah haramnya hasil
buruan si anjing. Demikian, pertaikan pendapat ini dikeluarkan
oleh Al Mahamili, Al Qadhi Abu Thayib, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan
ulama lain yang tidak terhitung jumlahnya.
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Al Qadhi Abu Thayib dalam Al Muiartad mengutip dari

seluruh ulama madzhab Syafi'i, bahwa mereka men-shahilt

kannya. Pemyataan ini ditegaskan oleh Salim Ar-Razi dan ulama

lainnya dari para ulama yang rnenyusun kitab-kitab mukhtashar

(ringkasan). I--ain halnya dengan Al Jurjani dalam At-Tahrir yarry

berpendapat, bahwa pendapat yang paling shahih hasil buruan ini

halal. Pendapat yang benar adalah men-shahilrkan pendapat yang

mengharamkannya. Wallahu a'lam.

Ulama yang memperbolehkan hasil buruan yang dimakan

hewan bumannya dengan hadits Abu Tsa'labah dan menanggapi

hadits Adi, bahwa hadits tersebut ditafsirkan memiliki hukum

makruh tanzih.

Di lain pihak, ulama yang mengharamkan hasil buruan ini

berdalih dengan firman Allah &,-{i; ';fid V W "Maka

makanlah apa yang ditangkapn5n untukmu. "(Qs- Al Maa'idah [5]:

4) Ketika hewan pemburu memakan sebagian hasil buruan, kita

tidak yakin apakah dia menangkap unhrk tuannya. Kita hanla

halal mengonsumsi hasil buruan yang diyakini bahwa itu ditangkap

oleh hewan pemburu untuk kita, berdasarkan hadits Adi.

Mereka menlatakan, bahwa pendapat ini lebih shahih,

karena hadits ini populer dalam Ash-Shahihain dan kitab induk

hadits lainnya dari banyak jalur periwayatan. Hadits Abu Tsa'labah

tidak bisa menyaingi ke-shahilvan hadits Adi, sekalipun dia

berstahrs hasan.

Sebagian ulama ma&hab kami menafsirkan hadits Adi

dengan kasus ketika her,,r,ran pemburu membunuh hasil buruan dan

meninggalkannya, kemudian dia kembali dan memakan
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sebagiannya. Hal ini bukanlah suafu masalah, seperti telah kami
jelaskan.

Al Khaththabi menafsirkan hadits ini dalam Mablim As-
Sunnan, bahvrn maksudnya sekalipun her,rnn pemburu ini
sebelumnya biasa memakan sebagian hasil buruannya setelah dia
diberi status sebagai heuran pemburu terlatih. penafsiran ini dha'itl
Wallahu aIan.

Ketentuan hukum di atas berlaku pada seluruh hewan
pemburu, seperti anjing, macan kumbang, macan futul dan
sebagainSra. Sedangkan burung pemburu telah dinash oleh Aqr
SSnfi'i bahwa dia seperti her,rnn buas, seperti yang telah di
paparkan Aqr$nfi'i dalam dua pendapat.

Ulama madzhab kami memiliki dua jalur pendapat.
P*bna,3nng paling shahih, pendapat ini dipufuskan oleh jumhur
fuqaha Syafi'il,yah bahwa ada dua pendapat menanggapi burung
pemburu seperti heunn buas. Pendapat ini retevan dengan nash
Aqrsyafi'i. Kdua, hasil buruan yang dimakan oleh burung
pemburu adalah halal, menurut sahr pendapat. pcrdapat ini
dikemukakan oleh Al Muzani, Abu Ali Ath-Thabari dalam At lfshah
dan lain{ain.

Sejumlah penyu$n kitab meriwaSntkan pendapat ini. Al
Qadhi Abu Ath-Thayib menyatakan, bahwa jalur riwayat ini kurang
tepat dan konhadiktif dengan nash F,syspfi'i. Asysyirazi telah
mengemukakan dalil dua jalur riwayat pendapat tersebut dalam
kitab ini. Wallahu a'larn.

Ulama madzhab kami menyatakan, ketika kita
berpendapat tentang keharaman hasil buruan yang dimakan
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hewan pemburunya, maka disyaratkan untuk melatihnya dari awal

karena batalnya pelatihan yang pertama.

Ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa keharaman ini

tidak berlaku pada hasil buruan sebelum dimakan oleh hetvan

pemburu. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat,

menumt kami. Ulama madzhab kami sepakat untuk menegaskan

bahwa dalam kasus ini tidak ada beda pendapat, menurut kami.

Fuqaha Syafi'iyyah dari kalangan ulama Khurasan

berpendapat, seandainya setelah kejadian ifu hewan pemburu

berulang kali memakan hasil tangkapannya dan ini rnenjadi

kebiasaannya, maka hasil buruan yang dimakannya terakhir kali

hukumnya adalah haram. Ulama sepakat soal ini. Sementara

mengenai keharaman herwan buman lainnya yang dimakan

sebelum itu (buruan yang terakhir). Maka terdapat dua pendapat

fuqaha syafi'i5yah yang masyhur:

Pertama, pendapat 5nng paling shahih, bahwa hasil buruan

tersebut haram. Al Baghawi mengatakan, apabila kita

berpendapat, bahwa hasil buruan yang dimakan hewan pemburu

tidak haram, maka jika ia melakukan hal tersebut berulang kali,

misalnya ia kembali memakan sebagian hasil buruan yang kedua,

buruan yang disebutkan terakhir ini jelas haram. Sedangkan hasil

buruan yang pertama ada dua pendapat- Seandainya he'u,ran

pemburu mengulangi tindakan yang sama pada hasil buruan yang

ketiga, maka hs;uan buruan yang ketiga haram, sedangkan hasil

buman sebelumnya terdapat dua pendapat fuqaha syafi'i5ryah.

Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini bersumber dari Al

Baghawi bahwa memakan hasil buruan sebanyak dua kali,

mengeluarkan stafus her,van pemburu sebagai her,van terlatih. Kami
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telah memaparkan perbedaan pendapat tentang beberapa karakter
yang mesti dimilik, oleh hewan pemburu yang terlatih.

Ar-Raf i menyatakan, kedua kasus ini bisa dipisahkan
bahwa bekas keterlatihan dilabeli halal, sedangkan bekas
pemangsaan hasil buruan dilabeli haram, karena itu kita bertindak
atas dasar kehati-hatian dalam dua kasus ini. oleh sebab ifu,
seandain3ra kita mengetahui anjing tersebut sebagai heuran
pemburu yang terlatih, ulama sepakat, seluruh hasil buruannya
pasu dihukumi halal. Pelabelan haram pada hasil buruan tersebut
diperdebatkan para ulama. Wallahu a'hm.

c-atlang: seandainya anjing pemburu menjilati darah
heuran buruan dan tidak memakan dagingnya sedikit pun, maka
dagrng hasil bunran ini halal. Ini pendapat yang tepat, yang di-aasri
oleh Asysgaf i dan diputuskan oreh fuqaha syafi'i5yah daram
seluruh

Imam Al Haramain dan Ar Ghazati daram At Basiil,
meriwaSntkan pendapat yang qndz. Mereka meriuraptkan
pendapat yang mengharamkanryn. pendapat ini kurang tepat.

seandainla aniing pemburu ini memakan jeroan he*ran
buruan, maka ada dua pendapat fiqaha q/afi,ilrlph lrang
dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnla: perbrna,riwaSnt yang
paling shahih, terrdapat dua pendapat, seperti hukum dagingnln.
Kdua, diputuskan kehalalann5n, karena bagian jeroan bukan
fujuan pemburuan, sama halryn dengan darah.

Cabang: fu-Rafi,i mengungkapkan, seandainya anjing
pemburu menolak unfuk dilepaskan atau menolak unfuk bqhenti,

z4g ll A uoj*u'SyoahAt Muhadzdzab



maka mengenai hukum keharaman hasil buruannya dan keluamya

dari stahrs terlatih sebaiknya mengacu pada perbedaan pendapat

dalam kasus memakan hasil buruan.

Cabang: Al Qaffal berpendapat, seandainya pemburu

bermaksud mengambil hasil buruan dari anjingnya, lalu dia

menolaknya dan jushu menyerangnya, maka hukum hasil buruan

ini seperti hasil buruan yang dimakan oleh hewan pemburu.

Wallahu a'lam.

Cabang: Ma&hab Ulama Tentang Hasil Buruan
Yang Dbunuh Dan Dimangsa Oleh Hewan Pemburu

Seperti Aniing, Macan Kumbang, Dan Macan Tuful.

Kami telah kemukakan sebelumnya bahwa pendapat yang

paling shahih dalam madzhab Syafi'i, adalah haramnya hasil

buruan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ularna-

hnu Al Mundzir dari hnu Abbas, Abu Hurairah,

Atha', Sa'id bin Jubair, Asy€ya'bi, An-Nakha'i, Ikrimah,

Qatadah, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan fuqaha Hanafiyah, Ahmad,

Ishaq serta Abu Tsaur.

hnu Al Mun&ir menyatakan, aku juga berpendapat

demikian. Demikian juga rnadzhab Hasan Al Bashri dan Daud.

Sejumlah ulama berpendapat tentang kemubahan hasil

buruan ini. hnu Al Mun&ir meriwayatkannya dari Sa'd bin Abu

Waqqash, Salman Al Farisi, hnu Umar dan Malik.

Adapun jika hasil buruan tersebut dimakan oleh bunrng

pemburu seperti elang, menurut kami, pendapat yang paling

shahih adalah mengharamkannya, seperti yang telah kami
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singgung di atas. Aku (An- Nawawi) tidak mengetahui seorang pun
yang sepakat dengan pendapat ini. Justnr, jumhur ulama
memperbolehkannya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu
Abbas, An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulairnan, Ats-Tsauri, Abu
Hanifah dan fuqaha Hanafi5ryah. Demikian ini menunrt madzhab
Syafi'i, Malik, Ahmad, Al Muzani, dan lain-lan. Wallahu alarn.

Sementara ifu, hasil buruan terdahulu sebelum dimakan
oleh hewan pemburu, menumt kami, para ulama sepakat unfuk
tidak mengharamkannSra, sebagaimana keterangan di atas.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Abu Yusuf,
Muhammad, Daud, dan jumhur.

Abu Hanifah menyatakan, seluruh hasil buruan !/ang
ditangkap sebelum ifu haram. Beliau mengklaim, bahwa tindakan
tersebut mernbuktikan bahrln her,rnn pemburu ini belum terlatih.

Adapun jika anjing pemburu meminum darah hasil buman,
menumt kami, her,tuan buruan ini tdak haram. Pendapat ini
dikemukakan hampir oleh seluruh ulama, selain keterangan Snng
dirirrayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari AsySgn'bi dan Ats-Tsauri
bahwa mereka memakmhkan konsumsi hasil brrnrannya. Pendapat
ini tidak kuat.

Aslrsyirazi #s berkata: Apabila anjing
memasukkan kuku atau taringnya pada hewan buruan,
maka dia najis- [alu, apakah wajib membasuhnya? Ada
dua pendapat: fuqaha syafi'i5ryah Pertama, hasil buruan
ini wajib dibasuh tujuh kali yang salah satunya dicampur
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dengan tanah, ini juga yang diqiyaskan pada selain
hewan buruan.

Kedua, tidak wajib membasuhngra, karena
seandainya kita mewajibkan hal tersebut, tenfu harus
membasuh seluruhnya, karena ketika taring anjing yang
berdarah mengenai bagian fubuh hewan buruan, bagian
tersebut najis, dan najis pula bagian lain yang terkena
olehnya, sehingga seluruh fubuhnya najis. Membasuh
seluruh fubuh hasil buman tenfu sangat merepotkan,
maka kewajiban ini gugur, seperti darah nyamuk yang
menempel di kulit.

Penjelasan:

Pemyataan AsySyirazi, "Ketika anjing memasukkan kuku
atau taringnya pada her,van buruan, maka buruan ifu najis",
maksudnya bagian tubuh hewan buruan yang digigit atau dicakar.
Perlu diketahui, bahwa AsySyafi'i hanya menyatakan, "Ketika dia
memasukkan kuku atau taringnya, maka dia najis," fidak
menyingung soal basuhan.

Di antara ulama madzhab karni ada yang berpendapat,
bahwa maksudnln adalah najis yang wajib dibasuh. Beliau
menyebutkan 'najis' dan merasa tidak perlu unfuk menyebutkan
'basuhan', karena ketika sesuafu terkena najis maka otomatis wajib
dibasuh. Perihal basuhan ini tidak dinyatakan secara tekstual oleh
AsySyafi'i karena dianggap maklum.

Dalam kazus ini, para fuqaha Syafi'i5yah mempunyai tiga
riurayat pendapat, sebagai berikut:
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Pertama, bagian tubuh hewan buman yang terkena kuku
dan taring anjing, hukumnya jelas najis. Mengenai kewajiban
membasuh dan membersihkannya terdapat perbedaan pendapat
yang akan kami kemukakan nanti insya Allah. Demikian ini riwayat
AsySyirazi dan jumhur fuqaha Syaf i5yah dari kalangan ulama
Iraq dan Khurasan. Pendapat inilah yang di-nash oleh madzhab
kami.

Kdua, pen!,usun Al Inalrah dan ulama lainnya
meriwayatkan, bahura mengenai kenajisan bagian fubuh tersebut,
maka disini terdapat dua pendapat AsySyafi'i: Pendapt pertama,
najis. Mengenai keruajiban membasuh dan membersihkannya,
maka dalam bahasan ini terdapat peltedaan pendapat. Pendapat

kdua, bagian ifu suci, berdasarkan firman Allah E!, 'i{:-.alfi.W

'&i 'Maka makanlah apa yang untulonu."(es. Al

Maa'idah [5]: 4)

AIIah tidak memerintahkan kita untuk mencuci hasil buruan
anjing padahal umunrnlra bahkan pasti dia terkena gigitan dan
cabikanryTa. Oleh sebab itu, Nabi fi$ tidak menyinggung soal
basuhan seperti yang tercanfum dalam banyak hadits dan
berulangulang pertanyraan soal ini yang diajukan kepada beliau.

Ketiga, apabila anjing mengenai daerah selain saluran
pembuluh darah hewan buruan, hukumnya telah kami kemukakan
sebelumnya. Jika dia mengenai saluran pembuluh yang dipenuhi
darah, hukum najis berlaku dalam seluruh hewan buruan dan
haram memakannya.

Pendapat di atas diriwayatkan oleh Imam Al Haramain.
Menurut beliau, pendapat ini tidak benar, saat kenajisan tersebut,
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dikaitan dengan darah. Otot pembuluh merupakan jaringan yang

membatasi percampuran darah dan daging. Kemudian, ketika

darah memancar, dia mencegah masuknya najis ke dalamnya,

sama seperti air yang menyembur dengan cepat. Ketika aliran

bagian atas terkena najis, dia tidak menajisi aliran di bawahnya.

Apabila kita mengacu pada pendapat ma&hab, bahwa

hasil buruan tersebut najis tetapi tidak haram memakannya. Di sini

terdapat empat pendapat fuqaha syafi'iyyah. Pendapat perkma,
yang paling shahih menunrt fuqaha Syafi'iyyah, adalah pendapat

teksfual yang dFrasrl oleh Asy-Syafi'i, bahwa hasil buruan tersebut

najis dan wajib dicuci tujuh kali yang salah satunya dicampur

dengan tanah. Dengan demikian dia kembali suci dan boleh

dimakan.

Bagian yang wajib dicuci hanyalah bagian tubuh ha,uan

buruan yang terkena cabikan, gigitan anjing atau senfuhan, bukan

bagian 1ang tidak dijamah.

Pendapt kdua, najis tersebut dimaafkan (ma'fu 'anhdl,

jadi tidak wajib dibasuh sama sekali, sekalipun dia najis. Jadi, dia

halal untuk dimakan. Asy-Syirazi mengemukakan dua pendapat

ini. Dimana kedua pendapat inilah yang masyhur.

Pendapt ketiga, wajib dibasuh satu kali dengan air tanpa

dicampur dengan tanah, karena tindakan penyucian yang lebih

dari ini justrtr akan merepotkan dan menyulitkan. Pendapat ini

dikemukakan oleh penSrusun Al Furu'dan Al Bayan.

Pendapat keempat, bahwa hewan buruan yang terkena

najis anjing ini tidak bisa suci dengan basuhan, tetapi bagian yang

terkena najis wajib disayat dan dibuang. Sebab, air liur anjing

tersebut pasti sudah terserap sehingga tidak akan terjangkau air.

Wajh irn masyhur dalam kitab-kitab kalangan ulama Khurasan.
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Namun, tidak disinggung oleh kalangan ulama Irak, bahkan
mereka jtrsbm menegaskan bahwa tidak disyaratkan adanya
pembuangan bagian yang terkena najis. Ularna sepakat soal ini,
seperti disinyalir oleh Asy-Srnrazi.

Bagaimana mungkin pendapat terakhir ini bisa diterima,
pendapat ini batil dan tidak memiliki landasan dalil dalam hadits
maupun qryas. Imam Al Haramain memaparkan, ulama yang
berpendapat demikian memberlakukannya pada seluruh daEng
atau sejenisnya lrang digigit anjing, lain halryra dengan baEan
dagrrg Srang terkena air liumya.

Demikian ringkasan pendapat para fuqaha Syafi'i5yah
dalam kasus heunn buruan yang terkena najis anjing. Secara
singkat dapat kami simpulkan, bahwa dalam kasus di atas, kiranya
ada enam pendapat fuqaha S!,afi'iy!/ah. Perbma, yang palins
shahih uraiib membasuhn3n h{uh kali lang salah satunya
dicampur dengan tanah. Kdua, u,aiib dibasuh safu kali. Ketiga,
najis tersebnrt dimaafkan, lrang tidak wajib dibasuh- Keempat,
heunn buruan tersebut sud. Kelima, bagian Snng terkena najis
anjing wajib dipotong, dan Udak bisa strci dengan dibasuh.
Kanam, jika anjing itu mengenai pembuluh darah, maka
seluruhn5n haram dan tidak boleh dimakan dengan cara apa pun.
Walhhu a'lam-

Cabang: Kami telah kemukakan pendapat yang masyhur
dalam ma&hab kami, bahun bagian fubuh her,rnn buruan yang
terkena kuku atau taring anjing wajib dibasuh tujuh kali yang salah
satwrla dicampur dengan tanah.
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Cabang: Seandainya seseorang menggashab seorang

budak lalu dia berburu, maka hasil buruannya menjadi milik

tuannya. Andaikan seseorang menggashab perangkap atau busur

dan digunakan unfuk berbum, maka hasil buruannya milik si

penggashab, narnun dia wajib membayar upah sarJa standamya.

Apabila seseorang menggasha6 anjing, burung elang, atau

her,ruan pemburu lainnya, mengenai hasil buruannya terdapat dua

pendapat fuqaha S5nfi'iyyah: Pertama, pendapat yang paling

shahih, bahwa dia milik penggashab. Kdua, ihr merupakan hak

pemilik herpan pemburu.

Jika kita berpendapat herwan buruan itu milik penggashab

maka dia wajib membayar ongkosnya, jika barang yang gashab itu

termasuk yang boleh dissuuakan. Sebaliknp, jika kita berpendapat,

bahwa hasil buruan ini menjadi hak pemilik hewan pembum, maka

penggashab wajib membayar denda kekurangannya. Demikian

pula ketentuan yang berlaku pada budak. Wallahu a'lan.
***

Aslr-Syirazi *s berkata: Berbum dengan panah

diperbolehlmn, sesuai dengan hadits yang diriwa5latkan
oleh Abu Tsa'labah Al Ktrus5Tani. Dia berkata: Aku
bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami berada di wilayah
perburuan. Salah seoftrng dari kami mengenai seekor
hewan buruan dengan panahnya- Dia melepas
anjingnya yang terlatih- Ada hewan buruan yang
sempat kami sembelih, ada juga yang tdak sempat
kami sembelih'.
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Beliau bersaMa, 'cJJ( 6:, :Fi |!ei 'cl1o 'c.,5:, v
'i<i I;Jr 1y'J5 'Hewan buruan wng terkena oleh

panahmu, mal<a makanlah. Dan hewan buruan Wng
ditanglrap oleh anjingmu yang terlatih, maka
makanlah-"

Apabila seseorang melempar hewan buruan
dengan benda tajam seperti pedang, anak panah, bafu
yang tajam, dan bagian tajam benda ini mengenainya
hingga mati, maka hasil buruan ini halal. SebaliknS;a,
jika dia melempar herpan buruan dengan benda fumpul
seperti pelum, tongkat atau benda fidak tajarn lainnya,
lalu mengerrainya hingga mati, hasil bunran ini tidak
halal.

Demikian ini berdasarkan hadits Adi bin Hatim.
Dia berkab, 'AI(u bertan3n kepada Rasulullah #
tentang hasil buruan dengan anak panah- Beliau
menjawab, iil'i ,W $ ,*7'*i 6ft ,# g|s.. c*i tit
31s ',t*u dia terkena bagian bjamn5ra mal<a makanlah-

Dan, jil<a dia terkena bagian fumpulnga, jangut engkau
makan karerra dia hewan Wng mati oleh hantanan'.

Apabila seseorang memanah hewan buruan
narnun fidak mengenainya, lalu anak panah ini tertiup
angin hingga rnengenai hewan tersebut dan mati, maka
dia halal dimakan. Sebab, Udak mungkin kita menjaga
lemparan dari angin, karena ifu dia dimaafkan.

Jika seseor.rng memanah lalu mengenai tanah,
ketika dia mendekat ternyata anak panahnya mengenai
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hewan buruan hingga mati, maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat, mengacu pada dua pendapat
tentang orang yang memanah ssaran dan perlombaan
panah, lalu anak panahnya tidak mengenai sasaran,
kemudian begifu mendekat temyata mengenai sasran.

Apabila seseorang memanah burung, lalu jafuh ke

tanah dan mati, maka burung ini halal dimakan, karena
dia tidak bisa mencegah burung tersebut jatuh ke tanah.
Jika burung itu jatuh ke dalam air, lalu mati atau ke
atas dinding, atau bukit, lalu menggelinding dan mati,
maka dia tidak halal- Hal ini berdasarkan keterangan
yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwa Rasulullah
g bersabd., .Ifr E n ifl+1i,!u,1' ;r 7\v WrQi rit,

.:,!:*3 \i M i;tt ,t'u t '.il3,6 ,'J?U fi :o e &, tV b( rf
'Ketika engkau memanah dengan panahmu maka
sebutlah nzilna NIah. Jika engkau mendapatinya (hewan

buruan) telah mati, maka makanlah, kecuali engkau
mendapatiqn telah jafuh ke air lalu mati, larena
engl<au frdak tahu apakah dia mati karena air atau
I<arena panahmu?'-

Penjelasan:

Hadits Abu Tsa'labah & diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim secara maknawi. Abu Tsa'labah berkata: Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, aku berada di wilayah perburuan. Aku berburu

dengan busurku atau dengan anjingku yang belum terlatih dan

anjingku yang terlatih. Apakah yang diperbolehkan untukku?"
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Rasulullah $ menjawab , * y, nt o'f iit |+k oV 6

uV q :Fi ,* lt nr o'!i ,t;J-st &roV 63 ,',K
";<i U'ki *r"tliJr ? &r*Apa wns enskau buru densan

busurmu lalu engkau menyebut nama Attah atasnya, maka
makanlah. Apa 5nng engkau buru dengan anjingmu Jnng terlatih
lalu engkau menyebut nama Allah, maka makanlah. Apa Snng
engkau buru dengan anjingrnu tmng belum terlatih lalu engkau
sempat manyembelihn5m, maka makanlah. "

Hadits Adi bin Hatim yang pertama diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadits Adi yang kedua
diriwayatkan oleh Muslirn.

Kata AJ Mantmh, artinya adalah bafu. .4./ M'radh adalah
anak panah yang tanpa bulu dan tidak punya bagian yang tajam.
Sahr pendapat menyebutkan, bahwa mi'radhberarti besi. Menurut
pendapat lain, kagru yang ditajamkan ujungnya. Al Waqidz, adalah
heunn yang dipukuli dengan tongkat sampai mati.

Kata Al Bunduk dan Ad-Da6us, bentuk jamaknya dababis,
yang artinya tongkat yang kita ketahui bersama. Kata ini
digunakan dalam $nir gubahan Al Jauhari38. Menurutngra, kata ini
mu'rab. Kalimat, jika engkau mengenai dengan ardlrnya maka
jangan engkau makan'. Ardh artinya adalah pendek, lawan kata
dari panjang.

Hulmm: Dalam bahasan ini terdapat bebempa masalah.
Pertama, berbum menggunakan anak panah yang tajam

* Yurrg tepat sgnir gubahan laqith bin Zurarah "Andai merd<a
ja tuhrya torgka t+ongka t i tu'.
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diperbolehkan, berdasarkan ijma' dan beberapa hadits shahih.

Ketika seseorang 5nng boleh berburu dari kalangan muslim atau

ahli kitab, melempar herr,ran bunran hingga mati, di sini terdapat

rincian hukum. Jika hewan ini mati oleh bagian yang tajarn, seperti

anak panah yang berujung tajarn, pedang, pisau, gerigi, bafu

tajam, bambu nrncing, dan barang tajam lainnln selain tulang dan

kuku, maka hasil buruannya halal unfuk dimakan.

Jika heuan buruan ini terkena bagan yang tidak tajam lalu

mati, seperti pelum, tongkat, batu yang tidak tajam, dan kayu yang

tumpul atau juga dia melempamya dengan sesuatu Snng tajam,

narnun her,rnn buruan ini mati oleh bagian , bukan oleh

bagian yang tajam. Demikian ini berdasarkan alasan yang telah

dikemukakan oleh AsySyirazi.

Demikian halnya jika hewan buruan ini terkena lontaran

hrlang atau kuku yang tajam dan mati, maka dia Udak halal

dimakan. Sebab, dia bukan alat untuk menyembelih, jadi sama

dengan barang 1nng tidak tajam.

Ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa apabila h€M/an

buruan ini mati oleh sesuatu yang tidak tajam maka ia tidak halal

dimakan, baik melukainya maupun tidak. Bahkan, seandainya

seseorang melempar burung hingga saluran pemapasan dan

saluran makanannya putus, dagingnya tetap fidak halal. Hal ini

berdmarkan firman Allah "Dan hewan yang mati dipukul'l burung

tersebut masuk kategori mauqudzah.

Ulama ma&hab kami mengatakan, apabila seseorang

melontar hewan dengan benda tumpul atau benda tajam, lalu

bagian yang tumpul justru mengenainya, maka di sini terdapat

rincian hukum. Jika dia menemui hewan buruan ini masih memiliki

tanda adanya keberlangsungan hidup, lalu dia menyembelihnya,
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maka hasil buruan ini halal. Jika dia mendapatinya telah mati atau

masih punya hidup yang tidak berlangsung atau sudah sekarat,

maka dia tidak halal dimakan. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseoftmg melepaskan anjing yang

di lehemya terpasang kalung tajam, Ialu hewan buruan terluka oleh

kalung itu, hasil buruan ini halal. Sama halnya jika dia melepaskan

panah. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Baghawi.

Ar-Rafi'i menlratakan, dua kasus ini berbeda, karena pada

kasus pertama orang tesebut mernang sengaja menembakkan

panah pada heunn hrman, sedang pada kasus kedua dia tidak

bermaksud menggunakan kahmg aniing itu unfuk berburu. Walhhu

a'lam-

Mernrnrrt hematkr (An-Natpawi), yang benar adalah

pendapat yang dikemukakan oleh Al Baghawi, karena dalam

menyembelih tidak diqraratkan adanga kesengajaan.

Cabang: Apabila seekor heuan terpanah oleh tongkat

atau sejenisnp., di sini ada tinjauan. Ar-RulBni
mengatakan, jika torEkat ifu tajam dan bergerak dengan cepat

seperti anak panah, maka hervan tersebut halal. Jika dia Udak

bergerak cepat kecrrali dmgan tekanan, di sini ada beberapa

pertimbangan. Jika tongkat atau kayr tersebut ringan mirip
dengan anak pm*, maka hasil bunrannya halal. Jika berat, dia

tdak halal.

Kdua, Seandainln seseorang memanah hev.ran buruan

namun fidak mengenain5ra lalu anak panah ifu tertiup oleh angin

kencang hingga mengenainya -andai saja tidak ada angin ini tenfu
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fidak akan kena- lalu mati, hasil buruan ini halal dengan alasan

yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Pendapat ini telah

diputuskan oleh ulama madzhab kami dalam seluruh jalur riwayat.

Ar-Rafi'i mengutipnya dari seluruh fuqaha Syafi'1nyah. Imam Al

Haramain mengungkapkan keraguan dalam kasus ini. Pendapat

ma&hab menyebutkan, bahwa dia halal.

Ketiga, apabila anak panah mengenai tanah atau tembok

kemudian jafuh dan mengenai hevuan bunran, atau mengenai

sebongkah bafu lalu menggelinding dan mengenai hewan buruan

atau menembus bafu ifu dan mengenai her,van buman, atau ketika

pemanah menarik busur tiba-tiba benangnya pufus akibatnya busur

terlontar ke atas dan anak panah meleset dan mengenai hewan

buman, maka kehalalan hasil buruan dalam seluruh kasus ini ada

dua pendapat, ini mengacu pada dua pendapat yang dikemukakan

oleh AsySyirazi pada masalah sebelumnya. Pendapat yang paling

shahih adalah menghalalkan hasil buruan ini.

Keempat, ulama madzhab kami menuturkan, apabila

hetu,ran buruan mati oleh dua penyebab: Haram dan mubah,

misaln5n dia mati karena terfusuk anak panah dan terkena peluru

yang ditembakkan oleh seorang atau dua omng pemanah atau dia

terkena ujung anak panah yang tajam hingga terluka kemudian dia

terhantam oleh bagian tumpul anak panah yang bergerak cepat

dan dia pun mati atau juga seseorang memanah heuran buman
(dan kena) lalu dia terjebak ke tepian atas suatu tempat yang tinggi

lalu terjatuh, atau di atas bukit lalu terbanting ke bawah, atau

terjafuh ke air, atau di atas pohon lalu tertimpa dahannya atau
jatuh tepat di atas benda tajam seperti pisau dan sebagainya, maka

hukum hewan buruan dalam seluruh kasus ini adalah haram. Para

ulama sepakat soal ini, berdasarkan alasan yang telah

dikemukakan oleh AsySyirazi.
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seandainya seseorang berhasil melukai hetvan buruan di
atas bukit lalu dia menggelinding ke bawah dan mati, ulama
sepakat, bahwa dia halal dimakan. Jatuh menggelinding ini tidak
berbahaya baginya, karena dia tidak akan i.nenyebabkan kematian,
lain halnya dengan jatuh tertanting.

Seandainya anak panah mengenai burung di udara raru dia
jafuh ke tanah dan mati, ulama sepakat akan kehalarannya, baik
burung ini mati sebelum sampai ke tanah atau sesudahnya, karena
dia pasti akan jatuh. sebab itu, dia dimaafkan, seperti hewan
buruan yang terkena anak panah lalu dia terjafuh dan
menghantam tanah lalu mati, dia pun halal.

Seandain5ra hetrnn buruan yang terkena panah yang
rneleset lalu mati, maka hukr-unn1n seperti buruan grang jafuh ke
tanah, maka dia halal.

seandainya anak panatr tersebut tidak mmpai melukai
burung yang sedang tertang di udara, hanlra membenfur sayapnya
lalu dia jatrh dan mati, ulama sepakat h-uung tersebut haram.
sebab, dia terjah*r bukan karena luka llang bim mengakibatkan
kematian.

Seandainya anak panah ini haryp melukai s€dikit syap
burung, sehingga dia tiiak bilsa mengepak lalu dia terjafuh dan
mati, maka dia haram dimakan.

Jika anak panah ini berhasil meftrkai panfi burung yang
sedang terbang di udara, lalu dia terjatuh ke sumur dan mati, di
sini terdapat bebempa pertimbangan. Jika sumur tersebut berair,
burung ini haram seperti keterangan di depan. Jika fidak bemir,
maka dia halal. Tepian $lmur sarna dengan tanah. Maksudnya,
jika burung ini Udak membenhr dinding sumur.
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Apabila seekor burung berada di atas pohon lalu dia

terkena panah lalu jafuh ke tanah dan mati, maka dia halal

dimakan. Jika dia jatuh di atas dahan kemudian jatuh ke tanah, dia

pun halal dimakan.

Ulama ma&hab kami menerangkan, bahwa benturan pada

dahan pohon atau pinggiran bukit saat terbanting dari atas

berbeda dengan benfuran ke tanah. Sebab, benturan ke dahan,

benturan ke tepian bukit dan terbanting bukan suatu yang pasti

dan tidak urnum, hal itu semestinya tidak teriadi, dan itu dia tidak

toleran. Sedangkan benturan ke tanah itu merupakan suatu yang

lazim dan pasti terjadi, karena ihr dia tolerir.

Irnam Al Haramain punya penafsiran lain dalam dua

ilustasi ini karena banpknya burung yang jatr.rh ke laut dan

berbenturan dengan pinggiran bukit, jika herr.ran buruan ini berada

di bukit. Maka yang berlaku adalah pendapat madzhab yang

pertama. Wallahu a'lam.

Apabila seseorcmg mernanah bunrng yang ada di
permukaan air, lalu mengenainya dan mati, maka dagurgnla halal.

Air ini ibarat brxni baginya. Jika burung ini berada di luar air, lalu

dia jafuh ke dalam air setelah terkena panah, mengenai

kehalalannya ada dua pendapat fuqaha syafi'i5yah, sebagaimana

dikemukakan oleh penyrsun Al Hawi dan lainnya. Al Baghawi

memutuskan keharamannya. Sedangkan dalam SSnrah

Mul<htashar, Al Juonini menghalalkannya.

Seandainya bunrng tersebut berada di atas laut, Al Baghawi

mengatakan, jika si pernanah berada di darat, dia tidak halal. Jika

si pemanah berada di atas pemhu yang sedang berlayar di laut,

maka dia halal.
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Cabang: Seluruh ilustrasi yang telah kami kemukakan di
atas berlaku jika luka yang mengenai hewan buruan ini tidak
mengakibatkan gerakan hewan yang disembelih (harakah al
madzbul). Jika mengakibatkan kondisi tersebut, seperti saluran
pemapasan dan saluran makanannya terpotong, terkena
janfungnya atau isi perutnya terurai dan sebagainya, maka hasil
buruan ini halal.

ndak jarang hasil buruan ini r,rnjib disembelih, dan kejadian
setelah itu tidak berpengaruh padanya seperti jatuh ke dalam air,
tertanting dari bukit, dari dahan pohon, dinding sumur, dan
sebagainlra . Wallahu a'lam.

Cabang: Bila ada seseorang memanah seekor her,rnn

buman dengan dua buah anak panah jika kedua anak panah ifu
rnengenaingra dan mati, jika keduanp mengenai buruan
bersamaan, maka ia halal. Jika salah safunya mengenainya setelah
anak panah Spng lainnya bila anak panah yang pertama hanya

menyerempet dan png kedua fdak sampai membuatrryra mati,
maka ia haram, narnun jika SnnS kedua mernbuahryra mati, maka
ia halal. Apabila anak panah 5rang pertama tidak mengenai heuran

buruan dan png anak panah kedura mampu rnembunuhnlra, maka
her,rnn ifu halal. BqIifu iuga jika seseorcng melepaskan dua anjing
pembum, jika anjing ]rang pedama harrla mernbuat luka ringan
dan yang kedua baru mampu mematikannya, maka ia tidak hald,
baik ia rnengenai bagran tenggorokan atau Udak. Jika ia

melepaskan seekor anjing pembum dan juga anak panah, jika
panah harrln membuat luka ringan dan anjing yang mampu
membunuhnya, maka ia tidak halal namun sebaliknya, jika anjing
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pembr:nr hanya melukai dan anak panahlah yang kemudian

membunuhnya, maka ia halal. Wallahu Alam

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang

memanah burung lalu dia jatuh ke tanah dalam kondisi mati atau

masih hidup kemudian mati seketika, menurut kami dia halal.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, dan Abu

Tsaur.

Malik mengatakan, halal pada iluskasi pertama dan tidak

halal pada ilustrasi kedua. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan satu

keterangan dari Malik sama seperti madzhab kami, yaitu riwayat

hnu Wahab. Mereka dan selainnya sepakat bahwa jika hasil

buruan yang terluka tidak mematikan jatuh ke dalam air lalu mati,

maka dia tidak halal, berdasarkan hadits shahih terdahulu.0

***

Asy-Syirazi & berkata: Apabila seseor.rng

memanah hewan buman atau melepaskan anjing unfuk
menangkapnya lalu berhasil melukain5p n:unun fidak
sampai mati, di sini ada beberapa tiniauan. Jika
pemburu menemukan hewan buman tersebut fidak
punya lagi tanda keberlangsungan hidup, misalnya
perutnya terkoyak dan jeroannya terurai atau
cengkeramannya mengenai bagran fubuh yang rentan,
rnaka dianjurkan unfuk menyembelih lehemya agar dia
lekas mati. Jika dia tidak melakukan hal itu hingga
hewan tersebut mati, maka dia tetap halal baginya,
karena terkaman tersebut telah menyembelihnSn, dan
yang tersisa padanya hanyalah gerakan hewan lBng
disembelih.
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Apabila hewan buruan ini masih memiliki tanda
keberlangsungan hidup, tetapi tidak ada waktu yang
cukup untuk menyembelihnya, maka dia halal. Jika
masih tersisa waktu yang cukup untuk menyembelihnya,
tetapi dia fidak menyembelihnya atau tidak memiliki
alat unfuk menyembelihnya, lalu dia mati, maka
dagingnSn fidak halal.

Keterangan di atas berdasarkan pada hadits Abu

Tsa'labah Al Khuslrani bahwa Nabi $ bersaMa,'ts 6

<|Fr> ki6'^i,ei',s3\?t * lt nr c'fii'-i<llt',$s ct)b

i' e-t 
'ojr:6 ;!;b l)s ;*b \i'of:>'FV'16 'rirsi ut;d i'of.t

(ii?li t6 tdgiu3u I ol: ks ,ttsi ,.sri,?: *'Apa tnns
ditanglrap oleh anjingmu tang tqlatih dan englrau

nzilna NIah padan5a, dan engl<au sempat
menwmbelih lalu menyemfulihn5m, maka mal<anlah-

Jika l<amu frdak *mpat menpmbelihn5n, iang"n
engl<au mal<an- tfrIa seekor anjing membatp-a buraanmu
Ialu engl<au menyebut niilru, AIIah dan xmpat
menyembelihn5sa nnka *mblihlah- Jika engl<au frdak
sempt menyemfulihnga, iangan
memakann5aJ-39

engkau

Hetran bunnn Wng engkau peroleh dengan
tanganmu (dengan panah) dan englau menwbut nama
AIIah sqia *mpat menyembekhn5Ta malra *mbelihhh-
Jih engkau frdak sempat menyembelihn5Ta malm
malranlah'-

39 Redalsi datam kurung ini tdak tercanfum dalam naskah stin hn #f.
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Apabila seekor hewan buruan berhasil ditangkap
oleh anjing atau terkena panah lalu menghilang
kemudian ditemukan dalam keadaan mati, dengan luka
yang bisa jadi mematikan dan mungkin iuga tidak
mematikan, dalam kasus ini terdapat beberapa
pendapat.

Ary-Syafi'i mengatakan, hewan buruan tersebut
fidak halal, kecuali ada keterangan hadits yang

menghalalkanngla,4o maka tidak mengacu pada

pemikiran.

Di antara ulama madzhab lorni ada yang

berpendapat, bahwa dalam kasus ini terdapat dua
pendapat Asy-S3nfi'i. Pertama, halal, berdasarkan
hadits yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, dia
berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku
telah memanah seekor hewan buruan lalu alru

mencarinya namun tidak ada, baru pada malam harinya

aku temukan.' Beliau menjawab , 'JSU lt {i.'Ci"{"' '41, s1

4 "Jika lamu melihat anak panahmu

menancap di tubuhnya dan dia belum dimakan binatang
buas, maka makanlah-'Sebab, secara de facto dia mati
akibat panah tersebut, karena tdak diketahui penyebab
lainnya.

40 Pendapat ini mengao pada prinsip madzhab Asy-SSrafi'i yang menyebutkan
"Ketika sebuah hadits ihr shahih maka ialah madzhabku". Keterangan ini memperkuat
hukum ketidakhalalan hasil buruan dalam kasus ini, kemudian beliau mengikuti hadits
yang menyalahi pendapatrya dan tidak h.tnduk pada hasil pemikiran semata. Ya Allah,

berilah kami petunjuk jalan mereka yang lurus.

'#&
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Kedua, hewan buruan ini tidak halal, berdasarkan
keterangan yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Abu
Margram, dia berkata: Seorang lelaki menemui Nabi $
lalu berkata, 'Sungguh, aku telah rnemanah seekor
hewan buruan, kemudian dia hilang dan kutemukan
dalam keadaan mati-' Rasulullah S bersabda, ;)\t itp
4fi', tV It i,g *serangga sangatlah banyak.' Beliau

frdak men5runth unfuk memakann5a-

Di antara ulama madzhab karni ada juga yang
berpendapat, bahwa dia boleh dimakan, nzunun ini
hanya safu pendapat- Sebab, A$rsyaf i berkata, 'Ia
fidak boleh dimakan jika fidak ada hadits (SnnS

memperbolehkann5fl-" Padahal, hadits memerintahkan
unfuk memakannga-

Penielasan:

Hadits Abu Tsa'labah diriunyatka,n oleh Al Bukhari dan
Muslim secara ringk6. Penielasan redaksinp telah dipaparkan di
atas. Hadits Adi dtuiratatran oleh Al Bukhari dan Muslim.
RedaksinSn babtrnyi, "Jika l<amu manermieannya set&h semalan
atau dua nnlam dan ti&k ditqnula n pdanya sekin bekas
tikaman anak parnhmu, dan angl<au ingin memal<annja, maka
mal<anlah."

Demikian ptrla Al Bukhari dan Muslim merirrngntkan hadits
tersebut dari rivuayat Adi bin Hatim dari Abu Tsa'labah, dia

berkata: Rasulullah $ bersaMa, Jq'-:)$ a6t 'r!t*, '4:, ,i\
|fr t 6 J<, lk rifi'Jika kamu mernanah (heovan buruan dan
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mengenainya) kemudian dia hilang semalam tiga malam, lalu kau

temukan, maka makanlah selama belum membusuk. " Hadits ini

diriwayatkan oleh Muslim.

Ulama ma&hab karni mengatakan, larangan memakan

hasil buruan yang telah membusuk bersifat makruh tanzih, bukan

makruh tahim.

Sementara itu, hadits Ziyad bin Abu Maryam termasuk

hadits gharib. Ziyad yang dimaksud di sini adalah seorang tabi'in.

Hadits tersebut mursal. Nama lengkapnya Ziyad adalah Ziyad bin

Abu Maryam Al Qurasyi Al Umawi mantan budak Utsman bin

Affan rg.

Perlu diketahui, tidak ada informasi yang shahih dari Nabi

,$ tentang larangan makan hasil buruan yang berhasil dilukai

kemudian hilang dan ditemukan dalam keadaan tidak ada

penyebab lain selain luka itu. Pendapat yang memperbolehkan

konsumsi buruan tersebut hanya mengacu pada beberapa hadits

dha'if-

Terkait masalah ini, terdapat pula atsar dari hnu Abbas

yang perlu dikaji kembali. Di antara hadits tersebut yaitu hadits

Atha' bin As-Sa'ib dari Amir (Asy-Sya'bi) bahwa seorang badui

menghadiahkan daging kjang kepada Rasulullah #, Beliau

bertanya, "Dari mana engkau memperoleh daging ini?" Orang

badui itu menjawab, "Aku berhasil memanahnya kemarin, lalu

kucari tapi tidak ditemukan sampai petang tiba. Aku pulang. Pagi

harinya aku mengikuti jejaknya. Temyata, dia ada di dalam gua

(atau di bbbatuan). Ini anak panahku yang menancap di tubuhnya-

Aku mengenalinya."
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Beliau bersaMa, ',rfiGi ala ot<S of o;i Y ,A',*b oi.

* ,!. ro;t; I ,&"lu hilang selama semalam. Tidak ada

kemungkinan makhluk buas lainnya yang membanfumu unfuk
menangkapnya. Aku fidak ada hajat padanya." Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasil. Hadits ini mursal
dha'if.

Atha' bin As-Sa'ib merupakan periwayat yang dha'if.
Diriwayatkan dari Abu Razin, dia menufur-kan: Seorang pria
menemui Nabi $ dengan membarm hasil buman, lalu berkata,
"Aku Hrasil mernanahnga tadi malam, lalu dia menghilang
dariku. Kes€kdon hatnya alnr mendapati anak panahlal
mernncap di ttnuhrfn. Aku mengenal anak panah ihr.' Beliau
bersaMa, ?ada rnalnn hari ada bunSrk makhluk Allah. Mungkin
saja ada heryan 6uas Spng rnembanfumu menangkapnya. Jarfikan
dia darimu-' Hadits ini diriwaSratkan oleh Abu Daud dalam Al
Mansil.

Al Baihad mengatakan, Abu Ra/rn narna aslinp adalah
Mas'ud rrEntan budak Sadq bin Salanah. Dia seomng tabi'in.
Hadits ni rnta[seperti lrang dil@rnukakan oleh Al Bulfiari.

Adqrn dsar dari lbnu Abbas yang diriunyatkan oleh Al
Baihaqi dengan sanad yang di dalarnn5a terdapat seorang lang
fidak dikernl sehin lvtaimrm bin ltlahran. Dia menufurkan: Seorang
badui menemui hnu Abbas. Saat itu aku sedang bersamanya.

Orang ifu berkata, "Aku sering mernanah heunn buruan. Kadang
hasil bunran ifu dibunuh oleh anjing pemburu atas pengetahuanku
dan kadang aku fidak tahu dimana dia mati'. hnu Abbas
menanggapi, "Makanlah herpan buruan yang dibunuh oleh anjing
atas pengetahuanmu, dan tinggalkan hewan buman yang tidak
engkau ketahui tempat kematiannya."
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AsySyafi'i menerangkan, l<ata ma ashmaifu maksudnya

adalah her.ruan buruan yang dibunuh oleh anjing pemburu atas

pengetahuanmu. Sedangkan kata ma anmaifu adalah hewan

bunran yang tidak engkau ketahui tempat kematiannya - Wallahu

a'lam.

Hukum: Ada dua masalah:

Pertama, ketika seseorang melepaskan anak panah dan

sebagainya atau hewan pemburu yang terlatih, baik berupa anjing

atau sebagainya, pada her,van buruan dan berhasil mengenairxTa

kemudian pemburu menemui hewan tersebut masih hidup, di sini

terdapat beberapa tinjauan.

Jika hasil buman ini tidak lagi memiliki tanda

keberlangsungan hidup, misalnya sduran pemafasan dan saluran

makanannya terpotong atau dikhawatirkan telah terpuhrs, atau

usus dan jeroannya terkoyak, -maka dianjurkan menggorokkan

pisau ke lehemya agar dia lekas mati. Jika dia tidak melakukan itu

dan membiarkannya begitu saja hingga mati, ulama sepakat,

bahwa hasil buruannya halal. Dalam kasus ini mereka mengutip

ijma kaum rnuslimin sebagaimana telah dikemukakan oleh Aq1

Syirazi. Hal ini seperti kasus seandainya seekor aniing disembelih

lalu dia meronta-ronta atau lari.

Adapun jika hasil buruan ini masih punya keberlangsungan

hidup, di sini terdapat dua kondisi. Pertama, her,rnn buruan ini sulit

untuk disembelih secara normal tanpa dasar tindakan teledor dari

pembum, hingga dia mati, hasil buruan ini juga halal karena alasan

udzur. Ulama yang berpendapat demikian, juga merujuk pada

hadits yang tercantum dalam Shahk Muslim, bahwa Nabi $
berkata pada Adi bin Hatim "Apa yang ditangkap oleh anjingmu
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untukmu, dan tidak iri makan, maka makanlah, sebab
sembelihannya adalah tangkapannya."

Kedua, tidak kesulitan menyembelihnya, lalu dia
membiarkannya hingga mati atau berhalangan menyembelihnya
karena tindakan sembrono pemburu, lalu hewan buruan ifu mati,
maka dagingnya haram. Sama halnya dengan hasil buruan yang
jatuh ke dalam surnur, lalu pemburu tidak menyembelihnya hingga
mati, maka dia haram unfuk dimakan.

Di antara ilustrasi kondisi pertama, misalnya pernburu tidak
sempat mengambil alat untuk menyembelih atau pisaunya tumpul,
lalu dia mati sebelum sempat disembelih. Ilustrasi lainnya, pemburu
berhalangan menyembelihnya padahal dia punya sisa kekuatan
unfuk rnelakukannya dan akhimya buruan mati sebelum dia
mampu melakukannya. Iluskasi berikutnya, dia tidak punya cukup
waktu untuk menyembelih hasil buruan.

Ilustrasi kondisi kedua, pemburu tidak punya alat unfuk
menyembelih atau alatnya udak berfungsi, maka ulama sepakat,
hasil buruan tersebut tidak halal.

Seandainya pisau unfuk menyembelih menyangkut dalam
sangkumya, sehingga pemburu tidak bisa mengeluarkannya hingga
hasil buruan mati, di sini terdapat dua pendapat. pertama, yang
paling shahih, pendapat ini dikemukakan oteh rnayoritas ulama
madzhab kami, bahwa hasil buruan ini haram, karena dia teledor
tidak mengecek kondisi pisau sebelumnya. Kdua, hasil buruan
tersebut halal. Ini pendapat Abu AIi bin Abu Hurairah dan Ath-
Thabari, karena dia berhalangan.

Apabila pemburu meng-ghasa6 alat untuk menyembelih, di
sini terdapat dua pendapat fuqaha S5nfi'[ryah: perbma, yang
paling shahih, bahwa hasil buruan ini haram, karena kondisi ini
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halangan yang sangat langka. Kedua, hasil buruannya halal, karena

dia terhalang, sama dengan kasus pemburu yang dihadang oleh

hewan buas sehingga hasil buruannya mati. Maka, dalam kasus

hasil buruannya halal, menurut safu pendapat-

Andaikan pemburu sibuk mengasah pisau hingga hasil

bumannya mati maka ia haram, karena dia bisa mengasah pisau

ifu sebelumnya. fu-Ruyani mengatakan, seandainya pemburu

sibuk mencari dat unhrk menyembelih namun dia tdak

menemukannya hingga hasil buruan mati, maka hasil buruan ini

halal karena dia tidak sembrono, lain halnya dengan pemburu 5ang

mengasah pisau.

Seandainya pemburu keliru menggorokkan punggung pisau

ke tenggorokan hasil buruan, lalu dia mati, maka dia tidak halal

karena kesembronoannya. Seandainya pemburu mengembalikan

posisi hasil buruan 5nng teriungkir, dan dia perlu membaliknSra

agar dapat menyembelih.lru, lalu mati atau dia sibuk

menghadapkannya ke kiblat lalu mati, maka dagingnya halal-

Seandainya setelah hasil buruan mati, pemburu ragu

apakah dia sempat rnenyembelihnya atau tidak? Jika sempat

menyembelih, berarti haram dan jika tidak sempat, dia halal? Di

sini terdapat dua pendapat Asysyafi'i karena kontradiktif dengan

hukum asd. Pertama, hasil buman tersebut halal, karena hukum

asalnya menyebutkan tidak adanya kesempatan dan tidak ada

keteledomn. Kdua, hasil buruan ini haram, karena hukum asal

menyebutkan masih adanla kehklupan.

Apakah ketika pembunr berhasil mendapatkan hasil buruan

(dengan panah atau anjing), dia disyaratkan harus lari

mengejamya? Di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iy5nh

png diriwayatkan oleh kalangan ulama l(humsan. Perhn4 bnar,
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hal ifu disyaratkan, karena tindakan tersebut merupakan hal yang
biasa dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi, dia udak dibebani
untuk berlari sekuat tenaga sehingga dapat menimbulkan bahaya
terhadap dirinya. Kedua, pendapat yang paling shahih, tidak
disyaratkan berlari, dia cukup berjalan.

Mengactr pada kasus ini, pendapat shahihadalah pendapat
yang diputuskan oleh Ash-Shaidalani, Al Baghawi, dan sebagainya,
yang menyebutkan bahwa seandainya pemburu berjalan seperti
biasanya dan mendapati hwuan buruan telah mati, sedang jika dia
berjalan cepat, pasti mendapatin5n masih hidup, menurut Imam Al
Haramain, dia harus berjalan cepat.

Menurut karni, dia tidak disyaratkan berjalan, karena orang
yang berjalan seperti biasa keluar dari kelaziman orang yang
sedang mencari sesuafu. Ketika kita mensyaratkan berlari, lalu
pemburu meninggalkannya, dan hasil buruan mati, tetapi pemburu
tidak tahu apakah dia mati pada waktu yang cukup unfuk berlari,
di mana seandainya dia lari, dia tdak akan sempat
menyembelihnya, atau setelahnya? fu-Rafi'i mengatakan, dua
pendapat yang telah diungkapkan di depan, seyogyanya lebih
mendekati kemguan pemburu soal sempat-tidaknya menyembelih
hasil buruan. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorang memanah heruan buruan,
dan berhasil mengenainya hingga terpotong menjadi dua bagian
yang sarna atau tidak sama, maka kedua potong tubuh ini halal.

Jika pemburu memotong safu anggota fubuh hewan
buruan, seperti kaki depan atau kaki belakang dengan pedang, di
sini ada rincian kasus. Jika dia memotongnya, karena luka yang
mematikan dan mati seketika, anggota tersebut dan bagian fubuh
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lainnya halal. Seandainya luka tersebut tidak mematikan, pemburu

menemukan hasil buman dan menyembelih atau kembali

melukainya dengan luka yang mematikan, maka anggota yang

dipotong ini haram, karena dia dipotong dari hewan yang masih

hidup, sedangkan sisanYa halal.

Jika hewan buman ini dapat dilumpuhkan dengan luka

pertama, maka dia menjadi hewan yang dapat dikendalikan,

karena itu dia harus disembelih, tidak cukup sekadar melukainya.

Jika herran buman mati akibat luka tersebut setelah ler,vat

beberapa lama dan tidak memungkinkan untuk disembelih, maka

sisa fubuhnya halal. Sementara, hukum anggota fubuhnya terdapat

dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: Pertama, pendapat yang paling

shahih, bahwa anggota tubuh tersebut haram, karena dia dipotong

dari hewan yang masih hidup. Kasus ini sama dengan orang yang

memotong anggota fubuh kambing kemudian menyembelihnya,

karena potongan tersebut jelas tidak halal.

Kedua, potongan tersebut udak halal, karena luka secara

umum sama dengan sembelihan. Anggota yang dipotong

mengikuti hukum tubuhnya. Jika dalam kondisi tersebut pemburu

melukai kembali her,van ihr, maka di sini ada beberapa rincian- Jika

luka ini mematikan maka hasil buruan ini halal, sedangkan anggota

yang dipotong adalah haram. Jika luka ini tidak mematikan, maka

herr,ran buruan tersebut juga halal. Sementara anggota lpng

dipotong darinya ada dua pendapat fuqaha syafi'iyyah. Pendapat

yarry shahih. menyatakan bahwa potongan ini haram, karena

pemotongan anggota tidak berfungsi sebagai sembelihan heuran

buruan. Wallahu a'lam.
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Kedua, apabila anjing pemburu dan hasil buruannya
hilang, kemudian ditemukan dalam keadaan mati, di sini ada dua
pendapat frrquhu Syafi'i5yah: Pendapat shahih png diputuskan
oleh mayoritas ularna menyebutkan, bahwa hewan buruan ini tidak
halal, karena mungkin saja dia mati oleh penyebab lain sementara
tidak ada buldi lain dia terkotori oleh darahnya. ndak jarang anjing
pernburu melukai hewan buman lalu dia terkena luka yang lain.

Adapun jika heuran buruan ini terluka oleh anak panah atau
anjing buruannya, kemudian hewan buruan ini menghilang, lalu
ditemukan dalam keadaan mati, di sini terdapat rincian masalah.
Apabila luka tersebut mengakibatkan gerakan hewan yang
disembelih (harakah al madzbuharS) maka dia halal. Ketiadaannya
tidak berpengaruh apa pun. Jika tidak mengakibatkan kondisi
tersebut, ada beberapa tinjauan.

Jika hewan buruan ini ditemukan di dalam air atau didapati
ada bekas benturan, luka yang lain dan sebagainya, maka heuran
ini Udak halal, baik anjing pemburu tersebut ditemukan
bersarnanya maupun tidak diternukan, karena dia tidak diketahui
bagaimana dia bisa mati.

Jika hewan buruan ini tidak punya bekas luka yang lain, di
sini terdapat tiga jalur pendapat yang berpangkal dari nash Asy-
Syafi'i. Pertama, hewan buruan ini jelas halal. Kdua, haram
secara pasti. Ketiga, pendapat yang paling masyhur, terbagi
menjadi dua pendapat. Pertama, yang paling shahih rnenurut
jumhur ularna Irak dan lainnya, adalah haram. Kedua, yang paling
shahih menurut Al Baghawi dan Al Ghazali dalam Al-Ihyal bahwa
hewan buruan ini halal. Demikian ini pendapat yang shahih atau
benar, karena beberapa hadits di depan berkualitas shahih, darr
tidak bertentangan dengan dalilyang shahih.
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Dalil yang mengompromikan masalah ini telah disinggung

dalam pemyatan Asy-Syirazi dan statemen kami.

Ulama yang memperbolehkan hasil buruan ini menafsirkan

pemyataan hnu Abbas dan beberapa hadits, andaikan seluruh dalil

lni shahih berisi larangan makruh tanzih. Sementara ulama Snng

mengharamkannlra, menafsirkan hadits-hadits yang

memperbolehkannya, jika luka tersebut menyebabkm gerakan

hewan yang disembelih. Penafsiran ini lemah. Ulama madzhab

kami menyatakan, bahwa masalah ini dinamakan kasus al-ima'.

Wallahu a'lam.

Cabang: Madzhab Para Ulama Tentang Orang
Yang Melukai Hewan Buruan Dengan Panah Atau
Anjing Bumanngra [-alu Dia Menghilang Dan
Diketemukan Dalam Keadaan Mati-

Kami telah sampaikan bahwa pendapat masyhur madzhab

kami mengharamkan hasil buruan tersebut. Pendapat ini

dikemukakan oleh Daud.

Pengikut Abu Hanifah berpendapat, apabila heunn buruan

dan anjrng pembunrnya hilang, dan si pemburu tenrs mencarin5a,

lalu ditemukan dan temyata telah mati, maka ia halal unfuk

dimakan.

Jika pemburu tidak melakukan pencarian dan sibuk dengan

aktifitas yang lain, kami memakruhkan konsumsi hasil buruan ini.

Malik mengatakan, jika pemburu menemukan hevuan

buruan ini pada hari 1nng sarna, dia boleh memakann5ra asalkan

anjing dan anak panah ada di dekatrya, jika Udak ditemukan b€kas
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luka yang lain. Jika anjing atau anak panah tersebut tidak berada

di sana, rnaka hasil buruan ini tidak boleh dimakan.

Ada tiga riwayat pendapat yang diriwayatkan oleh Ahmad.
Pertama, hasil buman ini boleh dimakan. Kedua, dia boleh
dimakan selama hilangnya belum semalaman. Ketiga, jika luka

tersebut mematikan, rnaka dia halal, namun jika tidak demikian,

maka dia tidak halal.

Cabang: Apabila seseorang rnemanah heunn buruan

hingga terpotong jadi dua bagian, lalu mati, maka seluruh

dagingnya halal, baik dia terpotong menjadi dua bagian yang sama

maupun berbeda. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud. Pendapat

ini paling shahih menunrt Ahmad.

Abu Hanifah mengatakan, jika dua potongan tubuh ini
sarna besar atau bagian hrbuh atasnya (kepala) lebih sedikit, maka
sefuruhngra halal. Jika anggota hrbuh yang bersama kepala lebih
banyak, dia halal semq*ara sisanya haram.

Malik mengatakan, apabila seseorang memotong tengah
badan herpan buruan atau memenggal lehemya, maka seluruhnya

halal. Jika si pemburu memotong paha hevuan buruan, paha
tersebut haram dan sisanln halal. Dalil kami adalah bagian yang

menjadi sembelihan bagi bagian yang lain maka dia pun menjadi

sembelihan bagi seluruhnya, seperti bagian fubuh 5nng disepakaf
oleh para ulama.

***

Asy-Slrairazi menyatakan: Apabila seseorang
memaszrng perangkap yang di dalamnya berisi besi, lalu
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seekor hewan buruan tertangkap dan mati oleh besi

tersebut, dia tidak halal, karena dia mati bukan oleh
perbuatan seseorang- Oleh karena ifu, dia tidak halal.

Penjelasan:

AsySyafi'i menyatakan bahwa hewan buruan yang mati

oleh perangkap, baik di dalamnya terpasang pisau maupun tidak

terpasang. Ulama madzhab kami menyatakan: l{ata Al Ahbulah

adalah jerat atau perangkap yang terbuat dari tali, jaring atau jala

yang digunakan untuk menangkap hewan buruan. Ahbulah juga

disebut hibalah yang jamaknya haba'il.

Apabila he'.r.ran buman masuk dalam jebakan lalu mati,

maka fidak halal untuk memakannya, ulama tdak berteda

pendapat di sini, karena dia tidak disembelih oleh siapa pun. Dia

mati akibat tindakan hewan ifu sendiri dan si pemburu hanya

punya safu penyebab ferat, tanpa menyembelihnya). Kasus ini

sarna seperti orang yang menancapkan pisau lalu seekor kambing

diderumkan di atasnya hingga lehemya terpufus, kambing ini jelas

hamm.

Seandainya ujung tali yang berada di jerat tersebut berada

di kaki depan hewan buruan lalu ditarik hingga dia mati, dia juga

haram dimakan, karena dengan demikian dia termasuk heunn
yang mati menggelindng. Wallahu a'lam.

Cabang: Keharaman he',r.ran buruan yang mati di dalam
jerat dan sejenisnya, seperti kami kemukakan di atas, berlaku jika

pemburu tidak sempat menyembelihnya. Ini madzhab kami, juga

madzhab seluruh ulama, kecuali safu keterangan yang diriwayatkan
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oleh hnu Al Mundzir

menghalalkannya, jika si

rnemasang jerat.

dari Hasan Al Bashri bahwa dia

pernburu membaca basmalah saat

Asy-Syirazi *g berkata: Apabila seseortrng

menembakkan panah pada seekor hewan buruan lalu
mengenai hewan buruan yang lain 'hingga mati, maka
dia halal dimakan. Demikian ini sejalan dengan sabda

Nabi s pada Abu Tsa'labah ,'jK "!3i 
''r)b \3 6 'Apa

yang terkena oleh anak panalunu, mal<a mal<anlah'-
Alasanngn, karena hewan buruan ini mati oleh
findakannya, hanya saja tanpa disengaja.

Jika seseorang melepaskan anjing unfuk
menangkap hewan buruan lalu dia menangkap hewan
buruan yang lain hingga mati, di sini terdapat beberapa
tinjauan-

Jika anjing ini menangkap hewan buruan yang
berada di jalur pelepasantrgd, maka hasil buruannya
halal, berdasarkan sabda Nabi #, UIU ii "* 

''r)b':t v
jK iS€i'Apa wng ditangl<ap untukmu oleh anjingmu

dan engl<au frdak sempat menyembelihnya, mala
makanlah-"

Apabila anjing pemburu ini beralih ke jalur !/ang
lain, lalu mendapatkan hewan buruan lain, di sini
terdapat dua pendapat fuqaha syafi'iyyah - Pertama,
hasil buruan tersebut tidak halal. Ini pendapat Ibnu
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Ishaq. Sebab, anjing memiliki kehendak untuk memilih-
Ketika dia beralih lalur, tenfu buruannya atas pilihannya

sendiri, karena ifu dia fidak halal. Kasus ini sarna

dengan kasus anjing yang lepas dengan sendirinya, lalu
menangkap hewan buruan-

Di antara ulama madzhab kami ada yang

berpendapat, 'Hasil buruan tersebut halal, karena

seekor anjing tidak mungkin dilarang beralih ialur ketika

menangkap hewan buruan.

Penjelasan:

Hadits Abu Tsa'labah dan hadits yang lain telah disinggung

di depan- Ulama madzhab kami menyatakan, ketika seseorang

memanah hewan buruan yang dilihatnya atau tidak dilihatrya,

tetapi dia merasakan keberadaannya di tengah kegelapan atau dari

belakang tabir, misalnya hewan ifu ada di antara pepohonan yang

lebat dan dia bermaksud membidiknya, maka hasil buruan ini halal.

Jika si pemburu tidak mengetahuinya, misalnya seseoftmg

memanah bukan unhrk fujuan berburu hannn, lalu anak panahnya

mengenai heruan bunran, menurut pendapat yang shahih darr

dinash, buruan ini tidak halal. Ini sahr pendapat.

Jika pemburu berharap mendapat hewan buruan lalu

memanah, misalnya dia memanah dalam kegelapan malam sambil

berkata, "Mungkin saja aku mendapatkan herpan buruan", temyata

anak panahqn mengenai seekor hewan buruan, dalam hal ini

terdapat dua jalur riwayat. Pertama, hasil buruan ini jelas halal.

Kdua, di sini terdapat tiga pendapat fuqaha q,rafi'ignTah: Pendapat

pertama, yang paling shahih, bahwa dia haram secaftl muflak.
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Pendapat kedua, bahwa dia halal. Dan pendapat ketiga, jika dia
berharap mengenainya dengan dugaan kuat, maka hasil buruannya
halal. Jika buruan itu dilakukan hanya sekadamya, maka hasil
buruannya haram.

Seandainya seorang pemburu memanah ke segerombolan
msa atau melepaskan seekor anjing ke tengahnya, lalu mengenai
seekor darinya dan mati, hasil buruan ini halal tanpa beda
pendapat,.

Seandainya dia bermaksud memburu seekor msa tertentu
dengan cara memanah, lalu mengenai rusa yang lain, di sini
terdapat dua jalur riwayat. Pertama, jelas kehalalannya. Pendapat
ini diputuskan oleh AsySyirazi dan kebanyakan ulama. Kdua,
dalam hal ini terdapat empat pendapat fuqaha Syafi'iy4,rah:

Pendapat pertama, dia halal secara mutlak, berdasarkan alasan
yang dikemukakan Asy-Syirazi. Pendapat kdua, dia haram.
Pendapat keblqa, jika di saat rnemanah dia mengetahui sasaran
bunran, maka buruan tersebut halal, namun jika Udak
mengetatruinya, maka dia tidak halal. Pendapt keempat, jika
sasaran buruannya adalah sebagian dari sekelompok rusa lang
dilihatnya dan dia memanahnya, maka hasil buruannya halal.

Jika panahnya mengenai rusa yang lain, hasil buruannya
tidak halal, baik anak panah ini meleset dari sasaran yang
dimaksud maupun tidak meleset. seandainya seseorang memanah
sesuafu yang diyakininya sebagai bafu, dan temyata dia memang
batu lalu mengenai seekor rusa, rnengenai kehalalan dagingnya,
maka kiranya ada dua pendapat: Pendapat yang paling shahih
menyebutkan, bahwa hasil buruan ini tidak halal. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ash-Shaidalani dan lainnya.
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Jika sesuatu ifu temyata hewan buntan, dan anak panah

meleset darinya dan mengenai hewan buruan lainnya, di sini

terdapat dua pendapat, yang paling utama halalnya hasil buruan

ini.

Andaikan seseorang memanah sesuafu yang dianggap

seekor babi dan temyata memang seekor babi atau seekor hewan

buruan lainnya, namun tidak kena dan malah justru mengenai

seekor rusa, menurut pendapat yang shahih dalam dua ilustrasi ini,

bahwa hasil buruan tersebut tidak halal. Sebab, dia bermaksud

membidik barang haram. Terdapat perbedaan pendapat, jika

temyata sesuafu ihr adalah seekor babi, namun ini sangat lemah.

Andaikan pemburu memanah sesuafu yang dikiranya

seekor hewan buman dan temyata dia batu atau babi dan anak

panahnya mengenai hetu,ran buruan lain, Al Baghawi mengatakan:

"Jika kita memperhifungkan dugaannya ketika pemburu memanah

sesuafu yang dikira bafu temyata he',r.lan buruan dan panahnya

mengenai hewan buruan yang lain, sementara menumt kami, hasil

buruannya adalah haram, maka dalam kmr-s ini hev.ran buman

yang ditangkapnya halal. Sebaliknya, jika kita memperhih.rngkan

fakta sebenamya dan berpendapat tentang kehalalan heuran

buruan tersebut, maka dalam kasus ini hasil buman ifu adalah

hamm."

Demikian ketentuan png berlaku dalam berburu dengan

panah. Adapun jika pemburu melepaskan anjing untuk

menangkap halan buman lalu dia membunuh herluan buruan yang

lain, kita perlu perhatikan hal berikut. Jika anjing ini tidak beralih

dari jalw pelepasan, tetapi di sana ada banyak hanran buruan lalu

dia menangkap heunn yang tidak menjadi target pelepasan

tersebut dan membunuhnSa, di sini terdapat dua jalur riwayat
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pendapat: Pertama, madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa hasil
buruannya halal. Pendapat ini dikemukakan oleh AsySyirazi dan
mayoritas ulama. Dalilnya terdapat dalarn kitab ini. Kdua, ada dua
pendapat fuqaha syafi'i5ryah dalam hal ini: Pendapat pertama,
yang paling shahih, bahwa hasil buruannya halal . Pendapat kedua,
bahwa hasil buruannya haram, seperti anjing pemburu yang lepas
dengan sendirinya.

Jika anjing pemburu ini beralih dari jalur pelepasan, dalam
kasus ini terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'i5yah: Pertama, yang
paling shahih, bahwa hasil buruannya halal, karena dia tidak
dibebani untuk tidak beralih jalur. Selain itu, seandainya hewan
buruan beralih jalur lalu diikuti oleh anjing pemburu dan berhasil
membunuhryu, maka dia jelas halal.

Kedua, dia haram, seperti dikemukakan oleh Asy-Syirazi.
Ketiga, pendapat yang dipilih oleh AI Mawardi, jika anjing ini
keluar menyimpang dari jalumya, maka hasil buruannya haram.
Jika anjing pembum ini keluar ke arah target narnun hewan
br:ruan berhasil mengelak lalu dia menyimpang ke jalur yang lain
dan berhasil memburunya, maka hasil buruannya halal. Tindakan
ini justru menunjukkan kepintaran si anjing, yang tidak mau pulang
dengan tangan kosong.

Imam Al Haramain memutuskan keharaman hasil
bumannya, jika anjing itu menyimpang dari jalumya dan jelas

penyimpangan ini atas kemauannya sendiri, misalnya dia tetap
berada dalam jalur pelepasan selama beberapa lama, kemudian
muncul hewan buruan lain lalu anjing ini mundur dan memburu
yang lain. Wallahu a'lam.

***
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Asy-Syirazi *ts berkata: Apabila seseorang

melepaskan anjing, sementara dia tidak melihat hewan

buruan, latu anjing ini berhasil menangkap hewan

buruan, hasil buruan tersebut tidak halal, karena dia
melepasnya bukan unfuk berburu. Karena ifu, hewan
yang diburunya fidak halal, sarna dengan kasus

seandainln tali kekangnya lepas lalu dia melepaskan diri
dan berburu.

Apabila pemburu menembakkan panah ke udara

tanpa melihat adanya hewan buruan, lalu mengenai

hewan buruan, di sini terdapat dua pendapat- Abu
Ishaq menyatakan, hasil buman ini halal karena dia
membunuh dengan tangannya sendiri dan hanya

kehilangan kehendak untuk menyembelih. Hal itu tidak
diperhifungkan, sarna seperti orang yang memotong
sesuafu yang dikira kaW temyata leher kambing-

Di antara ulama madzhab kami ada yang

berpendapat, bahwa hasil buman tersebut fidak halal-
Pendapat ini shahih, karena dia tidak bermaksud
menangkap hewan buman yang ielas. Jadi, kasus ini
sama dengan orang yang memasang jerat berisi besi,

lalu hewan buruan terperangkap di dalamnya dan mati.

Jika seseorang memegang sebilah pisau lalu
terlepas dan mengenai tepat di atas leher kambing dan
kambing ifu mati, maka dagingnya halal menurut
pendapat Abu Ishaq, karena penyembelihan ini teriadi
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atas tindakannya. Namun, menurut pendapat lain, dia
fidak halal, karena tidak bermaksud menyembelih.al

Apabila pembum melihat hewan buruan lalu
mengiranya bafu atau hewan bukan buman, lalu dia
memanahryn dan berhasil mengenainya hingga mati,
daging buruan ini halal dimakan. Sebab, dia
membunuhnya dengan tindakan yang disengaja. Ia
h*3n tidak tahu kondisi sebenarnya. Ketidaktahuan ini
tidak berpengaruh, suuna seperti kasus orang yang
memotong sesuafu lpng dikira bulon hewan terngrata
dia leher kambing.

Jika pembum melepaskan anjing pemburu untuk
menangkap sasaran yang dimaksud dan berhasil
membunuhnya, maka di sini terdapat dua pendapat
fuqaha syafi'ignh: Pertana, dia halal, s:una
kehalalanqn dengan hasil buruan dengan panah.
Kdua, fidak halal, karena dia melepasnya tanpa ada
hewan buruan. Sama halnya seperti melepas anjing
tanpa ada sesuafu.

Penjelasan:

Ulama madzhab kami menyatakan, ketika pemburu
melepaskan anjing sedangkan dia tidak melihat her,rnn buruan, lalu
mengejar hev.ran buruan yang lain dan berhasil membunuhnya,
hasil buruan ini udak halal, karena alasan yang telah dikemukakan

41 Dahm naskah edisi cetak At Muhadzdzab, AsySyirazi mernasukkan kalimat
"Dan jika ia melihat" sebagai perrnulaan pasal baru yang diawali dengan kata "pasal".
Sementara dalam naskah An-Nawawi di sini redaksi ini udak dipisah menjadi dua
pasal. Beliau telah menjelaskan keduanya.
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oleh AsySyirazi. Demikian ini pendapat madzhab, yang

dipufuskan oleh Asy-Srnrazi dan jumhur ulama.

fu-Ruyani meriwayatkan dalam kitabnya, Al Kafi, dan

fuqaha Syafi'iyyah lainnya, bahwa dalam kasus ini terdapat

pendapat yang menghalalkannya. Pendapat iru s5ndzdan dha'if-

Seandainya seseorang melepaskan panah ke udara, tanpa

melihat adanya hewan buruan atau menembakkan panah ke tanah

lapang untuk menguji kekuatannya atau memanah target lalu

mengarah ke hewan buruan dan berhasil mengenainya hingga

mati, sementara dia tidak mengira itu her,van buruan atau dia

melihatrya tetapi dia memanah ke target lain atau temyata dia

seekor serigala dan dirinya tidak bermaksud memanah herpan

buruan, maka dalam seluruh kasus ini terdapat dua pendapat yang

masyhur, sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berik'rt

dalilnya.

Pertama, pendapat yarry shahih dan di-nash, bahwa hasil

buman ini tidak halal, karena tidak adanlra kehendak dari si

pemburu. Kedua, dia halal. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu

Ishaq.

Seandainya seseorang mencabut pedang dari sangkumya

dan tanpa sadar mengenai leher kambing hingga salumn

pemafasan dan saluran makanannya terpotong, dalam kasus ini

terdapat dua jalur riwayat pendapat: Pertama, pendapat madzhab,

bahwa kambing tersebut menjadi bangkai 5nng haram untuk

dikonsumsi. Pendapat ini dipufuskan oleh Imam Al Haramain dan

lainn5n. Kdua, di sini terdapat dua pendapat fuqaha S5n{i'iryah.

Seandainya seseoftIng memanah sesuafu 3nng dikira bahr,

pangkal sesuatu, manusia png dilindungi maupun tidak dilindungi,

babi, atau binatang lain Sang haram, temlnh dia heunn buruan
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dan berhasil mengenainya hingga mati atau dia mengira hewan
buruan yang tidak halal dimakan, temyata dia halal dimakan atau
mernotong sesuafu yang dikira pakaian dalam kegelapan temyata
leher kambing hingga saluran pemafasan dan saluran makanannya
terpotong atau melepas seekor anjing untuk menangkap sesuatu
yang dikira batu temyata her,van buruan atau dia tidak punya
dugaan kuat semua itu her,r,ran buruan atau menyembelih dalam
kegelapan png dikira hewan haram temyata seekor kambing,
maka menurut madzhab, hasilburuan dan sembelihan dalam kasus
ini halal.

Terdapat pendapat yang lemah dalam menanggapi kasus di
atas, bahura bunran dan sembelihannya haram, karena tidak
adaryla unslr kehendak.

Andaikan seseorang memanah kambing milikn3n yang
terikat dengan anak panah yang dapat melukai, hingga mengenai
saluran pemafasan dan saluran makanan secara bersamaan dan
terpotong, mengenai kehalalan kambing yang sebenamya dapat
disembelih secara normal ini, ada kemungkinan menurut Imam AI
Haramain- Beliau menyatakan, bisa dibedakan antara bermaksud
menyembelih dengan panahnya dan bermarrsud memanah
kambing itu lalu mengenai bagian yang disembelih. Menurut
pendapat Snng paling shahih, dia halal. Wallahu a,lam.

Cabang: Madzhab Para Ulama Tentang Orang
Yurg Memanah Sesuatu Y*g Dikira Bafu Ternyata
Hewan Buruan Dan Mengenainya Hingga Mati-

Kami telah kemukakan bahwa pendapat yang shahih
menurut kami, bahwa hewan buruan tersebut halal. pendapat ini
didukung oleh Abu Hanifah. Malik berpendapat, dia tdak halal.
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Muhammad bin Al Hasan menyatakan, jika dia mengira ifu bafu,

maka hasil buruannya fidak halal. Tetapi, jika dia mengira her,ran

yang haram seperti anjing atau babi, maka hasil buruannya halal,

kecuali jika dia mengira sesuatu ifu manusia, maka tidak halal.

Pemyataan yang sama dikemukalran oleh Ahmad, bahwa

ketika pemburu mengira sesuafu ifu manusia, maka hasil

btrruannya tidak halal. Abu Hanifah, Yusuf dan Muhammad

menyatakan, jika pembtrnr melihat babi hutan, singa, atau serigala

temSata dia rusa, maka hasil buruannya halal. 7-afu mengatakan,

bahwa itu tdak halal.

Cabang: Madzhab Ulama Tentang Orang Yar,g
Melepas Anjing Untuk Menangkap Hewan Buntan
Sambil Membaca Basmalah, I-alu Dia Memangsa
Buman [^ain Di Tengah Jalan-

Menurut madzhab kami, hasil buruan anjing ini halal,

seperti keterangan 5rang teJah dikemukakan sebelumnya. Pendapat

ini didukung oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Malik dan Daud

berpendapat, tdak halal.

AslrSyairazi mengratakan: Jilra hewan yang jinak
menjadi liar atau unta melarikan diri atau terjerembab
ke dalam surnur, sehingga fidak bisa dilakukan
penyembelihan secara normal pada lehem37a, maka
sembelihannya dengan melukai fubuhn3p-

Demihan ini sejalan dengan keterangan lpng
diriunSTatkan oleh Rafi' bin Khudaij, bahwa dia berkata:
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Kami bersama Nabi # dalam sebuah peperangan.
Beberapa orang memperoleh sekawanan kambing dan
unta. Tiba-tiba seekor unta melarikan diri, lalu difanah
sehingga Allah menahannya. Rasurunah g bersabda, 11

uk .*;tfuti W'# U vi , *j, ).)il? r1:ri q lgr t#
'sesungguhngm hetnn-hewen ini punSn ifut liar seperti
sifat liar hewan buas. Hewan tnng frdak dapat t*tirn
kendalil<an darinym, lakulrantah pdmsn seperti ini.,

Ibnu Abbas r& mengatakan, .Hewan ternak yang
fidak mampu engkau kendalikan, dia sama seperti
hewan buruan-' Alasan lainn3n, dia berhalangan
menyembelih pada lehem3n. Jadi, dia sama seperti
hewan buruan. Sebaliknya, jika he*an buruan menjadi
jinak maka sembelihannya sama seperti sembelihan
herpan jinak- seperti halnln, hewan iinak yang berubah
menjadi buas, maka sembelihanrya sarna seperti
sembelihan heuan buas.

Penjelasan:

Hadits Rafi' diriwa5atkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
Atsar dari hnu Abbas berkualitas shahih, diriun5atkan oleh AI
Baihaqi berikut sanadnya. Al Bukhari dalam shahibnya
memberikan catatan terhadap atsar ini dengan redaksi penegasan.
Menurutrya, hadits ini shahih.

Ytata nadd artinSn melarikan diri atau kabur. Sedangkan,
l<ata avnbid merupakan jamak dan abidah berarti buas dan liar,
seperti l<ata abada, ya'bidu d*, g'budu, b'abbadaf artin5n
menjadi liar dan buas.
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Hulnrm:

Ulama rna&hab kami menyatakan, halan konsumsi yrang

bangkaiqn fidak halal ada dua macarn: Yang dapat disembelih

dan herpan liar. Heunn yang dapat dikendalikan hanya halal

dikonsumsi bila disembelih pada bagian leher atau pangkal leh€r,

seperti keterangan sebelurrrr3n. Statemen ini telah disepakati

bersama. Dalam hal ini baik hervan jinak rnauptm harnn liar, jika

dapat disembelih se@ra normal. Misaln5n, her,rnn buruan tersebut

berhasil ditangkap hiduphidup lalu ditahan dan dbembelih. Atau,

heunn itu menjadi liar, maka dia hanp boleh dikonsurrsi jika

disembelih pada bagian leher atau pangkal lehern5ra, sebagaimana

keterangan yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Sementara itu, haran liar seperti heuan bunran, maka

seluruh fubuhnya mempakan objek sembelihan, selama dia masih

bersifat buas. Jika seseoftrng memanahnSa atau melepaskan

heunn pemburu lalu mengenai safu bagian tubuhnya dan mati

maka dia halal unfuk dikonsumsi, sesuai ijma' ulama.

Seandainya heunn jinak berubah menjadi liar, seperti unta,

spi, atau kuda lnng mengamuk, atau kambing dan heunn

sejenisnya kabur, dia seperti her,uan bunran 1nng halal dipanah

pada bagran di luar daerah sembelihan (leher atau pangkal leher),

dengan cara melepas anjing pembunr, misalnya. Menurut lGrni,

dalam hal ini tidak ada beda pendapat, berdmarkan alasan yang

dikernukakan oleh AsySyirazi.

Apabila seekor unta atau heunn peliharaan lainnya

terjerembab di dalam $lmur dan tidak mungkin memotong saluran

pemafasannSa, maka hulnrmnya sarna seperti unta lrang
mengamuk, dimana halal unfuk dipanah, tanpa ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama. Mengenai kehalalannya dengan cara
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rnelepaskan anjing (untuk memangsanya) terdapat dua pendapat
fuqaha SSnfi'iyyah yang diriunyatkan oleh At Mawardi, Ar-Rr4nni,
Aslrstasyi dan lain{ain. Pendapat png paling shahih menurtrt
mereka datam Al Hawi, Al hha dan Al Musbzhri, adalah haram.
Sedang kalangan ulama Bashrah memilih pendapat lnng
menghalalkan. Pendapat pertama lebih rajih. Wallahu a'lam.

Ulama madzhab kami menerangkan, yang dimakstrd
menjadi liar bukan sekadar melarikan diri dan kabur saja. Jika
her,r,ran yang kabur ini dapat dikelar atatr minta banfuan orang lain
unfuk menangkapnlra, dia tidak dikategorikan menjadi liar. Dalam
kondisi demikian, dia hanya halal dikonsumsi dengan cara
disembelih.

Ar-Rafi'i menyatakan, jika dalam kondisi demikian hev,ran
yang mengamuk ini (unta dan sejenisnya) benarjbenar tidak dapat
dikendalikan, para fuqaha syafi'1yah menetapkan bahwa dia
seperti her,rnn buruan. Sebab, dia kadang perlu segera disembelih
seketika ifu, namun membebani si pemilik unfuk bersabar sampai
dapat melakukan penyembelihan secara normal justu akan
memberatkannla.

Imam Al Haramain mengatakan, dalam kondisi seperti ini
se@ra zhahir, menurutku, dia tidak bisa dianalogikan dengan
hetuuan buman, karena sihrasi ini temporer. Beliau melanjutkan,
meski demikian seandainya pembiaran dan tunfutan agar
dilakukan penyembelihan normal justru mengakibatkan bahaya
dan mengancam keselamatan herluan tersebut, maka dia sama
dengan hewan buruan.

Jika pembiaran ini menyebabkan herr,ran yang mengamuk
masuk ke sarang pencuri dan gerombolan pengintai, di sini
terdapat dua pendapat. Pertedaannya pemanfaatan dan
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penrsakan terhadap herr,ran ini haruslah dikenai denda. Demikian

ini pemyataan Imam Al Hammain.

Ar-Rafi'i mengatakan, pendapat ma&hab telah kami

kernukakan dari firqaha S5nfi'iyryrah. Wallahu a'lam.

Cabang: Tata cara melt-rkai png dapat menghalalkan

heru,ran yang mengamuk dan terjere,rnbab ada dua pendapat:

Pertama, SEng paling shahih, pendapat ini dikemukakan oleh Asy
Syrazi dan jumhur, bahun arlrup dih*ai dengan cara apa pun

lrang dapat mematilrannln. Kdua, hanrs dengan hd{a lnng
mematikan. Perrdapat terakhir dipith oleh Al Qaffal dan Imam Al

Haramain.

Cabang: Kefika her,rnn yang mengamuk dan terjerembab

ini dilukai dan mati, maka dia halal, baik hrka tersebut pada paha
lambwrg, atau bagian fubuh lainnya. Dernikian ini pendapat

madzhab dan telah dinash. Pendapat tersebut diputuskan oleh

kalangan ulama lraq dan jumhur ulama l(hurasan.

AI Ghazali menyatakan dalam N Wasith. Rasulullah Sf

bersaMa, U'iA '*i*6 Uiri "Seandaing engkau mqnsuk

lanbungnjn, psti dia halal bagimu." Al Ghazali melanjrr&il, A
Murawazah berkata, disebutkan secara khusus unfuk melukai

lambung, karena luka pada bagian ini mematikan. Karena itu,

tdak boleh melukai bagian yang lain, sekalipun itu dapat

menyebabkan dia mati.

Al Ghazali berkata, ada ulama yang berpendapat, olmp
melakukan segala jenis peluloan yang menyebabkan dia mati.

Demikian redaksi Al Ghazali dalam Al Wasifri. Pendapat ini
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memuat banyak kelemahan, di antaran3a mengubah pesan hadits
dan mengubah hukum.

Hadits di atas ditolak oleh Imam Abu Amr bin Ash-shalah
:9, beliau berkata: Ringkasan yang dikemukakan oleh Al Ghazali
ini berdasarkan hadits yang digunakan dalil dalam kasus di atas
oleh gunrnya, Imam Al Haramain. Beliau menuturkan:
Diriwayatkan bahwa unta milik seorang pria bemama Abu Al
Usyara42 terperosok ke dalam sumur lalu mati. Kisah ini
dilaporkan kepada Rasulullah $, Beliau lalu berkata pada Abu Al
Usyara' , "Sungguh, demi andaisaja karnu menusuk
bagian lambmgnjm, tqttu dia halal bgimu.,,

Abu Amr menSatakan, pemgataan Snng dikemukakan oleh
Imam Al Haramain berisi tiga kesalahan: p*tarna, hadits ini hanya
diriua5ntkan dari jalur periwayatan Hammad bin Abu salamah dari
Abu Al usyara' Ad-Darimi dari ayahnSa, dia berkata: Aku berkata,
"wahai Rasulullah, bukankah sembelihan ifu haqn pada bagian

leher dan pangkal leher?" Beliau bersaMa, G 'r*b i *ji
U 'di riif6" Demi andaisaja engkau menusuk

pahanSa, nisaga ia telah halal bagimu.'Hadits ini diriurayatkan
oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan hnu Majah dalam
kitab-kitab mereka yang mu'tamad.

Ibnu Al usyara' (mengikuti pola kata aqrs5ru'an{latna
aslinya usamah bin Malik. Sumber lain menyebutkan, nama yang
lain. Jadi, pemyataan Imam Al Haramain berisi kekeliruan dalam
beberapa segi.

42 Dahm naskatr syh, gat dan At wahi&h, tertulis At usm'. Dernikian
dikernulolran ol€h Al Hafizh dalarr. At-Tqfiib.
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Perbma, memposisikan Abu Al Uryara' sebagai orang

yang ditegur oleh Nabi *, padahal, lnng dimaksud adalah

ayahn5a Abu Al Uqnra'. Sedangkan Abu Al Usyara' adalah

seorcng tabi'in 5rang terkenal-

Kdua, pemyataan Imam Al Haramain, "Seekor unta

terjerembab ke dalam sumur...dan setenrsnya," bukanlah hadits,

melainkan penjelasan ahli ilmu terhadap suafu hadits- Mereka

menyatakan, bahwa kasus ini terjadi pada saat darurat ketika ia

terjerembab dalam sumur dan sebagainya. Sekalipun Syaikh Abu

Hamid Al Isfirayini setelah mengutip hadits ini tanpa menyebutkan

"terjerembabnya unta" menyatakan, "Pada sebagian hadits

disebutkan, dia ditanSa tentang unta gnng terierembab dalam

sumur. Dia menjawab, 'Bukanlah sembelihan hanya pantas pada

bagian leher dan pangkal leher?' dan seterusnya. Redaksi ini juga

batil, udak dikenal.

Ketiga, pemlntaan, "Andaikan kamu menikam baEan

lambungnya", sebenamSn dia berkata "Pada pahanlp-"

Penyebutan kata "lambung," terdapat dalam atsar Sang telah kami

riwayatkan. As5rSyafi'i mengungkapkan hal ini, dia berkata,

"Seekor unta terjerembab dalam sumur dan lambungnya ditusuk,

lalu Abdullah bin Umar ditanya tentang itu. Dia memerintahkan

unhrk memakann5a ." Asyt-SSnkilah artinya lambung.

Dalam kondisi seperti ini pernyataan yang dilontarkan oleh

Al Murawazah tentang pengkhususan lambung dan bagian sejenis

tidaklah shahih. Dengan begih.r, yang shahih adalah pendapat

ulama lainnya, bahwa dalam kasus unta yang terjerembab dalam

sumur, menyembelihnya ankup dengan melukai bagian tubuh

mana pun. Hal ini berdasarkan hadits yang dirirrn5ntkan oleh Abu

Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Hadits ini dha if.
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Para ularna sepakat, bahwa letak kelemahan hadits ini ada
pada Abu Al Usyara'. Menurut mereka, Abu Al Usyara' periwayat
yang tidak dikenal selain dalam hadits ini. Hanya Hammad bin
Abu salamah yang meriwayatkan ini hadits darinya. padahal, ahli
ilmu hadits sepakat bahwa periwayat yang hanya punya satu murid
disebut majhut kecuali jika dia orang yang ter.kenal keilmuannya,
kesalehannya, keberaniannya atau lainn5ra. sayang, karakter ini
tidak ditemukan pada diri Abu Al Usyara'. Maka, dia periwayat
yang majhul.

Para ahli ilmu hadits sepakat, h*17a Hammad bin Abu
Salamah yang meriwayatkan hadits dari Abu Al-Uqnra'. At-
Tirmidzi menyatakan, hadits ini gharib yang hanya diketahui dari
hadits Hammad. At-Tirmi&i menambahkan, Abu AI Uqnra' udak
pernah meriwayatkan hadits dari ayahnya selain hadits ini.

Al Bukhari menyatakan dalam Tariklrnya tentang hadits
Abu AI Usyara' dan penerimaan haditsnln dari ayahryla.
Pemlntaan ini perlu dikaji,rlang. Wallahu aIan.

Pendapat yang benar, bagran manapun yang dilukai lalu
unta itu mati, maka dia halal, baik bagian lambung, paha, maupun
lainnya. Demikian ini berdasarkan hadits Rafi' bin l(hudail yang
disebutkan dalam kitab ini.

Sabda Rasulullah fu "Hewan temak tnng merepotkanmu,
maka lakukanlah dia seperti,mi" Hadits ini shahih terdapat daram
Ash-shahih, seperti dikemukakan di atas. Tidak ada hadits yang
kontradiktif dengannya, juga tidak ada dalil yang men-takhsi*nya.
Karena ifu, wajib mengamalkan pesan umum dan kernutlakan
hadits ini terhadap setiap hewan temak yang tidak terkendali,
sebagaimana dikemukakan oleh para fr.rqaha Spfi'iyyah. pendapat
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ini telah dt-nash oleh AsySyafi'i. Maka, keterangan lnng
diriunyatkan dari Al Mumwazah terbantahkan. Wallahu a'latn.

Cabang: Apabila dua ekor unta terjerembab dalam sumur,

3nng safu berada di atas yang lain, lalu unta yang berada di atas

berhasil dilukai dan unta Srang mati karena tertimpa unta di

atasnga, rnaka unta yang di bawah hararn unfuk dimakan.

Seandain5a fusukann5a menembus dan mengenai unta

Snng bawah, maka keduanya halal. Jika ragu, apakah unta 5nng
bawah rnati sebab tusukan lnng tembus tersebut? atau karena

tertimpa olehnya? Dan, diketahui dengan jelas fusukan ifu
mengenainya sebelum mati, maka dia halal.

Jika seseorang rtrgu, apakah unta yang di bawah terfusuk

sebelum mati atau setelahnya? Menurut Al Baghawi dalan AL
Fataota, dalam kasus ini memungkinkan dua pendapat yang

mengacu pada dua pendapat dalarn kasus budak png hilang tanpa

ada kabar, apakah dia orkup unhrk membaSnr l<afantatautidak.

Cabang: Seandain5n seseorang memanah hanran yang

tidak dapat dikendalikan lalu dia menjadi dapat dikendalikan dan

mengenai selain bagian sembelihan, maka dia fidak halal.

Sebaliknya, andaikan dia rnemanah heuan yang dapat
dikendalikan lalu menjadi Udak dapat dikendalikan dan mengenai

selain bagran sembelihan, maka dia halal.

Cabang: Madzhab ulama tentang her,rnn jinak dan boleh
dimakan yang menjadi liar sehingga tidak dapat dikendalikan,

seperti unta, kambing, atau sapi lnng mengamuk, atau
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terjerembab ke dalam sumur dan tidak bisa dilukai pada bagian

sembelihan.

Madzhab kami menyebutkan, bahwa seluruh bagian fubuh
hewan ini merupakan bagian sembelihan. Bagian tubuh manapun
yang dapat dilukai lalu dia rnati, maka halal dagingnya. Pendapat

ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Di antara mereka yaifu AIi bin
Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, hnu Umar, hnu Abbas, Thawus, Atha' ,

AsySya'bi, Hasan Al Bashri, Al Aswad bin Yazid, Al Hakam,
Hammad, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq,

Abu Tsaur, Al Muzani, dan Daud.

Sa'id bin Al Musagyib, Rabi'ah, Al Laits bin Sa'd dan Malik
menyatakan, bahwa henryan tersebut tdak halal kecrrali dengan

cara menyembelih pada bagian sernbelihan, yaitu leher dan bagan
pangkal leher. Tempat sembelihan Udak berubah akibat heunn
png menjadi liar atau mengamuk. Dalil kami adalah hadits Rafi'
bin Khudaij yang telah disebutkan sebelumngra.

***

AslrSyirazi g berkata: Apabila hewan yang halal
dimakan dagingnya disembelih dan di dalam perutnya
ditemukan seekor janin yang mati, maka dia halal unfuk
dimakan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Sa'id- Dia berkata: Kami pemah bertanya, "Wahai
Rasulullah, kami sedang memotong Lmta dan
menyembelih sapi dan kambing, sementara di dalam
perut ada janinnya, apakah kami harus membuangnya
atau memalranrryn?'
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Beliau menjawab,ff ttsi '^i€i "og |& q tts
" Makanlah dia kalau kalian mau, karena sembelihanntla
adalah sembelihan indulmym-"

Di samping itu, janin tidak mungkin disembelih-
Oleh karena itu, sembelihan induknya menjadi
sembelihan si janin. Jika janin tersebut keluar dalam
keadaan hidup dan memunghnkan unfuk
menyembelihngria, dia hanya bisa halal jika disembelih,
namun jika dia mati sebelum memungldnlnn untuk
disembelih, dia halal.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id Al Khudri ini diriwayatkan oleh Abu Daud

dengan redaksinya. Abu Daud, At-Tirmi&i dan hnu Majah juga

meriwayatkanya dari Mujali#3 dari Abu Al Wadak, dari Abu Sa'id,

dari Nabi g, beliau bersabda,ff itst 6at i€s "sembelihan

janin adalah sembelihan indulmSn. "

At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini haan. At-Tirmidzi

melanjutkan, maka hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalur

riwayat ini dari Abu Sa'id. Menurutnya, hadits ini diaplikasikan
oleh ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi $ dan generasi lainnp.
Dalam bab ini terdapat riwayat dari Jabir, Abu Umamah, Abu Ad-
Darda dan Abu Hurairah. Demikian pemyataan At-Tirmidzi.

4:l Dahm nasloh syin en galtatulis "Muiahid". Pernrlisan Fng benar adalah
tt{ujali<t ".
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Riwayat di atas berikut riwayat Asy-Syirazi yang dikutip dari

Sunan Abi Daud sama-sama bersumber dari Mujalid. Dia

merupakan periwayat dha'ifyang tidak dapat dijadikan hujjah.

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Bisa jadi karena beliau

hadits tersebut dari jalur lain yang sebagian

menguatkan sebagian lainnya, sehingga dia berkualitas hasan,

seperti dikemukakan oleh At-Tirmi&i. At-Tirmi&i menyebutkan

bahwa dia meriwayatkan hadits di atas dari lalur periwayatan lain

dari Abu Sa'id.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Jabir secara

mat{u' lpng berbr.rnyi "sembelihan janin adalah sembelihan

ibun5n, " dengan sanad yang bagus. Hanya saja, dalam sanadnya

terdapat periwapt yang dinilai negatif oleh ban5nk pakar hadits.

Namun, Al Bukhari berhujjah dengannya dalam Shahihaya.

AI Baihaqi melanjutkan, dalam bab ini terdapat riwayat dari
Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu A1ryub, Abu
Hurairah, Abu Ad-Darda dan Al Barra' bin Azib {&, secara

marfu'. Seperti yang anda ketahui, jalur-jalur riwayat ini saling

menguatkan, karena ifu status hadits ini menjadi hasan dan dapat

digunakan sebagai hujjah, seperti dikemukakan At-Tirmidzi.
Wallahu a'lam.

Kalimat, 'Sembetihan janin adalah sembelihan indukn5n"
maksudnya bahwa sembelihan janin terpenuhi dengan

menyembelih indukngra.4

'u Sebagian ulama di seiumlah kota besar mernbaca kalimat ini dengan
nrenreabkan lata dal<atyang kedu. Jadi, i'rabyang paling tepat unhrk kata tersebut
adalah nashab dengan mernt'uang huruf yang menjadran lMzaf al-Hra@, Vain)
huruf &a/ bsybill Jadi, terjernahny'a menjadi "funblllnn iant sryti sqtbelihan
indula1,a". Pendapat ini dikernulokan oletr Abu Hanifah. Sedanglcn tiga imam lainnp
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Hukum:

Aslrsyafi'i dan para pengikuhya menSntakan, bahwa saat

herluan yang boleh dimakan itu disembelih lalu di dalam perutrya

ditemukan janin png mati, tanpa beda pendapat, janin tersebut

halal, baik dia berambut maupun tidak.

Stnikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam kitabnya, l/
Funtq, menyatakan, bahwa janin tersebut halal jika dia diam dalam

penrt induknya setelah induknya disembelih. Adapun jika janin ini
bergerak-gerak dalam wakfu lama kemudian diam, maka terdapat

dua pendapat: Pendapat yang shahih menyebutkan, bahwa janin

tersebut haram-

Ulama madzhab kami mengatakan, seandainya janin dilukai

dan ditemukan adanya gerakan hewan Sang disembelih kemudian

dia mati, maka hukumnya halal, karena hal ini sarna dengan janin

yang mati di dalam perut induknya sebelum disembelih. t-ain

halnSn, jika janin dilukai dan ditemukan adanya tanda

keberlangsungan hidup dan memungkinkan unfuk
menyembelihnya, tapi dia tidak disembelih hingga mati, maka dia
hamm. Namun, jika tidak memungkinkan untuk menyembelihnya

hingga dia mati, maka janin ini halal, sebagaimana dikemulokan
oleh AsySyirazi dan ftqaha Syali'14Bh, lang diqipskan pada

kasus heunn buruan.

SeandainSa kepala janin telah muncul dari penrt induknlE
dan masih punla tanda keberlangsrngan hidup, kemudian
induknya disembelih lalu sang janin mati sebelum keluar darinp, di
sini terdapat dtra pendapat fuqaha sgnfi'16ph: Pertarna, yang
paling shahih, bahwa janin tersebut halal, karena keluamya

merrbaca nfa'kata dakat kedrn sebagai predikat, terjernahrya "Janin disqnbth
*&h snMlila n itdulaja".
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sebagian janin seperti tidak keluar sama sekali, sama seperti dalam
kasus 'iddah dan seluruh hukumn5n. Pendapat ini dikemukakan
oleh Al Qaffal. Kdua, pendapat ini diputuskan oleh Al Qadhi
Husain dan Al Baghawi, janin tersebut tidak halal kecuali dengan
cara disembelih, karena dia termasuk heunn yang dapat
dikendalikan.

Al Baghawi mengatakan, seandainla janin mengeluarkan
kaldrya. Qyas pendapat yang dikemukakan A Quani Husain,
merryatakan bahtm dia hanrs diluloi dengan pisau dan sebagaiqn
agar menjadi halal. S€p€rt halqn unta 3nng terjerembab di dahrn
surnur.

Seandaiqa di dalam penrt heu,an yang telah disenrbelih
terdapat squrnpal dagng lmtdtghalltSnng belum jelas bentuknya
dan behrrn mernbentuk anggota fubuh, m"ng*ai kehalalanrya
terdapat dua pendapat frrgha syafi'i1ryah mengacu pada kamjiban
ghurrah dan penetapan hulurn istiH dahm lrasus ini. ualhhu
a'htn.

Cabang: Ma&trab para ulama ddam lra$s ianin:
Madzhab q/afi'i menyebutkan, bahwa k€filo hamn 3png

boleh dimakan disernbelih kemudian dari perutryTa keh&r ianin
dalam keadaan mati, maka janin tersch.t tralal. Pendapat ini
dikemulokan oleh hampir selunrh r.darna dari lolangan sahabat
dan tabi'in serta generasi ulama setelahn3a, selain Abu Hanifah
dan Zhafr.

Abu Hanifah dan Zhafr menSntakan, bahun ianin ters€but
tdak halal, kectrali iika dia kehnr dahm keadaan hklup lalu
disenrbelih. Malik berpendapat, jil€ dia kehnr dalam keadaan mati
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yang benhrk dan rambutr5a telah sempuma, malia dia halal

dengan sembelihan indukn5n. Jika bentuknSn belum sempuma dan

belum fumbuh rambut, maka dia haram.

hnu Al Mundzir mengatakan, mengenai kemubahan janin

kami tdak mengetahui seorang pun lang menentang apa yang

telah mereka kemukakan, sampai akhimp muncul Abu Hanifah,

yang mengharamkannlra. Menurutnya, sembelihan satu nlrawa

tidak bisa menjadi sembelihan unh.rk dua n1nwa.

AI l(haththabi mengutip pemyataan Al Mun&ir lnng
mengemukakan dalam kitab yang lain, bahwa tidak ada seorang

ulama pun yang mengutip pendapat Abu Hanifah selain diriryn.

Bahkan, menumtrya, dia sendiri tdak yakin para pengikut Abu

Hanifah sepakat dengan beliau dalam masalah ini. Al l(haththabi

menegaskan, mayoritas ulama mempelbolehkan ianin tetapi

sebagian mereka mensyaratkan janin tersebut telah fumbuh

rambut.

Abu Hanifah berhujjah bahwa sembelihan heunn bukanlah

sembelihan bagi ha,rnn yang lain. Beliau merrlptakan, mereka

menafsirkan hadits, "sembelihan ianin dalah sembelihan

induknya'l maksudnya, sembelihan ianin seperti sembelihan

induknya. Artinya, sembelihlah dia seperti kalian menyembelih

induknya.

Sementara ulama ma&hab kami berhujjah dengan hadits

yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan qiyas pada hulilm heunn

buruan. Al l$aththabi dan fuqaha $Bf iyryah menyatakan, bahrra

pendapat yang dikutip dari riwayat Abu Daud tersebut dalam htab

ini, memuat dalil Snng sangat lugas bagi ma&hab kami, sekaligus

mernbatalkan penafsimn di atas.
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Selain ifu, hakikat janin ialah her,van yang masih ada di
dalam perut. Menyembelih hewan seperti ini tentu fidak
memungkinkan. Jadi, dapat disimprlkan maksud hadits tersebut
bukanlah janin yang harus disembelih seperti induknya disembelih.
Melainkan, sembelihan induknya telah ctrkup untuk menghalalkan
sang janin.

Di antara dalil yang menguatkan keterangan ini yaifu
riwayat Al Baihaqi yang bertunyi, "sembelihan janin pda
sernbelihan indulaya" dan dalam riwalnt Al Baihaqi lainnya
"Sernbelihan janin dengan sernbelihan indulmya." Selain itu,
seandainya maksud hadits di atas seperti apa lang mereka
kemukakan, maka tenfu janin tidak lagi berharga. Padahal, ianin
mengikuti hulurn induknya dalam masalah pemerdekaan begitu
juga dalam hal sernbelihan, seperti anggota h$uh. Wattahu a'latn.

taa

Astrsyirazi a berkata: Ketika seseorang berhasil
mengenai heunn buruan dengan panah atau anjing,
hingga fidak berdaya, dia menjadi milit<ry7a, karena
telah berhasil menahannya dengan tindakannp sendiri.
Seperti halnSn pemburu yang berhasil menangkap
hewan buman dengan tanganngra sendiri.

Apabila ada dua orang yang memanah secara
bergantian, herran burtran itu milik orang llang berhasil
mengenaingra lebih dahulu- Apabila masing-masing
mengklaim lebih dahulu mengenai dan
melumpuhkanrya, dimana pihak lain memanahnya
hingga mati, oriang lredua wajib membaSar ganti dan
daging herpan bunran tersebut fidak halal. Sebab, kedua
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belah pihak sepakat bahwa salah satu dari mereka telah
membunuhnya di saat rnemungkinkan unfuk disembelih.
Jadi, hasil buruan ini tidak halal.

Kedua belah pihak saling bersumpah- Jika
keduanya telah bersumpah, mereka terbebas dari
tuduhan yang dilontarkan pihak lain.

Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa salah
safu dari mereka lebih dulu mengenai, hangra saja orang
yang pertama mengklaim dialah lrang menangkap
buruan ifu dengan panahnln, sedang pihak lainn3Ta

mengklaim, bahwa hewan ifu masih liar sampai
akhimya dia mampu memanahnya, maka pendapat
yang diakui adalah pemyataan pihak kedua- Sebab,
hukum asal menyebutkan hewan buruan ifu tetap dalam
sikap liarnya.

Apabila hewan buruan ini tergolong hewan lpng
dapat membela diri dengan kaki atau s!/apnlp, seperti
burung qabaz dan qatha, lalu salah seorang memanah
dan mengenai kakinSa, kemudian orang kedua
memanah dan mengenai sa!7apn!p, maka di sini
terdapat dua pendapat: Pertarna, hasil buruan ini dibagi
dua antara mereka, karena dia dapat ditaklukkan oleh
tindakan mereka berdua, karena ifu mereka punya hak
yang sama. Kedua, hasil buruan milik orang kedua,
pendapat inilah lpng shahih, karena sifat liar ini
berhasil dihilangkan oleh tindakan orang kedua. Karena
ifu, sehingga ia menjadi hakryn.
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Penjelasan:

Dalam pasal ini terdapat dua masalah. Pertama, hak

kepemilikan hasil buruan dan kedua, sengketa kepemilikan atas

hasil buruan. Penjelasan masalah kedua akan kami paparkan

berikut dua pasal sesudahnya. Ins5m Allah.

Masalah Wtbmq ulama madzlzab lami menyatakan,

hewan buruan dapat dimiliki dengan beberapa cara. Di antaranya

yaifu, menangkap langsung henran btrman tersebut. Di sini tidak

disyaratkan adanya niat untuk memiliki saat menangkapnya.

Bahkan, seandainya seseorang menangkap halan buruan sekadar

unfuk melihatnya, ulama sepakat, bahwa dia telah memilikinya.

Seandainya seseorang berjalan di belakang heunn buruan

unfuk menangkapnya lalu buruan ifu berhenti karena kelelahan,

dia belum memilikinya sebelum berhasil menangkapnya.

Cara berikutnya adalah melukai heuran buruan dengan luka
dan pukulan yang mematikan atau dengan memanahnga, sehingga

dia memilikinln. Begitu juga jika buruan tersebut seekor bumng,

dia memanahnya hingga sayapnya patah sehingga dia tdak
mampu lari dan terbang. Unhrk memiliki her,rnn bunran, cukup

dengan melemahkan kekuatan berlari dan fisiknya agar mudah

ditangkap.

Andaikan seorang pemburu berhasil melukai heuran buruan
lalu dia kehausan dan terdiam, maka di sini terdapat rincian
hukum. Jika kehausan her.r,ran buruan ini karena tidak ada air,

maka dia fidak dinyatakan telah memilikinln. Namun, jika

kehausannya karena hewan buruan tdak mampu mencapai

sumber dL, maka dia memilikinya. Sebab, ketidakberdayaan

buruan tersebut akibat luka.
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Seandainya seseorang memasang jaring dan sejenisnya

untuk menangkap hewan buntan, lalu seekor buruan terperangkap

di dalamnya, maka buruan ini menjadi miliknya. Seandainya

seseorang menggiring her,rran buruan ke arah jaring tersebut, hasil

bunran ini menjadi milik si pemilik jaring, bukan milik orang yang

menlgiring.

Al Mawardi dan lainnya mengatakan, bahwa seandainya

seekor burung terperangkap dalam jaring kemudian jaring ifu
robek dan dia berhasil lepas dan kabur, dalam kasus ini terdapat

tinjauan berikut. Jika jaring ini robek oleh ulah he',r,ran buruan png
terjebak di dalamnya, dia kembali menjadi heuan png mubah dan

boleh dimiliki oleh siapa pun yang berhasil membunrnSn, karena

jaring pemburu pertama belum berhasil menangkapnya.

Jika jaring ini robek bukan karena ulah buruan, maka

pernilik jaring tetap berhak atas bunran ini. Dia tetap menjadi

milil,crln, dan tidak bisa dimiliki oleh orang yiang menangkapnlp.

Al Ghazali dalam Al Wasith, bab At Bia (sumur)

menyatakan, seandainya hanran buruan terperangkap dalam jaring

lalu kabur, maka menurut pendapat shahih, dia tetap meniadi milik

si empunya jaring. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al
Ghazali. Pendapat madzhab dalam kasus ini ada rincian hukum,

seperti dikemukakan oleh Al Mawardi.

Seandainya her,r,ran buruan berilart iaring tersebut sengaja

ditinggalkan, kemudian jaring itu lepas dan dalam kondisi masih

terjerat heu/an buruan kabur, lalu seseorang berhasil

menangkapnya, di sini ada rincian kasus. Jika hetran bunran ini

lari dan dengan jaring yang melilit tubuhnp, maka dia boleh

menangkapnya. Sebaliknya, jika bobot jaring ini membatasi
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geraknya sehingga mudah ditangkap, maka hewan buman ini milik
si empu jaring dan tidak boleh dimilih oleh orang lain.

Ketika seseorang melepas seekor anjing lalu berhasil
melumpuhkan hewan buman, maka dia menjadi milik orang yang
melepaskan anjing tersebut. seandainya dia melepaskan her,tran

buas lainnya dan berhasil melukai dan melumpuhkan herl,ran

buruan ifu, Al Mawardi mengatakan, bahwa jika pemburu ini
mampu mengendalikan heuran buas, maka dia berhak memiliki
he',r,ran buman itu. Jika udak, maka dia tidak boleh memilikinya.

Seandainya hewan buruan lepas setelah berhasil ditangkap
anjing pemburu, dalam hal ini fu-Ruyani berpendapat, bahwa
sebagian fuqaha SSnfi'i5yah men5ratakan: Jika kejadian ini
berlangsung sebelum pemilik anjing menemukannya, maka dia
tidak boleh memilikinya. Jika terjadi setelah dia menemukannya, di
sini terdapat dua pendapat: Pendapat yang paling shahih, bahwa
dia tidak boleh memilikin5a, karena dia belum menangkapnya dan
hewan buruan ifu terus memberontak. Berdasarkan pendapat ini,
setelah kejadian ini herr.ran buruan ini boleh dimiliki.

Kefika pemburu mendesak hewan buruan ke tempat yang
sempit hingga dia tidak dapat berlnruk dan melarikan diri, berarti
dia telah memilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
menggiring hauran buruan ke dalam rumah atau sejenisnya.

Jika seekor ikan melompat ke dalam kolam kecil atau
kubangan kecil di pingglr sungai, maka orang yang menggiringnya
telah memilikinya. Sama halnya dengan oftrng yang menggiring
her,uan buman ke dalam rumah. Kolam kecil adalah kolam yang
ikan masuk di dalamnya dan mudah ditangkap.

Seandainya seekor ikan digiring ke kolam yang lebar yang
sulit ditangkap atau seekor ikan masuk ke dalamn3p lalu merusak
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pernbatasnya, di sini terdapat perbedaan pendapat yang akan

segera karni paparkan instm Allah. Yaitu, dalam kasus her,ryan

buruan png masuk dalam barang milik orang lain.

Jika kita merujuk pendapat yang paling shahih, seseorang

fidak bisa memiliki hewan buruan yang masuk ke rumahnya.

Maka, dengan menufup sekat-sekat kolam ini, pembum teJah

memilih ikan tersebut, karena tindakan ini dapat mempersempit
ruang lingkupnya dan mempermudah penangkapannya. Wallahu

a'lam.

fu-Rafi'i menyatakan, seluruh cara memiliki her,ran buruan

di atas memjuk pada satu hal, yaifu cara memiliki heuan buruan

adalah dengan melemahkan dan mengendalikannya.

Hal tersebut dapat diurujudkan dengan caftr-corir di atas. Wallahu

a'latn.

Cabang: Seandainlp seel<or harnn buruan terperosok di
tanah seseorang sehingga dia dapat dikendalilon, dalam losus fuii

terdapat dr.ra pendapat fuqaha Syafi'ryphz Pahnn, dia

, ini sama seperti kasr.ls hewan bunran lrang
terperangkap dalam jaring. Kdua, 1nng paling shahih, dia fidak
dapat memilikinya, karena dia Udak bermalrsud menyirami tanah

ifu unhrk bertunr.

Imam Al Haramain , perbedaan pendapat

terjadi dalarn losilrs orang 37ang menyirami tanah bukan unfuk
fujuan menjebak heuan buruan dan heunn bunran terperosok ke
dalamnp. Jika, si pemilik tanah bermaksud demikian, maka

hukumnyra sarna seperti pernilik iaring.
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Ar-Ruyani tidak menyinggung soal tanah milik seseorang,
justru dia menyatakan, bahwa seandainya her,van buruan
terperosok padahal dia sedang dicari-cari, maka pemburu tidak
memilikinya, karena tanah licin bukan dari tindakannya. Lain
halnya, jika dia mengalirkan air di tanah tersebut, pemburu
memilikinya, karena terperosoknga buruan ifu akibat tindakannya.
Jadi, tanah licin ini fungsinya sama dengan jaring.

fu-Rafi'i mengatakan, pendapat ini sepertinya merujuk
pada pemyataan Imam Al Haramain tentang fujuan berburu
dengan mengalirkan air ke tanah tersebut.

Andaikan seekor her,van buruan tinggal di sebidang tanah
dan dapat dikendalikan, atau seekor burung bersarang di tanah
seseomng, lalu bertelur dan menetaskannya, sehingga telur dan
anak burung ifu dapat dikuasai, menunrt pendapat yang paling
shahih dari dua pendapat yang ada, bahwa pemilik tanah tidak
boleh memilikinya. Pendapat ini diputuskan oleh Al Baghawi dan
lainnya. Kdua, dia boleh memilikinya

Al Baghawi men5atakan, seandainln seseorang menggali
lubang bukan unfuk menangkap heunn bunran, lalu seekor buruan
terperosok di dalamnya, dia fidak mernilikinya. Jika dia
menggalinya unfuk fujuan menangkap heunn bunran, buruan yang
terperosok ke dalamnya menjadi miliknya.

SeandainSra seseorang menufup pinfu agar ha,r,ran buruan
grang mmuk ke rumahnya tidak bisa keluar, maka ia menjadi
miliknla.

Imam Al Haramain mengatakan: Fuqaha syafi'1ryah
menufurkan, apabila kita berpendapat pernilik tanah dan rumah
tdak memiliki her,ruan buruan itu, maka dia lebih berhak
memilikinya. orang lain tidak boleh memasukkan barang miliknyra
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dan mengambilnSa. Jika dia melakukannya, apakah dia boleh

memilikinya? Di Eni terdapat dua pendapat fuqaha s5nfi'iyyah,

seperti orang Srang memagari tanah tak bertuan dan tanah berhran

milik orang lain, apakah dia memilikinya? Beberapa ilurstrasi ini

lebih berhak unfuk menetapkan kepemilikan, karena pemagaran

itu tnrtuk mengelola tanah, pernbangunan rumah itu Udak

bertuiuan unhrk menangkap heuan btmnn.

Pendapat yang palins shahih, dalam dua ilustrasi di atas,

baik oriang lrang mengeloh tanah t€rs€hft dan orang yang

menangkap heunn hruan adalah silDn-somo mernilikinla,

sekalipxnr mereka penggashab s€bab telah mengabaikan hak

pernilft seUelumnf dan tuan tanah terschrt.

Apabila pernbangwran rurnah ini bertr$.En sebagai saru{l
burung, lalu burungbnnrng Uersarang di dalamqp, atau tanpa

sengaja tangannya menjatr.ilrkan iaring, lalu seekor hrrrran

di dahrrrqTa, di sini terdapat dua pendapat. Sebab,

dahm losus pertatna, terdapat kescngartan, natm.ul statsrlra
lenrah. Sernentara pada losrrs ke&ra, terrdapat p€r{Nasaan dengilt
mernilikiqB, narnun hal ini iuga tanpa dsengaia. Mernrut
pendapat 3Bng paling slnhih, bahua din merniliki heuran hrnran
tersebut pada losrs p€rtama, h.lkan lo$rs l€dua.

Cabang: Seandainya seseorang rnasuk ke kehrn atau

rurnah orang lain dan berturu br.mrng atau heunn lain di
dahmnyra, ularna sepdtat, bahwa penrhrnr ini menriliki h€ilran

hman tersehrt.

Seandainya heunn hrnran rnasuk ke nrnah seseorang dan

ldta berpendapat dengan !/ang pafing sMtih, dia tdak
menrilikinya. Jika ada orang hin Snng marrtup rurnah ters€h*,
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baik fuan rumah maupun orang lain tidak memiriki buruan ini,
karena dia telah melampui batas Snng tidak berhak menangkap
heuran bunran, lain halnya dengan kasus orang yang meng-gashab
jaring dan digunakan untuk berburu.

Cabang: Seandainya anjing terlatih berhasil menangkap
hevuan buruan tanpa dilepaskan oleh pemiliknya, kemudian orang
lain mengambil buruan itu dari mulut si anjing, maka orang
tersebut memilikinya. Demikian menunrt pendapat madzhab
Spfi'i. Pendapat ini telah diputuskan oleh jumhur.

Ar-Rafi'i meriwayatkan dalam kasus ini terdapat pendapat

lnng stndz, bahwa dia tidak memilikinya. pendapat pertama
berhujjah dengan kasus orang llang menangkap anak burung dari
pohon milik orang lain. Dalam kasus tersebut, orang ifu memiliki
anak bunrng ini.

Adapun anjing yang belum terlatih, iika dia dilepaskan oleh
pemiliknya lalu menangkap buruan, lalu buruan yang masih hidup
ini ditangkap orang lain, Ar-Rafi'i berpendapat, bahwa sebaiknya
hasil buruan ini menjadi milik orang yang merepaskan anjing ifu.
Jadi, pelepasannya seperti mernasang jaring yang berhasil
menjemt her,ran buruan. Mungkin, juga sebaliknya, karena anjing
ini memiliki kemauan sendiri.

AslrSlnrazi berkata: Apabila dua orang memanah
seelror hewan buman secartr bergantian dan fidal(
diketahui siapa yang mengenainlra, heuran buruan ini
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menjadi fidak berontak. Asy-Syafi'i berkata dalam A/
Mul<htashar, ia boleh dimakan dan dibagi sama rata-

Abu Ishaq menafsirkan kasus ini pada makna

tekstual pemyataan Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahwa

hewan buruan ini halal unfuk dimakan, karena hukum

asal' menyebutkan dia tetap berontak setelah dilukai
oleh pembum pertama, sampai berhasil dibunuh oleh
pembum yang lain. Jadi, dia halal dan dibagi rata untuk
mereka berdua- Sebab, secara zhahir mereka berdua

telah bersama-sama membum hewan tersebut atas

dasar hukum kepemilikan.

Di antara fuqaha SSpfi'iyyah ada lpng
berpendapat, iika buman ini tetap berontak sampai

berhasil dipanah oleh pemburu yang lain hingga mati,
dia halal dan menjadi milik pemburu kedua- Jika sikap

berontaknln hilang sebab bidikan pemburu pertama,
maka dia menjadi milikn3p. Namun, menjadi fidak halal
jika dia dibunuh oleh pemburu kedua. Sebab, dalam
kondisi ini, buman ini telah dapat dikendalikan. Jadi,
hukum buruan ini mesti dianalogikan dengan kasus

hewan buman lrang fidak berdaya kemudian ditemukan
oleh pemburunya dan disembelih, malo dia halal.

Mereka bersengketa tentang siapa yang

dahulu memanahnSn, maka hasil buman ini
dibagi dua.

Apabila seseorang memanah hewan buman
hingga sifat berontaknya hilang, kemudian orang lain
memanahn5Ta, di sini terdapat beberapa tinjauan- Jika
panah pemburu kedua mengenai saluran pemafasan

lebih
harus
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dan saluran makanannya hingga mati, maka hewan
buruan ini halal dimakan. sebab, dalam kondisi
demikian, sembelihan hewan buruan ini ada pada leher
dan pangkal lehemya, dan dia telah menyembelihnSp
pada bagian tersebut. Artin5n, pembum kedua wajib
membayar harga standar buruan ini yang terah dilukai
dan disembelih oleh pemburu pertarna- sama seperti
kasus orang yang menyembelih kambing yang terluka
milik orang lain.

Jika panah pemburu kedua tdak mengenai
saluran pernafasan dan saluran makanan, maka ada
beberapa rincian hukum. Jika ia mati, ia tidak halal
trnfuk dimakan, karena dalam kondisi seperti ini,
sembelihan hewan buruan semestinya pada leher dan
panglel leher, lalu dia membunuhnya tanpa disembelih,
karena ifu fidak halal. Sebagai kompensasi, pemburu
kedua wajib membayar harga buruan yang terluka ini
pada pemiliknya (pemburu pertama)- Sama seperti
kasus orang lpng membunuh kambing yang terluka.

Apabila panah ini tidak membunuhnya dan hewan
buruan tetap dalam kondisi terluka, kemudian dia mati,
di sini terdapat beberapa tinjauan. Jika dia mati
sebelum ditemukan oleh pemiliknya (pemburu pertama)
atau setelah ditemukan namun fidak sempat
menyembelihngna, maka pembum kedua wajib
membayar harga hewan yang terluka pada pemburu
pertama, karena dia mati oleh lukan3p-

Jika hewan bunran ini ditemukan dan
memungldnlen untuk disembelih, tetapi dia fidak
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menyembelihnya hingga mati, maka ia tidak halal unfuk
dimakan, karena dia tidak menyembelihnya pada bagran

leher padahal mampu melakukannya.

Fuqaha S57afi'ig757ah berbeda pendapat soal denda

hewan buruan tersebut. Abu Sa'id Al Ishthakhri
berpendapat, bahwa pembum kedua wajib membalnr
denda buruan yang terluka, karena pada pemburu
pertama fidak ditemukan lebih dari satu tembakan lpng
menyebabkan buman itu menjadi miliknya -ini
perbuatan yang mubah- dan fidak menyembelih4la
hingga mati. Perbuatan yang terakhir fidak
menggugurkan jaminan, sama seperti kasus orang yang

meluhai kambing orang lain, lalu sang pemilik
membiarkanryn, tidak disembelih, hingga mati.

Ma&hab Syiafi'i menyebutkan, bahwa pemburu
kedua fidak wajib membaSnr harga buruan secar.r
penuh, karena dia mati oleh dua penyebab lpng
dikhawatirkan: Tindakan pelukaan pembum kedua dan
menyebamgra luka lpng pertama- Penyebaran luka
(semakin parah) salna seperti iinayah dalam hal sama-

sama wajib dikenai denda. Apabila kita berpendapat
demikian, maka denda ini dibedakan meniadi dua hal-

Denda yang diberlakukan khusus pada pemburu
pertama gugur atas pembum kedua, dan dia wajib
membayar sisanya. Kami akan menjelaskan hal tersebut
dalam dua tindakan pidana yang dikenai denda, agar

setiap pihak mengetahui kewajibanq;a dan denda ltang
wajib dibayar oleh pemburu pertama, lorni gugurlon
dari pembum kedua
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contoh praktisnya sebagai berikut. Seseorang
mempun3rai hewan buruan seharga 10 dirham, Ial;
buruan ini diluloi oleh orang lain yang dapat
mengurangi 1 dirham harganya, kemudian dirukai lagi
oleh orang lain dan berkurang 1 dirham lagi, kemudian
buruan ini mati. Dalam kasus id, menurut Ulama
madzhab kami, terrdapat enarn riwayat-

Pertarna, pendapat AI Muzani, bahwa setiap
orang dari dua orang yang melukai buruan ini dikenai
denda atas tindakanngra, kemudian mereka wajib
membayar denda buruan ini setelah terkena dua kalilul{a yang ditanggung 6erdua. Orang pertama
membayar safu dirham, dan orang kedua juga
membalnr safu dirham. Selanjutnya, 

- 
harga buruan

setelah mengalami dua luka adalah derapan dirham, ini
wajib mereka bayar berdua, masing-masing sebesar
empat dirham- Maka, mereka masing-masing membayar
lima dirham, karena mereka melakukan ;inJSnh sendiri_
sendiri- Karena ifu, mereka wajib membayar ganti rugi
atas lul€ tersebut- kemudian ketika buruan ini mati
karena dua luka ini, mereka berdua wajib mengganti
hargaqra.

Kedua, pendapat Abu Ishaq, menurutnla masing-
masing pemburu ini wajib membayar setengah harga
hewan buruan pada hari terjadiqp jina3Tah berikut
setengah kerugian akibat tindakan jinaSTah tersebut.

{19t, Relbum pertama wajib membagnr ii-. setengah
dirham- Setengah denda digugurkan darinya, karena
denda jinayah masuk jaminan jiwa. Dia telah menjamin
setengah jiwanya dan jinaSph dibebankan atas setengah
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jaminan itu, juga setengahnya lagi di;amin oleh pihak
lain. Setengah denda lpng ditanggungnya masuk ke
dalam jaminan tersebut lalu digugurkan. Sementara ifu,
setengah denda yang dijamin pihak lain wajib dibarcr-
Jadi, dia dibebani lima setengah dirham.

Begitu juga pihak lain yang melakukan jinaph-
Jika besaran harga hewan' buruan tersebut sembilan
dirham, maka dia wajib membayar separuh hargan5n,
yaitu empat setengah dirham dan kerugian akibat
tindakan jinayahnya sebesar safu dirham. Setengah
dirham ini digabungkan dengan setengah dirham yang
telah dibalpmya. Masih tersisa setengah dirham yang
lain unfuk mengimbangi setengah dirham lpng
dikeluarkan oleh orang pertama. Maka, dia waiib
membagrar lima dirham.

SelanjutnS;a, orang pertama menarik setengah
denda kerugian yans ditanggungnya dari orang kedua,
yaifu sebesar setengah dirham. Sebab, denda kerugian
ini diwajibkan akibat jinayah, atas setengah dirham
yang ditanggung orang pertama. Orang pertama telah
menanggung setengah harga secar.r penuh, lalu denda
kerugian akibat tindakan jinaSnh dikembalilran
kepadan3n-

Kasus di atas sama seperti orang yang meng-
gashab pakaian dari orang lain, kemudian orang lain
membakar pakaian tersebut hingga rusak. PemiliknSp
datang dan penggashab menanggung seluruh harga
pakaian ini, karena dia menarik denda kerugian atas
terbakamya pakaian tersebut pada si pelaku jinayah.

Al Majmu'S)tarahAl Muhadzdzab ll Su



Dengan demikian, orzrng pertarna dikenai denda lima
dirham dan orang kedua juga lima dirham. Pendapat
Abu Ishaq ini senada dengan pemyataan Al Muzani
dalam hukum 1nng sarna, sekalipun dari jalur
periwayatan berbeda.

: Ketiga, pendapat Abu Thayib bin Salamah,
bahwa masing-masing pelaku jinagph dikenai kewajiban
membayar setengah harga hewan buruan pada saat
terjadi findakan jina3ph berikut setengah ganti rugi atas
jinaSTahnya. Setengatr denda ini masuk dalam denda
lpng dijamin oleh pemiliknya. Mirip dengan pemgrataan
Abu Ishaq, hanya saja Abu Thayib mengatakan, or.rn5l
kedua fidak wajib membayar apa pun pada orang
pertama- Selanjutnya, perhatikan apa akibat yang bakal
terjadi dari tindakan setiap orang-

Sebagian denda dikumpulkan dengan lrang lain.
Sepuluh dirham dibebankan padanya. Maka, orang
pertama dikenai denda lima setengah dirham,
sedanglran orang kedua lima dirham- Jadi, totalnya
adalah sepuluh setengah dirham. Lalu, jumlah ini
dibagikan, sehingga denda yang wajib dibaSlar oleh
orang pertama adalah lima setengah, sedangkan pada
orang kedua sebesar lima dirham-

Keempat, pendapat yang dikemulrakan oleh
sebagian fuqaha Syaf igglah, bahwa orang pertama
wajib membayar denda kerugian akibat jinayahnya-
Setelah itu, harga hewan buman tersebut ditanggung
keduangn, masing-masing setengah. Orang kedua fidak
wajib memba3nr kerugian akibat jinaglah.
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Jadi, oftmg pertama uajib membalnr safu
dirham, kemudian keduanya menanggutlg denda
sembilan dirham: masing-masing terkena empat
setengah dirharn- Walhasil, orang pertama wajib
membayar lima setengah dirham, dan orang kedua

empat setengah dirham. Sebab, orang pertama
melakukan jinafh seorang diri, karena ifu dia uniib
membaSar denda kerugiannya, kemudian digabungkan
dengan jinaph orang kedua dan bertambah parahnya
lul<a akibat findakan orang pertama. Jadi, kematian
hewan buruan tersebut akibat ulah mereka berdua- Jadi,
harganya ditanggung berdua.

Kelima, pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha
Spfi'[6ph bahwa denda kerugian masuk dalam harga
herpan buruan. Jadi, orang pertama wajib membaSrar

setengah hargan3n di saat melalnrkan findalnn iinafh
tersebut. Yaitu empat setengah dirham dan
menggugurkan satu dirham. Ia meryliatalnn, sungguh
aku fidak menemukan alasan unhrk meurajibkian
pemba3nran safu dirham padanya.

Keenarn, pendapat Abu Ali bin Khairan. Denda
kerugian akibat jinayah lpng wajib dibayar oleh masing-
masing, masuk dalam harga hewan bunran tersebut.
Jadi, hewan buruan saat jinayah pertama dikumpulkan
dengan harga hewan buruan saat jinayah kedua. Jadi,
totalnya adalah Sembilan belas dirham. Selanjutnya,
jumlah itu dibagilon kepada mereka berdua. Denda
sepuluh dirham dibebankan pada pemburu pertama dan
denda sembilan dirham dibebanlran pada pembum
kedua. Demikian ini jalur riwayat !/ang paling shahih,
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karena para ulama yang mengemukakan empat riwayat
ini fidak memasukkan denda kerugian dalam ganti
lrerusalran jiwa. Hal ini fidak diperbolehkan karena
denda kerugian masuk dalam ganti kenrsakan jiwa.

Ulama lnng men3ratakan riwayat kelima
mewajibkan sembilan setengah dirham unfuk
membayar denda hewan buruan seharga sepuluh
dirham ini. Jadi, setengah dirham harganln telah
digugurlon. Hal ini tidak diperbolehkan.

Perrjelasan:

Pasal ini dan dua pasal sebelum serta sesudahnya masih
berhubungan. IGsus-kasusnya saling berkaitan dan ankup rumit.
Ar-Rafi'i telah meringkasnp. Aku (An-Naunwi) ins5a Attah al.arn
mengutip pemlntaannlra, ditambah dengan keterangan yang
belum disinggung berikut catatan atas pendapat ArySyirazi.

Ar-Rafi'i mengatakan, bahwa percekutuan dan sengketa
atas hasil buruan ada 4 kondisi:

Kondisi periama, heuran buruan terkena dua luka akibat
tindakan dua orang. Luka yang pertama tidak mematikan dan
Udak melumpuhkan, her,rnn buruan tetap mampu berontak,
sedangkan luka kedua mematikan atau melumpuhkan. Datam
kasus ini her,van buman adalah milik pemburu kedua dan tindakan
pemburu pertama tdak dikenai denda apa pun.

Apabila luka yang pertama mematikan, maka her,rnn
bunran itu milik pemburu pertama dan pemburu kedua wajib
membalnr kerugian atas daging dan k rlitnfru akibat panahnya.
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Jika luka yang pertama mampu melumpuhkan, maka

heuran br.man dapat dimiliki dengan sebab itu. Hukum trdalon
pelukaan 57ang kedua dirinci sebagai berikut. Jika luka tersebut

mematikan, sehingga saluran pemafasan dan saluran makanannp

terputus, maka heunn buruan ini halal bagi pemburu pertama.

Pemburu kedua wajib membayar setengah harga her,r,ran buruan ini

baik dalam kondisi disembelih dan dilumpuhkan kepada pemburu

pertama.

Imam Al Haramain menyatakan, selisih denda ini akan

tampak jika herruan buruan ini masih punya keberlangsungan

hidup. Jika herr,ran buruan ini tersiksa, sekiranya dia tdak
disembelih dia pasti mati, menunrtku, dendanya tidak berlurang

sedikit pun sebab adanya sembelihan.

Apabila pemburu kedua melukai heruuan buruan ini dengan

tuka Srang mematikan, tidak dengan memotong saluran pemafasan

dan saluran makanan, atau juga bukan luka yang mematikan,

dimana dia mati akibat dua luka tersebut, dia tergolong hannn

buruan.

Hukum yang sama berlaku pada kasus orang lnng
memanah hewan buman hingga lumpuh kemudian memanahngra

untuk yang kedua kali, sehingga terkena luka yang mematikan,

tanpa memotong bagian sembelihan. Pemburu kedua u/aiib

membayar harga hewan buman yang terluka secara penuh, jika

luka tersebut mematikan. Jika luka ini tidak mematikan dan herpan

buruan mati akibat dua luka ini, rnengenai besaran katajiban
dendanya diperdebatkan oleh para ulama. Di sini kami akan

kemukakan ulasan pembukanya, sebagai berikut.

Apabila seseorang melukai budak milik seseorang atau

her,van temak orang lain atau her,ran buruan milik orang lain yang
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harganya sepuluh dinar dan kenrgian akibat luka ini safu dinar,
kernudian oftrng lain rnelukainya dengan kerugian yang sama, yaitu
safu dinar, hanan atau budak tersebut kernudian mati akibat dua
luka ini, mengenai kavajiban 3nng mesti dipenuhi dua orang grang

melukai ini terdapat enam pendapat fuqaha $7afi'!ryah yang
poprler:

Pertama, orang pertama wajib mernbapr lima dinar, dan
oftmg kedua empat setengah dinar, karena kedua luka ini tersebar
dan mematikan. Karena ifu, masing-masing orang wajib membayar
separuh harga. Ini pendapat hnu Suraij. Pengikut Syafi'i men-
dha'ifl<an pendapat ini, karena di dalamnya terdapat pengabaian

setengah dinar dari harta si pemilik heunn.

Kdua, pendapat ini dikemukakan oleh Al Muzani, Abu
Ishaq Al Marwazi dan Al Qaffal, bahwa masing-masing pihak wajib
membayrar lima dinar, karena setiap omng menanggung kerugian
akibat tndak jinayahn5ra sebesar satu dinar. Dan dia unjib dibayar.
Kemudian, hanaan ini mati akibat dt'a luka tersebtrt, oleh karena itu
lredua orang ini r,rnjib membayar sisa hargaqa, yaitu delapan dinar
png ditanggung berdua. Masing-masing setengah harga, yaifu
lima dinar.

Mengacu pada pendapat di atas, seandainSra luka pertama
mengurangi nilai safu dinar dan luka kedua menguangi dua dinar,
orang peftama wajib membaSar empat setengah dinar, dan orang
kedua lima setengah dinar. Seandainya luka lnng pertama
mengurangi harganSn sebesar dua dinar dan luka kedua
mengurangi harganln safu dinar, maka kondisi ini dibalik, sehingga
orang pertama wajib membayar lima setengah dinar, dan orang
kedua empat setengah dinar. Fuqaha S5rafi'ignh mqr-dha'if*an
pendapat ini, karena di sini menSamakan denda dua belah pihak,
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padahal ada selisih harga di saat mereka menangkap heunn

buruan tersebut.

Ketiga, diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dari Al

Qaffal, bahwa orang pertama wajib memba5ar lima setengah

dinar, dan orang kedua lima dinar, karena iinayah masingmasing

pihak mengurangi nilai heunn sebesar satu dinar, kernudian luka

ini semakin parah. Kerugian gugur jika jinaSah ini menghilangkan

nlnwa. Masing-masing pihak dilnrangi setengah kenrgiannSn,

karena yang ditemukan pada havan buruan ini kondisi yang

mendekati kematian.

Mereka men5nnggah pendapat ini. Di sini terdapat

penambahan ka,rnjiban bag pelaku kenrsakan. Al Qaffal
menanggapi, bahwa jinayah terkadang mengakibatkan ka,rajiban

tambahan, seperti kasus orang lang memotong dtra tangan

seoftmg budak, kemudian oftmg lain membunuhnp.

Argumen ini disanggah, bahwa orang yang mernotong dua

tangan tidak terlibat dalam pernbunuhan tersebut. Justru,

pembunuhan menghilangkan bekas potongan tangan ifu dan

bahkan berfungsi sebagai penyembuhan. Kondisi ini b€rtolak

belakang dengan kenyahan png ada.

Keempat, Abu Ath-Thayib bin Salamah berpendapat,

bahwa masing-masing pihak uajib mengeluarkan sepanrh

harganya pada hari terjadinya jinaynh berikut sepanrh kerugian.

Akan tetapi, ka,vajiban ini tidak boleh melebihi harga hewan

buruan. Ka,vajiban mereka dihimpun kira-kira senilai 10,5 dinar.

Nilainya png sepuluh dinar, dibagi sehingga menjadi sepuluh

setengah dinar untuk rnenjaga selisih antara

Jumlah seluruhqn dipecah menjadi nilai setengah dinar.

Jadi semuanya ada 27 dinar. Oang pertama wajib menanggung
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11 dinar dan orang kedua sepuluh dinar. Pendapat ini dha'if,
karena memisahkan kerugian akibat jinayah dari jaminan jiwa.

Kelima, pendapat ini dikemukakan oleh pen! rsun At-
Tagrib dan lainnya, serta dipilih oleh Imam Al Haramain. orang
pertama wajib membayar lima setengah dinar dan orang kedua
empat setengah dinar. sebab, orang pertama jika melakukan
jinaph sendirian, dia dikenai denda lO dinar. Jadi, seluruh
keurajibannya tidak sugur kectrali apa !,ang diunjibkan kepada
orang kedua. &ung kedua melakukan jinayah dengan denda
setengah harta 3ang sebanding dengan 9 dinar. pendapat ini juga
dhaIf.

Keenatn, pendapat ini dikemukakan oleh hnu Khairan dan
dipilih oleh penyusun Al lfshah, kalangan ulama Irak memufuskan
untuk merajihkannya. Dia menghimpun dua harga, sehingga
jumlahnya menjadi 19 dinar, Ialu bagian yang rusak diberikan
padanya, yaifu sepuluh dinar. Lebih jelasnlra, orang pertama wajib
membalar sepuluh bagian dari 19 bagian Sang ada, sedangkan
orang kedua 9 bagian dari 19 bagian yang ada. Wallahu alam.

Adapun jika jumlah pelaku jinaph ada tiga orang; kerugian
setiap jinarh adalah safu dinar dan harga heuan buruan ini
sepuluh dinar, mengacu pada riurapt Al Muzani, maka masing-
masing wajib membaSar tiga satu pertiga bagian. Menurut
pendapat ketiga, orang pertama wajib membayar empat dinar, di
antaranya tiga satu pertiga dinar. Yaitu sepertiga bagian harga dan
duapertiganya adalah duapertiga dari kenrgian4s.

Sementara ifu, kewajiban orang ketiga ada tiga, di
antaranya dua safupertiga dinar, yaifu sepertiga harga pada hari

a5 Denrikian tercantum datam kitab asli. Beliau meninggalkan ka,rnjiban orang
kedua. Secara zhahirkewajiloarvryasama dengan orang kedrn.-
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teriadinya jinayah, sedangkan duap€rtiganlra adalah kerugian.

Maka totalnya adalah sepuluh duapertiga dinar.

Menurut pendapat keempt baran sepuluh ini dibagi

menjadi sepuluh dan duapertiga. Sedangkan menunrt pendapat

kelima, orang pertama wajib membalar empat satupertiga dinar,

orang kedua tiga dinar dan orang ketiga sebesar dua pertiga dinar.

Mengactr pada ovajh keenatn, maka seluruh harga ini digabungkan

menjadi dua puluh tujuh bagian lalu dibagi sepuluh.

Adaptn jika seseorang melukai budak atau lrerpan buruan

miliknya dan orang lain melukainya juga, perlu kita lihat jinayah si

pemilik, apakah dia yang pertama atau kdua? Dia mengeluarkan

denda menurut pendapat terkuat lalu bagianrryn gugur dan wajib

mengeluarkan bagian orang lain.

Diriwa5ntkan dari Al Qadhi Abu Hamid Al Maru/azi bahwa

pendapat Snng dikemukakan tentang dua jina5nh terhadap h,rdak,

terjadi dalam kasus ketika jinafrah tidak dikenai kerugian yang

pasti. Jika terdapat kerugian yang pasti, budak dalam kasus ini

tidak sama seperti hewan temak dan her,r,ran buruan yang telah

dimiliki.

Bahkan, seandainga seorang budak dilukai oleh orang lain

dengan iinalrah yang tidak punya kenrgian png jelas, sernentara

harga budak ini serafus, lalu tndakan jinasah ini mengurangi

sepuhrh dinar, kemudian orang lain meh.rkainSa dengan jinafh
Snng tidak menimbulkan kenrgian lalu mengurangi sepuluh dinar

lagi dan budak ihr mati akibat tindakan mqeka berdua. Dalarn

kasus ini, pelaktr pertama dikenai denda lima puluh lima dinar dan

pelaku kedua sebesar lima puluh dinar, dimana yang lirna dinar ifu

diberikan kepada pelaku pertama.
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Al Qadhi Abu Hamid menyatakan, seandainya seseorang
memotong tangan seorang budak yang berharga seratus dinar, lalu
orang lain memotong tangannya yang lain, maka orang pertama
wajib rnembayar setengah kerugian tangan, yaitu rima puluh lima
dinar dan setengah harga pada hari terjadinya jinayah, yaihr lima
puluh dinar- orang kedua wajib membayar getengah kerugian
tangan, yaifu dua puluh lima dinar dan setengah harga pada hari
terjadinya jinayah, yaitu empat puluh dinar. .rumlah seluruhnya
adalah serafus empat puluh dinar, ini semua jumlah yang
diserahkan kepada tuan sang budak.

Alasannya, jina5ph yang menyebabkan kerugian, pasti
keu'rajibannya bisa bertambah dari harga budak tersebut, seperti
kasus budak 5nng dipotong dua tangannyra lalu dibunuh oleh orang
lain. Penjelasan kasus ini telah disinggung sebelumnya.

Kembali pada bahasan her,rran buruan. Apabila pemburu
pertama melukai hewan buman yang tidak mematikan dan dia
mati oleh dua luka tersebut, di sini ada beberapa tinjauan. Jika
her,,tran buman ini mati sebelum pemburu pertama sempat
menyembelihnya, maka pemburu kedua wajib memba5ar harga
heunn secara penuh yang terluka dengan luka yang mematikan,
karena dia mati oleh perbuatannya.

Berbeda halnya jika dia melukai kambingnya sendiri dan
orang lain ikut melukainya hingga mati, maka orang kedua hanya
berkar.rajiban membayar separuh harga. sbbab, masing-masing
tindakan melukai dalam kasus ini haram dan kematian kambing
tersebut akibat tindakan mereka berdua. selain itu, tindakan
pemburu pertama di sini merupakan usaha sekaligus sembelihan.

Konsekuensi pemyataan fuqaha Syafi,iy4,rah dapat
diungkapkan, apabila harga hetryan buruan disamakan dengan
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sepuluh dirham bagi hannn terluka png dengan luka ynng tidak

mematikan dan sembilan dirham unfuk heunn yang terluka

mematikan, maka pernburu kedua wajib membayar sembilan

dirham.

Pengnrsun At-Taqnb menambahkan, bahwa tindakan
pemburu pertama, sekalipun tidak mematikan, dia berpengaruh

pada sembelihan dan terjadinya kematian secara pasti. Karena ifu,

tindakannya patut diperhitungkan.

Ada safu pendapat menyebutkan, bahwa jika luka her,ruan

buruan ini tidak mematikan harganya mendekati sepuluh dirham,
jika lukanya mematikan maka berharga sembilan dirham dan jika

dia disembelih hargaryra delapan dirham. Pemburu kedtra dikenai

denda sebesar delapan setengah dirham. Sebab, dirham

merupakan timbal balik atas kematian her,van tersebut lang
disebabkan oleh tindakan dua orang, dia diambil dari
mereka berdua.

Imam Al Haramain mengatakan, masih terbuka ruang

unfuk mengkaji kasus ini. Bisa juga dikatakan, pemburu Snng
mematikan hewan buruan (mufsid memutus pengaruh tndakan
pemburu pertama dari segala seginya. Pendapat yang paling

shahih adalah dikemukakan oleh penyusun At-Taqnb.

Apabila memungkinkan unfuk disembelih, lalu heunn
buruan ini disembelih, maka pemburu kedua wajib memberikan
kenrgian akibat luka tersebut, jika nilain5n berkurang. Jika dia tidak
menyembelihnya dan membiarkann!,a sampai mati, di sini terdapat
dua pendapat fuqaha S5afi'iyyah: Pertama, pembum kedua tidak
dikenai denda apa pun, selain mengganti kerugian, karena
pemburu pertama fehh melakukan tindakan sembrono dengan

meninggalkan pernTembelihan.
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Kdua, yang paling shahih, bahwa dia membayar denda
melebihi kerugian Snng ditimbulkan. Tidak melakukan sembelihan
fidaklah berarti menggugurkan denda, seperti kasus orang yang
rnelukai karnbingnya dan tidak menyembelihnya padahal
memungkinkan unfuk itu, maka jaminannln tdaklah gugur.

Terkait denda yang harus diserahkan, terkait masalah ini,
maka ada dua pendapat. Al{shthakhri mengatakan, pelaku
menjamin seluruh harganya seperti her,r,ran yang terluka
mematikan, sebagaimana seandainya kambing ifu kabur. Lain
halnya jika dia melukai budak atau kambingnya, lalu dia dilukai lagi
oleh orang lain. Sebab, masing-masing orc.'g ini turut
menyebabkan kematian hewan tersebut. Keharaman tersebut
disebabkan tindakan mereka. Dalam kasus ini, pelaku pertama
melakukan perdamaian.

Pendapat yang paling shahih dikemukakan oleh jumhur
fuqaha Syafi'i54,rah, bahwa pemburu kedua tidak menanggung
seluruh harga, akan tetapi dia seperti orang yang melukai
budaknya lalu dilukai lagi oleh orang lain. sebab, kematiannya
akibat tindakan mereka berdua. Masing-masing melakukan
kerusakan. Pemburu kedua sangat jelas. pemburu pertama karena
dia meninggalkan sembelihan di saat lrang memungkinkan, ketika
luka dan penyebaran luka itulah yang mengakibatkan kematian.

oleh karena itu, seandainya tidak te4adi pelukaan kedua,
lalu hewan buruan ini tidak disembelih, maka dia menjadi bangkai.
Atas dasar ini, menurut pendapat llang paling kuat mengenai tata
cara pembagian denda merujuk pada dua luka tersebut: Denda
yang menjadi bagian pemburu pertama digugurkan dan bagian
pemburu kedua diwajibkan. Wallahu a'larn.
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Kondisi kdua, dtn luka !/ang m€ngenai hewan burtlan

secara bersamaan, kiranga perlu dicermati, jika keduanya slna-
sarna rneniadi penyebab kepemilikan, maka dia menjadi milik

berdua. Misaln3p, kedua pernburu berhasil melukai buruan dengan

luka yang mematikan atau melumpuhkan, atau iuga salah satu

h.rkanSn mematikan dan yang lain luka mdumpuhkan, baik besar-

kecil lukanya berbeda maupr.m sama, atau kedua lukanya pada

bagian sernbelihan atau bagian lainqa, atau bisa pula salah satu

tuka pada bagian sembelihan sedang luka berikutnya pada bagian

yang lain.

Apabila salah satu lukanya melumpuhkan atau mematikan,

sekalipun berbeda dan luka gang lain tidak berpengaruh bunrk,

maka her,rnn buruan ini rnilik orang yang berhasil melukainln

dengan luka yang mematikan atau melumpuhkan, dan pernbrlm

kedua tidak dikenai denda, karena dia udak melukai milik orang

lain.

Seandairya ada kemtrngkinan kelumpuhan ini disebabkan

oleh mereka berdua, mungkin juga oleh luka 1nng diakibatkan oleh

salah safunya, ditinjau dari segi hul$rn yang bisa b€rialan, bahura

her,van bunran ini milik mereka berdua. Dianjurkan maing-masing

pihak urnhrk rnernohon kehalalannf dari pihak lain, demi menjaga

sifat rendah hati.

Seandaiqn kita !,akin salah satu dari mereka menyebabkan

luka yang mematikan dan ragu apakah SEng lain ilnrt andil dalam

melumputrkan dan mehrkainp atau tidak? Al Qaffal menyatakan,

hetvan bunran ini milik mereil<a bendua.

Ditanyakan kepada Al Qaffal, seandainlp seseoriang

melukai dengan luka frang rnernatikan dan ia dih*ai dengan luka

yang tidak diketahui apalmh mernatikan atau tidak, lalu dia mati?
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Al Qaffal menanggapi, bahwa mereka dikenai qishas.lmam
Al Haramain berpendapat, pendapat ini kurang tepat. pendapat

yang kuat, menyatakan bahwa qishas ifu hanya dikenakan pada
pelaku jinayah ltang mematikan. Dalam kasus hev.ran buman,
sebagiannya diberikan pada orang yang berhasil melukainya
dengan luka mematikan dan menansguhkan setengahnya untuk
mereka berdua melalui proses perdamaian atau sampai jelas
kondisi sebenamya.

Jika tidak ada kejelasan, maka separuh sisanya dibagi dua
untuk mereka. Wallahu a'lam.

Kondisi ketiga, ketika dua luka ini terjadi secara berurutan
dan salah safun5ra melumpuhkan, seandainya terjadi sendiri-sendiri,
sementara luka yang lain mematikan dan mengenai bagian
sembelihan serta tidak diketahui yang lebih dahulu, maka hasil
buruan ini halal.

Apabila kedua pemburu ini berselisih dan salah satunya
mengklaim telah melukainya lebih dahulu dan melumpuhkannya,
atau hewan buruan tersebut miliknya, maka masing-masing pihak
men!rumpah yang lain- Jika terjadi sumpah, maka hevuan buruan
untuk mereka berdua dan keduanya tidak dikenai denda.

Jika salah safunya saja yang bersumpah, hewan buman
menjadi miliknSn. Pemburu yang lain wajib membagrar kerugian
herr,ran buruan tersebut akibat sembelihan.

Apabila dua luka ini terjadi secara benrnrtan, sarah satunya
melumpuhkan dan yang lain mematikan di luar bagian sembelihan
serta tidak diketahui siapa yang lebih dahulu, menumt madzhab
yang diputuskan oleh jumhur ulama, bahwa heuran buruan ini
haram. Sebab, ada kemungkinan dia telah lumpuh lebih dahulu,
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her,van buruan ini tidak halal, kectrali setelah saluran pemafasan

dan saluran makanannYa diPotong-

Satu pendapat menyebutkan, di sini terdapat dua pendapat

seperti kasus ima' yang ketujuh. Letak persamaannln ada pada

berkumpulnya sesuatu yang mudah dan yang haram'

Perbedaannya menumt ma&hab, di sini telah terjadi luka yang

direkayasa.

Apabila masing-masing pihak mengklaim telah

melumpuhkannya pertama kali dan pihak l,ang terakhir

mematikannya, maka hasil buruan ini haram. Setiap pihak hanrs

menyrmpah pihak lain. Jika keduanya bersumpah, salah sahrrya

tidak dikenakan denda atas yang lain. Jika salah satun5a

bersumpah, pembum yang kedua wajib membayar selunrh

harganp sebagai he'uuan yang terluka mematikan.

Seandainya pemburu yang melukai pertama kali berkata,

"Aku telah melumpuhkannya, kemudian engkau yang

membqnuhnya, maka engkau waiib membayar harganSra."

pemburu kedua menyanggah, "Engkau belum melumpuhkannya.

Ia masih dapat memberontak sampai aku memanahnya dan

berhasil melumpuhkannya." Atau "Aku telah melukainya dengan

luka yang mematikan." Dalam kasus ini terdapat rincian hukum.

Jika kedua belah pihak sepakat pada selain luka yang

pertama, dan yakin hewan tersebut tidak akan bisa berontak

dengan luka tersebut, seperti terpatahnya sayap pada burung dan

patahnya kaki sehingga tidak bisa berlari, dalam hal ini SBng

berlaku adalah pemyataan pemburu pertama, tanpa sumpah.

Jika tdak demikian, maka lrang diunggulkan adalah

pemptaan pemburu kedtra, karena hukum asal menyebutkan

masih adanya sifat memberontak. Hal ini berlaku di saat pembum
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kedua bersumpah, bahwa her,r,ran buruan ini miliknya dan pemburu
pertama tidak dikenai denda apa pun.

Jika pemburu kedua menolak unhrk bersumpah dan
pembum pertama bersrmpah dan dia berhak menerima harganya
sesuai harga heuran yang dilukai dengan luka pertama. Her,van

buruan ini fidak halal, karena menunrt anggapan pemburu
pertama, dia telah menjadi bangkai. Pertanyaan lain muncul, lantas

apakah pembum kedua boleh memakannya?

Di sini terdapat dua pendapat. Al Qadhi Abu Ath-Thayib
mengatakan, dia tidak boleh memakan heunn buman tersebut,
karena kesediaannya unfuk membayar harga merupakan hukum
bahwa buman tersebut telah menjadi bangkai.

Selain ifu Al Qadhi menyatakan, pembum kedua boleh
memakannya, karena penolakan dia unfuk bersumpah dalam
kasus sengketa dengan sesarna manusia tidak mengubah hukum
antara dirinya dan Allah @. SeandainF kita mengetahui luka

mematikan itu terjadi lebih dahulu dimana seandainya hanya
terdapat satu luka tertenfu dan luka ifu melumpuhkan, maka
heuran buruan ini halal.

Apabila masing-masing pihak berkata, "Aku melukainya
dengan luka yang mematikan," maka masing-masing pihak
menpmpah pihak yang lain. Jika mereka berdua bersumpah,
her,van buruan ini milik mereka berdua. Namun jika salah satunya
bersumpah, dia menjadi miliknya dan pihak yang lain wajib
membayar denda kerusakan.

Cabang: AsyS5nfi'i menSratakan dalam N Mukhbshar,
seandainya pembunr pertama dan kedua memanah he,,,van buruan
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dan mendapatinya telah mati, serta tidak diketahui apakah

pemburu pertama mernbuatrya tidak berdaya atau bukan dia yang

melakukannya, maka buruan ini dibagi sarna rata unfuk mereka.

AsySyafi'i menyatakan dalam Al Umm, daging hewan

buruan ini halal untuk dimakan dan dia dibagi sama rata unhrk

mereka berdua. Pendapat ini disanggah, bahwa sudah semestinya

heunn buruan ini haram karena berkumpulnya perkara yang

berkonsekuensi mubah dan haram. Sedangkan hul$m asal

menyebutkan bahwa dia haram- Mengacrr pada pendapat yang

menghalalkannSn, sebaiknp hasil btruan ini tidak dibagi dua,

melainkan diberikan pada orang yang berhasil melumpuhkannp.

Para fuqaha Syafi'iyyah berbeda dalam menanggapi dua

sanggahan ini, yang terpecah menjadi tiga pendapat:

Pendapt Pertama: Mengabaikan bunyr tekstual pemyataan

Asy-Syafi'i, dan menerima pemyataan pen5nnggah, kemudian

menafsirkan pendapat AsySyafi' i.

Adapun pemyataan AsySyirazi, 'Hasil buruan ini halal

dimakan," maksudnya iika salah satu dari dua pembqm ini berhasil

melukai dan melumpuhkannya. Selanjutnya, pemburu kedua

mengenai tempat sembelihan, sehingga saluran pernafasan dan

saluran makanannya terpufus atau mereka berdua berhasil

melumpuhkannya, namun tidak sampai meniadikan her,ruan bunran

berontak, kemudian seorang dari mereka menyembelihya, maka

dia halal dimakan.

Pemyataan AsySyirazi, "Dia menjadi milik mereka

berdua," maksudnya jika hetr,ran buruan tersebut dikuasai mereka

berdua dan tidak diketahui srapa yang berhak atas hasil buruan ini

maka ia dibagi dua.

Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzab ll ,r,



Adapun jika dua pemburu ini mendapati hasil buruan ini
telah mati akibat dua luka maka dia tidak halal dimakan. Apabila
mereka berdua sepakat bahwa pembum kedualah yang

membunuhnya, rnaka dia menanggung harganya.

Apabila mereka berdua bersengketa dalam masalah ini,
masing-masing pihak bersumpah atas yang lain, seperti keterangan
sebelumnya. Ulama madzhab kami mengatakan, ilusbasi yang

telah kami kemukakan tidak mustahil. Tidak jarang sebuah benda

menjadi milik dua orang, sekalipun dalam batin kita me5rakini

barang tersebut milik salah safunya. Sama halnya dengan orang
yang wafat meninggalkan dua orang anak: Yang safu muslim dan
yang lainnya nashrani, dimana keduanya mengklaim bahwa
bapaknya menganut agama yang dipeluknya.

Pendapat kdua: Mengesampingkan bunyr tekstual
pemyataan Asy-Syafi'i dan menafsirkannya bahwa yang dimaksud
adalah her,r,ran buruan yang memberontak dengan kak dan
salapnya seperti buyrng puyrh. Lalu, salah seorang dari mereka
mengenai kakinln hingga patah dan ynng lain mengenai sayapnya
higga patah, di sini terdapat dua pendapat fuqaha s5rafi'i54ph.

Perlama, hasil buruan ini menjadi milik mereka berdua,
karena dia tertangkap oleh tindakan mereka berdua. Kdua, hasil
buruan ini milik pemburu kedua, karena setelah terkena tembakan
pemburu peftama dia masih berontak. Sifat berontak ini hilang
oleh panah pemburu kedua, jadi dia miliknya.

Jika kita berpendapat, hasil bunran ini menjadi milik
mereka berdua, justru masalahnya berkutat di sini. Dan, jika kita
berpendapat, dia milik pemburu kedua, kita Udak tahu siapa
pemburu yang kedua, sementara hasil buman berada di bawah

we'd/enang mereka. Jadi, dia dibagi untuk mereka berdua.
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Pendapat ketiga: Pendapat Abu Ishaq Al Marwazi bahwa

nasrS berlaku sesuai bunyr tekshralnya. Jika kita melumpuhkan

her,r.ran buruan dan ia mati, namun tidak diketahui apakah

pemburu pertama menangkapnya atau tidak? Maka, menumt

hukum asal, hewan buruan ini tetap dalam sifat memberontak

sampai dia berhasil dilukai oleh pemburu kedua- Maka, luka

tersebut menjadi sembelihan. Hewan buruan ini dibagi berdua,

karena ada kemungkinan dia tertangkap oleh keduanya dan tidak

ada keistimewaan untuk salah safunya-

PenSnrsun At Bayan men5ntakan, iika ditanyakan, kalian

telah berpendapat bahwa hukum asal tetapnya hannn buruan

dalam sifat memberontaknya sampai terkena panah pemburu

kedua, lalu mengapa kekuasaan pemburu pertama tidak hilang?

Kami menanggapi, ketentuan ini tidak menghilangkan

hukum kepemilikan. oleh sebab itu, seandain5a tangan seseomng

menggenggam sesuafu dan mengklaim itu miliknya maka

diputuskan bahwa itu miliknya, sekalipun hukum asal menyebutkan

tidak adanya kepemilikan. Hal ini mengindikasikan bahwa

ka,ruenangan lebih kuat dari hukum asal.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat,

mengenai kehalalan hasil bqnnn ini ada drn pendapat, seperti

kasns ima'yangtelah diielaskan sebelum4n - Wallahu a'lam-

Kondisi keempt, ketrka drra luka ini teriadi secara

benrnrtan dan kelumptrhan dihasilkan oleh keduanga, sedangkan

setiap luka ini iil€ hanya menimpanln sekali tdak akan

melumpuhkannya, maka di sini terdapat dua pendapat firqaha

Slnfi'il,yah: Pertama, pendapat lnng paling shahih menurut

jumhur ulama, bahun heunn buruan ini milik pemburu kedua.
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Kdua, bahwa hasil buruan menjadi milik berdua. Pendapat ini
dirajihkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali.

Jika kita berpendapat, bahwa her,rnn buruan milik pemburu

kedua atau luka kedualah yang melumpuhkan, seandainya hanya

dia sendiri, luka pertama tdak berkonsekuensi apa pun.

Seandairyla pemburu pertama kernbali melukai heunn buruan

setelah berhasil dilumpuhkan oleh pemburu kedua, di sini perlu

ditinjau.

Apabila luka ini mengenai ternpat sembelihan, maka dia

halal, dan pembum kedtra dikenai denda kemgian hargaqn sebab

disembelih, narnun iika tdak demikian, maka hasil btrnran tersebut

haram.

Jika luka tersebut mematikan, pemburu pertama wajib

membalnr harganp sebagai buruan fng dilukai oleh pelukaan

pemburu pertama dan pelukaan pemburu kedua. Begitu juga jika

lukanya tidak mematikan dan pembum kedua tdak sempat

menyembelihngra.

Jika ada kesempatan unhrk menyenrbelihn5ra, namun dia

tidak melakukanqp, maka berlaku perbdaan pendapat di atas.

Menunrt salah safu pendapat, pemburu pertama hanln wajib

membayar kerugian akibat luka yang kedua, karena keteledoran si

pemilik buruan (pernburu kedua).

Menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat

tersebut, pemburu pertama tidak dikenakan denda. Mengactr pada

pendapat ini, maka ada dua pendapat fuqaha $pfi'iyyah yang

berlaku:

Pendapat pertama: Pemburu pertama wajib membayar

harga he\A,an buruan ini. Pendapat ini dikemukakan oleh
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seketompok ulama sesuai perbedaan pendapat mengenai omng

yang melukai budak murtiad, lalu dia masr.rk Islam, kemudian dia

dilukai oleh tuannya. Setelah itu, orang pertama kembali dan

melukai lagi untuk yang kedua kalinyra dan akhimya budak itu mati

oleh luka-luka tersebut. Mengenai besaran denda Snng mesti

dikeluarkan, di sini terdapat dua pendapt: Pahrna, sepertiga

harga budak. Kdua, seperernpat harga hdak. Pendapat ini

dikemulokan oleh Al Qaffal.

' Mengaan pada pendapat di atas, dalam kasrs ini, pemburu

pertama dikenai seperempat harga heunn bqnran. Mengnrt

pen!rusun At'Taqrtb, penentuan baran denda ini menriuk pada

enarn pendapat png telah dijelaskan di atas-

Al Ghazali memilih keuajiban membalnr hatga heuran

bgnran se@ra penuh. Sementara, m€nurut madzhab Syafi'i, denda

ini dibagi seperti keterangan sebelumnya. Wallahu a'km.

C-abang: Acuan mengenai unrtan dan siapa lnng
membunuh adalah terkait kena-tidakqn bidikan ihr, bukan pada

siapa png lebih dahulu memanah. l,llallahu a'lam.

Cabang: Seandainya dua orang dan masing

masing mengemukakan bukti bahwa dialah Srang memburu heuran

bunran, dalam hal ini terdapat dua pendapat seperti lrasus

kontradiksi dua bukti. Pendapat yang paling shahih mengatakan,

bahwa bukti tersebut gugur dan keputusan hukum dikembalikan

pada pernlntaan orang lnng menguasai barang sengketa.
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Cabang: Seandainya seseorang menguasai ha,r,ran buruan,

lalu orang lain berkata, "Akulah yang rnembunrnya." S*g
penguasa itu berkata, "Aku tdak tahu hal ifu." hnu Kaji

menjelaskan, "Jawaban tersebut tidak menplaskan status hewan

buruan itu. Semestinya dia mengklaim bahwa heu,ran buruan itu
unhrk dirinya atau dia menyerahkanngp kepada penggugat."

Cabang: hnu Al Mun&ir mengatakan, seandainSa

sejumlah orang melepaskan anjinganjing pemburu pada seekor

he{l/an buman, lalu mereka mtznemukan heuan ifu telah mati, dan

masing-masing orang mengklaim anjingn lah yang

menangkapng", maka di sini Abu Tsaur berpendapat terkait hal

ini, ada rincian hukumnya. Jika hewan ini mati di tengah mereka,

maka dia halal.

Jika mereka berselisih soal ifu, sementara anjing-anjing ifu
menggandulinya, hasil buruan ini milik anjing-anjing tersebut. Jika

hasil buruan ada pada salah safu dari anjing tersebut, dia menjadi

hak si peTilik anjing ini.

Apabila hasil buruan telah mati dan anjing-anjing ini sangat

cekatan membum,6 merel<a diundi untuk memilikinya. Masing-

masing pemburu mendapatkan bagianqla berdasarkan hasil

undian.

.Selain Abu Tsaur mengatakan, fidak ada ketentuan tentang

undian, jusfui: hasil buruan ini ditangguhkan di tengah mereka

sampai menemukan kata damai. Jika dikhauatirkan hasil buruan

46 Kata nahibah di sini secara etimologi memilih bantpk arti. Di antarangra arti
gesit dan cekatan menerjang heuran buruan. Demikian salah sahr arti kata nahifuh.
Arti lainnyra 'menggiring dan berlomba dalam pengertian umum', ini juga bagian dari
arti kata nahibah.
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ini mati, maka dia boleh dijual dan harganya ditangguhkan di

antara mereka sampai ditemukan kata sepakat. Demikian

pendapat hnu Al Mudzir.

***

A$rsyirazi au berkata: Barangsiapa yang memiliki

hewan buruan kemudian melepaskannya, dalam kasus

ini terdapat dua pendapat fuqaha s!rafi'i!,!Eh: Pertama,

kepemilikannSp hitang. Sama seperti kasus orang yang

mempunyai budak kemudian memerdekakannya'

Kedua, kepemilikannya tidak M*9, seperti orang lpng
mempunSni hewan temak kemudian melepaskanryn-
'Hangra kepada Allah kita memohon pertolongan-"

Penielasan:

Ulama ma&hab kami mengatakan, apabila seseorang

memiliki hetr,ran buruan kemudian l.pas, kepemilikan tersebut

tdaklah hilang. Ulama sepakat soal ini- Siapa saja lnng
menangkapnya, maka harus mengembalikannya, baik het'rnn

tersebut berputar-putar di dalam perkampungan dan sekitamya,

maupun berada di daerah berbahap. Ulama tdak berbeda

pendapat dalam hal ini.

Seandainya pemilik herryan buruan ini melepaskan

buruannya dan membebaskannya agar meniadi heunn bqnran

seperti semula, apakah kepemilikannya hilang? Dalam kasus ini

terdapat dua pendapat frrqaha Syafi'iyyah yang masyhur,

sebagaimana telah dikemulokan oleh AsySyirazi berikut dalilnya.
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Pendapat yang paling shahih, sesuai kesepakatan ulama
ma&hab kami, bahwa kepemilikannya tidak hilang. Pendapat ini
telah dFnasi oleh AsySyafi'i. Kasus ini sama seperti orang lnng
melepaskan heunn temaknya4T dan bemiat menghilangkan
kepemilikan atasnya, ulama sepakat, kepemilikan tersebut tidak
hilang. Selain itu, penghilangan kepemilikan mirip dengan unta-

unta sa lbahl<aumjahiliryah. Padahal, Allah S berfirmNr, '$i(

/( 7i $;' {; F.P {; W :" {tfr "Attuh tidak pemah

menqnriad<an adanya Bahirah,S Sa'ibah,A9 WashilalFo dan
Han.St" (es. Al-Maidah [5]: 103]

Dahm l<asrs ini diternukan pendapat frrquhu S!,afi'i!,!/ah

ketiga, pihr pendapat Abu Ali Afi-Thabari dalam Al lfshah. Para
fr.,qaha q,rafi'iyryah meriwa5atkannga dari Abu AIi bahwa jika pemilik
her,rnn buruan b€rrnaksud melepaskannya dengan alasan guna
mendekatkan diri kepada Allah @, maka kepemililonnya hilang. Jika

tdak dernihan, maka kepemilikanryn fidak hila.,g. Pendapat

47 Ddam rnskah syin dan qaftadapffu;urtfi illa dan kalimat kosong.
Beberapa orang q,aikh mengemukakan dalam catatan pinsslr, bahwa dalam naskah
asli kalimat ini kosong. Kami meneliti kalimat tersebut dengan mernbuang }art: illa,
sehingga konteks menfadi runtut dan b€rstuldur serta tidak konbadiktif.

48 Elahinh: Unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu
iantan, lalu unta b€fina itu dibelah telinganSra, dile,paskan, tdak boleh ditunggangi lagi
dan tidak boleh diambil air susunya.

49 &itph: Unta betina png dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nadzar.
seperti, jika orang Arab Jahililrah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat,
rnaka dia biasa bernadzar akan menjadikan untanya alhh apabila maksud atau
perialanannya b€fiasil dan selamat.

50 Washilah: Seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yrang terdiri
dari jaurtan dan betina, maka yang iantan disebut urashilah tdak boleh disernbelih dan
diseralrkan kepada berhala.

51 Ham:Unta iantan yang tidak boleh digangguganggu lag, karena telah dapat
mernbuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahimh, saIbh,
mshilah&n hamni adalah kepercayaan fuab Jahiliah-
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ma&hab png di-ras6, menlBtakan bahwa kepemilikannyra tidak

hilang secam mutlak.

Ulama ma&hab kami mengatakan, jika kita berpendapat

bahwa kepernilikannla atas heuan br.rnran hilang, maka dia kernbali

menjadi mubah. Jadi, siapa saja 5nng mernbr.ygnya, dia berhak

mernilikinyra. Sebalikn5a, jika kita berpendapat bahwa

kepernilikann5n fidak H*g, maka omng lain tdak boleh

membunrnSa, jika mengetahui statusnla ittt.

Apabila kefika melepaskan her,rnn buman, sang p€rnilik

berkata, "Alu memubahkan dia bagi orang lnng menangkapnla,"

maka stafus heuan bunran ini menjadi mubah. Artinya, orang yang

menangkap dan memakannln tidak urajib mengganti. Akan tetapi,

pengelolaan perrangkap her,rnn buruan tersebgt dengan cara menjml

atau sebagainSa fidak sah.

Jika berpendapat dengan pendapat ketiga ini, lalu sang

pemilik heuan br.rman dengan niat mendekatkan diri

kepada Allah &, lantas apakah halal mernbtrnrrya? Di sini terdapat

dtra pendapat frrqaha Syafi'i5ryah: Pabma, tdak halal, dia seperti

budak yang merdd<a. Kdua, pendapat yang paling shahifi hald,

karena statgsn5n kernbali menjadi heqran hm]an yang mubah. Dan,

agar tidak manjadi bagian dari hevrnn saibah kalangan jahiliFh.

Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorang mernbgang rernukan roti

yang tdak disrkai, apaloh orang lnng memtrngufrrya boleh

memilikin5ra? Dalam kasus ini tardapat dua pendapat lrang

dirir,valatkan oleh lrnarn Al Haramain dan lainqB.
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Mereka mengatakan, keduanSa berkaitan dengan kasus

melepaskan her,rnn buman. Yang lebfi trtama, dia tidak memilikinya,

melainkan tetap menjadi milik orang lnng membuang. Penyebab

kepemilikan dalam her,ran buruan adalah p€nguasaan dan dalam hal

ini, dia telah menghilangkannya dan mengernbalikan stafus buruan

meniadi mubah.

Imam Al Hamrnain menerangkan, bahwa pertedaan
pendapat ini berkenaan dengan hilangnp kepemilikan. Sedangkan

mengenai kemubahannya, tentu dia dimubahkan bagi orang yang

ingin mernakannya, ini menunrt pendapat zhahA madzhab Syafi'i,

karena bertagai indikator yang zhahir oJmp mengispratkan
statusn5ra 5lang mubah. Demikian pem5rataan Imam Al Haramain.

Ar-Rafi'i mengatakan, pem5ataan ini diperjelas oleh

keterangan png dikutip dari orang-orang shaleh tentang memungut

bulir-bulir gandum. Demikian pemgrataan Ar-Rafi'i.

Menurut hematku (An-Naurawi), pendapat paling shahih rsang

oleh AsfSyirazi dalam tafsimya dan ulama madzhab kami

lainngra, menlatakan bahwa seseorang boleh memiliki harta 5ang
ditinggalkan oleh pavaris karena tdak diinginlGn, seperti renrukan

dan sisa makanan dan bulir-bulir gandum. Adapun sestrafu Sang
diperoleh dan sebagainSn, jelas boleh dimilih. Sah-sah saja memilah-

milih barang yang akan diambil dengan carr mencermati dan

sebagainSn. Demikian ini bunyi tekfual pemyataan salaf. Tidak ada

keterangan dari kalangan salaf, bahwa mereka melarang pengelolaan

bamng-bamng seperti iru. qnllahu a'lam.

Cabang: Pada bab bahan makanan orang lain, telah

dijelaskan bahwa buah-buahan yang jahrh dari sebuah pohon, jika dia

berada di dalam pagar kebtrn, dia tidak halal. Dernikian pula jika buah
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berada di luar pagar dan kebiasaan maq/arakat udak

mernpeltolehkannya. Jika kebiasaan berlaku demikian, apakah

kebiasaan png berlaku di tengah masyarakat salna seperti hukum

mubah? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat.Yang paling shahih,

adalah rnemang berlaku demikian.

Pada bab ini juga telah disinggtrng hukum memakan makanan

teman, me,rnakan harta, buah-buahan, dan sayuran milik orang lain.

Wallahu a'lam.

Seandaiqn seseorang membuang kulit bangkai, lalu dipungut

oleh orang lain lalu disamak, maka ihr menjadi milikn5a menunrt

ma&hab Syafi'i, karena dia belum dirniliki oleh orang pertama. Ia

hanla punl/a keberpihakan (il<htishashl lalu hak ini melemah dengan

adan5a penolakan.

SeandainSa seseorang menolak l<hamer, lalu dipr:ngut omng

lain dan dijadikan cuka, di sini terdapat rincian hukum dan pelbedaan

pendapat, snng akan dikemukakan pada bagian akhir kitab Sh6ab
sebagaimana telah dikemukakan oleh Aqrsyirazi insg Allah.

Cabang: Seandainya seseorang menangkap ha,rnn buruan

yang pemah dimiliki orang lain, misalnSa punya tanda, bekas grgrtan,

diwamai atau bulu salrapnya dipotong, maka pemburu tidak boleh

memilikinSra. Hewan tersebut termasuk barang temuan (fuqafiallt,

karena tanda-tanda ini mengindikasikan bahwa dia dimiliki oleh

seseorcmg lalu kabur.

ndak perlu memikirkan kemr.rngkinan heunn tersebut hasil

buruan orang Snng sedang berihram, lalu dia memberikan tanda-

tanda tersebut kemudian melepasnya, karena perkiman seperti ini

terlalu jauh. Masalah ini tidak terdapat perbedaan pendapat.
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Catrang: Seandainya seseorang seekor ikan,

lalu di dalam perut ikan ini terdapat mutiara Snng dilubangi, dia tidak

boleh memiliki mutiara tersebut, melainkan dia menjadi barang

temuan. Jika mutiara ini fidak berlubang, maka dia menjadi miliknya

berikut ikan tersebut

Apabila seseorcmg mernbeli seekor ikan lalu di dalam perut

ikan itu ditemukan mutiara yang tidak berlubang, maka dia milik

pembeli, jika mutiaranya berlubang, maka dia milik penjual jika sang

peniml mengklaimnSa. Demikian kasus yang dikernukakan oleh Al
Baghawi. Ar-Rafi'i menjelaskan, bisa diibaratkan mutiara bagl

pemburu seperti harta lorun Sang ditemukan di dalam tanah, dia

menjadi milik orang yang mengolah tanah tersebut.

Pasa[ Jika ada sepasang merpati SEng b€rpindah ke menera

orang lain. Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa apabila

mapati yang berpindah ini milik orang perhma, maka

kepernilikannSa tdak hilang dan omng kedua hanrs

mengerrrbalikannya.

Apabila merpati ini telah bertelur atau punSa anak, maka

mengilarti merpati befina, bukan pejantannSra.

Apabila seseoftrrg mengldaim bahwa merpatin5n berpindah

ke menara orzing lain, maka ldaimnyra udak dib€nattan tanpa bukfi.

Narnun, kita menerima pengaluanr$n, keoali diketahui

dia berbohong.

Jika ada hrung merpati yang b€rpindah ini mubah (belum

dimilild oleh siapa pun) dia masuk ke menara orang pertama

kemudian b€rpirdah ke menara orang kedrrE maka sohrsi hukumn5a
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mengacu pada perbedaan pendapat di depan, tentang masuknya

her,rnn buruan ke dalam rumah, lalu dimilih.

Pqhma apabila kita mengacu pada dalil5nng paling shahih,

maka orang tersebut udak b€rhak menrilikinya. Kdua, dia berhak

memilikinSra.

Apabila menara milik seseorang dimasuki bunmg merpati dan

ragu apakah dia mubah atau dimiliki orang lain? Dia lebih bethak

atas burung tersebut dan boleh mengelolanla, karena secara zhahir

dia mubah. Jika temyata kepemilikan bunmg ini bercampr:r dengan

milik orang lain dan sulit dibedakan, maka Al Baghawi berpendapat,

"Jika seekor merpati bercampur dengan beberapa merpati milik

seseorang, maka dia boleh menyernbelih dan memakannla

berdasarkan ijtihad, yraitu memakannya safu per sahr, hingga tersisa

sahr ekor. Sama seperti kasus bercamprmlra buah milik orang lain

dengan buah miliknyra."

Pendapat yang diriwayatkan oleh fu-RtrrTani merryetnrtkan,

orang tersebut tidak boleh memakan burung merpati 5nng tersisa

tersebut sebelum bermuqpwarah dengan perninmtta atau

membaginya. fu-Ruyani menSratakan, atas dasan inilah sebagian grrm

lcrni berperrdapat, "Derni menjaga sifat \f,iara," sebaiknya dia

menjauhi (tdak mangonsumsi) br-rnrng yang bersarang di menara dan

menghindari untuk menrbangun menara."

Imam AI Haramain dan lainnya mengatakan, dua orang ini

tidak boleh mengelola merpati-merpati tersebut dengan cara meniual

atau menghibahlon pada pihak ketiga, karena kepemilikannfia belum

jelas. Jika salah seorang dari mereka meniual atau menghibahkanSra

pada Snng lain, iual beli atau hibah ini sah menurut dua pendapat

Sang paling shahih, sekalipun tansaksi ini memuat ketidaktahuan,

karena darurat.
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Seandairya seh-rnrh atau sebagian merpati yang bacampur ini
dijual pada pihak ketiga dan masing-masing tidak mengetahui objek

barangnya, maka di sini terdapat beberapa tinjauan. Jika jurnlah

merpati ini diketahui dengan pasti seperti 200 ekor dan 100 ekor,

harganSra sama, dan menentukan harga sesuai jumlahnya, maka jtnl
beli tersebut sah, sesrai kesepakatan ulama madzhab kami.

Jika kedua belah pihak tidak mengetahri jurnlatrrSa, jual beli

ini Udak sah, karena masingmasing fidak mengetahui bagian

hargaryra. SolusinSra, setiap pihak b€rkata, "Alan jual merpati png
ada di dalam menara ini padamu seharga sekian." sehingga hartanSa

diketahui. Ketidal{ahuan barang yang diiual dapat dirnaklumi karena

danrat.

Al Glnzali dalam Al Wasifrz mengatakan, seandairyn kedua

belah pihak berdamai atas sesuafu, maka iual beli tersebut sah. Dan
ketidaktahuan dirinya alon jurnlah o$ek yang diiual ditolerir. Senrpa

dengan pendapat ini, pemyataan Sang dikemulokan oleh ulama

madzhab kami tentang mernbagi rata hasil pada dua pihak.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa dalam kondisi

darurat bol€h m€rnbikan tolerarsi terhadap beberapa spmt png
berlalil dalarn kordisi normal, seperti orang lmfir kefika masrk Islam

dan mernpunyai l€bih dari empat omng isfui, dan rnati sebelum

kondisi normal. Ia sah mendamaikan mereka dalam pembagian waris
se@ftr satrr€r maupun se@ra berteda, tanpa berapa

haknya. Jrgu, boleh mengesahkan penrbagian berdasarkan asas

saling meridhai.

Bisa juga dikatakan, ketrka setiap pihak mengucapkan, "Aku

iual hartal{u bnnpa bunrng merpati menarcr ini sekian," sementara
jurnlahnSa Udak diketahui. Jual beli s€p€rt ini sah sekalipun tidak

tahu berapa hak 1nng bakal diterima oleh rrnsingmasing pihak.
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Makzudn5a, masalah ini terpisah menuntt nilai yang diridhai oleh

kedua belah pihak. SeandainSra salah seorang dari mereka menjual

selunrh merpati 5nng ada di menara atas izin pihak lain, sebagian

berposisi asli dan sebagian lagi orang 5ang mauakilirya, maka

bansaksi ini diperbolehkan, kemudian hasil penjualann5a dibagi.

C-abang: Seandainf seekor merpati atau beberapa merpati

milik seseorang bercampr.r dengan bunnrg rnerpati yqng mubah

dalam jumlah tertatas, maka kita tdak boleh mernbunrnlB-

Seandaiqn dia bercampur dengan bunmg merpati strafu daerah, dia

boleh menrbunrrSa di daerah tersebut.

Hul<rrm barang 5nng tidak dibatasi secara kebiasaan fidak

dapat berubah karena bercampur dengan barang 5Ang ada di sana-

seandainSa burung merpati beberapa menaftt yang dimiliki

bercampur, l6lrg jurnlahnya hampir Udak terhitung, dengarTtdngg

merpati daerah lain l6ng mubah, mengenai bolelltidaknln

membnnrnSra, di sini ada dua pordapat flqaha Slnfi'i!,lnhl

Pendapat Snns paling shahih bahwa bunmg ters€hn boleh

diburu. Mayoritas ulama madzhab kami cendengrg pada pendapat

ini. D)i antara faktor Snng penting dik€tahui Saihr definisi iumlah yans

teftatas dan tidak tertatas. Masalah ini dikaii secam benrlangulang

dalam bab-bab fildh, namun sedikit sekali ularna lrang

menyinggungnla.

Al Ghazali dalam Al lfup, pernbahasan tentang halal dan

hamm menyatakan, bahwa mernbatasi secam tegas hal ini tdaklah

mungkin, karena dia dapat didefrnisikan secaftr hra-kira. Menunrt Al

Ghazali, apabila di sebuah tanah lapang merpati dala,rn

jumlah png sulit dihifung oleh orang png melihah5n, hanyra dengan

alat banhr pandangan, misalnlp seribu merpati dan sebagainlp, ini
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tergolong tdak terhitung (tidak terbatas). Jumlah yang mudah
dihitung seperti sepuluh dan dua puluh terrnasuk kategori tertatas

Bilangan di antara keduanya tergolong tengah-tengah
yang rnasih sarnar, bisa mendekau salah saturya dengan asumsi.
Jumlah png masih diragukan, rnaka tanydlon ihr kepada hati.
Walhhu a'lam.

c^abang: Apabila gandum mihh seseorang ditumpk dengan
gandum orang lain, benda caimla dituangkan ke dalam benda cair
orang hin dan kedrnnya tidak tahu berapa kadarqra, hutrumnp
telah diielaslon dalarn kasus hmmg merpati yang bercampr dengan
merpati 1nng lain.

cabang: Apabila dirharn hararn atau beberapa dirharrt
tnrarn bercampr:r dengan dirhamqn dan tidak bisa dibedalon, atau
min!,ak bercampur dengan minlnk yang lain atau juga barang cair
dengan bamng cair sejenisnSa, Al Glnzali bed<omentar dalaro At
lhSa'dan ulama madzhab kami lainnSa, "cara memilahnya yaifu
dengan mernisah kira-kira iurnlah yang haram, hlu disingkirkan ke
tempat lain dan dikelola sebagairnana sernestir4n, kenrudian sisanya
menjadi mililmya !,ang boteh dikelota mentnrt ketrendaknya."
Wallahu a'lam.

Terrnasrk dalam bab ini, k€fika di*Ern, gandum atau barang
sejenisnya milik seiurnlah orang atau digashab dad
mereka dan dicampur s€da sulit mernbedakanrnTa. sohrsiqn, seluruh
barang ini dibagilGn kepada mereka rnenr.nrt lodar haknl,a. Adapun
perra/ataan orcrng auratn, "Mencamprr banng halal dengan barang
halal menyebabkan dia hatan1," batl dan fidah merniliki dasar
p'fakan. Masalah ini berilst dalitr5ra akan dipapar*an secara paniang
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lebar dalam pernbahasan tentang " chasab'"Sz Inq Allah'

a'lam.

52 Imam An-Nawawi tidak sernpat mengulas kitab ini. karena ifu, sudah semestinlp

kita mengabulkan seruan Altah untuk menyelesaikan karyaqa. Semoga Allah

menyernplrmakan dengan hasil yang terbaik. s€gala puii hanr milik A[ah sang

pemilik karunia.
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PEMBAHASAN TENTANG
JUAL BELI

Aslr-Syirazi s berkata: Jual beli diperbolehkan.

Dalil tentang jual beli yaitu firman Allah e, <)_ifi 61i-

;';1e- <,* S $y )bi.tu, rL1{ lJrA rtrLU { t_;,1(

'& ,rg 'Wahai onng-orang trang beriman!

Janganlah kamu saling memal<an harta seemznnu
dengan jalan tpng batil (frdak fumr), lr@wli dahm
Wdagilgan yang furlaku atas dasr sul<a fima suka di
antara lranu- '(Qs. An-Nisaa'l4lz 291.

Penjelasan:

Firman Allah &, "Kecuali dalan " ini
merupakan istisna munqathi' (kalimat pengeoralian yang

musbbna dan musbbna minhtlnya tidak sejenis). Artinya, tetapi
kamu boleh memakannya dengan perdagangan atas dasar suka
sarna sulo. Ulama menyatakan, Allah S menyebutkan soal makan

dengan redaksi larangan unfuk mengingatkan fungsi lain dari

3S0 ll ,et Uoj*r'SyarahAl Muhadzdzab



makanan, karena makan merupakan hrjuan terpenting dari sebuah

harta.

Demikian ini senada dengan firman Allah &, tii iy

CiY, tfri 3'A 6jL\- "saunssuhnsn orans-oft,ns tpns

memakan harta anak Satim secaftt zhalim. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 10)

dan firman-Nya, W( SILY- O-Si "orang-orang tnng

metnakan iba." (Qs. Al Baqarah l2l: 2751 Umat Islam sepakat

bahwa mengelola harta secara batil hukumnya haram, baik unfuk

dimakan, diperjualbelikan, hibah dan lain sebagainya.

Mengenai firman Allah &, "Dengan ialan png batil,'bnu
Abbas dan lainnya menyatakan, "Kecuali sesuai dengan haknya."

Ahli Ma'ani menjelaskan, kata "Batil" merupakan kata benda png
mencakup segala hal yang tidak dihalalkan oleh syani seperti

nba, ghasad pencurian, khianat dan seluruh perbuatan haram dan

dilarang stnra' lainnya.

Al Wahidi memaparkan, para ulama sepakat bahwa

pengecualian dalam ayat pada surah An-Nisaa', termasuk istisna

munqathi'. Sementara firman Allah, "Kecuali dalam perdagangan,"

dapat dibaca dengan dua macam; baik berharakat dhammah atau

berharakat fathah. Ulama yang membaca kata " frianh" dengan

berharakat dhammah, menjadikan kata "kana" (yaifu kata

sebelumnya) dalam rangkaian kalimat ini sebagai kana yang tam

(sempuma, tidak membutuhkan khabal. Artinya, "Kecuali teriadi

perdagangan".

Ulama yang membaca kata " Tiiarah, " dengan berharakat

fathah, menafsirkannya dengan " Kecuali bamng tang dimakan

tercebut merupakan perdagangan' atau dapat juga bermakna
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"Kecuali harta tersebut merupakan harb perdagangan," yaifu

dengan membuang kata mudhafrrya.

Al Wahidi mengatakan, bahwa bacaan yang paling baik

adalah dibaca dengan berharakat dhammah, karena dia lebih

mengindikasikan bahun pengectralian dalam ayat tersebut

menrpakan isfisna munqathi', selain ifu dia tidak lagi

membutuhkan kata ganti.

Penlrusun Al Hawi mengulas panjang lebar tafsir ayat ini

dalam Al Hawi. Firman Allah, "harta bendamu, " di sini terdapat

dua penafsiran: Perbma, maksudn5ra adalah harta benda setiap

orang yrang dia miliki. Maksudnya, dia tidak boleh mengelolanya

dalam hal-hal yang diharamkan.

Kdua, artiryn bahwa sebagian kalian tidak boleh

mengambil harta benda milik sebagian lainnya, sebagaimana

firman Allah &,'SAfJf i j "Dan ianganlah kamu membunuh

diimu" (Qs. An-Nisaa' I4l: 291.

Firman Allah, "Dengan ara batil, "menurut sahr pendapat,

maskudnla adalah mengelola harta benda dalam hal-hal yang

diharamkan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa artinya adalah

dengan cara meftunpas dan menipu.

Ketiga, perdagangan 5ang rusak dan semisalnya. Penafsiran

yang terpilih seperti dikernukakan oleh hnu Abbas dan pakar ilmu

ma'ani. Wallahu a'lam.

Sedangkan firman Allah e,Wi i; '6li'it( 'frt "Allah

menghalall<an jual beli dan menghanmkan rtba'(Qs. Al Baqarah

l2l: 2751, AsySyafi'i mengemukakan tafsir ayat ini dalam kitab .4/
Umm, gnng telah diringkas dan dilelaskan kembali oleh penyusun

3S2 ll n Uoj*u'SlarahAl Muhadzdzab



N Hawi, dimana beliau menulis: AsSrS5afi'i mengatakan,

mengenai tafsir ayat ini terdapat empat pendapat:

Tafsir pertama, bahwa ayat ini bersifat umum, karena

redaksinya yang umum, mencakup seluruh jenis jual beli. Ayat ini

berkonsekuensi terhadap kemubahan seluruh jual beli kecuali yang

dikhususkan oleh dalil. Ini pendapat yang paling shahih, menumt

AsySyafi'i dan ulama madzhab kami.

AsySyafi'i menlntakan dalam Al Umm, demikian makna

apt yang paling tekstual. Penyusun Al Hawi mengatakan, dalil

pendapat ini adalah bahwa Nabi $ melarang berbagai jual beli

yang telah dipraktikkan oleh orang-orang jahiliah. Beliau tidak

menjelaskan kebolehannya. Dengan begitlr, ayat tersebut

menyinggung bolehnya seluruh jual beli kecuali yang dikhususkan.

Nabi $ pun telah menjelaskan jual beli yang dikhususkan-

Penlnrsun Al Bayan melanjutkan, mengacu pada

keterangan di atas, mengenai pesan umuln alnt ini, maka terdapat

dua pendapat AsySyafili. Pertama, ayat ini umum yang

dikehendaki keumumannya, sekalipun dikenai pengkhususan-

Kdua, ayat ini umum, namun yang dikehendaki adalah sebuah

pengkhususan.

Menurutnya, letak perbedaan dua jenis ayat ini dapat dilihat

dari dua sqfi: Pertama, umum adalah kemutlakan suafu ayat Srang

berhrjuan sebuah pesan yang umum, yaifu ayat yang berlaku

secam umum. Jika ia dikenai pengkhususan, maka unsur !,ang

dikecualikan dengan pengkhususan lebih kecil jumlahnya dibanding

unsur yang tetap dalam keumumannya.

Kedua, penjelasan terdapat ayat png dikehendaki pesan

khususnya didahulukan daripada redaksinya, sedangkan ayat yang

dikehendaki pesan umumnya diakhirkan atau bersamaan dengan
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redaksinya. Penyrusun ,41 Hawi melanjutkan, mengacu pada dua

pendapat inq boleh mengambil dalil dengan a5nt ini dalam

berbagai kasus yang beragam, selama tdak ada dalil yang

mengkhususkannya dan mengeluarkannya dari pesan umum.

Tafsir kedua, dari empat pendapat ini menyebutkan ayat

tersebut adalah mujmal Sersifat global), yang tidak bisa digunakan

untuk menguji sah tidaknya jual beli, kecuali jika ada penjelasan

Nabi $. Dalilnya, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang

dilarang. Dalam ayat ini dijelaskan jual beli png satu dengan yang

lain. Maka, bisa disimpulkan bahwa agnt tersebut mujmaL lalu,
apakah dia mujmal dengan sendirinya? Atau karena ada faktor
lain? Menanggapi pertanyaan ini, ulama madzhab kami
mengemukakan dua pendapat fuqaha S5nfi'1yah: Pendapat
patarna, apt ini mujmal dengan sendirinya, karena firman Allah

&,'65i tti 'frt "Dan Allah menghalakan iual beli'(Qs. Al

Baqarah l2l: 2751, ini berkonsekuensi terhadap bolehq;a jual beli

yang tidak sebanding. Sedang firman Allah, W( ;3!t "Dan Dia

6nah) mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah l2l 275), ini
berkonsekuensi haramnya jual beli ribawi yang tidak sebanding.

Jadi, petikan terakhir ayat ini kontradiktif dengan petikan yang

pertama. Maka, kemujmalan ayat ini terjadi dengan sendirinya.

Pendapat kdua, ayat tersebut mujmal Persifat global) oleh

faktor lain, karena ia mengindikasikan bolehnya seluruh jenis jual

beli, terrnasuk jual beli ghanr, objek lang fidak ada dan

sebagainln. Sunah melarang jual beli ghamr, jual beli mulamasah

dan sebagainSa. Maka, ke-mujmalan pada ayat ini terjadi oleh

faktor lain.
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Penyusun Al Hawi menambahkan, selanjutnya fuqaha

Syafi'iyyah berbeda pendapat tentang ke-mujmalan ini, yang

terpecah menjadi dua pendapat fuqaha Syafi'iyyaht

Pendapat pertama, muimal terdapat pada makna yang

dimaksud, bukan pada redaksi ayatnya, karena kata "jual beli"

merupakan istilah bahasa, dia tidak bersumber dari is6lah sinn'
dan maknanya telah dipahami. Akan tetapi, ketika kata ini

dihadapkan dengan kata lain yang kontradiktif dengannya, maka

kedua makna umum tersebut saling bertolak-belakang. Pengertian

keduanya belum begitu jelas kecuali dengan adanya penjelasan

kata lain. Jadi, keduanya muimaluntuk pengertian ini, karena kata

ini memiliki pengertian yang ambigu.

Pendapat kdua, bahwa redaksi alpt tersebut

multiinterpretasi dan makna yang dimaksud ambigu. Sebab, kefika

makna suafu kata tidak sesuai dengan pengertian aslinya dan jelas-

jelas dia memiliki beberapa syarat yang tidak dipahami dalam

bahasa, maka kata ini dengan syarat-syarat tersebut keluar dari

makna aslinya dalam bahasa pada pengertian yang telah

ditetapkan oleh syarat-syarat s5ara'.

Sebuah kata secara bahasa punya banyak makna png
keterangan kami tentang shalat. "Shalat"dipahami, seperti

merupakan kata mujmal Global) karena mengandung banyak

syarat-syarat yang belum dipahami secara bahasa seperti

ketundukan hati. Demikian juga kata "lual beli"-

Al Mawardi mengatakan, mengacu pada kedua pendapat

ini, kita tidak boleh mengambil dalil dengan aSrat tersebut atas sah

tidaknya sebuah jual beli, sekalipun pada mulanya apt tersebut

mengindikasikan keabsahan jual beli.
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Al Mawardi melanjutkan, di sinilah letak perbedaan antara

suafu yang umum dan yang mujmal (Slobal) di mana mengambil

dalil dengan bunyr tektsual dalil yang urnutrn diperbolehkan, namun
kita tidak boleh mengambil dalil dari bunyi tekstual dalil mujmaL

unllahu a'lam.

Pendapt ketiga, dari empat pendapat di atas,

menyebutkan ayat ini mencakup dua pesan sekaligus: Sesuafu

lnng umurn dan !/ang mujmal Global). Umum yang dikenai

pengkhususan dan mujmalyang diperielas oleh sebuah penafsiran,

kara,a adan5ra indikator lnng mengarah ke sana.

Al Mawardi menSratakan, bahwa ularna ma&hab kami

berbeda pendapat tentang masuknya pengkhususan dan tafsir

dalam dua pesan ini, dalam tiga pendapat fuqaha Syafi'i: Pendapat
pertama, menyatakan bahwa keumuman terdapat dalam redaksi

alratnya sedangkan mujmalada pada maknanp. Maka,

urnum dan juga sekaligus khusus, sementam maknan3p mujmal
yang bisa ditafsirkan.

Pendapat kdua, keumuman terdapat dalam lirman

Allah &, '€!i '3( ffi "O* Attah menghalall<an jual beli'

sedanskan mujmal pada firman-Nya, W( 'gt 'Dan

manglnnmkan iba'.
Pendapt ketiga, ayat tersebut mujmd ketika Nabi $

menjelaskanngra dia menjadi hal Snng utnurn. Maka, apt ini masuk

dalam kategori mujmal sebelum adanSn panjelasan, dan masuk

kategori urnurn setelah dijdaskan.
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Al Mawardi mengatakan, mengacu pada pendapat terakhir

ini, kita boleh mengambil dalil dengan bunyr tekstual ayat dalam

bertagai jenis jual beli, sama seperti pendapat kedua-

Pendapt keempat, bahwa ayat ini mencakup jual beli

sudah kita kenal bersama, dimana ayat ini turun setelah Nabi $
menghatalkan jual beli tertentu dan mengharamkan jual beli

lainn5ra. Firman Allah &, gi r,ilji 'bYt "Dan Allah menghalalkan

jual beli," yaitu jual beli yang telah dijelaskan oleh Nabi $
sebelumnya dan diketahui oleh kaum muslimin dari beliau. Dengan

demikian, ayat tersebut mencakup jual beli sudah kita kenal

bersama.

Oleh sebab itu, kata bai' dalam konteks ini mendapat

tambahan alif lam, yang berfungsi merujuk sesuafu yang telah

dimaklumi bersama atau rnerujuk selunrh jenis jual beli- Namun,

fungsi kedua tidak berperan karena sebagian jual beli keluar dari

hukum halal. Jadi, yang dimaksud jual beli pada ayat di atas adalah

jual beli yang telah kita maklumi bersama.

Berangkat dari pemahaman di atas, kita udak boleh

mengambil dalil tentang sah tidaknya jual beli dengan bunyr

tekstual ayat ini. Praktik jual beli yang diperdebatkan, pengambilan

dalilnya merujuk pada informasi As-Sunnah tentang jual beli yang

benar. Jadi, dari sahr pendapat, perbedaan antara As-sunnah

dengan ayat yang mujmal dapat diketahui, dan dari dua pendapat

di atas, diketahui pula perbedaan antara As-Sunnah dan ayat yang

umurn.

Pendapat pertama, yaitu penjelasan Nabi $ tentang jual

beli terjadi sebelum turunnya ayat ini, penjelasan mujmal

bersamaan dengan redaksi atau datang berikutrya setelah redaksi,
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ini rnenumt madzhab ulama lang memperbolehkan untuk
mengakhirkan penj elasan.

Adapun yang dimaksud dua pendapat di sini yaitu:
Perbma, mendahulukan penjelasan praktik yang telah dimaklumi
bersama, sebagaimana telah dijelaskan sebelirmnln, atau
menetapkan penjelasan pengkhususan dengan pesan umum.
Kdua, bolehnya mengambil dalil dengan bunyr tekstual dalil
umum, bukan tekstual pesan lrang telah diketahui. Demikian
penutup pemyataan Al Mawardi.

Ulama ma&hab kami menyatakan keterangan yang sama.
Mereka sama-sama mengutip empat pendapat ini dari Aq1s5nfi,i.
Mereka sepakat bahwa pendapat yang paling shahihmeinurut AsSr
syafi'i bahwa ayat ini umum yang mencakup seluruh jual beli,' kecuali yang dilarang oleh s3rara'. Waltahu a,lan.

Cabang: Hukum yang dikemukakan oleh AsySyirazi
tentang bolehn5n jual beli, merupakan pesan tekstual lrang
tertangkap dari beberapa dalil Al eur'an, As-Sunnah, dan ijma,
umat. Kaum muslimin sepakat, bahwa barang yang
diperjualbelikan (mabil dengan jual beli yang sah, setelah
berakhimp khgar, dia menjadi hak milik pembeli.

Al Ghazali dalam Al wasith, permulaan kitab lual beli
menyebutkan, para ulama sepakat bahwa juar beli merupakan
penyebab untuk mengambil manfaat atas sebuah kepemilikan.
Wallahu a'km.

cabang: ulama madzhab kami mengatakan, juar beri 3rang
telah tetikat tidak dapat dibatalkan VaaM kecuali dengan salah
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satu dari tujuh sebab, yaitu: I{hiSnr maielis, khiyar qnrat, khiyar

aib, khiyar khalaf -misalnya disyaratkan jual beli tersebut dicatat,

temyata dia tidak dicatat- pembatalan (iqalah), sengketa, dan

rusaknya barang yang dijual. Sementara ifu, khiyar ru'yah hanya

terdapat dalam jual beli barang yang tidak ada di tempat akad- Jika

kita memperbolehkan khipr ini, maka kh,ya, ini serupa dengan

khiyar syarat. Wallahu a'lam.

Cabang: hnu Quthaibah dan lainnya menyatakan: Satu

pendapat menyebutkan kalimat bi'fu asysSnia, artinya aku

menjualnya dan aku membelinya. Pendapat lain menyebutkan,

kalimat sSnraifu asys5mia, artinya aku membelinya dan aku

menjualnya.

Redaksi yang banyak digunakan dalam bansaksi jual beli

yaitu bi'tuh4 ketika kepemilikan atas barang yang dijual belikan

melalui proses timbal balik dan kata isytaraituhu adalah di saat

anda memiliki barang tersebut melalui proses ini.

AI Azhari menerangkan, orang Arab mengucapkan bi'fu

yang maksudnya aku menjual apa Snng aku miliki dan bi'fuhtlyang

berarti aku membeli. Demikian pula kata simnifu, yang memiliki

dua makna, ini merupakan perkataan Al Azhari. Masing-masing

mencakup barang yang dijual dan penjual, karena kata ats-tsaman

dan al mutsmin, keduanya bermakna barang yang dilual.

Sumber lain menyebutkan, bi'fuhu abi'uhu, benfuk

maf'ulnya mabi' dan mabyt'(barang yang dijual), sama seperti

kala mukhith dan makhytth. Al Khalil menerangkan, huruf Snng

dibuang dari kata mabi', yatfu wawu maful, karena dia tambahan,

karenanya lebih tepat dibuang.
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Al Akhfasy menuturkan, huruf yang dibuang yaitu 'ainl<ata

tersebut (huruf tengah dari tiga penggalan suku kata, J*i). Al-

Muzani mengatakan, keduaqn bagus. Namun, pendapat AI
Akhfasy lebih sesuai dengan qiyas. Kata Al lbti5n' artinya
pembelian, sedangkan kata baaSn'fuhu, bbaaSah4 dan istabi'fuhu
artin3a aku memintanya unfuk menjual padaku dan kata abi'fu asjr
syaia, yang berarti aku menawarkannln unfuk dijual. l<ata, bib
asysyaia, atau bub -yang paling shahih adalah bi'a- salah satu

pola kata bib, den:fll<an nrla keterangan kata kila dan qila.

Adapun kata syin' di sini terdapat dua benfuk yang

masyhur. Perbma, png paling shahih, dibaca panjang syira'.
Kdua, dibaca pendek, aqrsyin. Ulama yang membaca panjang

menulisn5a dengan tambahan alif, atau ya, benfuk jamaknSn

asyriah, bentuk iamak yang langka. Safu sumber menyebutkan,

qnraifu as5rsSnia, as5raihu st/art/an, artiqn aku menjualnya dan
aku membelinya seperti disinggung di atas.

Dalam istilah para linguistik, kata symft4 termasuk benfuk
antonim, dan hiponim menunrt istlah para ahli ushul.

Allah g berfirman, lA *:+ 6 ,tt(jtJi C3 'Dan di antan

manusia ada onng tnng mengorbanl<an diriryn, '(Qs. Al-Baqarah

l2lt 2O7l Pada ayat yang lain Allah $ berfirman, -*ri*Sl.

*.'Dan mqeka menjualnja (Yusu| dengan harga rendah. "

(Qs. Yr.rsuf 1L2l:2Ol

Definisi jual beli secarr etimologi yaitu menyemhkan harta
dengan imbalan harta yang lain. Sedangkan, secara terminologi
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hana dengan imbalan harta lain atau sejenisn3a

dengan tujuan memiliki.

Cabang: Rukun jual beli ada tiga: Dua orang yang

menjalin akad (penjual dan pernbeli), sighat akad, barang yang

diakadkan (barang 1nng diperiualbelikan).

Orang yang menjalin akad dis5aratkan harus baligh,

berakal, bebas bertindak (mul<htal se@ra bijaksana, dan tidak

dicekal. Seorang pembeli disyaratkan beragama Islam jika barang

yang diperjualbelikan adalah budak muslim atau mgshaf dan bersih

dari tindakan kriminal jika barang yrang dijual senjata.

Syarat-qnrat barang yang dijual ada lima, Suci, memiliki

manfaat, dapat diketahui, dapat diserahkan dan dapat dimiliki oleh

orang yang melaksanakan akad. Masuk dalam batasan di atas pifu
ummul walad, budak gadaian, budak yang diwakafkan, budak

mukallaf, budak pelaku jinayah -jika kita melarang iual beli

mereka- dan budak yang dinadzarkan untuk dimerdekakan-

Definisi jual beli di atas masih belum sempurna, karena

mencakup barang 3ang tidak diketahui, barang png tidak dapat

diserahkan dan barang lnng tidak dimiliki. Definisi yang tepat

mestin3n memuat qpratsq;arat ini, lnng akan dijelaskan secara

mendetail, ins5n Alkh, dalam beberapa ulasan.

Cabang: Pada bagian akhir bab makanan telah disinggung

perbedaan pendapat tentang usaha lrang palitg baik,

perdagangan, pertanian, atau perhrkangan?

***
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Pasal: Bersikap wara' dalam jual beli dan
transaksi lainnya serta menjauhi hal-hal syubhat.

Allah g berfirman, V;tt't+ ';tq frffj "o*
kamu menganggapnya remeh, p1flaht'ilalam pndangan Allah ifu

soal bqar." (Qs. An-Nur 1241t 751. Allah iuga berftrman , iS, iL

,6;q "Sunggth, Tuhanmu benar-bqar mengawasi." (Qs. Al-

Fajr [89]: 14)

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyr r$, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah $ bersaM u, |fi.?r{t'ofl *. $;$"oy

x.$.f:Ft grr'6f.,!Jr e, .# /61 
'u"#'#-Ibt|fiWr

ufuJt J? ,*i,efl? lflt Ae, pr,ef;rr Ae, i: *-r.:
Lyl t( fr)u yt &'ttyl tf ,fr # F."rr'ti *€;,tt t+i
'a? 't;rlr'tai c.':*i tiys'a? !*it &'6ib $y-*i )t;nt e
Liii, '4:, lt - S**sgohnyu hal 5nng hatat itu jetas dan snng

hanm ifu jelas. Di ankn terdapat hal-hal sytbhat gang

tdak dikebhui oleh kebanSnkan oftng. Maka, siapa yang

menjauhi hal-hal sytbhat, ia telah menyelamatkan agama dan

kehormatan4a. Dan siapa yang jatuh dalam hal-hal ryubhat, ia
jafuh dalam perkara haram, seputi penggembala yang

menggembala di sel<itar tanah larangan hampir merunput di
dakmn5n. Ingatlah, setiap nja punya kawasan

terlanng. Ingatlah, larangan Allah adalah segala

lanngan-Nya. Tidailah, sungguh di dalam tubuh terdapat

daging.Jika dia baik maka baik, pula sefuruh tubuhnia

962 ll et aoi*r'SyuahAl Muhadzdzab



da, jita dia rusak maka rusak, pula seluruh tubuhng- Gumpkn

itu adalah hati.'Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim dari beberapa ialur periwayatan.

Hadits di atas merupakan salah satu hadits yang berisi

ajaran pokok Islam. Mengenai jumlah hadits tersebut

diperdebatkan oleh para ulama. Aku (An-Nawaw$ telah

menghimpun hadits-hadits ini dalam Kitab AlArba'iin-

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi $ menemukan sebutir

kurma di jalan, lalu berkata, "Andaisaia aku frdak khawatir ia

tqrnasuk sdehh, psti aku telah memakanntm.' Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwaptkan dari An Nuwas bin Sam'an dari Nabi $,
beliau bersabda, of 'd^f t'ry A !)b O ert 6W'r# ti,

',-tfit *V lpi "lSebaikan adatah budi pekem tpng baik, sdangkan

dosa adalah ap yang menimbulkan kenguan di hatimu dan

engl<au tidak sul<a oftng hin melihablya." Hadits ini diriunptkan

oleh Muslim. Kata Haal<aartinya menirnbulkan

DiriwaSntkan dari Wabishah bin Mab'ad {*, dia berkata:

Aku menemui Rasulullah $. Beliau berkata, " AF engkau dabng

unfuk babn5n tenbng kebail<an?' Aku meniaunb, 'lya,' beliau

bersabda, .Luit i$bt;tt:'u,dlr *t'c.fr;sr 6 lr ,:{ii 9e\
'tt$t v, !6r suif olt ,iilt C tift #r A '!6 o flti
" Tanjalran @a lntimu. Kebaikan adalah af tnng menbuat
jiuramu tenang, dan membuat hatimu tenfutn, sdanskan dofi
adalah ap 5ang mengul<an iiwa dan mqimbull<an kqwdahan di
dada, sel<alipn oning:onng mqnbqi fatva kepdamu dan
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mereka berbn5n padamu-" Hadits ini hasan, diriwaSntkan oleh

Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dalam musnadnya.

Diriwalntkan dari Uqbah bin Al Harits 4fu bahwa dia

menikahi seoftmg perempuan milik Abu lhab bin Aziz. Lalu,
seorang wanita menemuinya dan berkata, "Sungguh, aku telah
menSrusui Uqbah dan perempuan lrang dinikahinya." Uqbah
berkata padanya, "Aku tidak tahu engkau telah men5rusuiku, dan

engkau tidak mengabarkannya padaku. "

Uqbah memacu kendaraannya menemui Rasulullah f$ di
Madinah, lalu menanyakan hal itu padan5n. Rasulullah $ berkata,

"Mengapa? Bukankah itu telah din57atakan." Akhimya Uqbah
ahkimSn berpisah dengan wanita itu, dan sang wanita menikah
dengan pria lain. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Diriwayatkan pula dari Al hasan bin Ali dg, dia berkata:

Aku hapal dari Rasulullah #,4,i I ti jl *-i 6 L3
'Tnggalkan ap tnng mengul<anmu manuju ap yang tidak
meragukanmu. " Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzi. At-
Tirmidd berkata, "Hadits rni hasan shahih." Artinya, tinggalkan
sesuafu yang meragukanmu, dan ambillah sesuafu png tidak
meragukanmu.

Diriuayatkan dari Athiryah bin Uruah As-Sa'di Ash-

Shahabi igs, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, bf fpr lii I
.;bt *rt6t riri; *)',,,U. | 6 Li e',t#,\i, b ok'seorans
hamb tidak akan menapai bagian dari golongan omng bertakwa
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sebelum dia meninggalkan apa yang tidak bergwa unfuk meniaga

apa lnng bergwa."Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.s3

ALTirmidzi rnengatakan, "Hadits in hasan-" Al Bukhari

menyatakan: Hassan bin Abi Sinan mengatakan, "Aku udak

melihat sesuafu yang lebih rru.rdah tentang sifat wara' melebihi

pemyataan: Tinggalkan apa lang meragukanmu menuju apa yang

fidak meragukanmu." Hasan yang meriwayatkan hadits ini

termasnk generasi tabi' bU in. Dia meriwayatkan hadits dari

Hasan AlBashri.
t**

Pasral: DiriwaSntkan dari Abu Hamid As-Sa'idi r$ bahwa

Rasulullah g bersau u, {i'rr$ (,;s.?i)t?tf gfur +L e ,bt
$" Pefraguslah dakm mencari dunia, sungguh selurulntp

dimt-dahl<an untuk ap tang telah ditetapkan daring. 'Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang shahih- Juga,

diriuraptkan oleh lbnu Majah dengan sanad yang dha'if.

Diriwaptkan dari Jabir i6, dia berkata: Rasulullah $
bercabda, !:1 fl 'rflA e'€r;i-",t" ,fJ-i'rfirr O!) Vb?s't

l,:i, )ti )y,-),'u *t A t jj.irr iir ,fi d $ ",ta,san

lalian minb dihnba*an rezekinim, karqa wftng lwrba Mak
alan mati sbefun meneima raeki tq-akhir mililag. Maka,

berblrwlah kepda Allah dan perbgslah dalan mencari bnng
hahl &n meninggal<an bnng hanm. 'Hadits ini diriunlntkan

oleh hnu MaFtr dan Al Baihaqi.

ss Hadb hiiuga dhiwayatkan olctr lbnu Majafi dan Al Flakim darlan AlMs&ah
Dalam redald hi t€rtu[s "Seqratl yang bergrrna".
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Pasal: l-arangan bersumpah dalam jual beli

Diriwaptkan dari Abu Hurairah &, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah $ bersab au, gl).ii# ,ii1J.ii;2, t;*Sr
"sumpah ifu mampu menghabiskan barang iuga
manghilangkan keunfungan " Dalam riwayat lain, disebutkan

"kebailan" dan riwayat lainnya " usaha'| Hadits ini diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah rS bahwa dia mendengar

Rasulullah g bersaMa, 'r#-'j W Uti ,-i)dt ;yi ir:1.
'Uagalah dirimu dan banyak karena ia melaiskan

kemudian melebwryn "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwa5ntkan dari Abu Dzarr rg, dari Nabi #, beliau

bersaua, 'fit |ts'itt &\ p'ti ),qt ?i !fu '&3J- 1"uitt

dJ'qri;'T\ga orang yang frdak dkiak bicara oteh Allah pada

Hari Kiatnat, tidak tidak disucikan, dan mendapatkan

adzab t/ang pdiht." Rasulullah S membaca kalimat ini tiga kali.

Abu Dzarr berkata, "Mereka sial dan rugi. Siapa mereka, wahai

Rasulullah?" Beliau menjawab , 'ilA\'^tt)" 
'ilitl L&1i,1#ir

.a

./it(t 'Musbil (onng tnng menjulurkan kainnya melebihi mata

kaki), tnng sul<a menyebut-nyebut kebaikannya, dan orang yang

melarisl<an dagangannya dengan sumpah pbu." Hadits ini

diriwayatkan oleh Muslim.
***

Pasal: Dari Rifa'ah bin llafi' Az-7arqa &, dia berkata:

Rasulullah ,$$ keluar menuju ternpat shalat. Beliau melihat orang-

966 ll el Uoj*r'SyarahAl Muhadzdzab



orang sedang melakukan jual beli. Beliau kemudian bersaua,

" Wahai para pdagang, penuhilah seruan Rasulullah q$),' lalu

mereka menegakkan leher dan, Pandangannya, kemudian beliau

kembali kembali bersaMa, 'i \\ ,$A -y't 
?:i ofr :e$ it

O:-bt ,ij.s ,ilrt &', "saungguhn5n pam alan

dibngkitl<an pada Hari Kiamat sebagai oftng-orang Wng

bermakiat kecuali oring wng beial$n kepada Nlah, bertuat

baik, dan jujur." Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzi. At-

Tirmi&i menyatakan, hadits ni haan shahih-

Diriwayatkan dari Qais bin Abu Ghararah,g salah seorang

sahabat 16, bahwa dia berkata: Rasulullah $ menghampiri karni,

kami menyebut diri kami sebagai makelar. Beliau lalu bersabdu, 31

i'-'e. G.p ,1$r ylLi- ?lti irl:1tJr "wahai pn
pedagang, saunggthnjn sebn dan dosa menghadiri iual beli,

maka iual beli l<alian dengan sdekah-" Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmi&i. ALTirmidzi berkata, "Hadits ini

hann shahih."

Diriwaptkan dari Abu Sa'id, dari Nabi $, bahwasanp

beliau bersabda,rt1$:.1t2 {*lilti ,i#r t gg\''osiilt 76'
"Pedagang tnng iuiur dan terperca5n betama pn nabi, pn
shiddiq, dan pan swhid. 'Hadits ini diriwalntkan oleh At-Tirmidzi.

Beliau berkata, "Hadits ini hasan."

***

s4l.larna yang tepat adalatr Gharazatt. Discbutkan &lau,n At'Tqrtb dan kihb lain,

Qais bin Abu Gtrarazah Al Ghiffari, seorang sahabat yang tinggal di Kufah. Penyrrsm

kitab induk yang ernpat meriwayatkan hadib darinlra-
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Pasal: Giat Dan Berangkat Pagi-Pagi Mencari
Penghidupan.

Diriun5atkan dari Shakhr Al Ghamidi, seorang sahabat, iS1,

dia berkata: Rasulullah db bersabda, Atk.j jl '!$.'r$r "Ya

Allah, be*ahilah wnatku Fda ev,/akfu pgnya. " Setiap kali beliau

mengirim pasukan atau prajurit selalu dilakukan pada pagi hari.

Konon, Shakhr adalah seorang pedagang. Jika harus berangkat

untuk berdagang, dia melakukannya pada permulaan siang (pagi

hari), sehingga dia kaya dan berlimpah harta. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata,
"Hadits irld hasan."

Pas:al: Anjuran Bersikap Toleran Dalam Jual Beli,
Mengambil Suatu Hukum, Menagih Utang, Dan
Menggenapi Takaran Serta Timbangan.

Allah S berfirman,4 .9,,rt"r$ f AtffiVS 'Dan

kebaikan ap saja tnng kamu kerjakan, mala sesungguhntn Allah
Maha Mengetahuri, "(Qs. Al Baqarah 121:2151.

Allah & i.,sa berfirman, 5(14t It;z4i GS rjS-3

il'.6 J$I 1#S 73 -lrgi"'Dan 
wahai kaumku!

Penuhilah talrann dan timbangan dengan adil, dan janganlah

kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. " (Qs. Huud

I11l: 85). Pada ayat yang lain Allah berfirman, 'qr1$- iU;
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" Celakalah bagi orang-oftng Wng cunng (dalam menakar dan

menimbang). "(Qs.Al Muthaffifiin [83]: 1), dan seterusnya.

Diriwayatkan dari Jabir 4S, bahwa Rasulullah $ bersabd u, ?s gs

ura$r tiyl ,sf.tr rif: LS. 
t\1 tLJ;'*, "surraga Allah menjaSmngi

oftng tnng toleran ketika menjual, ketila membeli, dan ketika

menagih. "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: "Rasulullah #
membeli seekor unta dariku. Beliau memenuhi timbangannSra

(dirham atau dinar) untukku."Ss Hadits ini diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim.

Diriwa5ntkan dari Suwaid bin Qais, dia berkata: "Aku dan

Makhramah Al Abdari mendatangkan gandum dari Hajar. Nabi $
menghampiri kami, lalu menawarkan celana kepada kami. Aku

punln seorang pegawai yang berhrgas menimbang pembalnran.

Nabi # berkata pada para iuru timbang ifu, "Timbanglah dan

penuhihhl" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-

Tirmi&i. At-Tirmidzi berkata, "Hadits irtt hasn shahih."

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa, U '{JJ-.!i,l"r "Bqmwah hafrtah maka englau alan

diperkkukan secaft, mmah. "Hadits ini diriunptkan oleh hnu Abtr

Ashim.

ss Maksudnya beliau menimbang harganya, benrpa dfianr atau dinar, h.rkan
timbangan unta tersebut. S€bab, tdak halal jual bdi h€unn yang rnasilr hidr.p dengan
cara ditimbang.

Al Majrru'SloattAl lvtuhadz.dzab ll ,a,

***



Pasal: Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam &, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda, ti:* t:ri ,$1Fi Fl 6 )r*du)y.t
W ky|*; (.is't 6 op ry. e q !$.6,:"Dua orans

yang berjual beli dikaai ldziWr selama keduarym belum berpisah.

Jil<a mereka jujw dan terbuka, iual beling pasti diberkahi, iika
mereka terfufup dan berdusta, keberkahan iual belinya akan

hilang. "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.'

Diriwayatkan dari Jabir bin AMillah, dia berkata: "Aku

berbaiat kepada Rasulullah $ untuk mendirikan shalat, membayar

zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim." Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Tamim bin Asu Ad-Dari tp bahwa Nabi

g bersabdu, ,jd 9;4 di 'e;,ah'gl;l 'Agama adalah nasihat."

Kami bertanya, "Unfuk siapa?" Beliau bersabda, ,.yb yrq; :
Voi txl;,5 "*3:, '[-lntuk Alkh, kiab-Nya, rasul-Nya, para

imarn kaurn muslimin, dan orang-orang awamnJn." Hadits ini

dirir,rnyatkan Muslim.

Diriwayatkan dari Anas &, dia berkata: Rasulullah #
bersaua, * 

tn;- u *\ 'w.i. ,P '€'ei 'u:t 1 'Belum

sempuma imam seseorang dan kalian sehingga dia mencintai

saudaran5n seperti dia mencintai dirinSn sendii.' Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

***
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Pasal: Diriwalntkan dari Anas r$, dia ber{<ata, Rasulullah

S bersabda, 'nHI irp 'U 'qbi U " Siapa nia tnng

mendaptl<an suuatu, i*dutrkh dia merynnggupirym. "Hadib ini

dirivraptkan hnu Maiah dengan sanad kfid-
Dari Nafi' mantan budak hnu Umar, dia menufurkan: Alm

sedang mempersiapkan bekal untuk berangkat ke Spm dan Mesir,

kemudian aku mempersiapkan bekal untuk pergr ke lrak- Aku

lantas menemui Ai.yah * dan bertanyia, "Wahai Ummul

Mukminin, aku sedang mempersiapkan bekal ke Syam, lalu

mempersiapkan bekal menuju lrak." Dia berkata, 'Jangan lakukan

itu. Engkau tidak punya t"rnpu] I"gga. 
SYn*{, aku mendengar

Rasulullah $ bersaMa, rdl';f-:/€ ,r,Ei'U g':l €|f.br i-i" rir

'fi'ti ,'i';4 up Apabita Atlah telah menebplan ruel<i pda

sneoftng dengan safu ialan, iangan tinggall{an dia sebelum

bmtbh abu menburuk'. Hadits ini diriwa5ntkan oleh lbnu Maiah

dengan sanad dha'if.
t*t

Pasal: Diriwalatkan dari Abu Hurairah e$,

beliau bersabda, ilt Jt ,.t';t ''frfi rf.r; iir
dari Nabi $,
,)tt4r;t

\ir;'f " Bagian png pling dicinbi Altah dari sebuah nqeri adahh

masjid dan bgian gn7 plins difurrd Allah dahh Per. "Hadits

ini diriwaSntkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Salman Al Farisi S, dari Nabi $, bahun

beliau b,ersabda, u f li}j,; ,PU'nJ:tl|>il;-t 4l'it<t 1
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U1r|4-W) gUi3rt z?;; q,6 W tA*Jika enskau marnpu,

jangan sarnpai menjadi orang yang pertama masuk pasar dan
oftng tnng tenkhir keluar darinyta, karena dia medan tempurnya
syebn dan di sanatah dia menanapkan bendemn5a." Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim. Demikian diriwayatkan se@ra mauquf
dari Salman Al Farisi.

Driwayatkan dari Al Barqani dalam Shahibnya dari

Salman, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, yU ,i lii ';55 t
t;t i,t:rtt ,?ti. 6 ,W tA u iT rj ,a)lt "Jansantah

engl<au menjadi onng pertama yang masuk pasar dan jangan pula
menjadi orang t/ang terakhir keluar dainya. Di dalamnSm syetan

bertelw dan menetas."

Al Mawardi dan ulama lainnya mengatakan, "Celaan bagi
orang yang sering berada di pasar dan menghabiskan banyak

di sana, serta menyibukkan dirinya di sana sehingga lupa
ibadah." Demikian pemyataan yang dikemukakan oleh para
ulama. Hal ini berdasarkan hadits shahih tentang Nabi $ masuk

pasar dan nashAl Qur'an.

Allah fr berfirm ar,, o{$ ;Jfii 32X );) (:i ;C$6

g6ril 4 'D* mereka berkata, Mengapa Rasul (Muhammad)

ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?'. " (Qs. Al

Furqaan I25l: Tl.Pada ayat yang lain Allah berfirman, GLj YS

o6iY_iiv.!.,i G;kV #t {AtrAi'q6i:;
Ot:{i oDan Kami frdak mengutus rasuLmsul sebelummu
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(Muhammad), melainl<an mqelca pasti netnakan mal<anan dan

berjahn di pa*r-pan. "(Qs. Al Furqaan l25l:2Ol

Diriwa5ratkan dari Abu Hurairah r$, dia menufurkan: "Nabi

$ keluar pada siang bolong, tanpa saling bertegur sapa denganku

sampai tiba di pasar banu Qainuqa' kemudian beliau pulang."

Hadits ini diriurayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Qainuqa'

merupakan salah satu kabilah bangsa Yahudi-

Diriwayatkan dari Anas bahwa suatu hari Nabi $ berada di

pasar. seseorang berkata, "wahai Abu Al Qasim!" Beliau menoleh

padaryn. Anas melanjutkan hadits ini sampai akhir. Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Diriwaptkan dari Buraidah, dia berl'rata: Setiap kali masrk

pasar, Rasulullah $ selalu mengucapkan, adLf it n+'.lt f-i
lai,t ,qi 6'V*t ,tt7,',y+'s*1t , W6'F: ,9:tt 9#'P
ire & tl itu U W. *l'of +\'*t j\"Densan

manyebut natna Allah, 3n Allah, aku mernohon

kepda-Mu atan kebikan paer ini dan kebikan sqab inng ada

di dalamnSTa. Aku berlindung kepda-Mu dari kefurulanry7a dan

keburukan segala tnng ada di dalamnSn. Ya Allah, aku balitilttng
kepda-Mu dan frrdakan sumph plsu abu padagangw Wrg
,wi.' Hadits ini diriu4ptkan oleh Al Haldm dalam Al M^sbdnk
'ah Ash-Shahihain.

*tt

PasaL Pada pendatnrluan bahasan ini telah disinggung,

bahwa orang png hendak berdagang, hanrs mempelaiari hukum-
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hukum perdagangan, syarat-syarat jual beli, mengetahui sah

tidaknya akad dan seluruh hukum yang terkait dengannya.

***

Pasal: Menurut ma&hab kami, adanya sebuah

persaksikan dalam akad jual beli, iiarah, dan seluruh jenis akad,

selain nikah dan rujuk, sangatlah dianjurkan, natnun tidak wajib.

Asy-Syirazi menjelaskan statemen ini dengan redaksi yang sama

pada permulaan kitab kesaksian.

AsgrSyirazi dan ulama lainnya berargumen atas anjuran

kesaksian ini dengan firman Allah W, 3'-G tif5'*l' "t; 'Dan

ambillah saksi jika kamu berjual beli.' (Qs. Al Baqarah 121: 2821.

Demikian pendapat madzhab ka.mi yang dikemukakan oleh hnu
Al Mundzir. Pendapat ini didukung oleh Abu Ayyrb Al Anshari,

Abu Sa'id Al l(hudri, AsySya'bi, Al Hasan, para ulama fikih

rasionalis, Ahmad dan Ishaq.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh jumhur umat

Islam dari kalangan salaf dan khalaf. Ibnu Al Mundzir mengatakan:

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa wajib mengangkat adanya

sebuah penyaksian dalam jual beli. Bahkan pengambilan saksi ini

fardhuyang dihukumi maksiat jika meninggalkannln.

hnu Al Mundzir mengatakan: Kami meriwayatkan

pendapat ini dari Ibnu Abbas: Dia mengatakan: Biasanya Ibnu

Umar jika melakukan jual beli dengan nuqd (mata uang), beliau

membuat kesaksian dan tidak mencatat fuansaksi tersebut.

Ibnu Al Mundzir menambahkan: Kami meriwayatkan dari

Mujahid, bahwa dia berkata: Ada tiga orang yang doanya tidak
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akan dikabulkan: salah sahrnya, orang yang berjual beli dengan

naqd fialu melakukan penipuan, kecurangan, atau bersumpah

palsu).55

hnu Al Mun&ir berkata, kami meriwayatkan keterangan

yang sama dari Abu Burdah bin Abu Musa dan Abu sulaiman Al

Mar'asyi. Mereka berargumen dengan firman Allah &, 1534,;Jt3

;33-:C tiy "Oan ambillah saksi iika kamu beriual beli. " (Qs. Al

Baqarah l2l:2821.

Jumhur ulama berargumen dengan beberapa hadits shahih,

bahwa Nabi $ melakukan jual beli, narnun tidak ada keterangan

yang menyebutkan bahwa beliau mengambil kesaksian orang

dalam perdagangan itu. Demikian halnya praktik jual beli yang

dilakukan oleh para sahabat pada masa beliau dan generasi

sesudahnya. Mereka menafsirkan ayat di atas pada hukum

anjuran, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan. Wallahu

a'lam.

Asfsyirazi mengatakan, Sebuah Jual beli
dinyatakan sah jika dilakukan oleh oftmg yang baligh,
berakal dan atas kemauan sendiri (mukhbi-
Sedangkan, jual beli yang dilakukan anak kecil dan
orang sakit jiwa tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah

&,,JhiH-,? €9, *t,&,i, #, *,# * &t e3

,# e 9'tbat ;;2 'Pena (ketetapan hukum) diangkat

56 Dahm naskah asli kalimat ini tidak tercanh.rm.
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dari tiga orang: Dari anak kecil sampai dia baligh, dari
orang tidur hingga dia bangun (dari tidumya) dan dari
orang gila sampai dia sembuh."

Selain itu, jual beli termasuk bagran dari
pengelolaan harta benda yang tidah mungkin dapat
dilakulon oleh anak kecil dan orang gila, seperti halnya
m€njaga aset-

Penjelasan:

Hadits ni shahih, diriwaptkan dari Ali dan Aisyah p,.
Penjelasan hadits ini telah disinggung pada awal pembahasan

tentang shalat dan awal pembahasan tentang zakat dan puasa.

Pemyataan Asy-Syirazi, "Pengelolaan harta benda,"
statemen ini mengecualikan hak anak yang telah funyiz untuk
memilih salah safu dari orangfuanya (dalam kasus perceraian dan

hak asuh anak), ibadah anak kecil, menerima hadiah dan
hubungan intim anak kecil dan orang gila terhadap istri mereka.

Penganalogian kasus ini dengan ka,vajiban menjaga aset,

karena kamjiban tersebut telah disepakati ulama dan di-nash

dalam ftrman Allah &, F|| Fr; i9, '&iri*riy& {r1ji|fi$

{6 ;,{y Y",:6 (tii "Dan uiilah anak-anak yatim itu sampai

mereka cukup umur unfuk menil<ah. Kqnudian jika menurut
pendapbnu mereka telah cerdas (pandai memeliham harta), maka
sffihkanlah kepada merel<a hartang. '(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Adapun pemyataan Asy-Syirazi, "Sebuah Jual beli
diryntakan sah jika dilakukan oleh orang Snng baligh, berakal dan
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atas kemauan sendiri (mukhtal," terlihat kurang tepat, karena

statemen ini memasukkan orang buta. Padahal, setelah ini, Asy-

Syrrazi dan ulama madzhab kami mengatakan bahwa menunrt

madzhab yarg shahih, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang

tuna netra tidak sah.

Juga, memasukkan orang yang dicekal melakukan kansalsi

karena bodoh. orang yang dicekal pun jual belinya tidak sah. Jadi,

sebaiknya AqrSyirazi menambahkan orang yang berpenglihatan

normal dan bansaksinya tidak dicekal, sebagaimana telah kami

ulas sebelumnya.

Di sini juga telah kami sing[lung, bahwa dalam jual beli

disyaratkan keislaman pembeli jika dia membeli budak muslim atau

mushaf. Wallahu a'lam.

Menunrt ijma', jual beli yang dilakukan oleh orang sakit liwa

tidak sah. Begihr juga, orang yang tidak sadarkan diri. Sedangkan,

jual beli yang dilalnrkan orang yang mabuk, menurut madzhab,

hukumnya adalah sah. Begitu pula akad yang lain, baik yang

mengunhrngkan maupun merugikannya. Ini pendapat pertama'

Kdua, akad yang dilakukan orang mabuk salna sekali tidak

sah. Ketiga, akad yang merugikannya sah, namun akad yang

mengunhrngkannya tidak sah. Mengactr pada pendapat terakhir,

maka jual beli dan hibah yang dilakukan orang mabuk sah, namun

dia tidak sah menerima hibah, kemurtadan orang mabuk sah,

narnun tidak dengan keislamannya. Asy-Syirazi telah menyinggung

beberapa sudut pandang ini pada awal pembahasan tentang

thalak. Di sini kami akan menjelaskan masalah ini berikut rincian

kasusnya. Insya Allah.

Adapun jual beli, iianh dan seluruh akad yang dilakukan

anak kecil unfuk dirinp atau untuk orang lain hukrmnya tidak sah-
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Dalam hal ini baik jual beli ini menguntungkan maupun merugikan,

baik anak tersebut telah Amyiz maupun belum, baik itu atas izin

walinya maupun tanpa izinnya dan juga baik jual beli itu sebuah

percobaan (ikhfrbal maupun bukan. Jual beli percobaan yaitu
praktik jual beli yang dirancang oleh wali untuk menguji anak kecil

apakah dia telah mengerti atau belum, saat mendekati masa

baligh.

Prakteknya, wali menyerahkan penerimaan dan penawaran

akad kepada sang anak. Begitu akan terjadi akad, wali
menghampiri si anak unfuk membimbingnya. Beberapa poin yang

Aku (An-Nawawi) kemukakan di atas tidak menimbulkan
perbedaan ulama, selain dalam kasus jual beli percobaan. Sebab,

dalam praktik terakhir ini terdapat pendapat qndzdan dha'if, yang
dilontarkan oleh Imam Al Haramain dan ulama lainnya dari
kalangan Khurasan, bahwa jual beli tersebut sah. Menurut
madzhab Syafi'i, jelas bahwa jual beli percobaan tidak sah.

Wallahu a'lam.

AsySyirazi dan ulama lainnya berargumen dengan hadits

ini. Aspek dilalah hadits ini bahwa seandainya jual beli percobaan

ini sah, maka otomatis wajib menyerahkan harta tersebut kepada

sang anak. Padahal, hadits ini secara tegas menyebutkan bahwa
seorang anak Udak dikenai kewajiban apa pun. Safu pendapat
menyebutkan, bahwa aspek dilalah hadits tersebut adalah berupa
konsekuensi gugumya pemyataan dan perbuatan anak kecil di
mata hukum. Wallahu a'lam.

Cabang: Para ahli fikih mengemukakan, bahwa apabila
seorang anak kecil membeli sesuahr dan diserahkan padanya, lalu

barang ini rusak di tangannya atau dia menrsaknya, maka sang
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anak tidak dikenai denda baik pada saat itu maupun setelah baligh

kelak. Demikian halnya seandainya dia meminjam harta, karena si

pemilik telah berlaku teledor dengan menyerahkan barang atau

harta itu kepada anak kecil-

Selama barang tersebut ada, maka pemilik boleh

mengambilnya kembali. Namun, jika sang wali telah mengambil

barang ifu dari si il*, maka barang ifu termasuk dalam

tanggungan wali.

seandainya seorang anak kecil menyerahkan harga barang

yang dibeli pada penjual, penyerahan ini tidak sah dan pembeli

harus megembalikannya pada wali. Bahkan, wali harus menagih

dan meminta pembeli untuk mengembalikannya.

Ulama madzhab kami mengatakan, jika pembeli

mengembalikan pembayaran ifu kepada sang anak, maka dia tidak

terbebas dari tanggungan.

Ulama madzhab kami menyatakan, demikian juga jika

seorang anak kecil menyerahkan dirham pada money changer

unfuk ditukar dengan mata uang yang lain atau mernTerahkan

dagangan pada juru taksir unhrk menilai harganya. Artinya, ketika

dia menerima uang atau barang itg dari sang anak, maka benda ihr

masuk dalam jaminan si penerima dan dia Udak boleh

mengembalikannya pada si anak. Justru, dia harus mengembalikan

aset tersebut pada walinya, jika itu memang milik sang anak.

Apabila aset ini milik orang yang telah deurasa, si penerima

harus mengembalikan kepada pemiliknya atau wakilnya'

Ulama madzhab kami menyatakan, seandainya wali

seorang anak kecil memerintahkan penerima aset untuk

mengembalikannya kepada sang anak, lalu dia memberikannya,
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maka jaminan atas aset tersebut gugur, jika aset ini milik wali.
Sebalikryn, jika aset ini milik sang anak, maka jaminan tersebut

tidak gugur. Hal ini sama seperti kasus wali yang memerintahkan
si penerima untuk rnelemparkan harta milik si anak ke laut dan dia
melakukannya, maka jelas, dia harus menggantinya.

Cabang: Seandainya dua anak kecil melakukan jual beli

dan terjadi serah terima, lalu masing-masing pihak memsak barang

yang telah diterima, dalam kasus ini ulama madzhab kami

berpendapat, bahwa jika tuansaksi di atas berlangsung atas izin

kedua wali mereka, maka jaminan menjadi tanggungan mereka.

Jika tdak demikian, kedua wali fidak dibebani tanggungan. Harta
anak kecil wajib dikenai jaminan, karena penyerahan mereka tidak

dianggap sebagai pemberian kuasa dan pengabaian. [-ain hulnyu

dengan penyerahan orang baligh yang pandai- Wallahu a'lam.

Cabang: Ularna madzhab kami menyatakan, bahwa

pemikahan seorang anak kecil dengan sendiri tidak sah, demikian

pula dengan tansaksi dan akad lainnya. Akan tetapi, terkait

pengafuran dan wasiat anak kecil, di sini terdapat perbedaan

pendapat yang mengemukakan pada bahasannya masing-masing.

Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa pengatumn dan

wasiat anak kecil juga batal. Baik seluruh tansaksi ini atas izin

walinya maupun udak, karena pemyrataan anak kecil tidak

diperhitungkan. Oleh sebab ihr, izin unli pun tidak berpengaruh

terhadap hukum. Seperti izin yang diberikan kepada seorang yang

sakit jiun.

Adapun jika seorang anak kecil membuka pinfu (rumah

orang lain) dan memberitahu bahwa tuan rumah telah mengizinkan
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dia unfuk masuk atau menerima hadiah dan memberitahu bahwa

si pemberi menghadiahkannya, fuqaha q/afi'iyyah berpendapat:

Apabila informasi sang anak didukung oleh beberapa

indikator yang membenarkan pengakuan sang anak, maka dia

boleh masuk dan menerima hadiah. Perbuatan anak ini

sebenamya merupakan tindakan atas dasar pengetahuan, bukan

pengakuan belaka.

Apabila infomasinya tidak didukung beberapa indikator,

maka di sini terdapat beberapa tinjatnn. Jika ucapan anak ini tidak

bisa dipercap, ulama sepakat unhrk tidak berpedoman pada

ucapannlra. Jika tidak demihan, di sini terdapat dua riwayat

pendapat:

Pertama, riwayat yang paling shahih ialah memutuskan

bolehnya berpedoman pada ucapan sang anak. Pendapat ini

dipuhrskan oleh Asysyimzi dalam At-T,nbih bab perwakilan,

begitu juga pendapat fuqaha s5nfi'i1ryah lainnlra. Sebab, kaum

muslimin telah sepakat atas tindakan ini sepanjang wakfu tanpa

ada pengingkaran. Juga, karena adanya dugaan akan kejujuran

sang anak dalam kebiasaannYa-

Kdua, diriwayatkan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali,

dan ulama lainnya. Riwapt ini iuga memiliki dua pendapat fuqaha

Syafi'iSnnh, sarna seperti pendapat tentang diterimanya riwayat

anak kecil, sebagaimana akan kami kemukakan nanti. Insya Allah.

Cabang: Ketka seorang anak kecil lnng bmyiz

mendengar sebuah hadits, apalah dia sah untuk

meriwaSntkannya? Apakah riwa3ntrya diterima? Dalam kasus ini

terdapat tiga pendapat ft.rqaha Spfi'iyyah:
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Pendapat pertama, periwayatan anak kecil sama sekali

tidak diterima, baik sebelum maupun sesudah dia baligh, karena

sifat dhab,Fnya masih lemah, seperti tidak sahnya jual beli dan

akad yang dilakukan anak kecil.

Pendapat kdua, riwayat anak kecil sah sebelum ataupun

sesudah baligh, ini seperti dikemukakan oleh Imam Al Haramain,
Al Ghazali, seluruh ulama Khurasan, dan sekelompok ulama selain

mereka, karena periwayatan didasarkan pada prinsip toleransi.

Ada banyak unsur yang terdapat dalam periwayatan, yang tidak
dipunyai praktik lain. Misalnya, periwayat boleh berpedoman pada

fulisannya, dan riwayat tidak bisa dikonter oleh tuduhan dan sikap

toleran lainnya.

Pendapat ketiga, riwayat anak ini dapat diterima setelah dia
baligh. Riwayat yang dikemukakan sebelum baligh tidak diterima.
Demikian ini pendapat yang shahih, bahkan inilah pendapat yang

benar. Selain itu adalah batal.

Di antara dalil yang mematahkan pendapat pertama yaitu
ijma' sahabat dan generasi setelahnya tentang diterimanya
beberapa riwayat sahabat kecil yang diriwayatkan sebelum mereka
butigh dan diriwayatkan setelah itu seperti hnu Abbas, Al Hasan,

Al Husain, Ibnu Az-Zubav,lbnu Ja'far, An-Nu'man bin Basyir, dan
masih banyak sahabat kecil lainnya

Cabang: Ulama ma&hab kami menyatakan, seperti

halnya ketidaksahan transaksi anak kecil dalam benfuk pemyataan,

maka tidak sah juga transaksi penerimaannya.

Seandainya seoftmg wali menghibahkan sesuafu kepada
anak kecil, dan dia rnemberikannya, kemudian sang anak
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menerimanya atas izin pemberi, maka penerimaan tersebut tidak

sah dan tidak serta merta menjadi miliknya'

Seandainya seseorang menghibahkan sesuafu kepada orang

lain dan dia mengizinkan anak kecil unfuk menerimanya, pemberi

hibah juga mengizinkan unhrk ihr, lalu dia menerimilgd, maka

ulama sepakat hibah ini tidak sah.

Andaikan pemberi pinjaman berkata kepada peminjam,

"serahkan hakku pada anak kecil ini." Si peminjam lalu

menyerahkan sesuai kewajibannya pada anak kecil tersebut, ulama

sepakat, bahwa dia belum terbebas dari hutangnya. Bahkan, harta

yang diserahkan pada anak kecil itu tetap menjadi miliknya.

Sekalipun seseorang mengabaikan si pemberi, anak ini tidak

dikenai jaminan, karena si pemberi telah menyia-nyiakan harta

tersebut dengan memberikannya kepada sang anak. Utang ini

tetap dalam tanggungan si peminjam-

Ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa harta yang

berada dalam tanggungan belumlah pasti kecuali dengan adanya

serah terima yang benar. Utang tidak akan hilang dari tanggungan,

seperti halnya jika pemberi pinjaman berkata pada peminjam,

"Lemparkan hakku ke laut." Peminjam lalu melempar sesuai

keqnjibannya, ulama sepakat, maka dia tidak terbebas dari hutang

tersebut dan harta yang rusak menjadi tanggungan si pelempar.

ulama madzhab kami mengatakan, andaikan pemilik

barang titipan berkata pada penerima titipan, "serahkan titipanku

pada anak kecil ini." Kemudian dia memberikan barang itu

padanya, maka dia terlepas dari perjanjian penitipan, karena telah

menuruti perintah si penitip terhadap haknya yang tertenfu. Kasus

ini bama dengan pemlntaan si penitip, "Lemparkan dia ke laut"
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lalu dia melemparkannSra ke laut, di sini ulama sepakat, bahwa dia
tidak dikenai derda, karena telah diizinkan untr-il< memsaknSra.

Ulama madzhab kami mengatakan, andaikan barang titipan
ini milik seorang anak kecil, lalu penerima titipan menyerahkan
barang itu kepadaryn, maka dia unjib menjaminnya, baik
penyerahan tersebut atas izin wali maupun fidak- Sebab, penerima
titipan tidak boleh menyia-nyiakan barang ihr, sekalipun mendapat
izin dari wali sang anak. Tidak ada pertedaan pendapat dalam
masalah in- wmllahu a'lam.

Imam Al Haramain mengutip kasus berikut dari para
fuqaha $7afi'14ph dalam,4n-Niha5tah.

Cabang: Madzhab para ulama tentang hukum jual beli

Snng dilakukan anak kecil yang tamyiz. Sebelumnya telah kami
kemukakan bahura menurut madzhab kami, jual beli lnng
dilalrukan anak kecil bmyiz tdak sah, baik atas izin walinya
maupun tanpa seizinnp. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu
Tsaur.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq berpendapat,
bahwa iual beli yang dilakukan anak kecil yarry bmyiz sah dengan
izin unlinya.

Diriuaptkan dari Abu Hanifah s€buah riuayat lrang
menyebutkan, boleh sekalipun tanpa izin unlinp dan hal ini
ditangguhlon pada boleh tidaknln sang tmli. hnu Al Mun&ir
rnengatakan, Ahnnd dan Ishaq anak kecil
bmyiz melalnrkan jual beli barang lpng rerneh. It{aksudnSn,

sekalipun tanpa izin tmlirya. Dalil lorni s€pert telah dikemukakan
oleh AqfSyirazi.
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Asy-Syirazi mengatakan: Jual beli yang dilakulmn
oleh orang yang dipaksa tanpa alasan lpng benar, fidak

sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah &, Q,f\ $16-

g :,jG- <,* it i y ;9,{u, rL$ {JtA YJLU 7 G1(

"& ,rV 'Janganlah kamu saling memakan harta

sesamarnu dengan ialan Wng batil (fidak benar), keatali
dalam perdagangan yang berlalru atas dasar sul<a ffirna
suka di antara lramu." (Qs. An-Nisa' l4l: 291- Ayat ini
mengindikasikan apabila jual beli dilakukan tidak atas

dari suka sama suka, hukumnSp fidak halal.

Abu Sa'id Al Khudri meriwalntkan bahwa Nabi $
bersabda ,ft; '* €t 6\ 'sesungguhnyn iual beli atas

dasar suka sama sula-" Hadits ini menunjukkan bahwa

tidak ada jual beli tanpa dasar suka sarna suka.

Selain ihr, oftn1g yang dipaksa iual beli tanpa

alasan yang benar, tidak sah, seperti orang muslim
yang dipaksa unhrk mengucapkan kata-kata kufur- Jika
pemaksaan ini atas alasan yang dibenarkan, iual belinya
sah, karena dia termasuk ucapan yang dipaksakan atas

dasar yang benar- Oleh karena ifu, iual belin5Ta sah,

seperti kata-kata Islam yang dipaksakan pada seoftmg

I<afir harbi-

Penjelasanz

Hadits Abu Sa'id di atas diriwalptkan oleh Al Baihaqi.

Hadits ini sangat paniang. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa
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Rasulullah g bersauu, 91 lU uisi'rSff oi ,F cr ?rr' ?;i\

fU '* $jr 6\ f * rt r* "sunssuh, Attah tetah

memufus!<an orang sebefumrya unfuk memberi squafu kepada
saeomng dari harb onng lain bnp kaelaannga. Sesungguhnya
jual beli atas daar suka sama sula."

Pemyataan AslFsyirazi, "Karena dia ucapan lang
dipaksakan dengan alasan lnng tidak benar," mengecualikan
perbuatan. Misalnya, seoftrrg wanita dipaksa r.nrfuk menSnrsui atau
dipaksa untuk berhadats, karena hukum berlaku. Begifu
halnya paksaan unhrk mernbunuh, m€nurut pendapat yang paling
shahih-

Redaksi, "Tanpa alasan yang benar," mengecualikan
paksaan dengan alasan yang benar, seperti memaksa orang kafir
harti unfuk masuk Islam dan memaksa orang yang punya hutang
dan mampu membayam3a dalam jual beli unfuk segera
meluncinp.

Hukum: Utarna mad*ab kami mengratakan, bahwa orang

Sang dipaksa unhrk berjual beli, iilo tanpa dasan yang
benar, maka jtral beli4p tdak sah. Tidak ada perbedaan pendapat
dalam kasus ini. Hal ini sesuai dengan alasan Snng dikemukakan
oleh AslrSylrazi. Jika palsaanr$a atas alasan yang benar, maka

lual belingra sah.

Ih.rstrasi pernaksaan 1ang dib€narkan, contohnya seperti
seseoratrg berhutang dan memilih dagangan yang dapat dijual
unhrk melunasi utangnSa, namun dia fidak mau menjualnya setelah
rnenolak unhrk mehrnasi
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Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam l$tab At-Taflis dan fuqaha

syafi'iyyah mengatakan, bahwa hakim diberi opsi untuk menjual

harta orang ini tanpa izinnya unfuk melunasi utang tersebut atau

memaksanya unfuk menjual barang tersebut dan menghukumnya

dengan kurungan sampai dia mau menjualnya. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa

hansaki dan akad yang bersifat verbal dan dipaksakan tanpa

alasan yang benar, maka hukumnya adalah batal, baik berupa

murtad, jual beli, iiarah dan muamalaf lainn5ra seperti: nikah,

khulu',thalak, memerdekaan budak dan lain sebagainya'

Adapun akad yang dipaksakan atas alasan yang benar,

maka hukumnya shahih. Menurut mereka, mengacu pada

statemen ini, orang murtad dan kafir harbi yang dipaksa untuk

masuk Islam, keislamannya sah, karena mereka dipaksa dengan

alasan yang benar. Begitu pula orang l^ng dipaksa unfuk

melakukan jual beli dengan alasan yang benar, iual belinya sah,

seperti keterangan di atas.

Sementara ifu, jika kafir dzimmi dipaksa unfuk masuk

Islam, ini termasuk pemaksaan yang tidak benar. Sebab, untuk

memaksa kafir dzimmi kami mensyaratkan adanya pengakuan

darinya. Jika dia dipaksa untuk masuk Islam, apakah keislamannya

sah? Dalam kasus ini tendapat dua riwayat pendapat:

Riwa5mt pertama, keislamannya tdak sah menurut sahr

pendapat. Pendapat ini sesuai pemyataan Asy-Syirazi dan ulama

lainnya di sini.

Riwajmt kedua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat Snng

diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dalam pembahasan tentang
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thalak dan pembahasan tentang kafarat Ar Ghazali juga
meriwa}atkan dua pendapat ini dalam dua bahasan tersebut, tetapi
beliau meriwayatkan keduanln dalam htab kafanl dengan dua
pendapat (qaul- Pendapat ini s5adz. Memang yang masyhur
adalah dua pendapat ini. Pendapat 3nng paling shahihmenyatakan
bahwa keislamannya tdak sah, sesuai pendapat para fuqaha
S5nfi'i5iyah.

Imam AI Haramain mengemukakan, yang tepat keislaman
kafir dzimi tersebut sah. -sekalipun memaksa dia untuk masuk
islam fidak diperbolehkan- sekalipun pemyataan yang kami
kemukakan tentang pemalsaan kafir harbi hukumnya sah, karena
ini benfuk pernaksaan yang atas dasar yang benar, yang tidak
mungkin dipraktikkan pada kafa dzimmi, karena mereka dilarang
untuk dipaksa.

Imam Al Haramain menambahkan, apabila seorang kafir
ha$i dipaksa unfuk masuk Islam, lalu dia mengucapkan dua
kalimat qnhadat di bawah tekanan (ancaman pedang),
keislamannyra ditetapkan. Beberapa jalur riwayat sepakat dengan
pendapat ini sekalipun kasus ini dari segi makna terlalu rumit.
Sebab, dua kalimat qrahadat secara redaksional sarna dengan
pengakuan (ikrar)- secara zhahir, orang yang mengucapkan
syahadat di baunh ancarrnn pedang, adalah pembohong. wallahu
a'hm.

Adaprn o*mg Sang meniatuhkan ri'an sderah beberapa
lama, jika dia menthalak atas paksaan hakim, maka thalakqa
iafuh, karena ini paksaan dengan alasan yang benar, bukan
paksaan sebenamgra. Sebab, dalam lcsus ini, orang tersebut tidak
hans menjafuhkan tlalak, narnun dia harus memilih antara damai
atau thalak.

388 ll ,U uoj^u'SyoahAl lttuhadzdzab



Penytrsun At-Titimmah dan lainnya mengatakan,

"Demikian ini jika ia dipaksa untuk menjahrhkan thalak satu. Jika

hakim memaksanya untuk menjatuhkan thalak tiga, berarti sang

hakim telah menzhaliminya jika dia melafqtrkannya-"

Apabila kita berpendapat, hakirh tidak dapat dilengserkan

karena tindakan fasik, maka jatuh thalak satu, dan sisanya tidak

berlaku. SebaliknSa, jika hta berpendapat, bahwa dia dapat

dilengserkan karena tindakan fasik, thalak tersebut tidak jatuh,

sama halnya jika orang ini dipaksa oleh selain hakim untuk men-

thalakisfinya.

Cabang: Al Ghazali dalam kitab thalak mengatakan,

menurut kami, pemaksaan menggugr:rkan pengaruh berbagai

transaksi dan akad, kecuali dalam lima kasus: Pertama, keislaman

seseorang. Keislaman kafir harbi 5nng dipaksa hukumnya sah,

namun keislaman kafir dzimmi yang dipaksa, maka tidak sah,

menunrt pendapat yang paling benar.

Kdua, susuan. Ketika seorang perempuan dipaksa untuk

men5rusui bayi, maka hukum susuan ditetapkan, karena kasgs ini

terkait dengan masuknya air susu ke perut si bayi, bukan dengan

kehendak.

Ketiga, pembunuhan. Apabila seseorang dipaksa unfuk

membunuh orang lain, maka dia harus dikenai qishas, menuntt

pendapat yang paling shahihdari dua pendapat png ada-

Keempt, zina. Apabila seorang pria dipaksa unhrk berzina,

maka dia hanrs dikenai had zina, menurut salah satu dari dua

pendapat. Sumber dua pendapat ini adalah adanln keraguan

dalam mengilustrasikan pemaksaan dalam kasus ini.
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Kelima, ketika seseorang menthalak mu'allaq dengan

adanya perbuatan rnasuk rumah, lalu dia dipaksa unfuk melakukan
itu, maka thalaknya jafuh, menurut salah safu dari dua pendapat.

Menurut pendapat yans paling shahih, thalaknya tidak jatuh. Di
samping, orang yang dipaksa zina tidak dikenai had.

Al Ghazali melanjutkan, pengecrralian dalam redaksi di atas

merujuk pada keislarnan saja, dan pada pernbunuhan menurut safu
pendapat. Adapun selain itu, pemaksaan dalam kasus-kasus

tersebut fidak dapat diilustasikan dan tidak adanyn syarat
kesengajaan. Demikian akhir pemyataan Al Ghazali.

Pemyataan Al Ghazali, 'Mengecualikan lima kasus,"
memunculkan beberapa masalah- Di antaran5n, ketika orang yang

berpuasa dipaksa unfuk makan, mengenai batal dan tdak
puasanya ada dua pendapat yang telah dikemukakan pada

bahasannya. Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa
puasanya tidak batal.

Kasus berikutnp, oftrng gnng sedang shalat dipaksa unfuk
berbicara, lalu ia berticara, mengenai batal dan tidak shalatnya ada

dua pendapat yang masyhur: Perbma, shalatnya tidak batal.
Kdua, pendapat gnng paling shahih, bahwa shalakrya batal.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnya.
Penjelasannya telah disinggung pada pembahasan shalat.

Selanjutn3p, kefika orang lpng shalat dipaksa unfuk
melakukan banyak gerakan, maka ielas shalatryn batal. Kasus

lainnSra, seandainya dia dipaksa untuk beralih dari arah kiblat atau
dipaksa untuk fidak berdiri dalarn shalat fardhu padahal dia
mampu untuk itu, lalu dia shalat dengan cara duduk, maka dia
harus mengulangi shalatr5n, karena ini udalr 3nng sangat jarang.
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cabang: Penyitaan aset oleh sultan dan pihak lain yang

zhalim dengan cara mengambil aset orang lain secara paksa. Jika

orang ini menjual asetrya gntr:k diserahkan padanya karena

darurat dan intimidasi yang diterimanya, apakah jual belinya sah?

Di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'i5ryah masyhur, yang

diriwayatkan oleh lmam Al Haramain, Al Ghazali, dan ulama

lainnya.

Dua pendapat ini telah dikemukakan pada bab makanan

dalam kasus orang yang terpqksa memakan harta orang lain,

Pertama, jual belinya tidak sah, seperti orang yang dipaksa'

Kedua, yang paling shahih, jual belinya sah' Pendapat ini

diputuskan oleh hrahim Al Marwadzi, karena ini bukan

pemaksaan terhadap jual beli ih.r sendiri. Tujuan orang zhalim ini

adalah memperoleh harta dengan cara apa gn. Wallahu a'lam-

Cabang: Kami telah terangkan bahwa jual beli 5ang

dilakukan orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar, fidak sah.

Inilah pendapat madzhab kami. Pendapat ini juga dikemukakan

oleh Malik, Ahmad dan jurnhw ulama-

Abu Hanifah berpendapat, jual belin5n sah nalnun

ditangguhkan pada boleh atau Udaknya si pemilik dalam kondisi

normal. ulama ma&hab kami berpendapat dengan argumen Asy

Syrrazi dan dengan hadits lbnu Abbas bahwa Rasulullah $
b"rrubdu,s ,b(€;, 6j ;s€..iri "6,At ,et * ,l T:W iitr L1

"sesungguhnya Nlah mqnaafkan aku unfuk unatku dan

kaalahan, lupa, dan aF 5ang dipaknkan "Hadits ini hasan.

Ibnu Majah dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan

sanad yang hasan. Pendapat ini berikut pemyataan l,ang
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dikemukakan oleh AsySyirazi merupakan dalil yang muktamad
dalam kasus ini.

Sebagian ulama ma&hab kami berhu;jah dengan beberapa
dalil yang tidak dapat dijadikan argumen. Di antaranya, yaitu hadits
yang diriwaSptkan oleh Abu Daud berikut sanadnya dari seorang
syaikh dari bani Tamim, dia menuturkanr Ali iS menyampaikan
khutbah kepada lorni. Beliau mengingatkan: "Flasulullah *
melarang jual beli oftmg yang terpaksa, jual bek ghanr, dan jual

beli buah fimrma) #lum berlruah."

Al Baihaqi meriuayatkan hadits ini dari soenrng qpikh dari
bani Tamim, dari Ali, dia bedota: 'Akan datang masa yang kelam
pada manusia di mana otiang kaga akan menggigit apa lrang ada di
kedua tanganq;a, padahal ia tdak diperintahkan unfuk itu.

Allah & berfirman , -g jiift 1j;3 {5 'Dan jansantah lamu

lupa kebaikan di antara kamu." (Qs. Al-Baqarah l2l: 2371.
Orang jahat hidup mulia, sernentara orang yang baik hidup
terhina dan tidak mencegah orang yang terpaksa.

Rasulullah $ melarang jual beli orang yang terpaksa,
jual beli gharar dan jual beli kurma yang belum berbuah."
Sanad hadits ini dha?f Sebab, syaikh yang dimaksud di sini
tidak dikenal.

Al Baihaqi mengatakan: Diriunyatkan dari beberapa
jalur dari Ali dan lbnu Umar. Seluruh jalur riwayat ini tidak
kuat.

Dalil berikutnya lnitu hadits yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dengan sanad yang dha if dart Abdullah bin Amr bin Al
Ash, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, I t?.i ,y:',f;l

ggz ll et Uoj^u'SyarahAl lutuhadzdzab



ft'c;,it'-r.. :6t't*4 $t3 f:)t'6"oti Le ti b-;'ti 96
-{e ,i P y/t iu ,s?-J- '\ 3ti " Tidaklah seseorans

berlayar di lautan kecuali unfuk berperang, umrah, atau haii-

Sebab, di bawah lautan terdapat api, di bawah api ada lautan,

dan di bawah lautan ada api. Ia fidak boleh membeli harta

mitik seorang muslim dengan tekanan." Al Bukhari

menyatakan, hadits ini tidak shahih- Walhhu a'lam'

Cabang: Dalam menafsirkan hadits Ali &, Al

Khaththabi menyatakan, jual beli orang yang terpaksa memiliki

dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah-' Pertama, ia terpaksa

melakukan akad melalui pemaksaan. Karena ifu, akadnya tidak

sah.

Kedua, terpaksa melakukan jual beli karena piutang dan

biaya barang yang dirusaknya, lalu dia menjual aset miliknya.

Kerugian tersebut terjadi dalam kondisi darurat. Cara menutupi

kerugian ini dengan tetap menjaga kehormatan pelakunya yaitu

dengan tidak membiarkan si pelaku sebelum dia menjual

asetnya. Akan tetapi, sebelumnya kita bantu, diberi pinjaman

dan diberi penangguhan waktu hingga dia mampu

melunasinya.

Apabila terjadi jual beli dalam kondisi seperti ini,

akadnya sah dan tidak batal. Namun, mayoritas ahli ilmu

memakruhkannya. Demikian redaksi Al Khaththabi. wallahu

a'lam.
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Aslrsyirazi xs berkata: Jual beli tidak sah tanpa
ijab dan qabul- Adapun mu'athah (serah terima barang
tanpa ada ijab kabul) fidak tergolong jual beli, karena
istilah 'Jual beli" fidak memasukkan praktik tersebut-

Redaksi ijab seperti, 'Aku jual padamu" atau
'Aku berikan padamu' dan redaksi sejenisngn.
Sedangkan redaksi qabul, seperti ..Aku terima," 'Aku
beli' dan semisalnlR.

Apabila pembeli berkata, 'Juallah padaku', lalu
penjual menjawab 'Aku jual padamu,' maka jual beli ini
sah. Sebab, redaksi ini mencakup ijab dan qabul-

Apabila seseorang menulis surat kepada orang
lain llang isinSp penjualan barang, dalam kasus ini
terdapat dua pendapat fiqaha glaf ig5ph: Pertama, jud
beli tersebut sah, karena tergolong kondisi darurat.
Kedua, jual belinya tdak sah- Ini pendapat yang shahih-
Karena, dia mampu unfuk berkata- Jadi, jual beli tanpa
mengucapl<an ijab kabul tdak sah.

Pemyataan pertama bahwa 'Jual beli tersebut sah
karena tergolong kondisi darurat,' karena pembeli bisa
saja mewakilkan peniualan itu pada orang lain dengan
ucapan.

Penjehsan:

Dalam bahrcan ini terdapat beberapa masalah:

Masalah Perbma, pendapat masyhtr dalam madzhab

Slafi'i menyebutkan, bahura jual beli haqn sah dengan ihb dan
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qabul. Mu'athah tidak sah, baik dalam aset yang kecil maupun

besar. Pendapat ini dipufuskan oleh AsySyirazi dan jumhur ulama.

Di sini terdapat pendapat png masyhur dari lbnu Suraij

bahwa jual beli sah dilakukan secara mua'thah (serah terima tanpa

ib6 qabul). Ketenhran ini mengecualikan masalah hadyt jil<a

pemilik mengalunginya. L-alu, apakah dengan mengalungi hewan

ini ia menj adi hadyt yangdina&arkan?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur'

Pendapat yang shahihadalah png tertera dalam qauliadid, bahwa

hewan ini tidak menjadi hadW yang dinadzarkan. SeAarg qaul

qadim menyebutkan, bahwa her,rnn ini menjadi hadyt nadzar.

Perbuatan mengalungi henrnn tersebut menempati posisinp

ucapan.

hnu Suraij mengecualikan pendapat yang mensahkan jual

beli secara mu'athah. Selanjutqa, Al Ghazali, Al Mutawalli,

penyusun At lddah, Ar-Rafi'i, dan iumhur ulama mengutip dari

hnu Juraij bahura mu'athah diperboletrkan dalam barang yang

remeh. Demikian madzhab Abu Hanifah, karena beliau

memperbolehkan mubthah dalam barangbarang

bukan sesuahr yang befiarga-

Imam Al Haramain mengutip pendapat

Hanifah. Bisa jadi beliau menghendaki pendapat

merasa cukup dengan Abr'r Hanifah sebagai penguat'

'svaikh Abu Amr bin Ash-shalah menlEnggah AI Ghazali

5rang meriwayatkan dari lbnu Suraij tentang bolehnya jual beli

mu'athah pada barang yang remeh. Menurut Abu Amr, larangan

hnu Suraij ini tidak hanln dikhususkan pada barang Srang remeh.

sanggahan terhadap Al Ghazali ini udak dapat diterima, karena

pendapat Snng masyhur dari lbnu Slfiaii menyebutkan bolehnlp

5lang remeh,

ini dari Abu

tersebut dan
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mubfiah secara khusus pada barang-barang lnng remeh, seperti

telah kami kemukakan di depan. Wallahu a'lam.

Seiumlah ulama madzhab kami mernilih, bolehnya jual beli

secara mubthah pada praktik png dikategorikan sebagai jual beli.

Malik rnenyatakan, setap praktik png dikategorikan sebagai jual

beli oleh maqprakat, maka itu adalah iual beli.

Di antara ulama dari kalangan ulama ma&hab kami 3nng

memilih pendapat bahwa mubthah dalam barang yang

dikategorikan jual beli sah, praktik yang dikategorikan

jual beli oleh maslnrakat menrpakan 'Jual beli," adalah pen!,usun

AsjrSSnmil, Al Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Rqnni.

Ar-Ruyani menfatwakan pendapat ini. Beliau mengntakan,

demikian pendapat terpilih untuk difatwakan. Para ulama yang lain

berpendapat satna. Inilah pendapat Snng terpilih. Sebab, Allah &
menghalalkan jual beli dan tidak menetapkan redaksi tertentu

dalam stnra'. Karena ifu, pengertian iual beli wajib merujuk pada

u/(adat istiadat atau kebiasaan masyarakat). Jadi, segala sesuattt

yang digolongkan sebagai iual beli oleh masprakat, maka ittt

adalah "jual beli," sama halnfa dengan istlah serah terima,

penyimpanan, pengelolaan lahan tak bertuan dan kata-kata utnutn

lainnya. Seluruh makna kata ini merujuh pada pengertian rzrl

Redalsi, 'Jual beli" sangat populer. Beberapa hadits

tentang jual beli png bersumber dari Nabi $ dan para sahabat

pada masangra dan masa sesudahnla iuga sangatlah populer.

Namun, fidak ada safu pun hadits yang mensFratkan adarrya iiab

dan qabuldalam iual beli. Wallahu a'lam.

Ulama !/ang paling tepat dan paling gamblang dalam

menguraikan masalah ini adalah Ar-Rr4pni. Beliau menjelaskan,

mubthah yang biasa berlaku di tengah rna4nrakat dengan cara
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menimbang nuqd dan mengambil dagangan tanpa tiab dan qabul

bukanlah jual beli, menurut pendapat yang masyhw ma&hab

Syafi'i.

hnu Suraij menyatakan, setiap transaksi yang biasanya

berlangsung dengan ara muhthah dan dikategorikan sebagai iual

beli, maka dia disebut iual beli. S€balilnya, seluruh kansaksi nang

biasanya berlangrung tanpa mu'athah seperti aliran air, heuuan

tunggangan dan kebun, tidaldah dinyatakan sebagai i"d b"li.

hnu Straii menanrbatrkan, inilah pendapat yang terpilih

untuk fatwa. Pendapat ini iuga dikemukakan oleh Malik-

Abu Hanifah menSntakan, mubthah adalah jual beli pada

suatu barang yang remeh. Sementara barang yang mahal kelak

meniscayakan adanya iiab qaful. Pendapat yang masyhur

mengqiyaskannya pada nikah. Sebab, nikah tidak akan sah tanpa

adanya ucapan dan diqiyaskan pula pada kebun dan barang-

barang berharga lainnya.

Alasan statemen hnu Suraij yaihr, bahwa jual beli

merupakan sesuafu yang sudah dimaklumi bersama sebelum

adanya ahrran stnmi Begifu ahran syara' tertit dan tdak

mengubah makna sebenam5n, melainkan mengaitkan berbagai

hukum dengan jual beli, maka wajib merujuk pada pengetban urf
(adat istiadat). Seluruh praktik yang masyarakat kategorikan

sebagai jual beli, kami menjadikannya sebagai iual beli,

sebagaimana berlaku dalam pengelolaan lahan tak bertuan,

perlindungan, dan serah terima. hnu Suraij mengatakan, udak

dikutip isfilah bbayt' darimereka. Wallahu alan.
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Cabang: Ilustrasi mubthah l,ang diperselisitrkan oleh

ulama yaifu, seseorang memberikan dirham atau lainnya pada

pihak kedua dan mengambil sesuatu darinya sebagai

kompensasinya, tanpa ditemukan ucapan atau ditemukan ucapan

dari salah satu pihak saia.

Apabila selurnrh unsur dan komponen itral beli di dalamnya

telah jelas, -indikasinya suka sama suka dari dua belah pihak-

maka mubthah dapat dipraktikkan. Namun, di sini terdapat

perbedaan pendapat. Ilustrasi ini telah dijelaskan oleh Al Mutawalli,

seperti telah kami singgung di depan. Juga, telah dipaparkan oleh

ulama yang lain.

Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah {$ menyatakan, bahwa

ilustrasi mu'athah yang ditemukan dari sebagian para imam kita

tentang penyebutan ucapan, seperti ucapan, 'Ambillah" dan

"Berikanlah," masuk dalam indikasi yang kami sebutkan secara

umurrr- Sebab, praktik tersebut telah ditetapkan ketika seseorang

tidak bemiat jual beli dengan ucapan ini yang dibarengi dengan

pemberian. Jika dia meniatkan jual beli dengan ucapan tersebut,

ini masuk bahasan jual beli secata kinaSnh. Mengenai sah tidaknya

jual beli secara kinayah, di sini terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah: Pendapat yang paling shahih menyebutkan bahwa itu

sah, sekalipun kami berpendapat jual beli dengan eara mu'athah

udak sah. Demikian pemyataan Abu Amr-

Apabila salah satu pihak mengambil sesuatu dari pihak lain,

namun dia tidak memberikan sesuatu kepadanya dan keduanya

fidak mengucapkan jual beli, melainkan mereka bemiat

mengambilnya dengan harga standar, sebagaimana dipraktikkan

oleh banyak orang, maka ulama sepakat, bahwa transaksi ini
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batal. Sebab, dia bukan jual beli lewat ucapkan, bukan pula

mu'athah, maka juga tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Praktek ini batil. Hendaknya kita mengetahui

mewaspadai transaksi seperti ini dan jangan tertipu

banyaknya orang yang mempraktikkannya. BanSak orang yang

mengambil barang dagangan yang dibufuhkan berulang kali tmpa

adanya jual beli dan tanpa mubthah, kemudian setelah sd<ian

lama dia mengkalkulasikan dan membayamSp. Ulama sepakat

bahwa praktik ini batil, berdasarkan alasan yang telah kami

kemukakan sebelumn5ra . Wallahu a'lam.

Cabang: Suafu barang dikategorikan sedikit, banpk,
remeh dan berharga merujuk pada u&(adat istiadat atau kebiasaan

masyarakat). Barang yang dikategorikan remeh oleh ufr dart

digolongkan sebagai jual beli, maka dia termasuk jual beli. Jika

tidak demikian, maka dia bukanlah iual beli. Demikian menurut

pendapat yang maqlhur, sebagai penjelasan lebih laniut dari

keabsahan mubthah.

Ar-Rafi'i meriwaSatkan sahr pendapat fuqaha SSpfi'lyah

bahwa suafu barang yang remeh adalah barang png nilainp di

bavuah nisab pencrrian (nilai minimal penanrian png dikenai

hukum potong tangan). Pendapat irn stndzdan dha?f Jush.r, SBng

benar batasan remeh tidak ditenhrkan oleh ih.r, melainkan memjuk

pada praktik yang dikategorikan oleh ahli u/ sebagai jual beli.

Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila kita meruiuk pendapat 5ang masyhur,

bahwa mubthah tidak mengesahkan jual beli, mengenai hukum

dan

oleh
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barang yang diambil dengan mubthah, terkait hal ini, maka

terdapat: tiga pendapat fuqaha Syaft'1ryah. Al Mutawalli dan

lainnya meriwa5ratkan ketiganya secara bersamaan, sementara

ulama yang lain meriwayatkannln se@ra terpisah.

Pendapt pertama, yang paling shahih menunrt mereka,

bahwa barang tersebut salna seperti hulrurn barang yang diterima

leuat jual beli yang fasid. Jadi, masingmasing pihak dituntut unhrk

mengembalikan barang yang diterimanln, jika masih ada. Jika

fidak, maka dia hanrs mengembalikan gantin5n- Seandainya

pembayaran gTang diterima oleh peniual bertrpa uil9, maka Al

Ghazali dalam Al lh5n mengemukakan, bahwa uang ini menjadi

haknp lnng mernperoleh sesuai haLnlp. Dan, si pemilik ridha,

maka dia jelas berhak memilikinp.

Secara teksttral pemyataan Al Mutawalli dan lainnya, bahwa

penjual wajib mengembalikannya secara mutlak.

Pendapt kedua, barang yang dihasilkan dari mubthah

hukumnp mubah dan sah yang tdak boleh dikembalikan.

Pendapat ini dikemukakan oleh AI Qadhi Abu Ath-Thayib.

Pen5nrsun As5rSSnnil meriwayatkan daringra, dia berkata: Aku

menyanggahnya. Dia menanggapi, lalu aku menyanggah

jawabannya. Penyusun Aqrst/anil mmgemukakan seluruh

masalah ini. Kesimpulannya, dia men-dha'ifkan pendapat ini

dengan argumen yang dikemukakan dirinSa dan Al Mutawalli.

Argumen tersebut lraifu seandainSn salah safu pihak

menrsak barang yang diambilnya dan pihak lain masih memiliki

barang png diambilnya, maka oreng yang barangnya rusak tidak

boleh menarik kembali sisanln dari sang pemilik tanpa mengganti

barang Spng telah dinrsaknya. Seandainya praktik ini mubah,

tentu dia boleh menarikngn kembali. Sama halnf seperti kasus
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dua belah pihak yang memubahlGn makanannya unfuk pihak lain,

lalu salah safu pihak memakan makanan lnng lain, maka bagi

orang Srang makan boleh menarik kemubahan ini dan mengambil

makanannya. Ulama sepakat soal ini-

Pendapt ketiga, kedua barang tersebut dikembalikan- Jika

keduanp telah msak, masingmasing pihak Udak boleh

menagihnya dan jaminan mereka pun gugur. Keduanya

dikembalikan atas dasar suka sama srka sebagaimana terjadi pada

awal akad- Demikian ini pendapat $nikh Abu Hamid Al Isfirayini'
para ulama menlranggahryn. Mereka mengemukakan seluruh

akad-akad yang fasi{ temlnta kasus ini Udak termasuk di

dalamnya, sekalipun ada kerelaan dari salah satu pihak.

Al Mutawalli mengatakan, penggusltrran hak dilakukan

dengan u@pan, seperti pemberian ampunan atas qishas dmr

pembebasan utang. Apabila kita memposisikan sikap suka sama

suka sebagai pengganti ucapan dalam menggugurkan hak, maka

kita pun wajib memposisikan sikap ini dalam menetapkan akad-

Wallahu a'lam.

Cabang: Abu Sa'id bin Abu Ishrun mengemukakan

rincian lebih lanjut pendapat masyhur tentang Udak sahnya jual beli

dengan ara mubthah bahwa di akhirat kelak orang-orang lnng
terlibat dalam mubtlnh udak saling menunfut, karena mereka

melakukannya atas dasar kefulusan hati dan terjadinp perbedaan

pendapat. Demikian redaksi Abu Sa'id dalam kitabnya, Al hfishar-

Bisa jadi Abu Sa'id berpendapat satna dengan apa lrang

telah kami kemukakan dari Slnikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu

Ath-Thayib dalam pendapat ketiga dan kedua. Namun, se@ra

tekstual dia bermaksud menSntakan bahwa tidak ada tuntutan bagi
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para pihak, dalam seluruh pendapat ini di akhirat kelak, sekalipun

saling tuntut ini terjadi di dunia, sejalan dengan perbedaan

pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya. Wallahu a'lam.

Cabang: Pertedaan pendapat soal mu'afrlai dalam jual

beli tersebut juga berlaku dalam iiarah, gadai, hibah, dan

sebagainya. Demikian yang dikemukakan oleh Al Mutawalli dan

ulama lainnya. sementara mubthah dalam hadiah dan sedekah

sunah terdapat perbedaan pendapat yang memjuk pada jual beli -
jika kita mensatrkan jual beli secara mu'athah dan tidak

mensyaratkan adanya ucapan (iiab dan qabul- maka dia lebih

layak dihukumi sah.

Jika kita mensyaratkan ucapan dalam jual beli, dalam dua

kasus ini (hadiah dan sedekah sunah), maka di sini terdapat dua

pendapat yang masyhur menurut ulama Khurasan- Keduanya

dikemukakan oleh sejumlah ulama dari Irak. Perbma, pendapat ini

diputuskan oleh Asy-Syirazi dalam bab sengketa suami istri soal

maskawin- Kalangan ulama Irak atau mayoritas mereka

mensyaratkan tjab qabuldalam hadiah dan sedekah sunah, seperti

jual beli. Kdua, pendapat yang paling shahih, bahwa menumt

jumhur tidak disyaratkan iiab qabul.lnilah yang benar

Ar-Rafi'i di awal kitab hibah mengemukakan, demikian ini

pendapat shahih yang menjadi keputusan madzhab Syafi'i.

Pendapat tersebut dikutip oleh generasi mubakhir fuqaha

Syafi'i14ph dan diputuskan oleh Al Mutawalli dan Al Baghawi. Ar-

Ruyani dan lainngn berpedoman pada pendapat di atas. Mereka

berargumen, bahwa banyak hadiah diserahkan kepada Rasulullah

$ beliau lalu mengambilnya, tanpa ucapan apa pun- Demikian
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pula kebiasaan yang berlaku di tengah maqnrakat di sepanjang

masa.

Oleh sebab ihr, rnereka saing mengirimkan hadiah leruat

anak-anak kecil yang ucapannla belum diperhihrngkan hukum.

Ulama madzhab kami mengatakan, apabila dikatakan

bahwa praktik ini suatu hal mubah, bukan hadiah dan memberikan

hak milik. Tanggapannya, seandainya pemberian itu benfuk

pemubahan mereka tdak akan mengelola barang ifu seperti

layaknya barang miliknya. Kita ketahui bersama, hadiah png
diterima oleh Nabi $, dapat dikelola dan dimiliki orang lain.

Ar-Rafi'i mengatakan, mungkin hal ini juga menafsirkan

pendapat ulama yang memperhitungkan ijab dan qabul prrda

praktik lrang mengisyaratkan keridhaan, bukan ucapan. Safu

sumber menyebutkan, bahran memberi iq,rarat akan keridhaan

merupakan ucapan sekaligus perbuatan. Wallahu a'km.

Cabang: Apabila kita menqpratkan ijab dan qabul &ngan
ucapan, redaksi ijab seperli., "Aku jual barang ini," atau "Aku

memberikan milk kepadamu dan redaksi sejenisnln. Dalam

redalrsi, "Aku memberikan milik padarnu" terdapat pendapat

spdz, png diriwaptkan oleh Al Mawardi dan ulama lainnga,

bahwa rdaksi tersebut tdak jelas (lais bisharil), karena

digrrnakan dalam hibah.

Al Mawardi pendapat terakhir ini lebih slnhih,
padahal tdaklah demikian. Pendapat rnadzhab adalah pendapat

lrang pertama. Pendapat ini diputuskan oleh AslrSyirazi dan
jumhw ulama.
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Sementara ifu, redaksi qabulseperti, "Aku terima," Aku beli

atau "Alu miliki." Ar-Rafi'i mengatakan, pada redaksi "Aku miliki"

juga berlaku pendapat di atas. Ulama madzhab kami mengatakan,

baik didahului oleh ucapan penjual atau ucapan pembeli 'Aku

beli," setelah itu penjual berkata, "Aku jual," maka jual beli dalam

dua kondisi ini sah adanya, tanpa perbedaan pendapat, karena

tercapainya fujuan.

Ulama ma&hab kami mengatakan, Udak disyaratkan

samanya redaksi yang digunakan. Bahkan, seandainya penjual

berkata, "Aku jual padamu" (bi'fuka atau is5rataraifi), lalu pembeli

menjawab, "Aku memiliki" atau sebaliknya, penjual berkata "Aku

berikan padamu", Ialu pembeli menjawab, "Aku beli," kedua

redaksi ini sah tanpa pertedaan pendapat, karena artinya sama.

Begitu halnya dalam akad nikah- Seandainya wali berkata,

"Aku kawinkan putriku" lalu mempelai pria menjawab "Aku terima

nikahnya," atau sebaliknya, sang wali berkata "Aku nikahkan dia"

lalu mempelai pria menjawab "Aku terima kawinnya", maka akad

nikah ini sah, tanpa adanya perbedaan pendapat ulama.

Masalah kdua, ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa

seluruh akad yang berdiri sendiri seperti thalak, pemerdekaan

budak dan pembebasan utang, sah dilakukan secara kinayah

dibarengi niat, hal ini disepakati para ulama tanpa adanya

perbedaan pendapat, seperti keabsahan akad ini secara sharih

0elas).

Adapun akad yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan

ijab dan qabul, maka ada dua macam: Perbma, akad yang

membutuhkan kesaksian seperti nikah dan jual beli yang dilakukan

wakil, jika orang yang mannkilkan mensyaratkan adanln saksi-

Akad seperti ini tidak sah jika dilakukan dengan kinayah tanpa
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niat. Ulama sepakat soal ini. Sebab, saksi tidak mengetahui niat

tersebut.

Kedua, akad yang tidak membutuhkan kesaksian. Akad

seperti ini juga ada dua macam:

Pertama: Akad yang tujuannp bisa dipengaruhi oleh

ghanr, seperti kiabah dan khulul Ulama sepakat, akad ini bisa

sah dengan cara kinayahdisertai niat, karena tujuan kitabah adalah

pemerdekaan budak dan hrjuan khulu'adalah thalak. Sementara

keduanp sah dilakukan dengan kinagh disertai niat.

,Kedua: Akad yang tujuanrya tidak bisa dipengaruhi ghanr,

seperti jual beli, ijarah, muaqah, dan sebagainya.

Mengenai keabsahan akad-akad ini dengan kinayah berikut

niat, terdapat dua pendapat lnng masyhur pada ulama Khurasan.

Pendapat yang paling shahih menyebutkan, bahwa akad tersebut

sah, seperti khulu'.

Alasan lainnya, karena tercapainln suka sama suka dengan

melafalkan akad dan menghendaki makna png menrjuk pada lafal

tersebut. Dalil sunnahnya adalah hadits Jabir dalam kisah jual beli

unta miliknya kepada Nabi $. Hadits ini sangat panjang dan

masyhur dalam Ash-Shahihaindan kitab hadits lainnya.

Dalam hadits ini disebutkan: Bahwa Nabi * berkata

kepadaku, "Jual untamu padaku." AI{u berkata, 'Aku punya

tanggungan safu uqilah ernas pada seseorang. Dia (unta) ini

milikmu dengan harga ihr (safu uq$ah emas)." Beliau bersaMa,
"Aku ambil ia dengan harga ifu." Redaksi hadits ini bersumber

dari Muslim.

Ulama madzhab kami merSntakan, contoh redaksi jual beli

secara kinaph seperti "Ambillah dia dariku seharga seribu,

Al Majmu'SyuahAl Mulwdzdzab ll nOt



terimalah dia sehaiga seribu, masukkan dia dalam rnilikku seharga

seribu, aku jadikan dia milikmu, ia milikmu seharga seribu," dan

redaksi sejenisnya.

Seandainya penjual berkata, "Aku mubahkan dia unhrkmu

seharga seribu," para ulama sepakat, bahwa ini bukan kina5nh.

Sebab, redaksi ini secara sharih untuk memubahkan. Jadi, dia

tidak bisa digunakan untuk kinalnh.

Apabila penjual ber{<ata, "Aku kuasakan padamu atasnya

seharga seribu," apakah dia termasuk kinaghatau bukan, maka di

sini terdapat dua pendapat, salna seperti kalimat "Aku mubahkan

dia dengan harga seribu". Pendapat yang paling shahih

menyebutkan, bisa jadi redaksi iru kinaSnh, nalnun bukan redaksi

sharih untuk mempertolehkan sesuafu. Berbeda dengan redaksi

'Aku mubahkan dia".

Imam AI Haramain menyatakan, dalam kasus ini terdapat

perbedaan pendapat yang berlaku dalam sah tidaknya jual beli dan

semisalnya secara kinaWh berikut niat. Yaitu, kasus tidak terdapat

indil<ator kondisi para pihak. Apabila para pihak bisa saling

memahami, wajib memufuskan sahn5a akad tersebut. Akan tetapi,

akad nikah udak sah jika dilakukan secara kinayah, sekalipun

indikatomp terpenuhi.

Sementara itu, jual beli yang dibatasi dengan kesaksian,

menunrt Al Ghazali dalam Al Wasith, secara tekstual sah, jika

seluruh indikatomya terpenuhi. Walkhu a'lam.

Cabang: Al Ghazali menSntakan dalam Al Fabwa, apabila

salah sahr pihak yang berransaksi mengucapkan, "Belilah aku,"

lalu pihak 5nng lain berkata, 'Sungguh, Allah telah membelimu,"
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atau "semoga Allah 'memberkahinya" atau seseorang berkata

dalam akad nikah, "semoga Allah mengawinkan karnu dengan

anak perempuanku", atau safu pihak berkata dalam pembatalan

akad, "Sungguh, Allah telah membatalkanmu" atau "Sungguh,

Allah telah mengembalikannya padamu," selunrh redaksi ini

merupakan kinayah. Maka, redaksi tersebut tidak mensahkan akad

nikah. Sedangkan jual beli dan pembatalan akad, jika diniatkan,

maka keduanya sah, namun jika tidak diniatkan, maka dia tidak

sah.

Apabila satu pihak meniatkan keduanya, redalsi

selengkapnya berbunyi, "Sungguh, Allah telah membatalkanmu,

karena aku telah membatalkanmu." Wallahu a'hrn-

Masalah ketiga, apabila seseorang mengirim surat jual beli

kepada pihak yang tdak berada di tempat, menumt ulama

madzhab kami, kasus ini berhubungan dengan kasus: Apakah

thalak dengan surat disertai niat menjahfikan thalak atau tidak?.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat

yang paling shahih,jual beli ini sah dan thalaknya iah.rh.

Apabila kita berpendapat, thalak tersebut tidak sah, akad-

akad ini lebih utama iika udak sah. Jika kita berpendapat sah,

maka sah fdakryra jual beli dan semisalnya dengan kina5nh berikut

niat ini terdapat dua pendapat fuqaha Spfi'1yah, kedua pendapat

ini masyhur, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syrrazi

berikut dalilnya.

Pendapat perbma,5nng paling shahih menurut AsySyirazi,

tidak sah. Pendapat kdua, yang paling shahih menyebutkan,

bahwa transaksi jual beli dan sejenisn5ra dengan surat, hukumnya

sah karena terdapat unsur suka sama suka. Terlebih, sebelumnya

telah kami jelaskan tentang sahnya jual beli secara mu'athah.
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Al Ghazali menegaskan dalam Al Fabwa dan fu-Rafi'i

dalam pembahasan tentang thalak unhrk menjilrkan keabsahan

jual beli dan semacamnSn secaftt zurat-menyurat (t<orespondensi).

Ulama ma&hab kami menSntakan, jika kita berpendapat

tentang keabsahan iual beli secara korenspondesi, maka

disyaratkan orang yang dih{u, menerima surat tersebut dengan

hanya melihatrya saja. Demihan ini pendapat yang lebih shahih-

Di sini terdapat pendapat yarg dhafi bahwa tidak diqpratkan

surat ifu harus diterima orirng yang dituiu, tetapi orlnrp adanya

penghubung antara dua belah pihak yang b€rkorespondensi-

Apabila dua orang dalam satu tempat melalnrkan transalsi

jual beli secara korespondensi. Ulama madzhab kami berpendapat,

jika kita melarang transaksi sema@tn ini ketika kedua belah pihak

Udak berada dalam safu tempat, tentu kasus ini lebih terlarang.

Jika tdak demikian, di sini terdapat dua pendapat f,rquha

Syafi'iyyah.

Ketika kita mensahkan jual beli secara korespondensi ,

tentu jual beli lev,rat tulisan dan ucapan boleh diterima- Pendapat

ini dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan lainnya- Fuqaha

Syafi'iyyah menyatakan, bahwa hukum menulis swat di atas

kertas, kulit, tanah dan ukiran di atas bafu atau kayr sama saja.

Tenhrnya tidak akan bertekas tulisur yang digoreskan di atas air

dan udara.

Sebagian ulama rnadzhab kami mengemukakan rincian

hukum tentang sahnln jual beli secara korespondensi. Seandainya

seseorang berkata, 'Aku iual rumahku kepada si fulan," sernentara

si fulan tidak berada di tempat. Begitu fulan menerima kabar ini,

dia berkata, "Aku terima," maka iual beli tersebut sah, karena

ucapan lebih kuat daripada hrlisan. Wallahu a'km.
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Cabang: Mengenai keabsahan akad nikah secara

korespondensi di sini terdapat pe6edaan pendapat. Perbedaan ini

mengacu pada jual beli dan sebagairyn. I(asus ini dikemukakan

oleh Imam Al Haramain, AI Baghawi, dan ulama lainnya. Mereka

menlatakan, jika kita berpendapat bahwa, jual beli se@ra

korespondensi tidak sah, maka akad nikah pun lebih dariitu. Jika

kita tdak berpendapat demikian, maka di sini terdapat dua

pendapat fuqaha Syafi'i14ph.

Menurut pendapat madzhab, bahwa akad nikah tersebut

tidak sah. Sebab, dalam akad nikah disSnratkan kesaksian dan

para saksi tidak mungkin dapat menyaksikan niat. Seandainlp dua

mempelai setelah melakukan akad via surat berkata, "Kami niat,"

kesaksian tersebut tenhr terhadap pengakuan mereka, bukan atas

akad itu sendiri. Jadi, akad nikah se@ra korespondensi tidak sah.

Ulama yang memperbolehkan akad nikah via surat-

menyurat berpedoman pada kondisi butuh (hajahl. Ulama

madzhab kami mengatakan, bahwa apabila kami memutuskan

sahnya akan nikah se@ra tertulis, hendaklah sang wali menulis,

"Aku kawinkan engkau dengan putiku," penulisan surat ini mesti

dihadiri oleh dua orang yang adil- Namun, tidak disyaratkan

menghadirkan mereka berdua, dan tidak perlu mengucapkan,

"Saksikanlah kalian berdua." Justrr, seandainp mereka datang

atas inisiatif sendiri itu sudah cukup.

Ketika surat dari wali ini sampai ke tangan mempelai lelaki,

hendaknya dia menerimanSra secam vertal dan menuliskan

penerimaan tersebut. Penerimaan atas ijab irn dihadiri oleh

seorang saksi. Jika ada dua orang png menyaksikannlp, di sini

terdapat dua pendapat fi.rqaha Syafi'ig4Bh: Pendapt perbna,
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pendapat yang paling shahih, bahwa kesaksian ini tidak sah,

karena penerimaan ini tidak dihadiri oleh seorang saksinya.

Pendapat kedua, penerimaan ini sah, karena iiab qabul ini
dihadiri oleh dua orang saksi. Bisa jadi mereka berdua berubah

pikiran, seperti kemungkinan pernisahan antara iiab dan qabul.

Setelah ifu, apabila dia diterima secara verbal maupun tulisan,

maka dia disyaratkan untuk segera dilakukan. Demikian ini

pendapat madzhab Syafi'i. Dalarn hal ini juga terdapat pendapat

dha'if, sebagaimana telah dikemukakan dalam jual beli. Wallahu

a'lam.

Cabang: Seandainya seseomng menulis surat pada orang

lain, "Aku wakilkan padamu untuk menjual sesuahr dari hartaku"

atau "Memerdekakan budakku," di sini terdapat rincian kasus. Jika

kita berpendapat, bahwa perwakilan tidak membufuhkan qabul,

maka dia sama seperti menulis surat thalak. Jika tidak demikian,

dia sama seperti hukum jual beli dan sejenisnya. Pendapat

madzhab mengesahkan praktik iru. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Ghazali menyatakan dalam N Fatawa, ketika

kita mengesahkan jual beli secara korespondensi, lalu penjual

menulis surat penawaran pada pembeli, lalu calon pembeli

menerima surat ini, maka dia berhak menjalani khipr maplis,

selama masih berada di majelis qabul.

Al Ghazali mengatakan, khi5nr penulis surat penawaran

berlangsung sampai dengan khisnr penerima surat berakhir.

Bahkan, seandainya diketahui bahwa penjual menarik

penawarannya sebelum penerima surat meninggalkan majelisnya,
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penarikan ini sah, natnun jual beli tersebut tidak sah. Wallahu

a'hm.

Masatah keenpt seandainya pembdi berkata, "Juallah

padaku," lalu sang penjual berkata, "Aku jual padamu," iika

setelah itu pembeli berkata, 'Aku beli" atau "Aku terima," maka

jual beli ini sah. Ulama sepakat soal ini. Jika setelah pemyataan

ini, pembeli belum menerimanSra, melainkan merasa cgkup dengan

ucapan yang pertama, "Juallah padaku", dalam kasus ini terdapat

dua riwayat pendapat, kedtnnya diriuaptkan oleh Imam Al

Haramain dan ulama png lain:

Pertama, memuttskan keshahibran akad ini- Pendapat ini

diputuskan oleh AqlSyirazi dan jumhur ulama lrak, sebagaimana

dikemukakan oleh Asfsyirazi. Kdua, di sini terdapat dua

pendapat fuqaha S5afi'1yah. Sumber lain menyebutkan, bahwa

dua pendapat ihr adalah; Pendapt pertama,5aitu sah sedangkan

pendapt kdua, bahvrn hal itu batal.

Imam Al Haramain dan ularna lainnsn menyatakan, Aqr
Syafi'i menetapkan bahun jual beli tersebut tdak sah. Beliau

menetapkan hukum yang sama dalam kasus akad nikah, bahwa

akadryn sah. Sumber lain menyebutkan, bahwa ada dua pendapat

dalam dua kasus ini berdasarkan kutipan dan takhrij.

Pertama, 1nng paling shahih, dua kasrs ini sah. Kdua,
kedua kazus tersebut batal- Dernikian ini pendapat Abu Hanifah.

Sumber lain membedakan &ra losus ini sesuai b,:nyr

tekstual dua nash Aqrq/af i, karena ,ual beli terkadang

berlangsung se@ra tiba-tiba. Dengan demikian, kata 'Juallah

kepadaku" men-rpakan benhrk istilham dengan mernbuang kata

tanya (hanzah istilhan, "Apakah"). Lain hdqp dengan akad

nikah, karena pada umumnya akad ini hanF berlangsung setelah
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adanya permintaan dan bujukan, sehingga redaksinya tidak

menggunakan kata tanyra. Pendapat madzhab mengesahkan dua

kasus ini. wmllahu a'lam.

Andaikan penjual berkata, "Belilah dariku," lalu pembeli

menjawab, "AkLl beli," maka di sini terdapat dua riwa3nt pendapat.

Riua5nt Pertama, yang paling shahih. Pendapat ini dipufuskan

oleh Al Baghawi, bahwa kasus ini sama dengan kasus sebelumnya.

Kedua, akadnya sarna sekali tdak sah. Adapun jika pembeli

berkata, "Apakah engkau bersedia menjml budakmu kepadaku

seharga sekian?" atau "Juallah padaku dengan harga sekian", lalu

penjual berkata "Aku iual," jual beli ini tdak sah. Ulama sepakat

soal ini, kecuali jika setelah itu pembeli berkata "Aku beli."

Demikian halnya jika penjual berkata "Apakah kamu

bersedia membeli rumahku?" atau "Belilah dariku?" lalu pembeli

menjawab "Aku beli", jual beli ini fidak sah, tanpa beda pendapat,

sekalipun setelah itu penjual berkata, "Aku jual". Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa

keabsahan jual beli dan bansal$i lainnya mens5raratkan udak

adanya pemisah 3rang lama antara ijab dan qabul, serta antara

keduanya udak diselingi akad lain.

Jika terjadi pernisah yang larna atau diselingi akad lain,

maka jual beli ini fidak sah, baik kedua belah pihak telah berpisah

dari majelis maupurr belum.

Ulama rna&hab kami menyatakan, bahwa pemisah yang

sebentar udaldah mengapa, nalnun pemisah lnng lama

berpengaruh bunrk. Pemisah png lama mempakan isyarat bahwa

pembeli tdak akan melaniutkan akad.
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Seandainya akad tersebut diselingi oleh kata yang lain,

maka akadnyn batal. Seandain3p pembeli meninggal setelah terjadi

ijab sebelum mengucapkan gabuldan ahli warisnya ada di tempat,

lalu dia mengucapkan qabul, dalam kasus ini terdapat dua

pendapat fuqaha Slnfi'i!,!Eh: Perhma, pendapat yar:'g shahih,

bahwa jual beli ini tdak sah, karena tidak adanya iiab qabul dan

kedua belah pihak. Kdua, jual beli ini sah. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ad-Darimi. Alasannya, ahli waris sama seperti

penrarisnya, karena ifu dia menempati posisi palaris dalam khitp,
maj,elis, menunrt pendapat shahihynng di-nash Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila diternukan salah satu ursur akad (iiab

atau qabul dari salah safu pihak, maka diq,raratkan melanjutkan

akad tersebut sampai ditemukan unstrr Snng lain. Disyaratkan pula

kedua belah pihak masih punlp hak melakukan akad.

Seandainya unsur ini ditarik se@ra sepihak sebelum

ditemukan unsur lain atau dia meninggal dunia, sakit jiwa, atau

frdak sadarkan din, ijab tersebtrt batal. Jika setelah itu, pihak lain

menerimanya, maka akad ini tidak sah-

Apabila pembeli berkata, "Aku jual kepadamu," lalu

pembeli meninggal sebelum melakukan qabul, maka akad ini juga

batal. SeandainSn ahli warisn5n hadir lalu dia mengucapkan qabul

atau dia sakit liun lalu unlinSn mengucapl<an qabul, maka jual beli
juga tidak sah. Ini pendapat ma&hab, grang diptrfuskan oleh

fu$ha Syafi'iyiyah dalam beberapa jah.r ritmyat.

Ar-Ruyani meriunptkan satu pendapat firqaha Syafi'igph
bahwa ucapan qabulatli unris hukumryn sah. Pendapat ini stn&
dan batal. Kami akan menjelaslon perbedaan antara qabul ailt
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waris dan peralihan khiiar ryarat dan kh$nr maplis pada ahli

waris dalam bertagai masalah khitar. InsW Nlah.

Cabang: Ulama ma&hab kami mengatakan, qabul

disyaratkan harus sesuai dengan iiabrrya. Seandainya penjual

berkata, "Akr jual padamu seharga seribu utuh," lalu pembeli

menjawab 'Akr beli seharga seribu pecahan," atau sebaliknya atau

juga penjual berkata, "seribu tunai," lantas pembeli menerimanya

secara kredit, atau sebaliknya atau juga peniual berkata "Seharga

seribu yang ditempokan selama sebulan," lalu pembeli menerima

yang ditempokan selama dua bulan atau setengah bulan atau

seorang penjual berkata, "Aku jual dia padamu seharga seribu

dirham," lalu pernbeli menerimanla seharga seribu dinar, atau

sebaliknya atau penjual berkata, "Aku jual dia padamu seharga

seribu," lalu pembeli menjawab, "Aku terima setengahn5a seharga

limarafus," selunrh praktik ini udak sah. Para ulama sepakat soal

ini, karena selunrh redaksi ini bukanlah qabul.

Seandairya penjual berkata, "Aku jual ini kepadamu

seharga seribu," lalu pembeli menjawab "Aku terima setengahnya

seharga lima ratus dan setengah lainnya juga limaratus." Al

Mutawalli berkata, Akad ini sah. Karena ini bentuk penjelasan dari

konselnrensi redaksi lrang umum.

Ar-Rafi'i mengatakan, bahwa dalam kasus ini terdapat

pertimbangan. Kazus ini seperti dikemukakan oleh Ar-Rafi'i, tetapi

secarEr zhahir dn shahih.

Dalam Fabua Al Qaffal disebtrtkan, bahwa seandainya

penjual berkata, "Aku jual dia padamu seharga seribu dirham," lalu

pembeli berkata, 'Aku beli dia seharga seribu lima ratus dirham,"

maka iual beli ini sah.
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Ar-Rafi'i mengatakan, keterangan rni gharib, sebagaimana

dikemukakan olehnya. Secara zhahir, kasus ini batal karena tidak

adanya kesamaan harga-

Cabang: Apabila makelar sebagai penghubung antara dua

belah pihak berkata pada peniual, 'Apakah engkau meniual

dengan harga sekian?" lalu dia menjawab "l1ra" atau 'Aku jual,"

lalu dia berkata pada pembeli, "Apakah engkau mau membelin5a

dengan harga sekian?" lalu dia menjawab, 'lya" atau "Aku beli", di

sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan

oleh Ar-Rafi'i.

Pendapat pertama, yang paling shahih menunrt fu-Rafi'i

dan lainnya, bahwa akad tersebut sah karena terdapat shigat dart

suka sama suka. Kdua, akad itu fidak sah karena kedua belah

pihak tidak saling menawar. Pendapat ini diputuskan oleh Al

Mutawalli.

Cabang: Apabila penjual berkata, "AIar jual padamu

seharga sedbu," lalu pembeli hanya mengucapkan, "Aku terima,"

jual beli ini sah, tanpa pertedaan pendapat. L-ain halnya dengan

kasus nikah. sebab, yang shahih dalam pemikahan, bahwa calon

suami disyaratkan mengucapkan, "Aku terima nikahnya atau

kawinnya." Perbedaan syarat ini demi menjaga kehati-hatian

urusan penghalalan kemaluan.

Cabang: Seandainya penjual berkata, "Aku jual ini

padamu seharga seribu, iika engkau mau,'. Pembeli menjawab,
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"Aku mau," maka jual beli ini sah, tanpa perbedaan pendapat. Al
Mutawalli dan lainnlp menjelaskan masalah ini.

Perbma, jual beli ini tidak sah, karena shigat yang

digunakan sighat b'lik, tidak ada unsur timbal-balik di dalamnya.

Jadi, dia satna dengan redaksi, "Aku jual padamu jika kamu masuk

rumah." Kdua, pendapat Snng paling shahih, jual bdi ini sah,

karena sesuai dengan kondisi, mengingat qabul sejalan dengan

kehendak si penerima (pembeli). Oleh sebab ihr, dia berbeda

dengan seluruh redaksi b'lik. Wallahu a'km.

Cabang: Kefika seseoftng meniual harta miliknya pada

anaknln atau harta anaknSa pada dirinp, apakah dia

membutuhkan sighat ijab qabul? Atau cukup dengan salah

safunya? Di sini terdapat dua pendapat 5rang masyhur. Perbma,
yang paling shahih, dia membutuhkan ijab qabul. Jadi dia

mengucapkan sighat, "Aku jual harta anakku seharga sekian dan

aku membelinya unh-il<n1a" atau "Aku menerimanya unfuknya,"

karena terbenfuknya proses jml beli.

Kdua, cukup salah satunya, karena ketika orangfua dalam

ke-shahihan akad menduduki posisi dua orang, maka redaksinya

menduduki dua redaksi- Walhhu a'latn.

Cabang: Ulama rrndzhab kami merryntakan, bahvva jual

beli orang yang bisr sah dengan isyarat 1tang dipahami dan dengan

hrlisan, karena darurat. Ulama sepakat soal ini.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa seluruh akad

dan irmbatalan akad orang bisa sah dilakulon dengan dua cara
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ini, seperti thalak, pemerdekaan budak, nikah, zhihar, ruiuk,

pembebasan utang, hibah, dan akad lainngra-

Tetapi mereka mengatakan, islarat omng bisu ini bisa

dipahami seperti ucapan orang l,ang norrnal, kecuali dalam dua

kasus. Para ulama berbeda pendapat dalam dua kasus ini. lEitu,

kesaksian orang bisu dan isyaratrla dalam shalat. Menurut

pendapat yang paling shahih, bahwa kesaksian orang bisu tidak

sah, namun shalatga Udak batal. Sebab, kesaksian perlu kehati-

hatian yang lebih, sementara shalat hanya batal dengan ucapan

sebenamya.

Kasus di atas kerap dijadikan pemlntaan tebakan, dengan

pertanyaan "siapakah dia gnng beriualan sambil shalat, jualanryla

sah dan shalatrya tidak batal?" Jawabannla seperti ilushasi di

atas. Juga, bisa diilustrasikan dengan orang yang beriualan di

dalam shalat dengan ucapan karena lupa sedang shalat, nalnun

tidak berlangsung lama. Dalam kasus ini, iual belinya sah dan

shalaturya Udak batal. Wallahu a'hm.

Cabang: Al Mutaunlli dan ulama madzhab kami

mengatakan, bahwa memprioritaskan kesamaan sighat dalam iual

beli bukan termasuk syarat kesahihan jual beli. Tetapi, seandainln

jika bertemu dengan seseorang di jalan lalu berkata, "Aku jual ini

padamu seharga seribu," lalu orang ini menjawab "Aku terima"

atau "fih beli", jual beli ini sah, tanpa adanya perbedaan

pendapat, karena secara hukum redaksinya sharih. Jadi, dia tidak

membuhrhkan indikator sebelumnSn.
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Cabang: Ulama ma&hab kami mengatakan, keterangan
tentang ijab qabul di atas iika tdak termasuk dalam muatan jual
beli- Adapun jual beli yang bersifat tanggungan, seperti ucapan
penjual, "Merdekakan budakmu untukku dengan harga seribu,"
maka di sini tidak disyaratkan sighatterlebih dahulu, melainkan di
sini arkup permintaan dan pemerdekaan darinya. Ulama sepakat
soal ini. Demikian ini seperti dikernulnkan oleh Asysyirazi dan
frrquhu syafi'iglah dalam pembahasan tentang kafarah zhihar.
Wallahu a'larn.

Cabang: Ulama ma&hab kami mengatakan, jual beli,
irbmh, dan akad rnuamalah lainn5n sah dilakukan dengan bahasa
bukan arab dan bahasa asing lainnya, baik orang yang melakukan
jual beli bisa berbahasa arab dengan baik maupun tidak. Hal ini
tidak dipermasalahkan oleh ulama.

AI Mutaunlli dan ulama ma&hab kami membedakan antara
akad lual beli dan nikah, mentrnrt pendapat kami: Akad nikah
dengan bahasa non-Arab tidak sah, karena nikah rnemuat makna
ibadah. Karena ifu, dia harus menggunakan kata tazaii(kawin) dan
inkah (nikah). Jadi, akad nikah sarna dengan redaksi dzildr dalam
shalat. Wallahu a'larn.

cabang: Keabsahan jual beri mensyaratkan penyebutan
harga (banaitdi saat akad berlangsung. Misarnya, "Aku jual dia
padamu dengan harga sekian." Jika penjtnr berkata, "Aku jual ini
padamu," tanpa menyebutkan harganya, lalu calon pembeli
mengucapkan, "AI{u beli" atau "Aku terima,,' maka ulama
sepakat, bahwa ini bukan jual beli, juga bukan hibah, status
kepemilikan barang ifu tdak diberikan kepada sang pembeli, ini
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menunrt madzhab Syafi'i. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur

ulama.

Menurut satu pendapat, dalam kasus ini terdapat dua

pendapat; Perbma, Snng paling shahih, seperti pendapat di atas.

Pendapat kdua, bahwa dia menjadi hibah.

Jika kita mengacu pada pendapat ma&hab, redaksi

tersebut bukan menyerahkan kepemilikan. Jadi, penerimaan sang

pembeli atas barang ini mendapat iaminan, menuntt madzhab.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam kasus ini terdapat dua

pendapat seperti hibah lnng fasid, sebab hukum barang yang

diterima dalam kasus ini ada dua pendapat ftqaha Syafi'i5ryah,

Pendapat pertama, bahwa dia mendapat jaminan - Pendapat kedua

dan yang paling shahih, bahwa dia tidak mendapat jaminan.

Pendapat yang shahih di sini, adalah adanSn jaminan secara pasti.

Cabang: Al Mutar,ualli mengatakan, apabila seseorang

berkata, "Aku hibahkan ini kepadamu seharga seribu" atau

"Barang ini hibah unfukmu dengan harga seribu," lalu diterima,

apakah akad ini sah? Kasus ini memuat perbedaan pendapat atas

dasar kaidah yang berbunyi "(Apakah) acuan berbagai akad itu

bunyr teksfualnya ataukah substansinya?". Di sini terdapat dua

pendapat:

Pertama, hal ini mengacu pada bunyi tekstual, karena

sighat-sighaf ini disusun unh-rk menunjukkan berbagai pengertian

dan memberikan pemahaman makna yang dimaksud saat

dilafalkan. Jadi, bunyi tekstual akad tidak boleh diabaikan. Oleh

sebab ifu, seandaiqn seseorang menggunakan kata "thalak,"

sementara yang dia malrsud zhihar, alau sebaliknyn, maka
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konsekuensi hukum4n mengacu pada hrnyl teksfualnya, bukan
substansinya.

Alasan lainnya, mengacu pada zubstansi mengakibatkan
pengabaian terhadap bunyr tekstual. Di samping ifu, kami sepakat
bahwa kata-kata dalam pengertian bahasa tidak dapat dialihkan
dari pengertian dasamya yang telah ditaapkan dalam bahasa.
Jadi, setiap kata secara etimologi membawa makna dasamya.
Begitu halnya redaksi akad. selain ifu, akad akan rusak jika disertai
syarat yang merusak. Oleh karena itLl, rusaknya akad sebab
perubahan konsekuensinya, ifu lebih utama.

Kedua, mengacn pada zubstansi kata, karena hukum asal
perintah adalah vrnjib. Ketika berhalangan mengarahkannya pada
hukum tersebut, hta menafsirkannla sebagai anjuran. sernentara
hukum asal larangan adalah haram. Ketika kita berhalangan
mengarahkan, maka dia tetap pada makna aslinya, kita tafsirkan
pada hukum makruh bnzih. Demikian halnya dalam kasus ini,
ketika berhalangan mengarahkan kata pada konsekuensin5a, maka
dia ditafsirkan sesuai substansiryra. Di samping ifu, ketika kata
akad memungkinkan untuk ditafsirkan sesuai pendapat yang
shahih, maka dia tidak boleh diabaikan.

Karena itu, apabila seseorcng menjual barang seharga
sepuluh, sedang di daerah ifu terdapat beberapa mata uang, yang
salah satunya dominan, kita tafsirkan pada mata uang yang
dominan, demi kesahihan akad. Al Mutaunlli mengatakan, dari
kaidah ini mencuat beberapa permasalahan:

1) Apabila seseotang berkata, "Aku hibahkan untukmu
seribu," jika kita mengacu pada substansi ucapan ini,
pem5ataan ini menjadi akad jual beli. Sebaliknya, jika
mengacu pada teksnya, maka akad ini rusak. Ketika
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harta ini telah berpindah tangan berarti dia telah

menerima dengan hulorn ukud S tg-rtrsak.

2) Jika seseorang berkata, "Aku menjualnp padamu"

tanpa menyebutkan harga, jika kita mengacu pada

substansi akad, maka ihr menjadi hibah; namun jika

tdak, maka jual beli ini rusak.

3) SeandainSn seseorang berkata, 'Aku pesan pakaian ini

dengan dinar ini atau dinar lainrgla," jika kita mengacu

pada substansi teks, maka dia meniadi jual beli barang,

jika tidak, maka dia menrpakan akad salam yang rusak'

Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila akad ini terjadi antara penjual dan wakil

pembeli, hendaklah penjual berkata padanya, "Aku jual padamu"

dan sang wakil berkata, "Aku beli" dimana orang yang manakilkan

bemiat jual beh, maka akad ini terjadi untuk orang yang

mer,rnkilkan, sekalipun dia tidak menyebtrtkannSn.

Seandairyn pembeli berkata, "Aku jtnl pada orang lnng
meunkilkan padamu, si fulan," lalu sang wakil berkata, "Aku

membeli untuknya,' akad ini tidak sah menunrt madzhab.

Pendapat ini dipufuskan oleh iumhur ulama.

Dalam kasus ini terdapat pendapat dha'if bahwa akad ini

sah bagi si wakil. Pendapat yang benar adalah pendapat yang

pertama. Sebab, antara kedua belah pihak belum teriadi saling

akad.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa kasus ini

berteda dengan nikah, karena vrnli berkata kepada uakil calon

zuami, "Aku kawinkan anak perempuanku dengan fulan,"

maksudnya si calon suami dan sang unkil menjawab, "Aku terima
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nikahnya unfuk dia." Apabila sang wakil tidak berkata demikian, di
sini terdapat perbedaan pendapat lnng masyhur dalam kasus

calon suami yang menjawab, "Aku terima" tanpa menyebutkan
"nikahnya". Menumt pendapat yang shahih, akad ini tidak sah-

'r Apabila unlt berkata kepada sang wakil, "Aku kawinkan
kamu dengan anak perempuanku unfukmu," lalu wakil menjawab
"Aku terima nikahnya unfuk si fulan," maka akad ini tidak sah.

Jika sang wakil menjawab, "Aku terima nikahnya," maka akad

tersebut sah unfuk sang vuakil dan fidak dialihkan pada orang ]lang
mewakilkan.

Seandaiqn pemikahan terjadi antam dua wakil, lalu wakil
sang wali berkata, "Aku nikahkan fulanah dengan fulan," lalu wakil
calon suami berkata, "Aku terima nikahnya unfuk frilan," maka

akad ini sah.

Ulama ma&hab kami membedakan antara jual beli dan
nikah dalam dua pendapat: Pertama, suami istri bagaikan harga

dan barang, keduanya mesti disebutkan. Kdua, jual beli terkait
dengan har.ta benda, yang bisa dialihkan dari safu orang ke orang

lain, sementara nikah berkaitan dengan kemaluan, yang tidak bisa

dialihkan.

Oleh karena itu, seandainya seorang wakil menerima akad

nikah seorang perempuan unfuk T,atid (misalnya), lalu Zaid
rnengingkarinya, maka akad tersebut tidak sah. [.ain halnya

seandainya seorang waldl membelikan barang untuk Zaid, lalu ia
mengingkarinya, pembelian tersebut sah unhfi wakil.

Pen5nrsun Al Ba5nn mengemukakan dalam bab perwakilan.

Searrdainya seseorang mer,vakilkan kepada orang lain unfuk
menikahkan anak perempuannya dengan Zaid, lalu wakil Zaid

menikahkan perempuan ihr dengan Zaid, maka akad ini sah.
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seandain5n seseorang meunkilkan kepada orang lain unhrk

menjual budaknSn pada Zaid, lalu u,akil Taid meniualnya kepada

Zald, maka akad ini tidak sah. Pertedaan dua kasus ini

dikarenakan nikah tidak menerima kepemilikan, sedangkan jual

beli menerima kepemilikan. Karena ifu, wakil nikah berkata pada

wali, "Kawinilah orang Fng manakilkan padaku," dia tdak

berkata, "Kawinkanlah aku unhrk orang yang mer,,rakilkan

kepadala.r," sementara dalam jual beli bisa diucapkan, "Juallah

padaku untuk orang yang menrakilkan kepadaku," bukan

mengatakan, "Juallah kepada orang yang meM/akilkan padaku."

Wallahu a'lam.

Ulama madzhab kami mengatakan, dalam qabul wakil

orang yang menerima hibah disyaratkan menyebutkan nalna orang

yang mewakilkan padanya dalam redaksi qabul. Bunyinya seperti,

"Aku terima untuk fulan atau untuk orang yang mewakilkan

kepadaku, si fulan." Jika sang unkil tidak menyebuktya, maka

akad tersebut berlaku pada pihak kedua. Dia tidak dapat dialihkan

pada orang yang mer,vakilkan dengan niat, karena pemberi hibah

terkadang bermaksud memberi se@ra suka rela kepada pihak

kedua. Dalam hibah, setiap pihak tidak dapat saling merelakan.

lain halnya dalam jual beli, karena hrjuanqn adalah tercapainya

pembayaran . Wallahu a'km.

Cabang: Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa

terkait hukum jual beli secarcr senda gurau, di sini ada dua

pendapat frrquhu SSnfi'i1ryah: Pertama, lrang paling shahih, bafrrwa

jual beli tersebut sah, seperti thalak dan sebagainya. I{dua, iual

beli itu tidak sah, karena *Elak menerima udzur. Al Qadhi Husain

mengatakan, dua kasus ini mengaor pada masalah memhasiakan
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atau menyebutkan terang-terangan maskawin. Yaifu, apabila dua

mempelai sepakat unfuk merahasiakan maskawin, bahwa besamya

seribu, lalu dalam akad mereka menyebutkannya dua ribu, di sini

terdapat dua pendapat. Apakah maskawin yang berlaku yang

dirahasiakan atau yang disebutkan terang-terangan? Jika kita
berpendapat, bahwa dia mengacu pada maskawin yang

dirahasiakan, maka jual beli dengan senda gurau ini tidak sah,

karena dia Udak bermaksud melakukan jual beli. Jika tidak

demikian, maka dia sah jika merujuk pada redaksinya dan tidak

sah jika merujuk pada maksudnya. Wallahu a'km.

Demikian, jumhur mengemukakan perbedaan pendapat

dalam jual beli secara senda gurau dalam dua pendapat fuqaha

Syafi'il,yah. Al Juriani mengatakan, dalam hal ini ada dua

pendapat AsfSyafi'i, Snng telah dikemukakan, Menurut sumber

lain, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'14yah.

Wallahu a'lam.

Aslrsyirazi menyatakan: Ketika jual beli telah
ditetapkan, maka masing-masing pihak yang
bertransaksi berhak melakukan hhi5Tar antara
membatalkan dan menenrskan al{ad sampai kedua
berpisah atau saling memilih- Demikian ini berdasarkan
keterangan yang diriwa5ntkan oleh lbnu Umar &. Dia

berkata: Rasutullah # bersaMa, )f ,ti:j;i tJ 6 leru)o(Jr
?1 ,f)J.b"at i:d 'O,o onng yang beiual beti berhak

a/as lfiignr selama mereka belum berpiah, atant slah
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safu dari merel<a berkata pada wng lain, 'Aktt

memilih'-"

Perpisahan lpng dimaksud yaitu kedua fisiknya

berpisah di mana secara kebiasaan iika salah safunya

berkata, pih"ak tain tidak bisa rnendengamya- Hal ini

sejalan dengan keterangan llang diriwaya-tkan oleh

Nifi', 'Bahwa ketika lbnu Umar & telah membeli

sesuafu, ia berialan beberapa hasta, unfuk menetapkan
jual-beli kemudian pulang.' sebab, 'Perpisahan" dalam

syarat bermakna mutlak. Karena ifu, waiib menafsirkan

perpisahan dalam pengertian yang dimaklumi bersama.

Dan, pengertian ini telah disinggung dalam pernyataan

kami.

Apabila dua belah pihak fidak berpisah, tetapi di

antara mereka dipisahkan oleh penufup atau lainnya,

khiStar tersebut tdak gugur, karena tindakan tersebut

fidak disebut'PerPisahan-"

Sementara lpng dimaksud dengan pilihan lnitu
salah satu pihak berkata kepada pihak lain, 'pilihlah

unfuk meneruskan jual beli atau membatalkannya" lalu

salah satunya berkata, 'Aku memilih unhrk

meneruskannya atau membatalkannya," dengan begifu

terputuslah lrhi5Tar- Hal ini - sejalan dengan sabda

Rasulullah &, ?1 ,-?\b'al lt:i "Atau salah pihak

dari merela menguapl<ankan pada pihak lain; 'Aku

memilih."

Apabila salah satu pihak mengabarkan pada

pihak lain lalu dia diam, maka Ahi5nr orang yang
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ditanya tidak terpufus, apakah khi5Tar orang bertanya
putus? Di sini terdapat dua pendapat- Pertama, l<hi5nr-
nya tidak terpufus, seperti haLrsn jika seorang suami
berkata kepada istringra 'Pilihlah,' lalu dia diam, maka
khilnr suami unfuk menalak istrinp fidal( terpufus.

Kedua, khigTarnya terputus, berdasarkan saMa
Rasulullah #,?i ,-i\. b'tef ,)'tA :t -Atau satah ntu
pihak berkata pada pihak lain', 'Aku memilihnya." Hal
ini mengindikasikan jika kita berpendapat, khiyamya
terputus dan menSralahi pilihan istringa, jika istri tidak
berhak atas lchignr- Sebalikryn, jika zuami memberikan
khi5nr pada istri, berarti zuami telah memberikan
I<hiyar, selama dia belum memilikinSTa. Jika sang istri
diam, maka l<hiSnr tetap menjadi hak suami.

Dalam kasus ini pembeli berhak membatalkan jual
beli, namun pilihanqTa untuk ifu fidak serta merta
menggugurlran hakry7a atas hhi5nr.

Apabila kedua belah pihak dipaksa untuk
berpisah, di sini terdapat dua pendapat: Pertama,
Ifii5mr tersebut batal karena hal tersebut memungkinkan
dia untuk membatalkan akad dengan berpura-pura
l<hiyar. Jika dia tidak rnelakukannya, berarti dia suka
rela menggugrrrkan khiSnr.

Kdtn, I<hi57amya fidak batal, karena fidak
ditemulran indikator lain dariqn lpng melebihi sikap
diam- Dia tidak menggugurkan klriyar-,T

57 Ddarn naskah Ar{r*abi, t€rtulis "Pasal: Apabila dia menirnln9a...".
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Apabila seseoremg menjual kepada pihak lain

dengan syarat fidak ada khiSmrbaginya, dalam kasus ini
terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'il6ph-

Di antara ulama madzhab lmmi ada yang

berpendapat: Bahwa iual belinya sah' Khiyar

memberikan kemudahan bagl kedua belah pihak,

karena itu mereka boleh meninggalkannya. Selain itu,

Irhisrarmengandung gharar, iadi dia boleh ditinggalkan-

Abu Ishaq mengatakan' iual belinlra tidak sah'

Pendapat ini shahih, karena dia merupakan khiyarlEns
ditetapkan setelah sempurnanya jual beli- Maka, dia

fdak boleh digugurkan sebelum sempurna iual beli,

seperti khiyar orang lEng melakukan syrf'ah- Jika kita

berpendapat demikian, apakah akad tersebut batal

dengan ryarat ini?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah: Pertama jual belinya fidak batal, karena

syarat ini tidak berdampak pada barang dan harganya

fidak dapat diketahui-

Kedua, iual beli ini batal, karena dia

menggugurkan konsekuensi akad, lalu membatalkannya-

Sama seperti syarat tdak menyerahkan barang lEng
dijual."

Penjelasan:

Hadits hnu Umardiriwalratkan oleh Al Bukhari dan Muslim

dengan redaksinya. sementara atsar yang disebutkan dari hnu
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Umar bahwa beliau berjalan beberapa hasta, terdapat dalam .Asi-

Shahihain, tanpa rnenyebutkan redaksi ini.

Redaksi Al Bukhari berbunyi, "Meninggalkan rekanngla,"

sedangkan redaksi Muslim, "Berdiri lalu berialanan cepat kemudian

kembali." Redaksi At-Tirmidzi, Naft' berkata, "Konon, jika hnu
Umar melakrkan jual beli dalam posisi duduk, beliau berdiri untuk

menetapkan jual bdi."

Kata "Atau berkata" demikian tercantum dalam Ash-

Shahihaindan dalam Al Mthadzda6tertulis Au Saqula dinasabkan

dengan huruf lam.Kata, Audalamredaksi ini menasabkan dengan

mentakdirkan kata illa an yaqula akrv llaa an yryula. Andaikan

kata ini dr-athafkan pada kata ma, te-rrtrt dia akan di-iazamkan.

Bentukqn menjadi la qaala atau li5nquL

Redaksi, lilnjiba al fui, artinya untuk menetapkan jual beli.

Redaksi, "Di sini pembeli berhak melakukan pembatalan," tentu

lebih tepat bagi penerima sebagai ganti dari pembeli, karena

penerima (al qabil dapat menjadi seorirng penjual dan kadang

seorang pembeli.

Redaksi, "Karena dia l<hiyar yang ditetapkan setelah

sempuma proses jual beli." Al Qala'i mengatakan, surnber lain

menyebutkan, bahrm ittr merupakan pengecrralian dari khiyar

qaful dalam jual beli. Secara tekstual statemen ini Udak rnemuat

pengecualian. Dia disebutkan hanln untuk menjelaskan sebuah

alasan.

Hukurn: Ulama ma&hab kami menlntakan, bahwa khiyar

ada dua macann: I{hlnr naqash, yaifu sesuatu yang berhubungan

dengan hilangnp sesuahr yang dianggap berhasil dan khiyar
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s5ahvnt, apa yang tidak berhubungan dengan hil-gttyu sesuafu.

I(hi5nr pertama punya pembahasan tersendiri. Asysyirazi

mengulasnya setelah bab ini dengan judul bab jual beli musharnh

dan pengembalian barang sebab aib-

Khiyar yang pertama, lnitu khitnr naqash, memiliki dua

penyebab: majelis dan qnrat. Jadi dapat dikatakan, l<h$rar maielis

dan l<hi5nr syarat. Apabila kita men- shahil>l<m iual beli barang

yang tidak berada di tempat, karni tentu di sini menetapkan

adanya khigr ru'gh (kf,iSrar dengan melihat)- Jadi, ada tiga

penyebab.

Selanjutrya, dalam pasal ini terdapat beloerapa masalah:

Maalah perbna, akad-akad png memberlakukan khit/ar

majelis. Ulama madzhab kami telah menghimpun akad tersebut di

sini dan mengUlangnya dalam sejumlah bab serara terpisah. Aslf

Syirazi merasa cukup untuk menyebutkannya dalam beberapa bab

tersendiri. Pendapat png terpilih adalah riuapt iumhur, yang

akan kami kemukakan.

Ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa akad ada dua

rnacam:

Pertama, akad png dipertolehkan ( qd iaiahl. baik dari

dua belah pihak, seperti syirkah, pertrakilan, penitipan,

peminjaman, utang-piutang, peminjaman modal dan ii'alah,

maupun dari sahr pihak seperti penjaminan, gadai, dan kiAbh'
Tidak ada ldtilrar dalam seluruh akad ini, karena dia

memungkinkan te{adinya pembatalan kapan saja-

Dalam sebuah pendapat yang dha'il terdapat penetapan

l<hi5nr dalam akad kiabahdan penjaminan. Pendapat iru dha'if. Di
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antara ulama yang meriwa5nd<an pendapat ini dalam kh\p,
majelis dan kh$nrq,rarat adalah Ad-Darimi. Pendapat ni qndz.

Ulama madzhab kami mengatakan, tdak jarang

pembatalan jual beli akibat faktor lain melahirkan praktik gadai,
jika dia disyaratkan dalam jual beli dan barang diterima sebelum

dua belah pihak b€rpisah. Bisa juga membatalkan gadai akibat

batalnya jual beli. Jadi, pembatalan gadai ini mengikuti pembatalan
jual beli.

Kedua, akad-akad yang lazim ('aqd laimallt.Akad ini ada

dua jenis: Jenis pertama, akad yang terjadi pada barang dan jenis

kedua, yang teriadi pada manfaat.

Jenis pertarna: Seperti jual beli, penukaran uang, jual beli
makanan dengan makanan yang lain, pesanan, perwalian,

perserikatan dan perdamaian dengan kompensasi. Dalam seluruh

akad ini berlaku khignr majelis.

Dalam hal ini ada beberapa kasus yang dikecualikan:

Jenis pertarna, ketika seseorcng menjual aseh5n pada

anaknya atau menjual harta anaknya pada dirinya sendiri,

mengenai pemberlakuan l<hiyar majelis dalam kasus ini terdapat

dua pendapat fuqaha Syafi'i5rynh:

Pendapat prbma, khiWr majelis berlaku dalam kasus ini.

Jadi, di sini berlaku khiSnr untuk sang anak dan lchgnr untuk

bapaknya, bapak berkedudukan sebagai pengganti anak. Jika dia

menetapkan jual beli untuk dirinya, maka jual beli unfuk anaknya

ditetapkan. Sebaliknya, jika dia menetapkan juul b.li unhrk dirinya,

Ifi$nr diberikan kepada anaknSn. Jadi, jika dia meninggalkan

majelis dan akad ini ditetapkan, ini menunrt pendapat 5rang paling

shahih dari dua pendapat.
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Pendapat kedua, trh&nr tersebut tidak diwajibkan kecuali

atas kesanggupan, karena si bapak tidak akan meninggalkan

dirinya, sekalipun bisa meninggalkan majelis' Al Mawarid

mengatakan, bahwa pendapat ini merupakan pendapat pertama'

lang merupakan pemyataan Abu Ishaq Al Marwazi' Sementara

kedua, adalah pendapat jumhur fuqaha Syafi'!4,rah'

Menurut pendapat kedua, khilar tersebut tidak terputus

kecuali si bapak memilih untuk dirinya dan untuk anaknya. Jika dia

tidak memililt, khiSmr tersebut ditetapkan bagi sang anak, ketika

dia telah baligh. Madzhab ini merupakan pendapat pertama.

Al Baghawi mengatakan, seandainya akad antara si bapak

dan anaknya ini merupakan penukaran mata uilg' lalu dia

meninggalkan rnajelis sebelum serah terima, akad ini batal menurut

pendapat pertama, dan tidak batal menurut pendapat kedua'

kecuali dengan pura-pura memilih'

Kasuskedua,seandainyaSeseorangmembeliorangyang
akan merdeka seperti anak atau bapaknya, maka jumhur fuqaha

Syafi,iyBhmengatakan,khismrmaplisdidasarkanpadabeberapa
pendapat tentang kepemilikan pada masa khiyar. Jika kita

berpendapat, barang milik penjual, maka keduanya berhak atas

khiyar dan tidak dipuhrskan merdeka sebelum masa khitnr

berakhir.

Jika kita berpendapat, kepemilikan tersebut ditangguhkan'

keduanya tetap berhak atas khiyar. Ketika kedua belah pihak telah

melangsungkan akad, jelaslah bahwa dia merdeka dengan

pembelian itu.

Apabila kita berpendapat, barang tersebut milik pembeli,

rnaka dia tidak berhak atas l<hiyar dat kh$nr ini diberikan kepada

penjual. Mengenai kemerdekaannya terdapat dua pendapat fuqaha
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SSrafi'14,rah: Pendapat perbma, yang paling shahih, bahwa dia

Udak merdeka sebelum masa ldritar berakhir, kemudian

kemerdekaannya diputuskan mulai hari pembelian. Pendapat
kdua, kemerdekaannga saat pembelian. Memjuk pada

pendapat ini, apakah Ahllarpqriual terputus?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat frrqaha S5rafi'igyah,

seperti dalam kasus pernbeli Srang memerdekakan budak orang lain
pada rnsil khw dan menurut kami, kepemilikan tesebut

untuknya.

AI Baghawi mengabkan, bisa juga l<hi5ar ditetapkan bagi

pernbeli, sebagai rincian hukum yang menyebutkan kepemilikan

diberikan kepadanln. Selain itu, sang budak tidak dimerdekakan

saat itu juga, karena belum didapatkan keridhaan, kectrall pada

aunl mula akad. Demikian riwayat jumhur. Dan inilah pendapat

madzhab Syafi'i.

Imam Al Haramain mengatakan, ma&hab menyebutkan

dalam kasus ini fidak ada l<hi5nr. Al Audani mengatakan,

pembeliannya sah. Al Ghazali mengikuti pendapat yang dipilih
oleh imamnya fimam Al Hararnain).

Ar-Rafi'i menSratakan, pilihan mereka syadz- Pendapat yang

shahih seperti dikemukakan oleh fuqaha Syafi'i5yah. Al Qadhi
Husain meriwayatkan bahwa dalam jual beli Al U'thiSyah

(pemberian)dari Al Audani bahwa praktik ini menetapkm l<h4nr.

Al Qadhi Husain menyatakan, dernikianlah penafsiran

saMa Rasulullah $ dalam hadits shahih yang bertunyi, oii I
'r# ,"# & j; i:,t',i- ttt \t ri "tuomng anak tidak akan

pemah dapat membalas onngtrarya, keatali dia mendaptin5a

sebagai seomng budak lafu dia beli dan dimerdel<alcan."
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Ilushasinlra, iika kh@ diberikan kepada pembeli dan

kepemilikan bagi peniual s€rta dia memerdekakannya, maka

praktik ini sah. Sebaliknya, seandainya kita berpendapat, bahwa

kepemilikan bagi penrbeli dan akad tersebut sah, narnun

memerdekakannya fidak bisa diihrskasikan, karena dengan hanya

pembelian tersebut, dia telah merdeka.

Kasus ketiga, perrdapat !/ang shahih dan di-nash

menyebutkan, pembelian seorang budak terhadap dirinln dari

tuannya, dipertolehkan. Di sini terrdapat pendapat yang dha'if,

atau ada juga pendapat png mengratakan bahwa pembelian ini
Udak sah.

Aslrsyirazi telah menyinggrrng masalah ini pada awal kitab

ikrar. Dalam masalah tersebut, dia menyebutkan dua riunyat
pendapat: Peilana, menunrt pendapat ma&hab yang di-nash,

pembelian tersebut s^. Kdua, terbagi jadi dtra pendapat Asy
Syafi'i:

Apabila hta berperrdapat, sahn3p ifu, mengenai

ketetapan kh@ maj,elis terdapat dua pendapat firquhu $nfi'14,rah
yang diriwaptkan oleh Abu Al Hasan Al lbadi dan Al Qadhi
Husain. Mereka berdua cendenrng merajihkan penetapan

pembelian. Al Ghazali dan Al Mutaunlli juga memutr.rskan untuk
menjilrl<an penetapan pembelian. Pendapat ini lebih shahih,

karena fujuan pembelian ini adalah memerdekakannya. Maka,

masalah ini serupa dengan kibbah.

Kasus keernpat, rnengenai penetapan l<hilar dalam
pembelian es di siang hari yang terik terdapat dua pendapat 5rang

diriwayatkan oleh Al Mutau/alli, Ar-Rulani, dan ulama lainqp.
Sebab, es tersebut bisa meldeh iika terlalu lama. Menunrt
pendapat yang lebih shahih, di sini juga berlaku l<hilar.
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Kasus kelima, apabila kita mengesahkan jual beli barang

yang tidak berada di tempat dan tidak menetapkan kh|nr maplis

berikut khiyar ru yah, maka barang yang jual ini terrnasuk

pengecualian-

Kasus keenam, apabila seseorirng menjual barang dengan

syarat tidak ada khi5nr maplis, mengenai keabsahan jual beli dan

syarat ini terdapat tiga pendapat. Ketiganp akan kami paparkan

secara panjang lebar, instm Allah. Pertama, jual beli dan syarat

tersebut sah. Mengacrr pada padaptini, ilusbasi ini merurpakan

pengeoralian. Demikian ini hukum i*l b"li b€rikut ragamnln.

Wallahu a'latn.

Tidak terdapat khilnr majelis dalam perdamaian hathithah,

tidak juga dalam pembebasan, dan pembatalan, ini jika kita

berpendapat praktik tersebut fasakh. Jika kita berpendapat pmktik

ini sebagai jual beli, di dalamnSn terdapat khi5nrdan tidak berlaku

dalam hiunlah (peralihan piutang), ini terjadi jika dia bukan fimbal

balik.

Jika kita berpendapat, bahwa ihr sebagai akad Umbal balik,

sehingga l<hi5nr juga tidak berlaku, menunrt pendapat fuqaha

Syafi'1yah yang paling shahih, karena dia tidak sesuai dengan

kaidah timbal balik. I{hisar pun tidak berlaku dalam akad sytfah
bagi pihak pembeli. Mengenai pemberlakuan khi5ar bag syafi'i

(orang melakukan al<ad sytfahl. terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'i54ph yang masyhur. Menumt pendapat yang paling shahih,

adalah tidak berlakunya khiyar.

Di antara ulama yang men- shahilrl<an pendapat di atas

adalah AsySyirazi dalam'lbTanbih, Al Fariqi dan Ar-Rafi'i dalam

Al Muhamr. Al Baghawi memutuskan pendapat ini dalam dua
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kitabnya, At-Tahdzib dan Syarh Mul<htashar Al Muzani. Dalil
pendapat ni juga njih-

Jika kita menetapkan pendapat ini, safu sumber

rnenyebutkan, artinya akad sytfah berhak atas khtnr unhrk
mengambil atau mengabaikannlra selama dia berada di dalam

majelis, sekalipun kita telah menjelaskan hukumnya dalam
pemyataan kami, " Sryf'ahberlaku se@ra segera."

Imam Al Haramain mengatakan, pendapat fuqaha

Syafi'1yah ini keliru, justru menurut pendapat shahih, bahwa

akad sgruf'ah berlalor dengan segera, kemudian dia berhak atas

khi5nr dalam kekurangan miliknSra, dan mengembalikannlp selama

berada di majelis. Ini pendapat yang benar. Demikianlah hakikat
l<higmr majelis.

Adapun orang yang memilih objek hartanya karena

kebangkrutan pembeli, maka dia tidak berhak atas khi5nr. Dalam
kasus ini terdapat pendapat, bahwa dia berhak atas khijarselama
berada di dalam majelis. Ya.,g shahih adalah pendapat pertama.

Tidak ada l<hgnr dalam wakaf, pemerdekaan btrdak, akad
mudabbar, thalak, rujuk, fasakh nikah, wasiat, dan lainryn. I{hiSnr
juga tidak berlaku dalam hibah, jika tidak ada kompensasi. Jika
hibah tersebut berkompensasi, di sini terdapat rincian hukum. Jika
kompensasi ini diqaratkan-atau kita berpendapat,

kekurangannya mutlak- rnenurut pendapat png paling shahih
juga tidak ada khtsnf karena dia tidak dinamakan jual beli.
Sementara hadits ini berbicara ddam konteks jual beli.

Al Mutawalli dan Sang lainryn mengatakan, bahwa dua
pendapat terkait hibah ini berlaku setelah terjadi serah terima,
adapr.rn sebelum ifu, fidak da khi5nrsarna sekali.
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Apabila penjual menarik barang dagangan sebab

kebangkrutan pembeli, menunrt pendapat yang paling shahih, dia

tidak dikenai khijnr. Ad-Darimi dalam kasus ini meriwayatkan dua

pendapat dari riwayat Ibnu Al Qaththan.

Khiyar berlaku dalam pembagian harta (qasmah), jika di

dalamnya terdapat ndd (pengembalian sisa harta). Apabila tidak

terdapat radd, jika pembagian ini terjadi karena paksaan, maka

tidak ada pengembalian sisa harta, sekalipun berlangsung atas

dasar suka sama suka.

Jika kita berpendapat, praktik ini ikrar (pengakuan), maka

tidak ada kh$nr. Jika kita berpendapat, praktik tersebut sebagai

jual beli, maka juga tidak ada kh$nr, menunrt pendapat yang

paling shahih. Demikian pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha

Syafi'iyryah. Al Mutawalli menyatakan, jika pembagian ini terjadi

karena paksaan, dan kita berpendapat, bahwa dia sebagai jual beli,

maka tidak ada khiyar bagi orang yang dipalsa. Mengenai orang

yang menunfut pembagian, maka di sini terdapat dua pendapat,

sarna seperti syafi'i.

Jenis kdua, akad atas suafu manfaat, misalnya seperti

akad nikah. Ulama sepakat, tidak ada khigrdalam akad ini' Juga

tidak ada kh$pr dalam maskawin menunrt pendapat fuqaha

syafi'iyyah yang paling shahih. Jika kita menetapkan khiSnrdalarn

maskawin, lalu pemikahan tersebut fasakh, maka mempelai pria

wajib membayar mahar mitsil.

Mengacu pada dua pendapat ini, khtyar maielis berlaku

sebagai pengganti khulu'. Namun, menunrt pendapat yang paling

shahih, dia udak berlaku di dalam khulu'. Furqah tidak tertolak

seketika itu iuga. Termasuk dalam akad atas strafu manfaat yaifu
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ijarah. Mengenai pemberlakuan kh$nr maplis dalam iarah
terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'i5ryaht

Walhyurs paling shahih menurut Asy-Syirazi dan gunrnya,

Abu Al Qasim AI Kurkhi, bahwa khitnr berlaku dalam iarah.
Pendapat ini dikemukakan oleh Al Ishthakhri dan hnu Al Qash.

Sementara, pendapat paling shahih menumt Imam Al Haramain,

Al Baghawi, dan jumhur ulama, bahwa khtnrtidak berlaku dalam

ijarah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali bin Khairan dan

Abu Ishaq Al Marwazi.

Al Qaffal dan sejumlah ulama berpendapat, terdapat

perbedaan pendapat terkait ijanh barang. Sedangkan iiamh atas

tanggungan jelas berlaku khiWr seperti akad salam (pesanan). Jika

kita menetapkan khSpr dalam iiarah barang, maka mengenai

permulaan masa ijanh ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, permulaan iiarah dimulai dari habisnya

masa khilar dengan berpisahnp dua belah pihak. Berdasarkan

pendapat ini, seandainya mu'jir (orang yang mempekerjakan

orang lain) ingin memperkerjakannya pada orang lain pada masa

khryur Imam Al Haramain mengatakan, menunttku tidak ada

seorang ulama pun lnng memperbolehkannya, sekaliptrn hal ini

bisa saja t rjadi dari sudut pandang qitns.

Pendapat kedua, yang paling shahih, iarah dimulai dari

waktu terjadinya akad. Jika demikian, siapakah yang menghifung

masa khitnn Jika barang tersebut belum diserahkan pada

musta' jir, khitn, dihihrng atas mu- jir. Jika dia telah diserahkan, di

sini terdapat dua pendapat mengacu pada kasus barang dagangan

yang rusak di tangan pembeli pada masa khiSnr, siapa yang

menanggungnya. Dalam kasus ini terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah:
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Perbma, yang paling shahih, barang itu rnenjadi

tanggungan pernbeli. Atas dasar :,r:ri, khwdihifung atas musta'jir
(orang lang ingln menrpekerjakan orang lain), dia wajib membayar

upah secam penuh. Kdua, menjadi tanggungan penjual. Atas

dasar pendapat rni, khiSprdihitung atas mu'jir,l<arena itu upahnya

dipotong sebanding dengan u/aktu yang terbuang.

Mengenai pemberlakuan lfiQar dalam musqah (per,gairan

ladang), di sini terdapat dua riu4nt:- Perbrna, menunrt pendapat

yang paling shahih, perbedaan pendapat dalam kasus ijanh
berlaku di sini. Kdua, memutuskan larangan lfiAar dalam

musaqah karena besam3;a ghanr. Oleh sebab itu, fidak boleh

menambahnla dengan gharar l<hi5nn

Sementam musaqah sama dengan ijamh, jika kita
berpendapat, dia berlaku tetap flazim) seperti akad-akad Sang
diperbolehkan, iika kita berpendapat, bahwa dia akad yang

dipebolehkan. Wallahu a'km.

Masalah kdua, seandaiqp kedua belah pihak melakukan
jual beli dengan slnrat menafikan lfi&nr maplis, dalam kasus

terdapat tiga pendapat. Ketiganp telah dikemukakan oleh Asy
Syirazi berikut dalil. Ini pendapat Snng rnasyhur. Al Qadhi Husain

mangemukakanya dalam beberapa pendapat Aslrsyafi'i.

Pertama, pendapat yang paling shahih, menyebutkan

bahr,rn jual beli tersebut batal. Ini pendapat yang di-rzasrt dalam Al
Buunithidart qaul qadim Stnfil.

Kdua, praktik tersebut shahih dan tidak ada l<hijnr di
dalamqn.

Ketiga, praldik iru shahihdan terdapat lthilar.
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Seandainya kedua belah pihak mensyaratkan penafian

khiyar ru yah atas dasar pendapat kami bahwa jual beli barang

yang tidak berada di ternpat hukumnya sah, ma&hab memutuskan

batalnya jual beli. Pendapat ini diputuskan oleh mayoritas ulama.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali mengemukakan

perbedaan pendapat dalarn masalah ini. Perbedaan pendapat

dalam kasus ini serupa dengan perbedaan pendapat tentang s5nrat

terbebasnya barang dagangan dari aib.

Penafian terhadap khiyar malelis memunculkan masalah

cabang berikut, ketika seorang fuan berkata kepada budaknSn

"Jika aku menjualmu, maka engkau merdeka," kemudian dia

menjualnya dengan syarat tidak ada khiyar. Dalam kasus ini jika

kita berpendapat, iual beli tersebut batal atau sah dan tidak ada

khiyur maka si budak tidak merdeka. Sebaliknya iika kita

berpendapat, bahwa hal itu sah dan khiyar berlaku, maka dia

merdeka, karena pemerdekaan penjual pada masa khiyar berlaku-

Wallahu a'lam.

Masatah kefrga, perbuatan yang memufuskan l<hi5nr

majelis. Ulama madzhab kami mengatakan, setiap akad yang

berlangsun1 khiyar maplis di dalamnya, kh$nr tersebut terputus

dengan adanya saling memilih. Juga, terpufus dengan berpisahnya

dua belah pihak dari majelis akad.

Maksud, "saling memilih" di sini adalah kedua belah pihak

berkata, "Kami saling mernilih" atau 'Kami memilih menemskan

akad," atau "Kami menemskan akad," "Kami

memperbolehkannya," "Kami menetapkannya," dan kalimat

lainnya.

Seandainya salah satu pihak berkata, "Aku memilih unfuk

menenrskan akad," rnaka khiyanya terputus, dan masih tersisa
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khiWr pihak png lain. Sama seperti kasus salah satu pihak

memutuskan ldz|nr qnrat. Di sini terdapat pendapat sSndzyang

menyebutkan bahwa tidak tersisa l<hi5nr bagi pihak lain. Sebab,

menetapkan l$iWr ini tertagi-bagr, sementara putusn3n tidak

terbagi-bagi. Al Mutawalli dan ulama yang lain meriwalntkannln.
Pendapat in fasid (keliru).

Masih terdapat pendapat ketiga png dirivrnyatkan oleh Al

Qadhi Husain dan Imam Al Haramain, bahwa pemyataan di atas

tidak membatall<an khiSnr pihak lang mengucapkan begitu juga

dengan pihak lain, karena sirtat l<hijnritu menetap pada dua belah

pihak atau gugur dari hak keduanp. I{hijnr trdak mungkin

menjadi hak pihak Snng diam (fidak menyatakan kelanjutan akad),

karena itu seyogyanya dia tidak menggugurkan hak pihak yang

mengucapkan. Pendapat ini sjndzdan fasid.

Jadi, dalam kasus ini terdapat tiga pendapat fuqaha

Slnfi\ryhr. Perbma, yang shahih, gugumln khiln, pihak yang

mengucapl<an. Kdua, gugumln khi5nr kedua belah pihak. Dan,

ketiga, berlakunln l<hi5ar &n pihak.

Adapun jika salah satu pihak berkata pada pihak lain
"Pilihlah" atau 'Aku memberi pilihan padamu," lalu pihak lain

menjawab 'Aku pilih", maka ulama sepakat, l<hijar mereka

terpufus, karena alasan yang telah dikemukakan oleh AsySyirazi.

Apabila pihak yang lain tidak menanggapi, khijnr pihak

yang diam tidak terpufus. Ulama sepakat soal ini, berdasarkan

alasan 5nng telah dikemukakan oleh AqrSyirazi. Sementara terkait

khignr pihak yang mengucapkan terdapat dua pendapat yang

masyhur ynng dikernukakan oleh As5rSyirazi berikut dalilnya.

Perbma, khgnr-nya tdak gugur. Ar-Ruyani berkata,

l<hiyrnya Udak gugur. Ini pendapat Al Qaffal. Kdua, berdasarkan
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kesepakatan fuqaha Syafi'1yah, bahwa khiinrnya gugur- Di antara

ularna yang menegaskan pendapat ini adalah penlmsun AsJt

Sjamil, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i, dan yang

lainnya.

Ulama madzhab kami menlatakan, seandainla salah satu

pihak mernilih kh$nr dan pihak lan men-faakl>aya. maka jual

beli ini dihukumi fasal<h, karena faslehmerupakan tujuan khitnr.

Jika kedua belah pihak berkata, "Kami membatalkan

khiyal' atau "Kami merusaknya," di sini terdapat dua pendapat

yang diriwaya&an oleh Imam Al Haramain dari bapaknya, Abu

Muharnmad. Pertama, khiSar-nya tidak batal, karena pembatalan

mengisyaratkan pertentangan dengan praldk lang sah dan

menafikan syara' dan dia bukan seperti iiamh, karena iianh ialah

pengelolaan barang atau manfaat di dalam l<hi5ar.

Kdua, kh$nnya batal. Pendapat ini lebih shahih.lmam AI

Haramain , pendapat lurg pertama sangat dha'if.

Akan tetapi, gurulo mengispratkan pendapat ini, pendapat ini
juga dikemukakan oleh AshShaidalani.

Selanjutnya, jika kedua belah pihak saling serah terima di

dalam majelis dan melakukan jual beli dua barang dengan jual beli

kedua, menumt ma&hab, jual beli yang kedua ini juga sah.

Pendapat ini diprtuskan oleh jumhur, karena praktik ini

menunjukkan keridhaan atas ketetapan transaksi yang pertama.

Sahr sumber menyebutkan, bahwa dalam kasus ini terdapat

khilaf yang didasarkan pada pertangnan apakah kh@ dapat

mencegah perpindahan kepemilikan pada pembeli atau tidak?

Jika kita berpendapat, bahwa lfiiSpr fidak dapat

memindahkan kepemilikan, maka jual beli kedua tidak sah. Jika
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tidak demikian, maka jual beli tersebut fasakh. Pendapat yang

benar adalah yang pertama.

Seandainya dua belah pihak saling serah terima dalam

pengelolaan kemudian menyerahkan di majelis, akad ini

terjadi. Jika dia memilihnla sebelum s€rah terim4 disini terdapat

dua pendapat firqaha $afi'iyyah: Pandapt perbna, kesepakatan

ini sia-sia, maka khiSanya tetap berlaku. Padapt kdua, yang

paling shahih, bahwa akad ini terjadi dan kodua belah pihak *ling
menyerahkan barang.

Jika kedua belah pihak b€rpisah sebelum serah terima,

akad tersebut faakh. Mereka berdua tidak berdosa jika berpisah

atas dasar suka sanra suka. Jika hanlra salah satu pihak

memutuskan unfuk berpisah, ia saja 37ang berdosa. Dalam kasus ini

terdapat pendapat ketiga, bahun akad batal sebab pilihan sebelurn

serah terima, karena pilihan satna seperti berpisah.

Seandainp dua belah pihak berpisah sebelum serah terima

dalam pengelotaan barang, maka akad tersebut batal. Insgm Allah,

kami akan menjelaskan masalah ini panjang lebar dalam bab riba,

seperti dipaparkan oleh AsrSyirazi pada tempat\ra. Wallahu

a'lam.

"Perpisahan" yang dimaksud dalam l$pnr yaitu terpisah

secara fisik. Seandainya dua belah pihak mukim di majelis tersebut

dalarn waktu lama seperti setahun atau lebih atau mereka mukim

atau melakukan perjalanan beberapa marhalah, mereka tetap

dalam khiyar. Demikian ini pendapat lrang shahih, yang

diputuskan oleh jumhur.

Dalam kasus ini terdapat pendapat dha'ifyang diriwayatkan

oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain, Al Ghazali dan

kalangan ulama I(hurasan lainnya, bahua orang yang bermukim
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tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari, agar tidak melebihi klriw,
syarat.

Di sini terdapat pendapat ketiga, bahwa seandainya kedua

belah pihak mulai melakukan aktifitas lain dan berpaling dari hal-

hal yrang terkait dengan akad sehingga terjadi perpisahan yang

lama, maka khiyar tersebut terpufus. Pendapat ini diriwayatkan

oleh Ar-Rafi'i. Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama-

Ulama ma&hab kami mengatakan, pengertian

"Perpisahan," mentjuk pada kebiasaan umtrn. Pertuatan yang

dinamakan "berpisah" oleh orang-orang maka ihrlah perpisahan

yang menetapkan akad. Jika fidak demikian, maka dia bukan

perpisahan yang dimaksud di sini.

Ulama ma&hab kami berpendapat, jika kedua belah pihak

berada di sahr bangunan kecil, perpisahan dalam kasus.ini terjadi

jika salah satu pihak keluar dari sana atau menaiki tangga. Begitu

halnya jika mereka berada di masjid kecil atau perahu kecil. Jika

rumah tersebut besar, perpisahan terjadi jika salah sahr pihak

keluar dari satu mangan menuju ruang tengah, atau dari mang

tengah ke ruang lain atau bagian rumah lainnya.

Apabila kedua belah pihak berada di pasar, padang pasir,

lapangan atau di lapak, perpisahan menurut pendapat gang shahih

dari dua pendapat yang ada, tercapai jika salah satu pihak

memalingkan tubuhnya dan berialan sedikit. Pendapat kedua yang

dilontarkan oleh Al Ishthakhri, dengan syarat salah satu pihak

menjauh dari pihak yang lain, sekiranya jika dia berticara dengan

suara biasa, tanpa mengeraskan suara, pihak lain tidak mendengar

ucapannya.

Pendapat di atas dipuhrskan oleh Asy-Syirazi dan gurunya,

Abu Ath-Thayib dalam Ta'liqnya. Abu Ath-Thayib men- shahib
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kan pendapat ini dalam Al Mulamd. Pendapat madzhab adalah

yang pertama. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama dan

dikutip oleh Al Mutawalli dan Ar-Ruyani dari selunrh fuqaha
qafi'illnh selain Al Ishthalrtui.

Mereka berargumen dengan hadits Sang diriunyatkan oleh
AsSrSyirazi dari hnu Umar. Hadits ittr shahih, seperti keterangan

yang telah kami sebutlon sebelumnyra. Indikasi hadits ini sangat
jelas menunrt jumhur. Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan Ar-Ruyani
meriwagratkan pendapat lain bahwa perpisahan tercapai dengan

cara memulingkur, fubuhn3;a. Ar-Ruyani mengutip dan zhahir nash

yang ada, akan tetapi dia menafsirkann5n. Pendapat ma&hab
adalah yang pertama. Wallahu a'latn.

Ulama madzhab kami berpendapat, bahwa seandainya

kedua belah pihak tdak berpisah, tetapi di antara mereka

dipisahkan penghalang seperti tirai atau sejenisn5n atau mereka

dipisahkan oleh srngai, ulama sepakat, bahwa perpisahan ini fldak
terjadi. Jika di arrtara mereka dibangun dinding, di sini terdapat

dua pendapat lnng diriwayatkan oleh Al Qadhi Hr.sain, Al
Baghawi, Ar-Rafi'i dan yang lainnya.

Pertana, tidak terjadi perpisahan, ini sama saja seperti saat

di antara keduanya dipasangi tirai. Selain ifu, mereka belum

berpisah. Di antara ularna !,ang men-shahilrl<an pendapat ini yaifu

Al Baghawi dan Ar-Rafi'i. Secara tekstual, AsySyirazi memutusl<an

pendapat ini. Sebab, beliau meny#kan, seandainSa antara

terdapat pernisah seperti tirai dan sebagainp, khiSar

tersebut tidak gugur.

Kdua, lhgnr<rya gugur. Pendapat ini diputuskan oleh Al
Mutawalli. Dia mengklaim praktik ini sebagai perpisahan, fidak
seperti yang dia kernulokan.
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fu-Ruyani mengatakan, iika di antara dua belah pihak

dibangun sebuah dinding atau lainnya, tdak terjadi perpisahan,

karena mereka belum berpisalr- Selai-ri itu, jika mereka

memejamkan matanya, perpisahan juga tidak terjadi.

Ayahku mengatakan, iika dinding tersebut dibangun atas

perintah kedua belah pihak, maka di sini terdapat dua pendapat-

Dan yang shahih, adalah tdak teriadinya perpisahan. Beliau

menambahkan, jika tirai sengaja dibentangkan, sehingga menuhrp

dua belah pihak, juga tidak menyebabkan terputusnya khiSar-

Sedangkan iika dibangun dinding yang memisahkan mereka, maka

terjadilah perpisahan. Pendapat ini merupakan pendapat png
lemah.

Ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa halaman tengah

dan kamar yang kecil sama saja, jika keduanSra sangat luas, seperti

lapangan. Artinya, bahwa di sini dapat mernungkinkan teriadin5ra

perpisahan, sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Walldzu

a'lam.

Cabang: Seandainya dua belah pihak saling berseru -
mereka berjauhan- dan saling jual beli, maka jual beli ini sah,

menunrt kesepakatan ulama- Sementara soal l<hiyar, Imam AI

Haramain rnenyatakan, bahwa bisa dikatakan keduanSn tidak

berhak kh,y*, karena perpisahan png ada telah memufuskan

khiyar Jadi, indikator ini telah mencegah penetapan khiiar.

Imam Al Haramain menambahkan, bisa juga dikatakan,

bahwa kh$nr ini berlalm selama dua belah pihak berada di

posisinya masing-masing. Ketika salah safu pihak meninggalkan

posisinya, maka khi5anya batal. Apakah tfiilnr pihak yang lain

juga batal? Atau tetap berlaku sampai dia meninggalkan posisinya?
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Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan Snng dikemukakan

oleh Imam Al Haramain.

Al Mutawalli memuhrskan, l<h4mrdrtetapkan bagi dua belah

pihak selama mereka berada dalam posisinya masing-masing.

Apabila salah satu pihak meninggalkan posisinya dan menuju

tempat lain, di mana jika pihak lain berada bersamanya dalam safu

tempat, diperhitungkan sebagai perpisahan, maka perpisahan ini

terjadi dan khiyar-nyagugur. Dernikian pem5ntaan Al Mutawalli-

Pendapat yang paling shahihdalam seluruh kazus ini adalah

berlakunya kh$nr. Perpisahan teriadi iika salah satu pihak

meninggalkan posisinSn, dengan dernikian kh\ar
keduanya. Dalam kasus ini baik kedua belah pihak yang berjauhan

berada di padang pasir atau lapangan atau juga berada di dua

kamar dalam sebuah mmah, atau berada di ruang tengah dan

semisalnya. Al Mutawalli menegaskan masalah ini. Wallahu a'lam-

Cabang: Apabila salah satu pihak yang bertransaksi

dipaksa unh.rk meninggalkan majelis, dia dikategorikan sebagai

orang yang dipat<sa hingga keluar dari majelis tersebut atau dia

dipaksa sampai keluar sendiri dari sana.

Jika dia menolak merrfaskh l<h$nr, dengan cara menufup

mulutnlp, khiSnmya tidak terpufus rnenurut ma&hab- Pendapat

ini dikemukakan oleh SSnikh Abu Hamid dan jumhur fuqaha

Syafi'i!,yah. Hal ini sesuai dengan konselmensi pemyataan mereka.

Safu sumber menyebtrtkan, bakenaan dengan keterpufusan

khisnr ini terdapat dua pendapat, png dikemukakan oleh Al

Qaffal, 5rang juga diriuaSptkan oleh sejumlah ulama l(hurasan, dan

penlnrsun Al fuyn. Mereka menyatakan, bahun dua pendapat ini
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mengaqr pada pertedaan pendapat png akan kami kemukakan

insya Allah dalam kasus terputusnya khiyar sebab kematian salah

sahr pihak.

Mereka menyatakan, dalam kasus ini lebih utama

menetapkan khi5nr karena pembatalan hak khiyar secara paksa

sangatlah tidak mungkin. Adapun jika orang yang dipaksa tidak

menolak untuk men-fasakh ldriyun maka terdapat dua riwayat

pendapat:

Pertama, kh@niterpufus menunrt satu pendapat, seperti

dikemukakan oleh Al Qaffat dan diriwayatkan oleh sekelompok

ulama.

Kdua, khiyarnya fidak terpuhrs- Pendapat ini shahih

menumt kesepakatan ulama. Ini mempakan pendapat jumhur

fuqaha syafi'1yah yang terdahulu dan generasi lainnya. Pendapat

ini masuk dalarn kaidah yang telah karni kemukakan di at*,
bahwa paksaan menggugurkan pengaruh yang berjalan

(meninggalkan majelis) tersebut, dia seolah fidak ada. walhasil,

pendapat madzhab menyebutkan khiimr-nya tidak terputus, baik

dia menolak fasakh maupun fidak.

Ulama madzhab kami menyatakan, iika kita berpendapat

lrhgnr-nya terpufus, maka terputus pta khi5nr pihak yang masih

berada di majelis, karena terjadinya perpisahan. Jika tdak

demikian, pihak yang lain boleh menindaklanjutinya dengan men-

fasat<h dan melanjutkan kh$nr iil<a memungkinkan. Apakah

setelah kondisi yang memungkinkan, berlaku dengan

segera? Atau dia tems berlangsung selama majelis memungkinkan

masih ada?
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Dalam kasus ini terdapat dua pendapat seperti dua

pendapat yang akan kami paparkan insya Allah tentang kasus...S8

yang meninggal. Menurut kami, khi5nrtersebut masih berlaku bagi

ahli warisnya.

Jika kita berpendapat, l<higaroya tidak dibatasi oleh sifat

harus segera dan dia tetap berlaku saat paksaan untuk

meninggalkan majelis ifu hilang, maka khiyartersebut berlangsung

selama pihak yang berfansaksi ada di majelis-

Apabila kedua belah pihak be{alan dan meninggalkan

tempat yang memungkinkan khSpr maka khSpnya terputus. Dia

tidak boleh kembali ke majelis akad untuk berkumpul dengan

pihak lain, sekalipun waktg perpisahan tersebut lama, karena

majelis ini telah terpufus secara indrawi, sehingga tidak ada

gunanya untuk kembali ke sana. Demikian pendapat yang dikutip

dan ditetapkan oleh Imam Al Haramain.

Imam Haramain mengatakan, iika wakhr perpisahan ini

sebentar, mengenai pembebanan unfuk kernbali ke majelis akad

terdapat beberapa kemungkinan. Wallahu a'lam.

Apabila kita berpendapat, khipr orang yang dipaksa

(mukrafit unhrk meninggalkan tempat akad, tidak batal. Begitu

pula l<hijmrpihak yang berada di ternpat, jika dia menolak keluar

bersamanya. Jika dia tidak menolak keluar, maka di sini ada dua

pendapat fuqaha Syafi'iyyah. Pendapat yang paling shahih,

menyatakan bahwa khi5nr-nya batal. Demikian, ulama madzhab

kami mengemukakan masalah ini. Mereka tidak membedakan

antara pihak yang meninggalkan tempat akad karena terpaksa

atau dipaksa unfuk meninggalkan majelis.

ss lvtuhaqqh frdak menjelaskan p€rt6aan redaksi yang kosong ini'
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Al Mutawalli, Al Baghawi dan sejurylah ulama berpendapat,

rincian hukum ini berlaku ketika pihak yang meninggalkan majelis

akad dikategorikan orang yang terpaksa. Jika dia dipaksa hingga

keduanya meninggalkan majelis, mengenai keterputusan khiyar

terdapat dua pendapat, seperti orang yang meninggalkan majelis

karena lupa. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya salah sahr pihak yang berhansafisi

kabur dari majelis akad dan tidak diikut oleh pihak yang lain,

mayoritas ulama berpendapat bahwa khiyar mereka terputus. Di

antara ulama yang berpendapat dan menetapkan kasus ini yaitu Al

Faurani, Al Mutawalli, penyusun Al 'Iddah dN Al Bayan dan lain

sebagainya.

Al Baghawi dan Ar-Rafi'i menSntakan, jika pihak yang lain

tidak mengikutinya sementara dia memungkinkan unfuk ifu, maka

khiyarkeduanya batal. Jika dia trdak l<hignrmemungkinkan, maka

khiWrpihak yang kabur batal, tidak pihak lainnya. Pendapat yang

shahih adalah seperti apa yang telah kami kemukakan dari

mayoritas ulama. Sebab, dia bisa saja men- fasakh khiyar dengan

ucapan. selain itu, dia meninggalkan pihak lain atas kemauannya

sendiri, sama seperti orang yang bedalan menjauh dari maielis

akad secara wajar.

Hal ini berbeda dengan keterangan kami tentang omng

yang dipaksa, karena tindakan atas dasar paksaan tdak

diperhifungkan. Jadi, dia seolah-olah tidak meninggalkan majelis

akad. Wallahu a'lam.

Seandainya salah sahr pihak kabur dari majelis dan dikuti

oleh pihak lain, Al Mutawalli berpendapat, khiSpr tetap

berlangsung sekalipun berpisah. Jika kedua belah pihak
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menjauh, sekira dianggap sebagai perpisahan, maka khiWr
mereka batal. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama ma&hab kami mengatakan, seandainya

dua belah pihak yang rnelangsungkan akad datang bersama-sama,

lalu salah safu pihak berkata, "Kami berpisah setelah akad, jadi

kami telah melangsungkan akad," sedang pihak kedua berkata,

"Kami belum berpisah," maksudnya dia ingin men-fasakh khryur

maka dalam kasus ini pemlataan yang dimenangkan adalah

pemyataan pihak kedua disertai sumpah. Sebab, hukum asal

menyebutkan tidak adanSn perpisahan.

Seandainya dua belah pihak sepakat untuk berpisah dari

majelis akad dan salah satu pihak berkata, "Aku telah men-fasakh

sebelumnya," namun pihak yang lain menyanggahnya, maka di

sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyrah:

Pertama, menunrt pendapat shahih, bahwa yang

diunggulkan adalah pemyataan pihak yang menyanggah, demi

mengamalkan hukum asal. Pendapat ini diputuskan oleh Al Qadhi
Husain. Ar-Ruyani dan ulama lainnya men-shahilrkan pendapat

ini.

Kdua, pemyataan pihak yang mengklaim fasakh, karena

dia lebih mengetahui pemyataan. Al Mutawalli dan Ar-Ruyani

mengatakan, bahwa pendapat ini diriwayatkan dari penyusun l/-
Taqnb.

Seandainya kedua belah pihak sepakat tentang fidak

adanya perpisahan dan salah safu pihak mengklaim fasakh

sementara yang lain mengingkarinya, maka klaim fasakh tersebut

menyebabl<an fasakh. Seandain5n salah sahr pihak menghendaki
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fasakh, lalu pihak lain berkata, "Engkau telah melaksanakan

akadsg sebelum ini," lalu dia menyanggah pelaksanaan akad itu,

maka yang diunggulkan adalah perqntaan penyanggah- Sebab,

hukum asal menyebutkan tidak adanSn akad. Wallahu a'lam-

Seandainya salah safu pihak berkata, "Engkau telah men-

fasakh sebelum berpisah," dan pihak lain berkata, "Setelah

berpisah," Ad-Darimi mengatakan: Ibnu Al Qaththan berpendapat:

Dalam kasus ini terdapat khilaf yang mengaq.r pada khilafdalam

kasus suami yang berkata pada istinya "Aku telah meruiukmu,"

lalu sang ishi menjawab, "Setelah 'iddaH'.

Walhasil, dalam kasus ini terdapat empat pendapat:

Pertama, pihak penjual yang dibenarkan. Kdua, pihak penjual.

Ketiga, orang yang lebih dulu mengklaim. Dan, keempat,

pemyataan orang yang mengklaim fasakh pada waktu melakukan

fasakh dapat diterima, juga pemyataan pihak lain di saat teriadi

perpisahan . Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya orang yang sedang menjalani khi5nr

meninggal dunia atau tidak sadarkan diri di majelis akad, maka

khiyamya tidak batal, melainkan berpindah pada ahli waris dan

orang yang mengurusnya. Demikian ini pendapat madzhab Syafi'i-

Di sini terdapat khilaf yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi setelah

khiyu, syarat. Insya Allah, kami akan jelaskan masalah ini berikut

cabang-cabangnya.

Bagaimana jika kedua belah pihak yang berbansaksi ini

tuli? Ulama madzhab kami berpendapat, bahwa jika dia mampu

memberikan is5arat yang dipahami atau tulisan, dia telah

59 Dalam naskah syin, qaf, dan l€bih dari satu redaksi tertulis, "Kamu telah

mernilih".
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menjalankan khiyar-nya. Jika tidak demikian, maka sang hakim

menunjuk wakil unfuk melaksanakan apa yang menjadi hak orang

yang bertransaksi seperi fasakh dan menetapkan jual beli. Wallahu

a'lam.

Apabila dua belah pihak tidur di majelis akad, ulama

sepakat, bahwa khiWr mereka fidak terpufus. Masalah ini

ditegaskan oleh Al Mutawalli dan lainnya. Sebab, tidur tidak

dikategorikan sebagai perpisahan - Wallahu a'lam.

Cabang: Menurut kesepakatan ulama madzhab kami,

bahwa khiyar maplis ditetapkan bagi wakil, bukan orang yang

mewakilkan, karena dia berhubungan langsung dengan pihak yang

melangsungkan akad. Seandainya sang wakil meninggal, apakah

khiyartersebut beralih pada orang yang ma,,vakilkan?

Al Mutawalli mengatakan, di sini terdapat khilaf yang insya

Allah akan kami jelaskan dalam masalah budak mul<atab yang

meninggal, apakah khiyanyaberalih pada tuannya?

Menunrt pendapat yang paling shahih, bahwa khUar
tersebut berpindah. Al Mutawalli mengatakan, letak keserupaan

kasus ini (wajh s5nbahl yaitu, kepemilikan tercapai dengan akad

yang dilakukan oleh wakil untuk orang yang mewakilkan
(muvnkkil, fidak melalui per,lrarisan. Seperti halnya kepemilikan

bagi fuan yang melalui penetapan akad, bukan lewat jalur

pewarisan. Demikian pemyataan Al Mutawalli. Ini pendapat yang

paling shahih. Dalam kasus ini terdapat khilaf yang lain yang insya

Allah akan kami jeJaskan nanti.
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Cabang: Al Qadhi Husain dalam ta'liqnya mengatakan,

seandainya seorang kafir menjual budaknya yang muslim, maka

dia berhak memperoleh khisnr maplis dan khiyar s5nrat

Seandainya dia membatalkan jual beli pada masa khisnr maka

fasakhtersebut sah, namun kita menekannya unfuk menjual budak

tersebut untuk kedua kalinya. Dia tetap mendapatkan hak khSpr

dan fasakh. demikian setemsnlla-

Cabang: Ma&hab para ulama tentang KhiSnr Maplis'

Madzhab Syafi'i menetapkan khiWr bagi dua belah pihak

yang bertansaksi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama

dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya. hnu Al

Mtrn&ir meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Abu Barzah Al Aslami

Ash-Shahabi, Sa'id bin Al Musayyib, Thawus, Atha', S5ruraih,

Hasan Al Bashri, AsySya'bi, Az-Zrthir, Al Atza'i, Ahmad, Ishaq,

Abu Tsaur, dan Abu Ubaid.

Pendapat ini didukung oleh Sut/an bin Uyainah, hnu Al

Mubarak, Ali bin Al Madini, dan seluruh muhaddits lainnya-

AI Qadhi Abu Ath-Thayib meriwayatkannya dari Ali bin

Abu Thalib, Abu Huraimh dan hnu Abu Dzua'ib. Malik dan Abu

Hanifah mengatakan, khwfrdak ditetapkan bagi dua belah pihak.

Justru, jual beli telah terikat dengan hanya iiab dan qabul.

Pendapat ini diriwayatkan dari Sygraih, An-Nakha'i dan Rabi'ah.

Mereka berhujjah dengan lirman Allah &, rlLv 7

'& *i S',jG- <r* il -{l ;ya' 
*r, rL'6 "Jansantah

kamu saling memakan hana s5atnatnu dengan ialan 5nng batil

FJ'^
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(b'dak benar), keanali dalan perdagangan yang berlaku atas dasar

suka sama suka di antara kamu. "(Qs. An-Nisa' l4l:291.

Secara tekstual, ayat ini menjelaskan bolehnya jual beli di

majelis akad. Mereka juga berargumen dengan hadits hnu Umar

bahwa Nabi S bersaMa, '{t:F- ,;, XA ^^t tlt;b L6;., i
'Barangsiap saja tnng menjual mal<anan, maka dia frdak

menjualnya sebelum memenuhinya- " Hadits ini mengindikasikan

bahwa jika seseorang diperbolehkan menjual sesuatu, maka ifu
dilakukan di dalam majelis sebelum berpisah.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, dari Nabi $, beliau bersabda, "lttl$ I 6 )Vur9$t
';tS;- o('-^?-" +v G:db( 'i k ri :V'{rb ok tl "Dru

orang Wng berjual Onti O*nu* uA, khi5r, sebelum mereka

berpisah, kecuali jika terdapat kaepahaman klriyuf maka dia tidak

halal meninggalkan pihak lain l<arena khawatir membablkannSn."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, AT-firmidzi dan yang

lainnya dengan sanad yang shahih dan hasan. At-Tirmidzi
mengatakan, 'Hadits ini hasan-"

Mereka menyatakan, hadits ini merupakan dalil bahwa

orang yang berjual beli tidak berhak atas fasal<h kecuali karena

unhrk membatalkan. Juga, diqiyaskan pada akad nikah, khulu'darr
lainnya. Di samping itu, praktik ini termasuk khipr dengan

sesuatu yang tidak jelas, karena masa majelis tidak diketahui. Jadi,

dia serupa seandainya dua belah pihak mensyaratkan l<hiyar yang

tidak diketahui.

Ulama madzhab kami dan jumhur ulama berhujjah dengan

hadits hnu Umar, dia menufurkan, Rasulullah $ bersaMa,
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)W, e itrrl$-'l 6 ryb & ).urt;i:2 176k v,a,At
'Dua belah pihak ttang jual beli, maing-masing dari mereka

berhak atas khgmr atas pihak lainnSa, selarna kduanyn belum

furpisah, kecuali jual beli khigar. " Hadits ini dirir,vayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim.

Driwayatkan dari Nafi', dia berkata, Alu mendengar hnu

Umar berkata: Rasulullah $ bersaMa, )?tt',FS fl -$jr {ti tit,

)V f W.ttk\t r;F-'l 6 )';. u )Vu;r;i)a "Apabita dua

belah pihak melakul<an iual beli, masing-masing pihak berhak atas

l<h$nr dari jual belinln selama merela belum berpinh, atau iual
beli merela atas khiiar."

Naft' menufur'kan, apabila Ibnu Umar melangsungkan jual

beli dan hendak memutuskannya, dia berialan sedikit menjauh,

kemudian kembali. Hadits ini diriwaSntkan oleh Muslim.

Diriwa5ratkan dari Nafi', dari hnu Umar, dari Rasululluh &,
beliau bersaua, €r'ok'ti'6:rt't 6 V.G )Vu;#- Jl'Lt
t3V 'saungguhnya dua belah pihak Wng bertansalcsi dikenai

trh$ru dalam jual beli mereka selama belum berpisah, kecuali iila
jual beli tersebut l<hi5nr."

Nafi' menyatakan, konon hnu Umar k€fika membeli

sesuahr, dia merasa perlu untuk berpisah sementara dengan

penjualnya. Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim.

Diriwa5atkan dari Nafi' dari Umar, dari Rasulullah #,
beliau bersabda, tt'Ji;-'t 6 )Vu;r7i:2 17t1 ,F g\.lr {!ti tit
bri S' *3 \i uf; * vi)3 ?7r Gir;f 'H\1 W tttri
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€, *i * d, @ uti uA li a14 i:1 'fi.rtr "Apabita

dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak dari
mereka dikenai l<hi5nr selama kduanya belum berpisah. Kduanya
bercamasama abu salah satut5n membenkan pilihan pada pihak
lain, lalu kduanya melalrukan jual beli atas dasar itu, maka jual
beli ini terjadi. Apabila berpisah setelah melakukan jual
beli, dan salah safu pihak dari mereka tidak meninggalkan jual beli,

maka jual beli ini terjadi. " Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari
dan Muslim.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dua belah pihak yang
ber7:ual beli berhak abs l<hi5nr selama mereka belum berpisah; atau
salah seomng pihak berl<aA pada pihak lain, pilihlah'. "Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari lbnu (Jmar, dari Rasulullah S, beliau

bersaua,l$rt €.\\,Arn,, W.Ai r F.F "setiap dua

belah pihak 5ang berjual beli frdaHah berjual beli sebelun mereka
berpisah, keatali jual beli l<hi5nr."

Diriwaptkan dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Rasulullah

g bersaua, A 6ii-'12'i. #1 ri* t:$ $:fr t 6 )Vu;yVQr

ry k7|*; t;si 6E o, V ,Dua betah pihak yans

berjual beli berhak atas l<hiymr selama belum berpisah. Jika
jujur dan tefruka, jual belinya pasti diberkahi dan jika

kduanjn tertutup lagi berdusta, keberkahan jual belinya akan
hilang. 'Hadits ini diriunyatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Abu Al Wadhi -nama aslinya bad bin
Nusib- dia mqrufurkan: "Kami terlibat dalam suatu peperangan,

lalu singgah di sebuah tempat. Seorang teman kami menjual kuda
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milik seorirng budaknln. Mereka berdua berrnukim di sana

menghabiskan u/akfu sehari semalam. Pagi harinya, tiba u,akhl

unfuk berkemas, sang pembeli mempersiapkan kudanya,

memasangi pelana. Dan dia keceun.

Pernbeli mendatangi teman kami untuk mengambil kembali

pembalnran jual beli ifu. Dia enggan menyerahkannya, lalu

berkata "Bagaimana jika Abu Barzah, sahabat Nabi S, menengfi
masalah kita." Mereka berdua rnenemui Abu Baruah pada sebuah

barisan tentara. Mereka menuh.rkan cerita ifu padanya.

Abu Barzah bertanln: Apaloh kalian rela aku memutuskan

perkara kalian berdasarkan pufusan Rasulullah $? Rasulullah $
bersaMa, g:F- 'l 6 )Vu..963r " Dua bekh pihak tnng turjuat

beli dikenai khipr selama merela fulum berpisah. "Dalam riv.raft
lain, dia berkata, "Aku tidak melihat kalian berdua berpisah."

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud dengan sanad yang shahih.

DiriwaSntkan dari Jabir bahwa Nabi $ memberikan ldt$nr
pada seorang badui setelah jual beli. Hadits ini diriwaSntkan oleh

At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakano, "Hadits iri shahih."

Dirir,vayatkan dari lbrm Abbas bahun Nabi S menjalin akad

jual beli dengan seorang pria. Ketika melakukan itu, beliau berkata,

"Pilihlah". Kemudian, Rasulullah & bersaMa, i;jr $k
" Demikian inilah jual bell' . Hadits ini diriuaptkan oleh Abu Daud

Ath-Thayalisi dan Al Baihaqi.

60 Redaksi hadits png nnhfuzh dali grahih Al Btklnri, s4€rd hadits yang telah
kami tetapkan. Serncntara dalam redaksi nasloh qdn da gaftertulb, "Pengernbalian
dalamjual beli," berikutbeberapa grang b€rsurnber dari kekdhuan dari para
p€n!,alh dan pencetakyang bertnsil kami cennati dengilr lrdikatortertenhr.
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Dalam kasus ini terdapat banyak hadits yang bersumber

dari riwayat Abu Hurairah, Jabir, dan Samurah bin Umar. Dia
berkata, "Aku menjual harta yang ada di Makkah pada Amirul
Mukminin; Ustman, dengan pernbayaran berupa hartanya yang

berada di Khaibar. Setelah kami melakukan jual beli, aku berjalan

mtrndur, keluar dari rumah beliau, karena khawatir beliau

menolakku dalam jual beli tersebut.

As-Sunnah mengajarkan bahwa dua belah pihak yang

bertransaksi dikenai ldtiyarsampai keduanya berpisah. hnu Umar
mengatakan, ketika jual beli antara kami telah selesai, aku

melupakannya. Aku mengajak beliau ke wilayah Tsamud selama

tiga malam dan beliau mengajakku ke Madinah selama tiga

malam." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara muttashil.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata:

Hadits yang berbunyi, "Dua belah pihak yang berbansaksi dikenai
khi5mrselarra mereka belum berpisah," hal ini ditetapkan dari para
sahabat besar.

Al Baihaqi meriwayatkan berikut sanadnya dari Ali bin Al
Madini, dari lbnu Uyainah, bahwa dia menyampaikan hadits Ibnu
Umar kepada kalangan Kufah, dari Nabi #, bahwa beliau

bersabda, " Dua belah pihak tnng bertansaksi dikenai khiyar
selama keduanya belum berpisah."

Ali bin Al Madini menyatakan, mereka menyampaikan
hadits ini pada Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, "Hadits ini
tidak kuat." Bagaimana jika dua belah pihak berada di dalam
perahu? Ibnu Al Madini mengatakan, sungguh Allah meminta
pertanggungjawaban atas apa yang diucapkannya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan fuqaha Syafi'iyyah
mengatakan, Malik dan Abu Hanifah keberatan dengan hadits-
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hadits ini. Malik meriwayatkan hadits ini dari hadits hnu Umar.

Abu Hanifah berkata, "Apa 3nng lorni kemulrakan sekarang, lnitu
pemlntaan 'Bagaimana menr.nrtmu seandainp kedua belah pihak

berada di dalam perahu?', karena mereka udak mungkin

berpisah."

Malik mengatakan, menuntt kami praktik yang berlaku di

Madinah berbeda dengan bunyr hadits tersebut. Sebab, para ahli

fikih di Madinah tidak menetapkan l<hiSpr maielis. Ma&hab Malik

menyebutkan, jika sebuah hadits bertentangan dengan praktik

penduduk Madinah, dia meninggalkannya.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa hadits-hadits ini

shahihdan dua sanggahan di atas batal dan tertantahkan, karena

dia menolak hadits shahihyang berlaku urnurn.

Adapun tanggapan terhadap pemyataan Abu Hanifah,

seandainya kedua belah pihak berada di dalam perahu, menunrt

kami, khlpr mereka tetap berlaku selama mereka berada di sana,

sekalipun selama setahun atau lebih. Masalah ini telah disinggung

dengan jelas. DalilnSra adalah pesan utntrn hadits di atas.

Sementara itu, pemgrataan Malik merupakan pendapat

pribadi yang tklak mengacu pada para ulama. Pemyatan beliau

tidak dapat digunakan untuk menlanggah sunnah, dengan dalil

para ahli fikih Madinah tdak mengamalkan praktik tersebut.

Bagaimana mungkin ma&hab ini shahih, sedang para ahli fikih

dan para periwayat hadits udak hidup pada masa beliau,

sementara pada masa sebelumnya tidak terdapat ulama (dalam

jumlah terbatas) di Madinah maupun di Hijaz. Justnr, mereka

tersebar di sejumlah daerah, di mana setiap ulama memiliki hahlan

hadits yang tidak dimiliki oleh Snng lain. Beliau mengutipnSa, dan

setiap muslim wajib menerimanya.
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Meski demikian, masalah ini dipaparkan dalam ushul fikih
dan tidak akan diulas panjang lebar di sini. Akan tetapi, mereka

tidak sepakat. Sebut saja, misalnya, hnu Abu Dzib, salah seorang

lmam fikih Madinah pada rnasa Malik. Beliau menyanggah

pendapat Malik dalam masalah ini. Ibnu Abu Dzib mengkounter
pemyataan Malik dengan argumen yang ctrkup populer. Sampai-

sampai hnu Abu Dzib menyatakan, Malik diminta untuk menarik
pendapat ini. lantas, bagaimana mungkin klaim kesepakatan

ulama tersebut bisa dibenarkan.

Safu sumber menyebutkan, saMa Rasulullah #, "Dua

belah pihak yang bertransaksi dikenai l<h$nr," maksudnya, selama

dalam proses penawarern dan penetapan harga sebelum akad

disahkan. Sebab, setelah akad disahkan, kedua belah pihak tidak

dinamakan "Dua pihak yang bertransaksi" dalam pengertian 37ang

sebenamya. Mereka hanya disebut dua orang lnng telah
ber&ansaksi.

Ulama madzhab kami menyatakan, tanggapan atas

pendapat ini ada beberapa pendapat:

Pertanna, tanggapan AsySpfi'i, dua belah pihak selama

masih dalam proses tar*rar-rnenatuar disebut "Dua pihak yang

saling tawar," tidak dinamakan "Dua pihak yang berjual beli-"

Oleh sebab ifu, seandainya seseorang bersumpah thalak

atau lainnya bahwa dia tidak akan berjual beli, lalu dia melakukan
tawar-menawar, menenfukan harga dan tidak sampai terjadi akad,

rnaka ulama sepakat, bahwa orang ini fidak melanggar sumpah.

Kdua, kata, "Dua belah pihak yang bertransaksi
(mubbayi'an)," merupakan kata benda bentukan dari kata "Jual

beli (6ai)." Jadi, apabila terjadi jual beli, tidak bisa membentuk kata

benda darinya. Sebab, setiap kata benda yang menuniukkan
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makna tertenfu, tidak dapat dibenhrk dalam kata lain, sampai

ditemukan makna tersebut.

Ketiga, manafsirkan kata kh@ seperti praktik png telah

kami kemukakan, menghasilkan faedah yang fidak diketahui

sebelum munctrlnSn hadits. Menafsirkan kata, khi5ar dalam

pengertian penawaran justu mengeluarkan dia dari faedah

tersebut. Kita maklumi bersama, dm belah pihak yang saling

tawar-menawar diken^ khilnn mereka dapat melanjutkan akad

dan bisa juga meninggalkannya.

Keempat, Rasulullah $ membatasi khilnr sampai terjadi

perpisahan. Ini merupakan penegasan tentang penetapan khiipr
setelah berakhimya akad.

Kelima, perir,rnyat hadits ini adalah hnu Umar, dimana di

saat beliau hendak menetapkan jual beli, beliau berialan sebentar

untr.rk memutuskan khiSnr, sebagaimana diterangkan dalam ^4sr1-

Shahihain, seperti telah disinggung sebelumnya. Beliau tentu lebih

tahu maksud hadits tersebut.

Apabila dikatakan, Snng dimaksud "perpisahan" adalah

berpisah secara verbal, seperti firman Allah e,lli 'uji 'i;; Ct

-qr{iiq( ):;iiy6$ 'Dan tidaktah terpmh-betah orzns'

oring Ahli Kitab melainkan setelah dabng kepada mereka bukfr

Wng nyata." (Qs. Al-BaWinah [98], 4l Maksudnp, adalah

perpecahan dalam ucapan.

Tanggapan kami, ijab dan qabul bukanlah benhrk

perpisahan dua belah pihak secarcr vertal. Sebab, orang lnng
mengeluarkan pemyataan, dengan fujuan diterima oleh rekannya,
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ketika pemyataan ini diterima, berarti dia sepakat dengannya,

bukan berarti berpisah.

Ulama ma&hab kami mengemukakan beberapa analog.

Dalil-dalil qiyas ini Udak lagi diperlukan jika terdapat hadits yang

shahih.

Adapun tanggapan terdapat argumen mereka dengan

firman Auah &, fq ,i6;"';i1.6?s3 $y,#V "Keanati

dalam tnng berlaku abs dasar suka sama suka di
antara kamu. "(Qs. An-Nisa' 14lz 291. Ayat ini bersifat 'aam (umum)

yang telah di-bkhsis (dikhususkan), seperti yang telah kami
paparkan di atas. Demikian halnya dengan tanggapan hadits,
"Maka dia frdak boleh membelinya sebelun memenuhin5n,"

Hadits ini juga urnum yang di-takhsis.

Adapun tanggapan atas hadits, " Tidak halal
meninggalkann5n karena khawatir ia membablkannya, "Hadits ini
menjadi dalil kami, seperti dikemukakan oleh At-Tirmidzi dalam

Jami.nya, sebagai argumen untuk menetapkan lfiilnr majelis.

Dalil ini merupakan argumen bagi kalangan yang tidak sepaham

dengan pendapat ini, karena artinya, "Khawatir memilih fasakh,

lalu mengungkapkannya unfuk menjalankan fasakh."

Argumen penafsiran ini ada beberapa hal.

Perbma, Rasulullah $ menetapl<an khiSnr bagi masing-

masing pihak sebelum mereka berpisah, kemudian beliau

menuturkan pembatalan di dalam majelis. Kita maklumi bersama,

orang yang berhak atas l&&nr tidak membutuhkan pembatalan.

Jadi, pengertian pembatalan di sini adalah fasal<h.

Kdua, seandainya "pembatalan" yang dimaksud adalah
pembatalan dalam pengertian sebenamya, perpisahan karena
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khawatir dia membatalkannya, maka fidak akan dilarang. Sebab,

pembatalan akad (iqakh) tidak hanya terjadi di majelis. Wallahu

a'km.

Tanggapan terhadap pengqipsan larang khipr maielis

dengan nikah dan khulu'yaitu, tujuan kdm akad ini bukanlah

harta benda flain halnf dengan jual beli). Karena iht, dua akad ini

Udak rusak dengan rusakryn kompensasi.

Tanggapan pendapat mereka soal kh@ di sini tdak

diketahui (malhui, bahwa khiSpr diberlakukan secara sStam',

ketidaktahuan waktu khiSar bdak berpengaruh buruk, seperti

khgnr pengembalian barang karena aib dan pengambilan hak

sytf'ah. Demikian ini berbeda dengan kh$nr qnnt, karqra dia

bertalian dengan syarat penjual dan pembeli. Karena ifu,

disyaratkan harus adanln penjelasan masa l$$nr. Wallahu a'lam.

Cabang: Pada pembahasan sebelumnya telah kami

jelaskan, bahwa ketika dua belah pihak meninggalkan majelis akad

dan berjalan jauh, tetap berlaku selama mereka

bersama-sama, sekalipun mereka tinggal bersama-sama selama

sebulan atau lebih. Demikian ini ma&hab kami.

Ar-Ruyani meriwayatkan dari Ubaidillah bin Al Hman Al

Anbari, bahwa dia berkata: Meninggalkan majelis secara b€tsama-

sarna (penjual dan pernbeli) merrufuskan khiSar, sekalipr.rn rnereka

masih berdua. Dalilnp adalah pesan umum hadits, 'Selama

mereka belum b€rpisah. "

Cabang: SeatairUn hakm mernutuskan batdqp lfiitnr
majelis, apakah hrJmmqn batal? Ad-Darimi meriuayatkan dua
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pendapat fuqaha Syafi'iyy'ah dalam kasus ini. Pertama, pufusannya
tidak batal, karena terjadi khilaf. Kdua, putusannya batal.
Pendapat ini dikemukakan oleh Al Ishthakhri.

AqrSyirazi berkata: Boleh memberlakukan khiSnr
qmrat selama tiga hari dalam jual beli yang fidak
mengandung riba- Demikian ini sejalan dengan riwayat
Muhammad bin Yuhy. bin Hibban. Dia menufurkan,
"Kakeldru berusia 130 tahun, dia fidak pemah absen dari
aldfitas jual beli.Dia selalu tertipu.'

Rasulullah g berkata padanlra, ,ety.i i-p eXS. V
GrlS 1;;lu, Uls 'Barangsiapa tang melahilant jual beli

denganmu, Irabl<an frdak ada tipuan. hgl<au berhak afuis
I<hi57ar *lama tiga (hari)."

Adapun jual beli yang mengandung riba, seperti
penukaran mata uang, jual beli makanan dengan
makanan, fidak boleh menqaratl<an khi5pr. Sebab, kedua
belah pihak fidak boleh berpisah sebelum jual beli
berjalan sempurna.

Oleh sebab itu, dua belah pihak tdak boleh
berpisah kecuali unfuk menerima pembaSraran dan barang
(iundhl- SeandairyTa kita memperbolehkan sgrarat khi5nr,
tentu kedua belah pihak berpisah dan jual beli antara
keduarrya belum sempurna-

Khi5ar syant diperbolehkan selama tiga hari atau
kurang dari itu- Sebab, jika tiga hari mja diperbolehkan,
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apalagr lnrang dari tiga hari- Tidak boleh

memberlangsungkan Lhvpr syant lebih dari tiga hari,

karena termasuk ghanr.

I{hi57ar syant boleh berlangsung tiga hari, karena

ifu merupakan ruLhsh (toleransi), karenanSa fidak boleh

lebih dari itu. Juga, boleh mernberlalnrkan lchiyar syant
pada kedua belah pihak atau pada salah satun37a- Boleh

pula memberlakukan I'hi5nr syant pada satah safu pihak

selama tiga hari dan pada pihak lain sehari atau dua hari.

Sebab, fthiyar ini diberlat<qkan se$ai qTarat kedga belah

pihak, tenfu dia harus mengacu pada s:3prat tersebut-

Apabila kedua belah pihak menslnratkan Lhi5nr

tiga hari, kemudian mereka saling memilih, lhirar inr
gugur, hal ini diqipstran pada Ishi5nr maielis-

Penjelasan:

Hadits ini diriwalatkan oleh Aqfsyirazi secara mwsal karerra

Muhammad bin Yahya bin Habban frdak berternu dengan Nabi $.
Kisah ini juga fidak disebult<an dalam riu,a!,at ini, irstu Muhammad

bin Yahya menerima dari periwalat yang lain. Ia seorang tabi'in.

Jadi, diputwkan hadits t€rs€but muraL

Berkenaan dengan perryebutan natna "Habban", ahli ilrnu

dari kalangan muhaddits dan lainnya s€palgt demihan. Para ulama

fikih dan sebagainya kadang melakrkan kesalahan penulisan-

Hadits di atas diriwaSatkan dalam beberapa redaksi. Di

antarargB hadie hnu Umar, dia berkata: 'seorang lelaki berkata

pada Rasuhrllah $, bahwa dia sering tertipu dalam jual beli-"

Basulullah # b€rkata @an5a, "Barangsiapa saja png beriual beh

Al Mojmu'SyuahAl luluhadzdzab ll nO



denganmu, katakan, 'tdak ada tip.ran'." Hadits ini diriwayatkan oleh

Al B,d<hari dan Muslim.

Dirir,valratkan dari Yunus bin Bukain, dia berkata: Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada l{arni, dia berkata: Nafi' menceritakan

kepadaka dari Ibnu [Jmar, dia berkata: Alar mendengar seorang pria

Anshar mengadu kepada Rasulullah $, bahwa dia selafu tertipu

dalam jual beli. Rasulullah # be*ata padanlra, ,'li.i/o lj iSi6'c;-U tit
'op yb'* )'oti lq Lx Wr -,!,+,y A )Vu, ui'"i
\\'6'r** "Ketil<a lamu ry fufr, kabl<an, 'Tidak ada tipuan'.

Selanjutt5a engl<au berhak aAs t*W datam sefiap bmng t/ang
engl<au beli sebma tiga mahm. Jil<a l<amu srka, blnnlah dun jiku
engl<au kaeu,ra, mah kqnblil<anlah.'

hnu Umar berkata, sekarang aku sering mendengar dia setiap

kali melakukan jual beli mengatakan 'tdak ada tipuan'.

hnu Ishaq mengatakan, aku menceritakan hadits ini pada

Muhammad bin YahSra bin Hibban, dia menufurkan: lGkekku,
Munqi& bin Amr. htrnln pernah menghantarn kepala Munqidz

hir,ggu bicamnya sedikit gagap dan idiot. Dia selalu rugi dalam jual

beli. Dia fidak pemah meninggalkan dunia . Hal tersebut

diadukan kepada Nabi $. Beliau menjawab, , ,{. 'l iSd '^X.y ti1

op 'yt6 '*) o,i ,!q ,r^)3 )*.ru; &q g F a ui j
i\tA |*;; "Apbila angl<au mebkukan juat Mi, hbkan, 'frdak

ada tipuan'. Dakm setiap jlnl fut Wlg engl<au lal<tl{an dikqai
l<hi5nr selama tiga malam. Jil<a agl<au sul<a, perhhanlanlah dan jika
angl<au kecatta, naka kqnHil<anlah.'
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Munqidz dikaruniai ulnur panjang dan mengalami masa

kehhalifahan Ubman. Usianya 130 tahun. Saat itu, Munqidz sudah

sangat sepuh. Konon, apabila membeli sesuafu, dia sering

mengernbalikannya. Orang:orang bertanya padanya, "Mengapa

engkau tidak membeli?" "Sungguh, Rasululah $ memberiku khi5nr

selama tiga (malam) atas barang png lnrbeli."

"Engkau mengernbalikannSa. Smgguh, engkau telah

menipu." Atau dia berkata, "Alm tertipu, lalu dia kembali melaln-ikan

jual beli."

Murqi& berkata, "Ambillah bamngmu dan kqnbalikan

dirhamku." P*iml menjawab, "Alar tdak akan melakukannla.

Sungguh, aku telah ridha."

Peniual ifu prlang dan berternu dengan seorang sahabat

Rasulullah #b. Sahabat ini Mata, "SesrngguhnSra Rasulullah #
mernberiku l<higr atas apa 1Bng aku bdi selama tiga hari." Sang

penjual lalu margernbalikan dfuham milik Munqidz dan mengambil

barang dagangannla.

Hadit fui hasan, diriuraptkan oleh Al Baihaqi dengan redalai

ini dengan sanad yang hasan. Dernikian halnya hnu Majah

meriwa5atkan hadits di atas dengan sanad yang haan. Begihr pula

Al Bukhari meriwaptkan hadits tersebut dalam brikhrrya, tentang

biografi Munqi& bin Arnr, dengan sanad lang sltahih, pada

Muharnmad bin Ishaq.

Muhammad bin Ishaq 1lang disebutkan dalam hadits ini

adalah p€nyusun N Maghazi. Mayoritas ulama menilainya btqah.

Hanla saja, mereka menilain5a negatif karena telah melakukan lboffs

(peninran dalam hadib).
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Dalam riwaSahrya, Muhammad bin khaq menyebutkan,

"Naft' menceritakan kepadaku." Menurut jumhur ulama, jika seorang

mrdallis rdaksi, "Telah menceritakan kepadaku""
"Mengabarkan kepadaku,'t rtr{ku dengar" dan redaksi lain Sang
secara lugas menjelas penerimaan hadits s@aftr langsung, haditsqp
dapat dijadilon hujiah. Demihan madzhab Al Bukhari, Mtslim,
selunrh ahli hadits, dan jumhur ulama lnns pendapatr3a

diperhifunglon. Mereka harryra meningga[{an hadig mudallis dengwr

redaksi periua3ntan 'dari'. Masalah ini telah dibicarakan berulang kali.

Akan tetapr" penggalan hadib yang disebutkan oleh

Muhammad bin Ishaq dari Muhamrnad bin YahSn bin Hibban

b€rstafus muml karena Muhammad bin Yahla tidak bertemu
dengan Nabi $ dan fidak menyebutkan omng 3Bng mendengar

riuapt ini darinp. Meski dernikian, hadits mutsl seperti ini tetap

dijadilon hr$ah oleh AqrSfafi'i.

Aslrsyafi'i mengatakan, hadits mursal jika didukung oleh

hadib mutsl lainnya atau dengan hadits mrand, pemyataan

sahabat atau dengan fatura urnum ahli ilmu, dapat dijadikan hujjah.

Hadits mral ini didulnrng oleh dalildalil tersebut, karena umat

sepakat mempertolehkan qprat kh@ selama tiga hari. Wallahu

a'lam.

Sernentara ifu, keterangan gang terdapat dalam Al Wasithdarr
sebagian htabkitab fikih terloit hadits ini bahun Nabi $ bersaMa

padanlra, "Dan syamtkanlah Ahgprsl selarm Wd hai,"merupakan

6r Riwalrat gang tercantum dalam .*rnan Ibru Mafth tenbng hadis Munqi& bin

Ann, mer4phrlkan bahua Nabi $ b€rsabda padanyq "*lanjuttga, sdiap brug
gang anglrau beli dil@rai kh@sdann &a nnlan- Jil<a kamu sul<a, tahanlah; dan iika
l<amu kana, kqnbfrlanlah p& pnililmg-"

Irnam lbnu AMul Hadi As-Sanadi Al-Hanafi dalan Haq/ialrnya abs Stnan
lbni Malah m€nlptakan, bahwa rnatpritas alrli ilmu berpendapat, ketentrnn Nabi ini

i
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hadits mungkar di mana redaksi ini fidak dikqral dalam beberapa

kitab hadits.

Perlu diketahui, argurnen terkuat tentang penetapan l<hi5ar

syarat adalah ijma'. Para ulama telah mengutip ijma'dalam kasus ini

dan ihr sudah cukup. Hadits tersebut dapat dijadikan hujjah, akan

tetapi argumentasi dengan redaksi ini masih diperdebatkan. Wallahu

a'lam.

Hulnrm:

Ada beberapa permasalahan seputar hularmt

Maslah Wrbna, Syarat khigr dalam jual beli dlsahkan

berdasarkan iina i jika masa khl5ar terseb*l diketahrd.

Masalah kdua, menunrt kami, l<hi5ar sgntfdakboleh lebih

dari tiga hari, berdasarkan hadits tersebut. Di samping kebuhrhan

umtxnnlra tdak sampai memerlukan urakfu l€bih dari itu.

Konsekuensi dalil ini adalah larangan l<hitnr slnmt karena

mengandung kesulitan. Dia diperbolehkan hanya karena hajat,

karenan5ra te,rbatas sesuai hrnfunan hajat pada umunnlra. Yaihr tiga

hari.

Demikian ini pendapat yang masyhur dalam madzhab Slafi'i.

Squmlah nasiAs-S5afi'i menunjukkan hal tersebut. Ulama madzhab

kami mernutr.rskan pendapat ini dalam bebempa riu,a!,at.

Di sini terdapat safu pendapat png menyebutkan, bahwa

l<hilnr sgmtboleh dilal$kan lebih dari tiga hari, aalkan ternpon5ra

jelas. Ini pendapat Ibnu Al Mr.rndzir, 3nng dikernukakan dalam Al

b€rtaku khusus bag pria ini saja (Murqi& bin funr). Redal$i tersebut tdak berisi
indikasi klah.tnya ketentuan ihr bagi pihak lain.
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Isgmf. Beliau be*ruiiah dengan sabda Rasulullah #t, * ,thii,

etp "I{aum mulsninin bda dalan sSamt-syamt mqel<a."

Wallahu a'latn.

Ulama ma&hab kami mengatakan, jil<a l<hgar sSamt
berlangsur:g lebih dari tiga hari, sekdipun hanla lebih sesaat, maka
jual belinya batal.

Masahh ketiga, s5lamt l<hi5ar boleh tiga hari dan boleh juga

kurang dari ifu asalkan diketahui, sebagaimana

dikemukakan oleh As5rsyirazi. KhiJpr sSant boleh dilala.rkan oleh
kedua belah pihak. Boleh juga satu pihak menjalani khi5ar s5nrat
selama tiga hari, sementara pihak lain dua atau safu hari dan
semisaln5la, asalkan tempon5ra diketahui.

Seluruh masalah ini fidak memuat perbdaan pendapat. Akan
tetapi, jika bamng lrang diperjualbelikan lekas rusak, maka
pemberlakuan l{hW syant selama tiga hari di sini memiliki dua
pendapat fuqaha q/afi'iy!/ah, png dirir,uaSatkan oleh penyusun LA
&jan. Pqbma, menurut pendapat yang paling shahih, bahwa jual

beli tersebut batal. Kdua, khi@r ini sah dan barang ih,r tetap dijual
jika dikhavrafir{<an rusak. Harga barang ini menduduki posisi

bamngnya. Pendapat ini jdas keliru.

Ulama madzhab k"-i , dispratkan tempo t<higar

ini berhubungan d*Suri akad. Jika kedua belah pftak
l<hgar tiga hari atau kurang dari itu pada akhir bulan, mulai besok

atau kapanpr-m mereka mau atau menq,raratkan l<higr esok hari
bukan hari ini, maka akad ini batal karena dia bertolak belakang

dengan konsekuensi l<hiyar.

Ulama madztrab kami merrgatakan, tempo AhiSar disyaratJ<arr

hanrs diketahui. Jika kedua belah pihak l<hitnrsecara
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mutlak dan tdak menenhrkan tempo tertentu, atau mereka

menetapkan tempo yang tidak jelas, seperti setengah hari atau

sampai Zaid datang dan sebagainla, maka rnenurut kami, ulama

sepakat, bahwa iual beli hi batal.

Jika kedua belah pihak menqpratkan l<hiSarsampi terbitnya

matahari esok hari, ulama s€pakat pmktik ini diperbolehkan.

Apabila mereka menqBratkan khit/ar sampai teftit matahari,

Al Qadhi Abu Ath-Thayib menyatakan dalam dua kitabnya, At-Ta'liq

dan Al Mujamd Abu AMullah Az-Z:tbaki dalam Uitab Al Fushul

men5ratakan, bahwa jual beli ters€but fidak sah, karena te$itnya

matahari terkadang tdak terlihat karena langit terttrfup mendung.

Abu Abdillah meng&kan, bah'rra seandain5n salah satu pihak

berkata, "sampai terbenam rnatahari atau sampai waltu teltenam,"

pernyataan ini sah, karena kata 'telbenam' hatln digunakan trrtuk

menrjuk arti tanggelamnya linglGran matahari ke dalarn ufirk-

Dernikian pern5ntaan Az: ttlairi. Al Qadhi Abu Ath-Thayib Udak

mengomenhri pendapat ini. Al Mutawalli iuga meriwayatkan

ketemngan ini dari Abu AMillah, dan fidak menanggapinSra.

Adapun penq,antan kh@ dari kedua belah pihak sampai

u/akfu teibit, sampai tertenam, atau u,alfu tetbenam, fiqatn
Syafi'i54ph sepakat m€ngesahkann!,E sebagaimana dikernukakan

oleh Az-Zubairi.

Sedangkan jika mereka rnenqpmtkan l{h@ sampai ter&it,

selain Az-Zttbrlin menSalahi pendapat ini. Mereka berpendapat iual

bdi itu sah, karena mendr.rng hanln menghalangi pancaran slrar

matahari dan soro,tann5ra, fidak mencq3h terbitrp mafiahari.

Dernildan ini pendapat Wrg dnhih Wallahu a'lam.
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Apabila dua belah pihak melakukan jual beh pada siang hari

dengan q,aarat khi5arsarnpai wakfu malam atau pada \rraktu malam

dengan qarat t<hisnrsampai siang hari, rual beli ini sah tanpa khikf.

Batas ulaktu 5ang lain tidak masuk dalam spmt tensebut. Menurut

kami, ulama sepakat soal ini.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib meriwayatkan dalam Ta'liqnya datr

Abu Hanifah, bahwa dia berkata, "Mernasrftkan \^/aktu yang lain,

karena l<ata ila dalam arti "bersama", seperti

firman Allah &, #:A al {61*u 7i "oun iansantah kamu

makan harta mereka betsama harAnu. "(Qs. An-Nisa' l4l:21

Daliln5a, kata ila aslinya bermakna "sampai-" Demikian

makna primer ih,l<arena ihr ketika secara mutlak, ia tidak

boleh dialitrkan pada makna gang lain.

Sementara ifu, mengenai penggunaan kata ila dengan arti

tersama" yang terdapat di beberapa tempat, terdapat dua

pendapat: Perbrna, kata tersebut dital$ril. Pada ayat di atas h'wilnya

berbunyi, "Disandarkan bersama harta mu-"

Kdua, kata tersebut digrmakan r.rntuk arti "bersama" se@ra

majaz. Suatu kata tidak akan digunakan se@ra ma@ tanpa ada

indikator. Sebab, merel<a sepakat dengan kami bahwa seandainlra

seseorang menjual dengan harga png ditempokan sampai bulan

Ramadhan, maka Rarnadhan ini tidak ma$k dalam tempo- Wallahu

a'lam.

M6ahh ketnpt, apabila dn belah pihak menqBratkan

khigrdamatiga hari atau janglra wakh'l lainnln, kemudian mereka

memutrskann3ra sebefum ternpo itu hahs, rnaka i ral bnli ini gugqr,

karena alasan 3nng dikernulokan oleh AqrSyirazi.

4Zz ll et uoj*u'syarah Al Muhdzdzab



Begifu pula seandainyra salah seorang dari dua belah pihak

menggugurkan khilar dan masih tersisa khiyar pthak yang lain-

Seandainya dua belah pihak menggugurkan l<hiSarpada hari

pertama, maka seluruhn5a $gur. Seandain5n mereka

l<h4nrhanketiga, maka khi5nrhansebdumn5a udak Sugur-

Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan Al Mutawalli men5atakan:

Seandainya salah sahr pihak berkata, "Aku menggugur{<an khiry
pada hari kedua, dengan q,arat dia tetap menjalankan kh$ar rada

hari ketiga," maka l<hijanya pada dua hari tersebut gugur. Sebab,

seperti Udak bolehn5a trhigr yang diuhmrlur dari

masa akad, juga tidak boleh kh$aryargdiuh:nrlur-

BolehnSa kh@ &n hari tdak lain karena

dominasi pengguguran l<hi5ar, mengingat hukum asal menyebutkan

tetapnSra akad. Kami memperbolehkan l<hlar qamt fidak lain

sebagai dispensasi. Jika perfual menawarkan hal ifu, maka

diputnskan tetapnya akad. Wallahu a'lam-

Masatah kelima akad 1nng mernberlakukan kh@r sprat'

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa secata garb besar pada

umurnnya t<higr syamf berkaitan dengan khiSar maielis. Akan tetapi,

l<hlw majelis lebih cepat dan lebih utama ditetapkan ketimbang

trhi5nr sjant Karena itulah, kedua l<hiiar ini terpisah. Jika Anda

ingin mengetahui rincian hulom kasil,ls ini, silakan baca kernbali

pembahasan t<hi5ar nnjelis- Dalam beberapa kazus, dla ienis khiw
ini merniliki hul$rnyang sama, keo.Eli losus berikut:

Pahma, iual bdi png mensl,raratkan terjadinSa s€rah terima

di majelis seperti mata uang dan iuul beli malonan dengan

makanan Snng lain atau penerimaan tefiadap salah sahr alat tukar

seeerti akad s€hDh p€sanar\ Udak dip€6olehkan khSqr synt dr

datamnSn, tanpa ada l&ilaf, sekalipr.n klr@r mdelb bedaku di sini.
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Dalil kasus ini telah disebutkan dalam pembahasan ini. Namun, di sini

Aslrsyirazi fidak menyebutkan akad pesnan. Beliau

menyebr"rtkann5ra secara khr-rsus dalam bab slam.
Kdua, ulama sepakat, tidak ada kh&nr sSamtdalam s5ruf'ah,

juga tidak berlakr* dalam hiuakh (pengalihan tanggungan). Mengenai

pemberlakuan khi5nr majelis dalam dtra akad ini, terdapat perbedaan

pendapat di atas.

Ketiga, kasus penarikan barang 5nng telah dijual kemudian

pembeli dicekal berbansaksi karena pailit. Dalam kasus ini fidak

berlaku l$&ar s5nnt Ulama sepakat soal ini. Sedangkan soal khgnr
maplis, terdapat khilaf yang dhaif yarry telah karni sebutkan

sebelumnya.

Keempal kasus hibah bersyarat. Sementara dalam ijarah

terdapat riwayat lnng menetapkan bahwa l<hi5ar s5nratbdak berlaku

di sini.

Adapun pens5aratan l<hipr dalam maskawin akad dijelaskan

lebih lanjut dalam kitab maskawin, inq,ra Allah. Secara singkat, dapat

dijelaskan di sini bahwa menunrt pendapat 1nng paling shahih, al<ad

nikah tersebut shahih, maskawin 5ang ditentukan fasid dan suami

wajib menyerahkan mahar mibil. S5nrat tersebut tidak menetapkan

l<hgnr. Wallahu a'lam.

Cabang: Sekelompok ulama madzhab kami mengatakan,

telah populer dalam syarah hadits bahwa kata, "Tidak ada tipuan,"

menrpakan tentang pensyraratan khipr selama tiga hari.

Ketika dua belah pihak Snng berbcnsalsi mengucapkan kata ini dan

mengetahui maknanya, hal ini seperti merupakan pensyaratan

l<hgar serara sharih (elas).

Jika kedua belah pihak tidak mengetahui makna kata ini,lelas

kluw tersebut tdak berlakr. Jika har,Sn pernbeli lrang mengetahui
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arti kata ini, di sini terrdapat dua pendapat masyhur, yang

diriwayratkan oleh Al Mutawalli, hnu Al Qaththan dan 5nng lainn5a-

Pertama,Fng paling shahih khigrtudoutUdak ditetapkan - Kdw,
lrttiyar ini ditetapkan. Pendapat nt @z dan dha'il bahlGn kdint

karena sebagian besar otang tidak mengetahui arti kata tersebut.

Dan, pernMi dalam hal ini titfuk mengetahuinla-

Cabang: Seandainla s€seorang mernbeli bamng dengan

syarat jika pernbagaran behrrn dicafukan dalam tiga hari, maka tidak

ada jual beli di antara mereka atau menjual dengan slarat, iika dia

mengernhlikan dalam tiga hari, maka tidak ada inl beli

antara mereka, dalam losrs ini terdapat dtra pendapat yang

diriuayatkan oleh Al MLdaunlh dan lainqn"

Pahnn, at<ad tercehn salL Pada prakfik pertanra blsal

diilustrasikan bahua pernbdi menqBratkan l{hQ/ar unh.rk diringa

sendiri. Dan, pada praldik kedu4 p€rfual juga mensyaratkan l<hitlar

untuk diri sendiri. Dernikian pendapat Abu Ishaq. Dia b€rkata, Umar

bin Al Khaththab mernpefuolehkan praktik tersebut-

Kdua, pendapat fun *ahih mernrut keseeakatan ulama.

Pendapat ini ditetapkan oleh Ar-Rulani dan lainnya, bahwa jual beli

dalam dua praktik di atas baf,al, karena bukan termasuk penqnratan

lrhiyar, melainkan qBrat hs*l yar$ merusak i"ul buli. Sebab, dia

mengajukan qprat Fng rndak dalam akad. Kasr:s ini sama dengan

seandainya seseotang menlral dengan slrarat, iil13 Aid mendatangi

s.rafu kaurn, mal<a fidak adaiual beli antara mereka

Catnrryg: Ularna madzhab kami mengatakan, seandainya

seseorang nreeilal dua aang hdak dengan syarat klr@rda salah
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satunya tanpa menenfukan lnng mana, maka jual beli tersebut batal,

tanpa ada khilaf. Dernikian ini seperti kastrs orang yang menjual salah

safu dari dua hdak tersebut tanpa rrpnentukan yang mana.

Sebaliknya andaikan dia menjual keduanya dengan syarat

khi5nr pada salah safunya dengan penenhran, dalam kasus ini
terdapat dua pendapat yang masyhur seperti kasus kompromi antara

dua pihak lrang bersengketa dalam huhm. Demikian huL,ya

seandainya dia mensSnratkan l<hipr pada salah safunya selama

sehari dan pada yang lain selama dua hari.

Menurut pendapat FnS paling shahih, jual beli tersebut sah.

Jika kita mengesahkan jual beli itu, khi5nr tersebut berlaku pada

budak !,ang dipersyaratlon. Seandainya kedua belah pihak
mensSraratkan khpnr pada kedua budak ini, kemudian mereka ingin
men-fasakh salah safunya, maka jika mengaor pada dua pendapat
tentang pemilahan al<ad (Afriq ash-shu{qah) dalam pengembalian

bamng sebab aib. Praktek ini menurut pendapat 5nng paling shahih

tidak diperbolehkan.

Seandain5ra dua orang membeli sesuatu dari penjual yang

sarna dalam safu akad dengan syarat khiSar, maka salah seorang

berhak melalnrkan fasakh atas bagiannya, seperti kasus

pengembalian bamng sebab aib. Seandainya keduanya menryraratkan

khigr pada salah seorang saja, mengenai keabsahan jual beli ini
terdapat dua pendapat AsySyafi'i. Menurut pendapat yang paling

shahih bahwa iml beli ini sah. Wallahu a'hm.

Cabang: Al Mutar,ualli dan lainnp mengatakan, apabila
penjual berkata, "Aku jual padamu dengan qprat lehijar sehari",
rnaka ucapan ini berkorsektrsrsi kh@ pada hari teriadinSa akad.
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Demikian ini sama dengan sumpah fidak akan babicara salna

seseorang selama sebulan.

Artinya, jika akad ini terjadi pada tengah hari, misalnya, maka

trttSnr tersebut berlangsung sampai tengah hari pada hari kedua-

Waktn malam masuk dalam masa khi5nrl<arana alasan darurat. Jika

akad ini berlangsung pada awal wakfu ashar, l{hw berlangzung

sampai waktu lnng salna pada hari kdua- Dan, jika akad

berlangstrng pada malam hai, fthi5nr berlangzung sampai teltenam

matahari pada keesokan harin5ra.

Cabang: Apabila dalam jual beli dua belah pihak

mensyaratkan khi5nr lebih dari tiga hari, telah karni terangkan di

depan bahwa jual beli tasebut batal. Seandainyra kdua belah pihak

menggugurkan selebihn5n setelah rnaielis dan sebelum

bemkhir masa tiga hari, mentrnrt kami dengan tanpa adanSra khilaf,

bahwa akad tersebut fidakb€xtalik menjadi sah-

Begitu halnfra seandainya s€seorang merriual barang dengan

pembayaran sampai tempo yang tdak dikebhui, kernudian

temponya ditetapkan sebelum muno.rl dugaan masulmya waktu

penagihan, maka akad tersebut tidak berbalik menjadi sah. Memrrut

kami, dalam dua ilusbasi ini fidak terdapat beda pendapat.

Abu Hanifah mengatakan, akad dalam dua ilusbasi ini sah'

Al Mutawalli mengatakan, ulama madzhab kami befteda

pendapat dengan Abu Hanifah tentang stafus akad tersebut. Di

antam mereka berpendapat, bahwa akad ini menjadi hsiddan karena

adanya pengguguran tambahan u,aktu kh$ar wb,ketidaktahLlan ini,

maka akad ini menjadi sah.
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Ulama madzhab kami lainnla berpendapat, bahwa akad

tersebut sah. Apabila tambahan waktu khilnr ini tidak digugurkan,

maka akad tersebut batal. Di antara ulama madzhab kami lainngra

berpendapat, bahwa ukud.,Sa Dalil kami adalah,

kansail<si yang masuk dalam kategori "Tidak ditaapkan selaman5ra,"

dia tidak akan kembali sah. Seperti kasus orang 5ang menikahi

seorang wanita, padahal dia telah beristi empat, kemudian

menthalak salah seorang istoin5n. Hal ini tidak membuat pemikahan

Srang kelima sah.

Adapun jika kedua belah pihak tambahan

waktu dari tiga hari di majelis akad, maka di sini terdapat dua
pendapat 5rang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan ulama lainnya.

Keduanya masyhur gang berlaku dalam setiap syarat yang fasid dart

bersamaan dengan akad, kemudian dibatalkan di dalam majelis.

Pertam4 pendapat ini dikemukakan oleh pen! rsun At-
Taqrib, bahwa akad ini sah, karena hukum orang 5rang berada di
majelis akad sama seperti hukum kefika berlangsung akad. Selain ih.r,

AsySyafi'i mengatakan, seandainya kedua belah pihak tdak
menyebutkan ternpo dalam akad pesanan (salafi), kemudian mereka

menyebutkanngra sebelum berpisah, akad ini dipefuolehkan.

Kdua, pendapat yang shahih menunrt kesepakatan ulama

madzhab kami bahwa akad ini batal, tidak menjadi sah akibat

tindakan tersebut. S€bab, orcrng 5nng berada di majelis hanya mampu
menetapkan akad 5ang sah, bukan akad fasid. Mengenai akad

pesanan merupakan rincian hukum Aqr$afi'i atas pendapat shahih

dari dua pendapatrya, terrtang keabsahan slam secara mutlak dan

dia berlangsung secara tunai. Wallahu alam.
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Cabang: Apabila dua belah pihak melalnrkan rual b€h tanpa

menetapkan l<h|nr slnmt kemudian mereka menqraratkan l<hipr

atau tempo di majelis, di sini terdapat khilaf yarg maqrhur- Menunrt

yang paling shahila l$is,arimberlaku. Dia seperti q,ant dahm akad-

Kami akan menjdaskan masalah ini secara panjang lebar dalam,bab

q,arat-qprat 5nng mernbatalkan i"al buli. Inq/a Allah.

Cabang: Ulama madzhab kami sepakat bahwa uakil dalam

jual beli tdak boleh menqBratkan khiyar kepada pernbdi, bahwa

wakil dalam pernMian tidak boleh merrsyaratkan l<h@rpp5laperfual

tanpa izin orang 5nng me\ /akilkan. Sama seperti unldl png menjml

dengan pernba5aran 5ang ditempokan tanpa izinnlp- Aqfsyirazi

telah mengulas masalah ini dalam htab peruakilan W lffibbl{

Aslrsyirazi dan ulama ma&hab kami merrgafiakara apakah

wakil boleh menspratkan l<hi5nrwt*dirin5ra atau untrk orang lpng
mer,rnkilkan? Di sini t€rdapat dua pendapat frqaha QBf iyyah 1nng

masyhw: Pahma, qprat l<hit/ar ini tdak diperbolehlon, karena

pernyatan iual b"li menuntut adanSraiual beli tanpa s!,arat lGrena ihr,

wakil Udak boleh menqpratkan sestrafu tanpa izin pernberi

peruakilan. Oleh sebab ihr, seandainSa ia menslBraflran ses:atg,

maka akad tersebut batal.

Kdua, pendapat 5rang paling shahih, menyatalon bahwa

qBrat tersebut sah. Pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok

trlama, di antara mereka adalah Al Qadhi Husain dan Al Faurani

dalam bahasan lpng sama, dan Al Mutawalli dalam kiab perunkilan.

Sebab, tndakan \ laldl ini fidak akan menrgikan pihak yang

mer,rahlkan. Di samping ih.l, waldl batirrlak atac dorongan

kernaslahatan. Penryaratan khitpr menrpakan bagian dali s€buah

kernadahatan ' '

Al lulajnru'Slaah At L'tuhehab ll 4flg



Ulama ma&hab l€mi , apabila wakil

AtziSar untuk dirinya dan hta mempertolehkan itu
menurut pendapat 5nng paling shahih, atau pihak 5nng marakilkan
mengizinkan tindakan itu, maka khr@bed*upadanlra. Wakil hanya

boleh melakukan findakan yang maslahat, baik ifu fasakh maupLln

akad, karena ia telah dipercaya. lain halnSa dengan
kasrrs ltang akan kami singgung nanti -inq,ra Allah- ketka \ /akil

mensparatkan *hlar unfuk pihak lain, dan kami mensahkann5ra,

karena dia tidak hans rnenjaga bagiannya, mengingat dia tidak lagi

dipercaSn. Demikian pendapat 5nng dikemukakan oleh para fuqaha

S5af iyslah.

Ar-Raf i mengatakan, alasan gang dikemukakan sehanrsnSa,
"l(hi5nr dib€rikan pada waldl untuk menenangkan pihak 1nng
meuakilkan." Ar-Flafi'i menambahlon, ini pengertian 5nng paling

"hahA -jika kita menjadikannya s€bagai unkil dad pihak 1rang
berakad-. Pertanyaan bedlutn!,a, apakah pihak png malakilkan
bersama wakil ddam ihstrasi ini bertxak abs khi5afl Di sini terdapat
pe6edaan pendapat yang akan kami kemukakan, insla Allah, pada

losus kefika satu pihak menq/aratkan lfiWpadaorang lain.

Mentrnrt kami, orang lain itl b€rhak l<hi5ar, apakah l<higr
tersebut berlaku bagi pihak yang menq,ramtkan? Di sini terdapat dua
pendapat. Pendapat png paling shafu bahwa khitnr ini Udak

berlaku. Demihan menunrt 
"jDhA 

msh. Sebab, penetapan l<hijnr
dalam kasrs ini karena qBrat tersehrt, oleh karena ihr, dia hanya
berlaku khusus bagi pihak Sang menslBratkan.

Adapun jika pihak png mamkilkan unkil untuk
l<higr dan mernuthkkannlp, maka perryaratan r,rnkil

atas khit/ar nt b€rlah mutlak Dia fidak perlu mengucapkan
"Untuldm" atau "Urfruk pihak 3rang mamkilkan padalsr." Dalam
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kasus ini, Imam Al Haramaian dan Al Ghazah mengernukakan tiga

pendapat Pahma, H'ut/arba;lalrltrbagi waldl, karena dia-pihak 1Bng

melah.rkan akad. Kdw, bagi pihak Fng rne\^,akilkarL karena dia

pernilikn5ra. Kefiga, khtar berlaku bagi dua bdah pihak- Pendapat

yang palins shahih adalah bahkan khitzlrbrel/ral<u bagi unldl, karena

sebagian besar hukurn akad ber{<aitan dengan r.rakil saia. Wallahu

a'lam-

Cabang: Apabila rnasa klr@r ini bemkhir tanpa teriadi

fasakh akad dan tanpa penetapan akad, inl beli ini tdah sernp-rna

dan berlaku tetap. Di sini tidak terrdapat pertedaan pendapat ulama,

mentrrut kami.

Malik menyatalon" bahua iual b€fi hi tdak berlaku tetap

dengan kakhimla rnasa khigr, s€e€rti Udakberlalornf hukurn r/a'

te*radap br.rdak d€rvgan hanla b€rlahnya nrasa AhSpr- Dalil kami

adalah, Hryar mdarang ketehpan ald- K€fika rnasa ldrbr
beralshir, rnaka i.tal b€e pm beda$ lah halrya derrgan ib'.

:*

Astrsyirazi & berkata: Apabila seseorang

men$Eratton lAfrnr pada onng lain, dalam kasus ini
terdapat dtra pendapat AgrSffi'i: Pabma, $rarat ini
tdak sah, karena lfi@r bagian dari hukum alod, lorena
itu dia fidak diberlalnrkan pada selain dua pitnk yang

bertransaksi, seperti hulonn hinr$ra-

I{dw, slrarat tersetnrt sah, karena pernberlalnnn
qrarat ldrft.rrr bagi dna bdah pihak atas dasar kebutuhan

dirirun. TUak iemng lehtuhan dirinya rrrcnurtt
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penslraratan khiyar pada oftmg lain, misalngra karena dia
lebih mengenal barang lang dijual ketimbang keduanp.

Apabila salah satu pihak mensgnratkan l<hiynr pada
orerng lain dan kita berpendapat bahwa, " khigar tersebut
sah," apakah khi5Tar tersebut berlaku baginya? Di sini
terrdapat dua pendapat ulama madzhab kami: Pertama,
lrhi5pr tersebut berlalm bagiqTa, karena iil<a l<hiSnr inr
berlaku bagi pihak lain, dari safu sisi, maka pemberlakuan
khSnriru padanya, tentu lebih uhma.

Kdrn, khi5nr ini fidak berlaku, karena
penetapannlra derrgan slrarat, karena itu dia hanya
berlaku bagi pihak lrang Aslrslnf i
mengatalen dalam akad penukaran mata uang: Apabila
sese,orang membeli dengan rynrat l<hi5ar, maka tidak ada
fasakh sebelum menguasakannya pada si ftdan, sehingga
dia tidak berhak mer/bsa/<hngra sebelum berkata, 'Aku
menguasakan padanga, Ialu dia memerintatrlm r:nfuk
mqt-faskh-"

Di antara ulama madzlrab lorni ada ]Bng
berpendapat, bahura dia berhak men-fanl<h jual beli
tanpa izin si firlan, karena dia juga boleh men-fas;ll<h
akad tanpa slarat mqnberi lilasa. Jadi, hakngp fidak
gugur oleh pemberian lflEsa. Mak$d
pem3Tataan A[ adalah, dia tdak berkata, 'Aku

padamu," sebelum dia memberingn
keurenangan, ?gil dia, fidak dikategorikan sebagai
Per-dsta.

Uarna madzhab lorni lainnp memberlakukan
keterituan ini menunrt brrryr tekstual, bahwa dia tidak
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boteh men-fasal<h khiSar, karena dia ditetapkan dengan

syarat- Karenan5n, ia berla[u atas qnrat yang diterrtukan-

Penjelasan:

Ulama madfiab karni mengahkan, perslBratan l<hiyar

dipertolehkan bagi dua bdah pihak atau salah satu pihak png
bertransaksi, berdasar{<an ijma'- Jika dia menqpratkan l<hi5nr p31da

orang lain, di sini terrdapat dtra pendapat ftrquh. Slnfi'i![rdh' lrang

dikemukakan oleh Aqrsyirazi b€ril<rrt dalilnya-

Perbnta, yang paling shahih, sesuai kesepakatan ulama

madzhab kami, bahr,ya iual bdi dan q,arat tersebgt sah. Ini perrdapat

yang paling masyhur dai. nad, Aqrq/afi'i &- Beliau me-nash

pendapat ini dalam Al-Imla 'dan Al Jami'Al l{abiir. Pendapat ini

juga diputuskan oleh Al Ghazah dan hinrrp- Imam Al Haramain

mengutipnSa dalam AftNihatph s€suai pendapat para fuqatn

S5nf iyyah. Beliau tidak menyehnkan khihf di dalamn5n, fidak

sebagaimana png diklaim deh dirinlna-

Kdua, jual beli tersehrt batal- Al Marwardi meriwayatkan

satu pendapat dari hnu Stnaii bahwa npl beli itu sah dan qnrahSra

batal. Al Mawardi merrarnbatrkan, mengacu pada pendapat ini,

muncnl dua pendapat lainrry.a Padapt phma, jual beli tersebut

sah dan tidak ada fthitlar di dalamnya- Padapt kdw, batahrya

khigr jt<a hanya berlalm pada orang lain. Jadi, irnl belin5a sah dan

khisanya berlalm pada pihak Fng melanEsungkan akad. Semua

pendapat ini dha'if. Pendapat rnadzhab adalah pendapat png

pertama.

Ulama ma&hab kami mengatakan, bahwa apabila seseorang

menjual budak dengan q/alat WtrJBr bagi si h"dak tersebut, dalam
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kazus ini terdapat dua pendapat AsySyafi'i. Pendapat yang paling

shahih, bahwa jual beli dan syrarat ini sah, karena budak

ini termasnrk dalam kategori orang lain dalam akad tersebut. Dia

mirip dengan yang lain. hnu Al Qash menyatakan, khiyar dalam

ilustasi perfual budak ini tidak sah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainn5a mengatakan, kasus ini

menrpakan rincian hukum dari pemyataan kami, "Syarat khiyarpada

pihak lain itu fidak sah." Adapun jika kita men-shahiltkan hal

terseh.rt bagi orang lain, maka khipr ini sah bagi sang budak.

Wallahu a'hm.

Ulama madzlrab kami berkata, fidak ada perbedaan dalam

dua pendapat ini, baik kedua belah pihak atau salah satu pihak yang

l<hipr bagi seseorcmg, maupun masing-masing pihak

yang m€nslpratkan khgnrpdadua orang yang berbeda.

Apabila salah satu pihak mensyaratkan khi5nrpada Zaid dari

satu sisi dan pihak lain juga khiln, pada Zaid dari sisi

yang lain, ryarat ini sah menunrt pendapat kami, lnng mensahkan

syarat khitarbaE orang lain.

Al Mutaualli mengatakan, perbedaan antara orang lain dan

seorang uahl pada salah satu aspek jual beli, yaitu bahwa akad

peniualan fnCak boleh dilakukan hanlra oleh satu pihak saja. Jadi,

w-dkil kdua b"lah pihak ini fidak dapat berundak sendiri, sementara

dalam masabh fasakh dan pengesahan akad bisa dilakukan sendiri

oleh salah satu pihak dan wakil mereka bisa berdndak sendiri.

Al Mutau,alli dan ulama lainnya mengatakan, apabila

seseoremg rnenqpratkan l&|ar pada orang lain dan kami men-

shahilrl<an hal ini, maka di sini tdak disyaratkan qabul orarg lain ini

secarer \reftal" tetapi orlnrp dengan sebuah tndakan lnng
kepafuhanrya. Msalnp, seperti ucapan seseomng,
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"Juallah hartaku," maka sebagai benfuk penerimaan perwakilan ini

arkup dengan tindakan si wakil unfuk segera menjualnya. Mereka

mengatakan, disyaratkan agar \ Ekil fidak menolak apa yang

dititahkannya.

Ulama ma&hab kami men5atakan, apabila kita berpijak pada

pendapat yaang paling shahih bahura l<hi5ardrberlal<i<an pada orang

lain yang disyaratkan, lalu apakah ihr iuga berlaku bagi pihak yang

mensyaratkan? Dalam kazus ini terdapat pendapat

masyhw yang dikemukakan oleh Aslhsyirazi berikut dalilnya-

Kemudian, Aqrsyirazi dan sekelompok ulama meriwalatkannya

dalam dua pendapat fuqaha S!,afi'iy!rah, sedang Al Mutawalli dan

ulama yang lain meriwayatkan dua pendapat AsySyafi'i-

Perbma, l<hi5ariuga berlaku bagi pihak yang mensyaratkan-

Pendapat im di-shahilrl<art oleh Ar-Ruyani. Kdua, pendapat 5ang

paling shahih menunrt jumhtr ulama, bahwa kh$ar tersebut tidak

berlaku padanya. Demikian ini zhahA nasrl AqlSyafi'i dalam akad

penukaran mata uang dan Snng juga tertara dalam Al hnla'-

Sebab, AqrSyafi'i menulis dalam N Imla, 'Siapa saja 5nng

menjual barang atas keridhaan omng lain, maka bagi orang 5ang

menslBratkan keridhaan bqleh mengernbalikanrrya. Penjual tidak

punya hak ini."

Ulama madzhab karri nrengatakan, iika kita tdak

menetapkan khilar@pihak png menq;aratkan bedhf orang lain,

akan tetapi mengkhususkannya bagi orang lain, lalu orang ihr

meninggal dunia pada masa khi5ar,lalu apakah l<hi5nr itu sekanng

berlaku bagi orang yang menqpmtkan? Di sini terdapat dua

pendapat frrquhu q/afi'iylrah 5nng diriuayatkan oleh Al Baghawi dan

ulama lainnya.
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Pertama, pendapat yang paling shahih menurut Al Baghawi,

fu-Rafi'i dan yang lainnya, bahwa l<hiyar tersebut berlaku baginya

seperti berlalm pada atrli waris.

Kdua, l&iSpritutidak berlakr bagi pihak lnng mensyaratkan,

karena dia bukan ahli uraris. Pendapat ini ditegaskan oleh peny-rsun

Al Bahr. Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama.

Ulama madzhab kami mengatakan, ketika kita menetapkan

khiyar bagi orang lain dan pihak yang mensyaratkan, maka masing-

masrng pihak bebas mqt-fasal<h khiJnr. Seandainya salah satu dari

mereka men-fasal<h dan yang lain melakukan khiyar, maka fasakh

lebih didahulukan. Wallahu a'lam.

Adapun jika seseorang membeli suatu barang dengan syarat

menguasakan pada si fulun, lalu dia yrang melahrkan faakh darr

pengesahan akad, AqrSyafi'i telah menyinggr:ngnya dalam

pembahasan penukaran mata uang, bahwa jual beli tersebut sah.

Selain itu, pihak 5ang dib€ri kuasa tidak boleh men-fasakh sebelum

mengatakan, 'ahJ meminta kuasa padanya, lalu dia

memerintahkanku unfuk menfaskh."

Ulama madzhab kami mengulas nasrS tersebut dalam dua

pendapat fuqaha Syaf iy!/ah: Perbma, dia berhak memutuskannya.

Ketika seseorang merrq,tamtkan l<hi5ar pada orang lain, hendaknya

dia menyatakan, "Aku meminta kr,rasa padanya." Bagaimana

mungkin seseorang bisa memerintahkan sementara dia tidak berhak

atas khiyar. Para ulama be$eda pandangan dalam menanggapi

rnasalah ini-

Para ularna yang mengutarakan pendapat paling shahih

&lam ilustrasi pertarna, bah{ra l<hgaryarE diq/amtkan

bagi orang lain berlalar khtrsus baEnlp. Ini menrpakan tanggapan
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atas madzhab yang telah kami jelaskan berikut dalil{alil yang

menguatkannya.

Para ulama yang lain mengatakan, pemberian kuasa ini

disebutkan demi kehati-hatian dan tidak disyaratkan untuk meminta

kuasa padanya. Maksud pemyataan Aqrsyafi'i adalah, dia tidak

mengatakan, "Aku meminta ln-rasa padan5a" kecuali setelah

mengajukan lcnsa, agar dia tidak berdusta.

Al Mawardi mengutip pendapat ini dari Abu Ishaq Al Marwazi

dan selunfi ulama Bashrah. Tanggapan yang pertama lebih shahih

dan lebih mendekati maksud tekstual nash. Sebab, AsySyaf i

berkata, "Dia tidak benruenang men-fasakh," bukan "Dia tidak boleh

berdusta."

Tanggapan kedua, dalam ilustasi kasus ini disyaratkan

adanya pengalihan kuasa, tanpa adanya batasan, baik tiga hari atiau

larang dari ifu. Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi

masalah ini yang terbagi dalam dua pendapat ulamA seperti

diriwayatkan oleh Al Baghawi, Ar-Ruyani dan ulama lainnSra.

Perbma, pendapat yarlg shahih mentrnrt kesepakatan

mereka. Pendapat ini ditetapkan oleh jumhur ulama bahwa ketenhran

ini ditafsirkan jika dia membatasi khi5ar selama tiga hari. Jika dia

memutlakkan masa khiSar, maka jual beli ini f,dak sah.

Kdua, memungkinkan terjadinSa pemutlakan l<hiyar dan

tambahan wakh,r l<hi5ar lebih dari tiga hari, seperti khigr ru'gh
dalam jual beli bamng yang tdak berada di tempat -jika hta
memperbolehkan hal ini. Sebab, dalam jml beli ini dipefuolehkan

l<hgarlebih dari tiga hari. Pendapat madzhab adalah pendapat 5nng
pertama.
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Al Baghawi mengatakan, kefika pemberi kuasa mensyamtkan

khiSar tiga hari, lalu masa tiga hari ini berlalu, natnun dia tidak

memberi kuasa pada pihak lain atau memerintahnya dan juga tidak

sesuatr.r, maka akad ini teriadi. Da tidak bisa serta

merta men-fasal<h l<h$ardan menetapkan akad pada masa tiga hari

tersebut sebelum memberikan kuasa. Wallahu a'lam.

Astrsyirazi & berkata: Apabila seseorang

mensyaratkan Lhi5nr dalam j,ral beli, mengenai
permulaan masa khw ini terdapat dua pendapat fuqaha
Slpfi'iy!/ah: Pertama, pada saat berlangsung akad, karena
ada unktu yang diperunfukkan untuk ifu. Jadi, awal
I<hi5nr diperhitungkan saat akad berlangsung, seperti
suatu akad yang memiliki tenggang uraktu. Sebab,

seandainya permulaan Lhiyar diperhifungkan seiak
berpisah, tentu dia tidak diketahui, sebab fidak diketahui
kapun dua belah pihak akan berpisah-

Kdua, permulaan khipr dihiturrg seiak berpisah,
karena sebelum berpisah lhiyar berlaku di dalamnya
berdasarkan attrran sgtan'- Jadi, Ihiyar tdak berlalil
dalam juat beli dengan penq/aratan lhiSnr-

Jika tdh berpendapat, permulaan LhiSnrini dimulai
saat akad, maka sgprat l&iyar yang bermula seiak
berpisahnya dua belah pihak adalah batal, karena uaktu
Lhi5nr fidak diketahui. Selain itu, qarat ini menlzebabkan
khi5arlebih dari tiga hari.

4BB ll ,u uoj*o'sloahAlMuhadzdzob



Apabila hta berpendapat, permulaan khilra,
dimulai saat perpisahan, lalu aiqraratkan dia berlangsung
saat dimulai akad, maka di sini terdapat dua pendapat
fuqaha Slnfi'i!,!rah: Perilapt prhm4 hal itu sah karena
permulaan uraktu l<hi5nr tersebut diketahui - Pendapat
kedua, fidak sah karena ini termasuk q,rarat yang
menafikan konsekuerrsi akad- Jadi, syarat ini
membatalkan khgar ter*bnrt-

Penjelasan:

Redaksi, "Masa 1ang berkaitan dengan akad." Al Qala'i

mengatakan, penggalan kalirnat ini mengeo:alikan istibra'

(memastikan akad). C-aran1n, bisa menggunakan

redaksi, "Tidak akan dihitung sebelum s€mh t€,rima" atau "Setelah

l<hiSarb*al*ln."

LJlama madzhab kami mengatakarL bahr,lra jika dua belah

pihak melangsungkan iual beli dengan qprat l{hiyar selama tiga hari

atau hrang dari itu, mengenai masa khi5nr terdapat dua

pendapat fuqaha E/af i!4/ah lang mas5lhur, sebagaimana

dikemukakan oleh AqlSyirazi beriht dalil.

Pendapat perbfin, 1rang paling shahih menunrt kesepakatan

ulama madzhab lemi, bahwa u,aktu khitar dimulai saat akad.

Pendapat kdua, H '14/ar tersehrt dimulai sejak terputusnya khi5ar

maplis, baik dengan adanya pihtran dari sahr pihak atau dengan

papisahan.

Ar-Rupni mengabkarq derrrihan ini pilihan hnu Al Qaththan
dan hnu Al Mirzaban- Pendapat pertama menrpakan pendapat hnu
Al Haddad. Pendapat hrm Al Haddad 'ni shahih menunrt seluruh
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p€nyusun kitab fikih. Sampai-sampai Ar-Rulani berkata, pendapat

hnu Al Qaththan tidak kuat.

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami mengatakan, apabila

kita berpendapat bhwa kh@tersefut dimulai dari berlangsungn5ra

akad, lalu kedua bdah pihak malqrdratkan khigr pda saat

berpisah, maka jual beli ini batal. Dernikian ini mempakan

madzhab. Pendapat ini diprrtuskan oleh Aal-Syirazi dan Ulama

madzhab kami dalam seluruh jalur riwaSpt pendapat-

Imam Al Haramain merir,ra,lad<an safu pendapat fuqaha

q/afi'il,l/ah dari riwaSat p€nyusun At-7@ib bahua jual beli dan

slamt tersebut sah. Pendapat fi dzettertdak
SebalilmS;a iika hta b€rpendapat bahu,a lhitpr tersebut

bem\ ral dari perpisahan lafu kedua belah dhak menqpmtkann5a dari

mulai akad, di slni terrdapat dua pendapat frqatra S5nfi'iyyah 1lang

masyhur, sebagaimana telah dikernulokan oleh AqrSyirazi berikut

dalilnya. Perbma, jual beli ini batal. Kdua, pendapat png paling

shahih, berdasarlon kesepakatan ularna madzhab kami, ,ual beli ini

tidak batal.

Di antara ulama !,ang men-shahilA<an pendapat ini adalah

penyusun ,A4rS5amit fu-Ruyani, p€q,usln Al Ela5an, Ar-Rafi'i, dan

ulama lainnp-

Lllama madzhab karni nrengatakar\ bahwa iiLa kita

berpendapat bahwa masa l{hit/ar dimulai dari saat akad,

lalu khi5amyabemkhir dan kedua belah pihak rnadh bsama, l<hiiar

syanttusebut terprhrs dan rnasih tersisa khiSar malelis.Jika kedua

belah pihak tdah berpisah, sernentara rnasa lchllanVa masih

g, hukurn prE berlalu seUatitmtn.
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Apabila kdua belah pihak menggugur*an salah satu khgpr,

rnaka khitnr tersebr-rt gugur, narnun l<hitpr yarg lain tidak gugw.

Seandainya dua belah pihak berkata: Kami menetapkan akad" atau

"Kami menggugurkan l<h$p4" maka selunrh kh@ar gugur dan iml
belinlra terjadi. Pendapat ini mempakan rincian hukum, bahr,ua khitpr
bagian dari akad.

Selanjutn5a, jika hta berpendapat khitpr dtunulai dari

perpisahan, maka kefika kedua belah pihak berpisah, l&ilar majeb
ini terpuhrs dan l<hiStarsSamtbrudimulai. Apabila kedua belah pihak

menggugurkan l<hgar sebelum berpisah, maka l<h@ majeb
terpufus. Sementara terkait dengan l<h@ symt terdapat dr-ra

pendapat frlquha Syafi'iy!/ah 5nng diriwaptkan oleh Imam Al
Haramain, Al Baghawi dan 5nng lainnya: Pqhrrla l<hgnr s1zmtinr

terputus, karena korsekuensi dua ltzi5nr ini sama- Kdm, p€ndapat

Snng paling shahih, bahwa khitpr syamt tidak terputr.rs, karern dia

belum ditetapkan saat ifu, lantas bagairnana mungkin dia gugr.r?

Walldzu a'hm.

Cabang: Seandainya kedua belah pihak menslBmtkan

khigr setdah akad dan sebehrm berpisah dan hta berpendapat

bahwa jml beli ini sah mentm.rt p€rbedaan pendapat Sang tdah
di atas. Jika kita berpendapat, bahm pernrulaan nrasa

khit/ardai , maka hulum tersebut fidak be6eda. Jika ldha

bahwa l<hlgr syanf dimulai seiak terlrdirya alGd, nursa

di sini dihitung sebagai s5rarat, bukan dari teriadinp akad,

serta fidak prtra tedritr.nrg dari perpisahan. Wahhu a'lam.

C-abang: Apabih seseorang meniml derrgan pernbapran

yang diternpokm flsudifl, mengenai permulaan unkfu khitar, dffi
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terdapat dua rivvalpt pendapat: Pabna, pendapat !,ang paling
shahih, pendapat ini dipufuskan oleh Aqrsyirazi, kalangan ulama
Irak dan sekelompok ulama lainnya bahwa perrnulaan l{hiyar sSant
ini dimulai sejak akad, menunrt satu perdapat-

Kdua, menurut pendapat lakrrya, bahwa perrnulaan waktu
ldriW, s5ant ini mengacu pada perrnulaan rnasa klr@r Fng lain.
Jika kita berpendapat bahvua klawgaraf dimulai sqak akad, maka

khgar sl,amtlebih utama dlsesmilran

Selanjutrya jilra kita berperrdapa( balu,a masa khiIqr syant
dimulai sejak bapisahnlp dua pihalq mal<a mengenai perrnulaan

vrnktunSa terdapat dua pendapat frryha qnfi'il,lph: Dernikian ini
riwaSat yrang masl,rtnrr dalarn kitab para ularna l(hr-rasan. Di antara
ulama 1lang @apat d€rnil{ian adahh Al @hi Husain, Abu Ali
As-Sinii, lmam AI Hararnain, Al Ghazali" dan lahn5a

AI Qadhi Husain dan ularna lairrry rnengornpromilen dua
masalah ini, merdra mengatalon, bahura nurgienai perrnulaan rrrEsa

lfi&ar dan al&h,a t€rdapat tiga pardapat frryha g;afi'i54nh'

Pqbnn, 9ang paling slnlih, bahua dfonrlai saat berlangsmgn!,a
akad. Kdw, di saat kedua belah pihak bertrsah. Kdig, ad(sratu
pernbalnran yang dit€rnpokar| dirniai sqak alod berlangsrng,

sedanglon lfiigrq*,adanSn p€rpbatnrr.

Mereka mernbedakan dua ftfilah rrq balnra ajal b.kan
tenrrastrk ier:ris khgar rmlefrs,l€r€na ftr nrenggahglon keduanp
Iebih merntrnghnlorl lain halrs,a d€ngr HmJprsgrd.

Irnarn Al Flararnain m€ngfialiaq fika dikatalon pendapat

yang menyebudon bah^,a 'r4;t/ditrihng s+k adantp perybaharq"

htpa berrdmarkan dalil, dirrnna klta berpendapat, batru,a "khgpr
mercqgah penaghan pernbryaran seeerti hatrya aial telfi, hal hi
lebltr tepat.
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I<hirydalam pengertian sebenaml,a adalah pernberian batas

waktu (b'jil unfuk menetapkan atau mernindatrkan kepemilikan,

sedangkan ajal adabh mengundwkan tagiharL Imam Al Haramain

mengatakan, orang yang berp€ndapat mengakhirkan ajal dari akad

dan l<higr majelis, iika dia melala.rkan iual befi dengan syarat kh@ar

selama tiga hari dan irya qprat afial, rrnl<a ql4t S;ang b€rlaku dahm

kasus ini adalah: Permulaan ajal di-fasakh s€telah berlahrnya l<hijar

tiga hari, karena bagnya alal m sama dengan l<hitar s5nmt Darr
juga, tidak ada cara unfuk mengompromikan dua perkara yang sama-

Demikian ini pemptaan Imam Al Haramain.

Menurut ma&hab, aj,al merupal<an bagian dari akad, baik

mens5aratkan khi5arbgahari rnaupun tdak Wallahu a'lam.

Al Ghazali mengatakan dalam Al Wasith Adapun masa

penetapkan akad, jika kita bahura diberlakukan di

dalamnSa khiJnr q/araL maka mengenai permulaannya, Maku
perbedaan pendapat yang teriadi dalam ahL Dia mengatakan,

menurut pendapat yang pding shahih, penetapan akad tersebtrt

adalah sejak dod - Wabhu a'lam.

Astrsyirad trerkah: Pihak !,ang dikenai khitnr,
berhak nntuk metfaral<Ir,rrya baik k€trIia pihak 3nng lain
ada di majelis nraupun fidah karena fafikh mempakan
pembatalan akad yang dilsrbalikan pada
kalenangannla, baik pihak yang lain hadir nraupun
fidah hal ini sarEr seperti thalak

Penjelasan:
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Redalsi, "Dikembalikan pada kawenanganngra". AI Qal'i
rnenyatakan, staternen ini mengeoralikan pernbatalan al<ad (iqalafit

dan Hiulu', karena kedua akad ini tidak han5a memjuk pada

ka,ruenangan seseorang saja, melainkan pada ka.ruenangan dua belah
pihak.

Ulama madzhab kami mengatakan, pihak png berhak atas

l<higr syarat boleh murful<bnya, baik kefika pihak Snng ada di
ternpat maupuul tdak bqada di ternpal b€rdasar"kan alasan png
dikemukakan o{eh Aqrsyirad. Dernihan ini madzhab kami. Tdak
ada khilaf di sini, menunrt kami. Pendapat tersehit juga dikemukakan
oleh Malik, Ahmad, Tafr hnAbu Yus-f.

Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, fasakh khw
hanya boleh dilakr.il<an k€fika terdapat pihak lain. Oleh sebab ihr,

Asy-Syirazi mag-qija*l<an kasus ini pada tralalq karena beliau

sepakat bahura thalak bisa terjadi tanpa kehadiran pihak i#- Wallahu

a'lam.

Cabang: Iqahh, menunrt pendapat shahih Qaul jadid
adalah pembatalan akad, seeerti 5nng akan karni jdaskan nanti pada
pernbahasan tentangn5n" inql;a Alkh.

Ulama madfiab kami mengatakan, pernbatalan akad han5ra

sah jika dilalnrkan di hadapan dtn belah pihak Dernikian ini menurut
madzhab. Pendapat ini diprhrskan oleh jumhur ulama.

Ar-Ruyani , dalam ka$s ini tardapat dua
pendapat fuqaha qpfi'i!,!/ah: P*brna, pendapat yarg shahih seperti

disebutkan di atas- Kdta, apabila salah satu pihak berkata,
'Batalkanlah ah!" kernudian dia fidak berada di ternpat saat itu iuga,
kerrudian pihak 1ang lain berkaq 'Alru mernbatalkan akadmu,"
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sekira pemyataan ini layak diiadikan jawaban ab ucapan pihak

pertama, iqalahini sah, sekalipun pihak pertama tidak mendengamya

karena berada jauh darinSa. Pendapat 1n sSadzdan dha'if,

Cabang: Apabila orang yang menerima titipan lmustudil
men-fasakhtitipan tdak di hadapan pemiliknya, mengenai keabsahan

fasakh ini, terdapat dua pendapat fuquha S5raf iyph yang

diriwayatkan oleh fu-Rtr5ani:

Perbrna, fasakh ini fidak sah, karena amanah tidak dapat

dibatalkan dengan ucapan. Oleh karend fu, seandainya seseorang

berkata, "Aku men- ksakh amanah," dia tetap berada dalam amanah

selama tidak menolaknya, bahkan seandainya barang ifu rusak

sebelum memungkinkan untuk dikembalikan, dia tidak dikenai denda.

Kdua, fasl<h tersebut sah. Hukum akad wadi'ah tfuk
berlaku dan hukum amanah tetap berlaku, seperti pakaian 1nng jafuh

ke rumah seseorang oleh tiupan angin, dia menjadi amanahnSa. Jika

tidak demikian, pakaian ihr menjadi barang titipan, karenanya fuan

rumah hanrs mernberitahukan pada pemililmya.

Jika dia mengundurr.rndur pemberitahr:an padahal mampu

melakukannya, dia dikenai denda fika paloian itu nsak atau hilang).

Demikian ini pendapat Ar-Rulani.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam Ta'l*7nrya, penyr.rsun .4gr
Stamil, penyu$n Astrsyanil dan 1Bng lainnln menetapkan l<asnrs

ini, bahwa pembatalan vdi'ah kefika tidak terrdapat pemilik barang,

hukumrya sah.

Al Qadhi Abu Afi-Thayib mengatakan, udi'ahifi {ffiakh dan

hanrs dikernbalikan kepada pernililmlra. Jika dia tdak menennrkan

pemililmta, barang itu diserahlon pada hakir.rL Jika dia tidak
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melalarkan tindakan ini dan barang ihr msak, maka dia wajib

mengganti dendanya-

Sahr pendapat menyebutkan, seandain5ra wadi'ah irn di-

fasakh, tentu dia wajib menggantin5ra jika barang itu rusak di

tangannya sebelum mengetahui adanyra faal<h. Sebab, dia tidak

boleh men-hsl<hdan tidak mendapat jaminan.

Tanggpan kami, dia tidak dilarang mqr-fasakh dan barang

ifu tetap ada di bawah werduenangnya sebagai amanah. Oleh sebab

itu, seandain5ra p€rnilik datang dan berkah, "Aku fasakh titipanku,"

maka wadi'ah fun {-6akh dan tetap berada di bawah we\ /enangn}E

sebagai amanah sampai ia dike,rrrbalikan kepada pernitit<nya. Jika dia

berangkat untuk mendatangi si pemilik, lalu barang ihr rusak sebelum

memungkinkan unfuk menyemtrkannSa, maka dia Udak unjib

membayar dendanra. Wallahu a'lam-

***

A$rsyinzi & berkata: Jika salah satu pihak

mengelola barang !,ang diperiualbelikan dengan

pengelolaan (bsharn i yang membutr-rhkan kepemilikan

seperti pemerrdekaan, hubungan intim, hibah, jual beli,

dan sebagairyra, di sini terdapat beberapa tinjauan-

Jika pengelolaan ini dilalrukan oleh pihak peniual,

findalGn ini merupakan pilihan untuk fasakh, karena dia

menrpakan perrgelolaan lEng membuhrhkan kepemilikan.

Da dijadikan sebagai pilihan untuk men-fasal<h akad dan

mengembalikan kePemilikan-

Apabifla pengelolaan ini dilal$kan oleh pihak

pembeli, di sini terdapat dua pendapat fuqaha
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S5nfi'!5ph. Abu Ishaq menyabkan, jika tindakan ini
berupa pemerrdekaan seorang budak, ia berarti
merupakan pilihan unfuk menemskan akad- Jika bukan
pemerdekaan budak, tndakan tersebut bukan merupakan
sebuah pilihan. Sebab, seandain3ra ditemukan
pemerdekaan budak sebelum mengetahui adanya aib,
maka ia dilarang untuk dikembalikan dan l<hignr majelis
ini gugur.

Khlnr syarat dan sebagairyra seandainya terjadi
sebelum mengetahui adanln aib, maka hal ini fidak
mencegah pengembalian barang atas sebab aib- Dia juga
fidak menggugurkan Lhi5nr majelis dan khi5nr s5nnt.

Abu Sa'id Al Isthakhri , seluruh
pengelolaan ini berkonsekuensi terhadap pilihan untuk
menenrskan akad. Pendapat fui shahih, seluruh akad ini
membutuhkan kepemilikan, karena ifu seluruhnp

bentuk pilihan untuk memiliki- Jadi, seluruh
akad ini merupakan pilihan unhrk memiliki. Sebab,
penjual berhak melakulran seluruh akd tersebut, begifu
juga huLy. hak pembeli.

Apabila pembeli merryetubuhi budak perempuan di
hadapan penjualnya dan ia diam eja, apakah I'hi5nr
penjual di sini terputus? Dalam losus ini terdapat dua
pendapat fuqaha Syafi'ilrlrah: Perbma, khiyarnya
terpufus karena peniual bisa saja melarang tindakan ifu-
Damngra penjual mengindikasikan bahwa dia rela dengan
jual beli tersebut-

Kdua, lhi5nr penjual tdak terpuhrs, karena dia
diam dari penggunaan hak milikqTa- Sementara hul$m
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pengelolaan barang itr tidak terputus darinya. Kasus ini
sarna dengan jika dia melihat seseorang merobek pakain
sang budah lalu dia diam saja- Wallahu a'lam.

Perridasan

R€dalsi, 'Seluruh akad ini mernbuhfikan kepernilikan,"

mengeo.ralikan praldik istikMam (merninta bantuan pela5anan).

Redaksi, 'l(arena dia diam dari penggrrnaan hak milikryra." Al Qal'i
mengatakan, stat€rnen ini mengeo.ralikan orang 5ang menerima

titipan k€dka mdihat orzlng yang sedang menq.ui barang titipannya,

hlu diam "qia"

Hukm
Ada beberapa masalah:

Masalah Fbma, ulama mad*rab kami mengatakan, hal<h

dan melanjrrflran alod dapat dicapai dalam kh@ maielis dan khigr
sgnt, dengan redaksi yang mernberikan pernahaman makzud

tersebtrt. Msalnya, seperti pemSataan penitnl, "Aku men- fasakh iral
beli fu.ri,' 'Aku menarik barang dagangan ini,' 'Ahr
mengernbalikannla," "Ak, mengernbalikan ," dan

sebagainSa. Selmh redaksi ini mengirdikasikan fasakh.

Sernentara itr, redaksi penetapan akad, seperti, "Aku

menetapkan jual beli," Alar menenrskannya" "Aku mernbatalkan

l<hignr," dan sebagaiq/a.

Ashshairnri mengatakan, pernlataan per$ual pada rnasa

khgar, 'Akl fidak alon menitnl sebefum dia menaikan

penau,aranrlE' berils.fi perSptaan pernbdi, 'Aku fidak alon
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melah.rkan ifu," merupakan benfuk farakh- Demikian pula

pemyrataan pembeli, "Aku fidak akan membeli sampai dia

mengurangi harganya" dan ucapan pen[nl, "Aku fidak alon

melakukann5/a."

Begifu pula, permintaan penjual agar harg dibalnr tunai dari

jual beli kredit dan funhrtan pernbeli unfuk mengkredit pembayaran

h.rnai, semua ini termasuk ksakh. Dernikian pemyataan AstF

Shaimuri. Penyusun Al-k3an, fu-Raf i dan ulama lainnya

meriwayatkan keterangan AsfFshaimuri. Sernentara, pam ulama

yang sepakat dengannya tidak menanggapi pernyataan ini.

Masalah kdua. pemerdekaan 1nng dilakukan oleh penjml

ketika l<hiyarberlalubagi dtra belah pihak atau bagi peniual saja, sah

dan menjadi faskh atas l<hi7ar tersebut- Ulama sepakat soal ini.

Mengenai jual beli yang dilakukan oleh penjual terdapat dua

pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang masyhur: Puhma, bukan f6akh
Kdua, memrnrt pendapat shahih, iual beli irn fasakh. Pendapat ini

diputuskan oleh Aq,rSyirazi dan jumhur ulama.

Mengaor pada pendapat di atas, terkait keabashan jual beli, di

sini terdapat dua pendapat frrqahu Syafi'i56Bh: Pendapat perbnn,
sah seperh pemerdekaan seorang budak. Kdtn, tidak sah. Justrr
fasakhdapat dilakulon tanpa ;tnl beli.

(Jlama madzhab kami mengatakan, dua pendapat friqatn

Syaf i54,rah ini iuga berlaku dalam akad nilGh dan ijanh. Begrtu juga

pada gadai dan hibah jika berhubungan dengan serah terima, baik

hibah pada anaknyra atau pada orang lain. Jika gadai dan hibah ini

tdak berkaitan dengan serah terim4 maka seperti

pembayaran dalam jual beli, sebagaimana kaerangan SnnS alran

kami jelaskan nanti. Irlstn Allah.
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Cabang: Terrtang tawamn jual beli, izin melakukan jual beli,

meqnkilkan jual beli dan gadai serta hibah yang tidak bertalian

dengan serah terim4 ada dua pendapat fuqaha SSrafi'147ah dalam

menanggapi seluruh prakfik inr: Pqbma, semua praktik ir.d fasal<h,

jika berasal dari penjual dan bemrti penetapan akad jika berasal dari

pernbdi.

Kdua, pandaptyang paling shahih, bahwa praktik tersebtrt

bukan ksal<hdan hrlran pula penetapan akad-

Seandainya seseorang menjtnl barang pada masa l<higr

dengan s5prat khiSar, Imam Al Flaramain berpendapat, jika kita

berpendapat bahwa keperniliftan perfual tidak hilang, maka praktik

ini mirip dengan tribah Fng tidak b€risi semh terima. Jika hta

berpendapat, kepemilikannyra hil*g, hal ini mungkin terjadi, karena

dia menetapkan penga.rdian unhrk dirinya- Wallahu a'lam-

Masalah ketiSa seandainSa pernbeli berhubungan intim

dengan budak p€rernpuan lrang dljual pada masa l<hi5mr, dan l<hi5ar

ini berlaku bagrn!,a abu bagi kedua bdah pihak, di sini tardapat tiga

pendapat frrqaha $Bfi'i54Bh,

Pqbma, p€ndapat yang shahih dan mas5ttur, lnng
dipxrhrskan oleh Aqrsyirazi dan jumhur ulama bahwa

intim ini termasrk hakh, karena mernberi iq/amt pilihan unfuk

mempertahankan.

Kdua, hiian {asakh. Bahkan, seandairyra seorang suami

bedrubungan intim dengan istuinSa yang telah dithalak 47i1 hubungan

inibr.rkanlah ry,t{c

Ketiga, iika dia melalnrkan huhrngan intirn itu dengan niat

tasaktt" maka dia rnadadi {aakh, narntln jiku tduk derrikian, maka

ini bukanlah faekll Dua perdapat fuqaha q/afi'iyyah !'ang
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disebutkan terakhir m sWdz, kedua pendapat ini diriwayatkan oleh

Ar-Rafi'i.

Ad-Darirni meriwalatkan pmdapat ketiga dari dua pendapat

5ang disebutkan oleh Ar-Rafi'i. Yang b€nar adalah pendapat frrquhu

S!/afi'i!ryah pertama. Pendapat ini dipgtgslon oleh ulama madzhab

kami. Al Mutawalli dan lainn5n mengtrtip pendapat yang sepakat

dengann5ra.

Mereka menjelaskan, pertdaan antara ksakh jual beli dan

rujuk dalam kasus di atas adalah, dimana ruiuk diberlakukan unfuk

mengembalikan kepernilikan nikah, sementara awal kepemilikan

nikah tidak diperoleh dengan pertuatan, mdainkan dengan ucapan

(ijab qabul). Jadi, kaika mengembalikannSra pun harus melakukan hal

yang sama. Sementara {aakh ,ual beli dilalukan r-rnturk

mengembalikan budak tersebut. Ar,val kepernilikan budak diperoleh

ler,uat peltuatan salna seperti mencari kayu bakar, rumput, berturu"

menawan budak perempuan, mengelola bumi tak ba:tuan dan

sebagainya-

Mengacu pada pendapat shahih di atas, seandain5a pernbeli

merryentuh kulit si budak selain kernahrannSa dengan qphwat,

mencium atau meraba dengan q,rahwat, atau mempeftanfukan

budak perempuan, ho,r.ran tunggangan, atau menungganginSra,

apakah ini termasuk fasakn Dahm kasus ini terrdapat dua pendapat

fuqaha Slafi'ill/ah yang diriwa5atkan oleh Al Oadhi Husain dan

lainnla:

Perbna, tindakan ters€but termasrk fasakh. Pendapat ini

oleh Al Bahghawi, seperti halrya intim dan

penrerdekaan budak. Kdw, pendapat 1nng paling slnhih dh bukan

f*akh.lmam Al Haramain menilai lernah perrdapat ulama, bahwa
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rnengendarai hewan hrnggangan dan memanfuatkannya terrnasuk
fasal<h. Bdiau mengaftakan, dia keliru. Wattahu a,lan.

seandainla seorang $ami menalak salah seorang dari dua
isfoinp tanpa menenfukan, kemudian dia menggauli salah safun1a,
te*ait findakan ini, mentrnrt pendapat llang palins shahih dari dua
pendapat lnng ada, bukan berarti penenfuan thalak pada isfoi yang
lain (yrang tdak disetubuhi). Dernihan pendapat 5ang dikernukakan
oleh Al Ghazali mengr.rtip dad Aslrq/afi'i dalam masalah hubungan
intim yang dilakukan oleh penjuar. uhma rnadzhab kami
mernbedakan lGsus tersebut dengan losus rujuk, seperti
dikemukakan di atas. walhasi! sikap hati-hati diberlakukan pada
masalah akad nikah, hin halnya dengan kepernilikan.

Maahh kantpl hubungan intim png dilarilkan pernberi
tatradap budak u,anita !,ang dijmlnla, apakah mmrpakan
pengesahan akad darinya? Dalam losus ini terdapat tiga pendapat
fr.quh. s!,afi'iy!/ah }nng diriu,ayatkan oleh Ar MutauEIIi dan ulama
lainn5a:

Perbrna, pendapat },ns palins shahih menurut kesepakatan
ulama madzhab kami, bahr,ra findakan ters€but menrpakan
penetapan alcd, kmena mengiryaratkan . Sepert hutryu
hta menjadikan intim Snng dihlnrkan perfual sebagai
hnl<h, karena mengigBratkan kerdaannla. Bqifu halnln hubungan
intim sang pernbeli terhadap budak lnng diiual.

Kdua, ffiak menefiapkan karena hubungan intim !,ang
dilahkan oleh pernbeli fdak mencegah pergernuatlan bamng sebab
aib, karena itu dia fdak menghalang hrakt,sQ€rti l&gar syant

Al Mutau,alli mengatakan, p€ndapat di atas meruluk pada
perdapat ltami batula kepernitl,an ada di tangan p€rnbdi pada nrasa
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l<hgar, sedangkan {aekh adalah mengunrngkan akad pada saat

l<hi5ar, bukanlah inti akadqn.

Ketiga,jika pernbeli pernberlakuan khisz,rba1:r:nn

di saat bersetubuh, l<hignya batal. Jika dia tidak mengetahuinSra,

maka ldr$a^ya fidak batal. Ketidaktahuan ini bisa diihrstasikan

dengan perumpamaan seseorang mer,rarisi budak perempuan dari

pqmrisn!,a dan dia tidak tahu si pararis membdinla dengan slarat

Ithigr. Ulama 5nng berpendapat demikian mengqi5nskan pada kasus

pengembalian barang karena arlb.

Sebab, ketika pernbeli menggauli budak perernpuan itu dan

dia mengetahui aib tersebut, batallah hakrya unfuk mengembalikan

budak tersebut kepada per{ual. Sebaliknya, jika dia tidak mengetahui

aib ini, maka halmln udak batal.

Ulama madzhab karni Udak mernbedakan antara khigr
majeJis dan l<hilm sgamt Al @hi Abu Al Husain mengatakan, jika

pernbeli menggauli hdak tersebut pada saat khitpr syaml maka

batal. T€tapr, jika dia menggaulinlp pada saat ldlitar
majeis, dalam kasus ini terdapat dua pendapat frrquh. Syafi'iyyah-

Dalam kasus ini masih terdapat pendapat keernpat, bahwa findakan

pernbeli ini membatalkan khlgarxpn4 bukan kh&armaielis. Wallahu

a'hm.

Adapr.rn pernerdekaan yang dilalukan oleh pernbeli ah izin

penflnl, adalah sah dan tercapai kesepakatan alod dari

dtra bdah pihak. Jual beli ini terlalsana tanpa peft€daan pendapat di

kalangan ulama. Jika pernadekaan ini dilalarkan tanpa izin peniual,

mengenai kesepakatan alod ini terdapat lhilaf yang akan lGrni

kernukakan nanti secara ieJrrs irlsya Albh. Tepafurya, pada rincian tiga

pendapat mengenai kepernitkan pada rnasa kh$pr-
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Secan singkat dapat dijelmkan. Menurut madzhab,
pemerdekaan ini tdak terlalsana, jtxa l$$pr milik dua belah pihak
atau milik peniual. Jika khi5nr ini ha.rsra milik pembeli,
pemerdekakan ter{aksana. Apabila kita berpendapat, bahwa
pemerdekakan itu terlaksana, maka akad tersebut jelas terlaksana.
Jika fidak, di sini teridapat dua pendapat fuquha Syrafi'iyyah:

Pendapat !,ang paling shahih menyatakan bahwa akad
tersebut juga terlaksana karena pernerdekakan ini mengindikasikan
keridhaan dan pilihan unhrk memiliki. Pendapat ini diputuskan oleh
Aslrsyirazi dan ulama lainnlra

Imam Al Hammain , pendapat lang kuat
menyebutkan, jika pernMi mernerdekakan budak ihr dan tahu akan
tidak terlaksana, maka akad tersebtrt tenfu tidak terjadi. Menurut
madzhab, masalah ini tdak ada bedanp.

Adapun

menghibahkan

jika

dan

pernbeli menjual budak ifu, meunqafkan,

menguasain5ra tanpa izin pembeli, setnua
tindakan hukum ini tdak terlaksara tanpa khilat Apakah Undakan
tersebut menetapkan jual beli? Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat frrquha S!/af iyyah lang masyhur, sebagaimana

dikernukakan oleh ArySyirazi berilat dalilnSa:

P*bma, pendapat yang paling shahih, bahwa findakan
tersebut menetapkan iual beli. Pendapat ini dikernukakan oleh Al
Ishthaklrri, !,ang juga drshahililan oleh AqrSyirazi dan ulama
madzhab karni. Kdua, ftdalran tersebut tidak menetaplmn jual bdi.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu l"huq Al Marunzi.

[-[ama madzhab lomi mengabkan, apabila perfual
melaln-d<an selunrh tindakan hukum ini atas izin peniual atau meniual
barang ifu unfuk pafual sendiri, dalam l<asls ini terrdapat dua
pendapat fuqaha q/afi'i!,!,ah: Pahma, tindakan hdilm tersebut sah
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karena memuat pengesahan jual bee- Kdta, tdak sah, karena

lemahnya kepemilikan tersehrt dan tdak adanya pengajuan

peretapan akad-

hnu Ash-Shabagh dan uhrna lainnya merrSratakan, mengaclr

pada dua pendapat f,rquhu qEfi'EDEh di atas, nnl beli tersebut

ditetapkan dan l<hganya gugur-

Ar-Raf i ber&ata, qiyas kasrs di atas, bahura apabila hta udak

melaksanakan akad, maka gr4lurnlra khit/ar mengacu

pada dua pendapat fuqaha Syaf il[Eh- Perdapat madzhab seperti

yang dikemukakan oleh AslrStrabagh dan para ulama lang sepakat

dengan beliau. Wallahu a'hm-

Sementara ifu, jika perfLtal merrgizinkan pernbeli unhrk

menggiling gandum yang dinnl, lalu dia menggilingnya, ini

pengesahan akad dari dua bdah pihak. AstFshaidalani dan ulama

lainnya mengatakan, izi/n sernata dad p€nfi:al dalam selunfi
pengelolaan harta ini bukanlah pensesafran dari penjual, selama ia

belum mengelolanya. Bahkan, sdralftpm p€rfual mernrik kernbali

barangnya sebelum pengelolaan, daberada dalam HzllanVa.

Pendapat Frrg dikerrukakan para ulama di atas memuat

beberapa tinjauan, karena acuanrrya adalah indikator ada tidakn5ra

kerelaan. Hal tersebut sudah terpenuhi dengan adanya izin dari

penjual. Penjelasan lebih lanjtrt alran dipapa*an pada point kelima,

ins5a Allah, yang bersumber dari Al Qadtn Husain, dimana berMa
dengan keterangan iru- wallahu a'hrn.

Masalah kelima, apabila pernbee budak perempuan

5nng dijual, apakah ini s€bagai bentlrk pengesahan akad jual beli

darinya, dalam ka$E ini Maku hilaf di atas- Sernerrtara mengenai

khitn, dari pihak penjual, jika dia fdak mengehhui hubr.rngan intim

9rang dilakukan oleh pernMi, rnaka Hrl/arVajdas tdak gugrir.

Al ltdojmt'SyuattAl tvtuhadznzab ll tot



Jika pernbeli mengetahuinya, peqlesahan juar beri ini jelas

tercapai. Sedangkan, pembeli tidak urajib membayar maskawin dan
denda intim. Budak ini selanjutn5a menjadi untmu wnrad.

Apabila peniual tidak mengizinkan findakan tasebut, tetapi
dia merrgehhui pemMi telah rnenggaulin5a atau dia melihaturya
narnun diam saja, apakah dengan demihan Ahllz,rpqrynl gugur dan
dia mengesahkan akadnya? Dalam kastrs ini terdapat dua pendapat
fuqaha s!,afi'i$iah !,ang dikemukakan oleh Aqrsyirazi berikut
dalilnya.

Perrdapat ya,g paling shahih, menyebutkan bahwa findakan
tersebut bukan pengesahan sarna sekali. seperti hulnln jika seomng
penjual diam saja saat budak r,uanitanya digauli oleh sang pembeli, dia
tidak menggugurkan maskawin atau diam saja saat
terbakar, hal ini tidak menggugur{<an harganya. Demihan

, yangdiungkapkan oleh ulama madzhab kami.

uhrna madzhab lGrni tdak membedakan antara rrhi5ar s5ant
dan khitpr majelis. AI Mutar,ualli , apabila kita
membatalkan lchiyarpernbeli sebab huhmgan intim (terhadap budak
perernpuan Sang diiuaD, dimana penjual tidak mengetahui tndakan
tersebut, -jika gang berlaku l<hi5ar q,ramt- maka hal itu fidak
membatalkan hak peniual darinya. Jika yans sedang berlaku adalah
l<hi5ar majelis, maka di sini terdapat dua pendapat, !,ang mengaqr
pada dr,ra pendapat ftrquha sl/afi'il4/ah di atas: yaitu kefika pembeli

l<hijpnya, apakah otomatis t<higr
penjml, ahu fidak?

Perrdapat png dikemukakan nt @z dan terbantahkan.
Menurut madzhab, p€nguguran lfi&ar ifu fidak menggugurkan
l<hi5ar majelis- Kondisi ini sama seperti khijar ssant
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Al Qadhi Husain mengatakan, seandainya peniual

mengizinkan pembeli urnhrk budak wanita tersebut, narnun

dia tidak menyehrbuhinya, apakah khitar p€niual batal akibat izin

tersebut? Dalam kasus ini terdapat hihf yang mengacx.r pada

pendapat: Jika peniual melihat pembeli sedang menggaulinSla, lalu dia

diam saja, maka kh4an'yabatal, kasrs ini lebih dari itu. Jika dia frdak

melihator5n, di sini terdapat dua pendapat frrquhu S!Efi'i!,yah. l,rt'alk

perbedaanngra dalam kasr.ls ini, adalah ditemukan adanSn izin png
jelas. Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila pemMi mengelola barang yang dijual

(mabil dengan cara jual beli, hibah, menikahkan dan sebagaingia,

dimana kami men- maka AhiWpotlrnl batal, jika dia

tidak mengizinkan findakan terc€but. Ulama s€pakat soal ini.

Al Mutawalli berhujjah bahwa seluruh ini fidak

membatalkan harga 5ang terlarang. Pengelolaan tersebut mungkin

dibatalkan. Wallahu a'lam.

Aslrsyirazi g berkah: Apabila orang lrang memiliki
hak l<hi5nr sakit jiwa atau fidak sadarkan diri, maka ffii57ar
ini beralih pada pihak yang diserahi untuk mengurus
hartargn bazhil- Jika dia meninggal dunia, maka di sini
terdapat beberapa rincian kasus.

Apabila lrhiSTar lnng sedang berlangsmg tersebut
I'hi5nr gara| maka l;hi5nr ini dialihkan pada pihak lnng
menerima peralihan harta, karena Hripr merupakan hak
tetap derni kernaslahatan suahr harta benda- Jadi, I&i'7ar
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stnrat fidak gqJur ahbat lrcxnatian pihak yang berhak,
seperti haln5Ta gdai dan penahanan barang sebelum
menerima pernbag;aran.

Jika ahh unrisrrya fidak diketahui sampai
bedang:sung beberapa larn4 dalam kasus ini terdapat dua
pandapat frqaha Syaf i!,yah: Perbma, I<hi5nr tetap
berlaku hsrnlra pada taksiran uraldu lrang masih tersisa.
Sebab, ketika hitpr berafih pada orang ]Eng tidak
diqraratkan bagtnln ahbat kerratian, maka dia wajib
dialihlran pada uraldu lain yang diqraratl{an khgnr di
dalamnSTa-

Kdrru, nur;a tersebut berakhir dan khi5nr segera
ditetapkan bagi ahli unris. Sebab, m.rs.r tersebut telah
beralrhir, sedang urakfu lchi9ruInfa masih tersisa. Karena
ihr, dia balaku derrgan seger:r seperti l<hi5nr
perrgerrrbalian baraqg karrena aib-

Apabila omng yaql meninggal tersebut sedang
merrjalani khipr maftlis, Al Muzani meriwaSratlan sebuah
pendapat bahura L*rl5prfibreldrlrarn@a ahli waris.

Al Muzani dalam kasus budak
mubAh Apabih salah satu pihak meninggal, maka wajib
teriadi iual beli- Di arrbra ulama madztrab lmmi ada yang
berpendapat, bahura ffiW tklak gugur oleh kematian
salah satu pihak dalam lnsilrs iu"l beli mulatab dan objek
lainnya-

Redaksi, 'Dalam mulabb, urajib terjadi jual beli,"
rrnksdrya bahura mit4r dalam iual beli fidak fanldt
karena kernatian salah safu pihalq sama seperti akad
mtbabh-
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Ulama madzhab kami dan lnng lainqTa
berpendapat, I<hi5pr dalam iual beJi mukatab batal,
narnun tdak batal dalam jual beh lainngla, karena tuan
memilikinSp atas dasar hak kepemilikan- Ketika dia tidak
lagi memilikinya di *at mukatab madh hidup, dia pun
tidak bisa memilikingra kembali setelah dia meninggal-
Sementara ahli rryaris memiliki atas hak peurarisan-

Karena ifu, I;'hiyar peuaris saat dia meninggal beralih
pada ahli warisnlra-

Di antara ulama madzhab kami, ada lrang
mengalihkan jawaban safu masalah pada masalah lpng
lain, dimana mereka mengeluarkanrryla dalam dua
pendapat: Pertama, kematian tersebut
IrhiSnr- Sebab, ketika l<higTar gugur ahbat berpisahryTa dua
belah pihak, tentu gugumya lilipr akibat kematian -perpisahan di sini jelas lebih nlraf lebih utama-

Kedua, I<higzlr-nya fidak gugur- Pendapat ini
shahih, karena dia merupakan khitlar lrang ditehpkan
untuk men-faskhjual beli. Jadi, klrbr tdak bahl akibat
kematian seperti l<hi57ar syarat- Oleh sebab itu, apabila
pihak yang menerima peralihan khigarhrdrtr, maka khi5nr
ditetapkan baginlp, kecuali jika kedua belah pihak telah
berpisah atau saling memilih.

Jika dia fidak berada di ternpat, maka lhi5Tar

ditetapkan baEnya sampai dia merringgatkan ternpat

lpng telah ditujunp-
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Penjelasan:

Redaksi, 'Hak png tetap demi kernaslahatan harga benda,"

mengeanalikan ormg gang baru merneluk lslam dan dia mempunyai

ishi lebih dari ernpat lang semuanya masuk Islam. Dia meninggal

sebelum mernihh merd<a, maka l<hi5ar Udak beralih pada ahli

warisnga.

Redaksi, "Ifrii5ar 5ang tetap unfuk men-fasal<h jual beli,"

mengectralikan ksakh te*radap l<hgar qabul dalam ijab jual beli.
Rrakteknya, k€ffka p€rfual berkata, 'Aku jual padamu," lalu pembeli

meninggal sebehrrn merrgucapkan qabul, ahli vuarisnya tidak boleh

mengabulkan unfukn5la.

Redal$i, "kskh iual beli," ini mengecualikan fasakh nikah

akibat aib dan pernerdekaan budak per€rnpuan yang dinikahi oleh

budalmya.

Hukurn:

Sejumlah rash Aqr$nfi dan beberapa riwayat ulama

madzhab kami sepakat bahwa khisprsSarat dan l<hiSnrpengembalian

barang karena aib, beralih @a ahli waris karena kematian sang

pa,raris dan jqa beralih kepada fuan akibat kematian mukatabpada

masa khitnr. (llama s€pakat soal ini.

Harrla saja' Ar{,afi'i meriwa5ntkan sebuah pendapat: Dalam

khiJnr qprat terdapat pendapat syadz 5ang menyebutkan bahwa

Ahllamp gugL{r karena kernatian pe\ raris, ini mengeanalikan khiSnr

majdis. Pendapat ini sangat dha ifdantertolak.

Jika ldta berp€ndapat dengan madzhab, jika masa khiWr
masih tersisa disaat menerima kabar kernatian pq /aris, maka lfi\nr
ini ditetapkan bagi ahh waris sampai berakhir. Sebaliknya, jika masa
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khiyar telah berakhir, di sini terdapat empa.t pendapat fuqaha

Syaf iyryah: Dua pendapa.t frrquhu Syafi'i!,!/ah di antaranya yang

masyhur telah disinggung oleh Aslrsyirazi b€riktrt dalilryra. Perbma,

pendapat fuqaha Swfi'iJ9rah Sang paling shahil\ bahwa lfiiyar w
dialihkan dengan segera.

Ar-Ruyani dan ulama lainn5a mangabkan, demikian irn zhahA

nasrS Asy-S3af i dalam Al Umm. Kdua, khi5ar ini berlaku sesuai

masa khiJpr yang tersisa ketika pe\ /aris meninggal dunia- Ketiga,

khiyartetap berlaku selama alrli uraris masih berada di majelis tempat

kabar kematiannya terdengar. Pendapat ini dikemukakan oleh Al

Qaffal, fu-Ruyani dan kalangan ulama I(htrasan lainnya.

Keempat, khtnr tersebtrt gugur dar, iral beli tersebrl terjadi

dengan berakhimya masa l<hitrar- Pendapat ini dikeluarkan oleh Ar-

Ruyani. Al Mawardi menetapkan perrdapat ini karena habisnya masa

khiyar Pendapat yang terakhir lru syadzdantertolak. Wallahu a'lam.

Adapun terkait khi5ar majelis jika salah sahr pihak yang

bertuansaksi meninggal di majelis akad, Aqrq/af i me-nash bahwa

khiyanya diberikan pada ahli rwarisnya.

AsySyafili mengatakan dalam masalah mul<abb, ketika budak

mukatab melakukan jual beli dan meninggal di rnajelis, maka jual beli

ini terlaksana.

Dalam menanggapi dua kas-rs ini, ulama ma&hab kami

memiliki tiga riwayat 5ang maq,,hrn, seperti yrang diterangkan oleh

AsySyirazi berikut dalilnya. Pabnn, perrdapat Abu Ishaq Al
Maruazi dan mayoritas ulama madzhab kami ter'dahulu- Pendapat ini,

menunrt ulama madzhab kami, paling slnhih Dalam dua kasrs ini

terdapat dua pendapat frrqaha Q;afi'i14ph,
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Pendapat pertama yang paling shahih, khiWrditetapkan bagi

ahli waris dan tuan si mukabh seperti khiyar syarat dan

pengembalian bamng karena aib. Pendapat kedua, tidak ditetapkan,
justu jual beli ini terlaksana akbat kernatian salah satu pihak tersebut.

Mengingat kematian mempakan perpisahan paling besar

dibandingkan secara ftsik.

Kdua, l<hijar majelis diteapkan bagi kedua belah pihak

serarzr pasti- Penafsiran terhadap nasrl kasus mukabbtelah diwaikan
oleh AqrSyimzi. Riluqpt ini dikemukakan oleh Abu Ali bin Abu
Hurairah-

Ketig4 penetapan drta nash, yaifu berlakunya khi5arbaE ahli

waris 5larrg bukan tuan- t-ehk , bahwa ahli waris
pengganti pe\ raris, narrrrn tidak demikian dengan fuan.

Seandaingra dua belah pihak 5nng bertransaksi meninggal di
majelis, mengenai perpindahan kh$nr pada ahli waris mereka dan
1nnn mul<ahb berlaku khit/ar di muka, ketika salah satu pihak

meninggal. Kasus ini ditegaskan oleh Ad-Darimi dan ulama madzhab

kami. Wallahu a'lam.

Adaptrn jika seorang budak yang menjual atau membeli

se$afu atas izin ttannya dan dia meninggal di majelis akad, maka

hukr"rmnlra sarna seperti mukaAb- Begifu haL,f orang yang menjadi

r,rnkil trnfuk mernbeli seruatu, lalu dia meninggal di majelis akad,

apakah khitpr disemtrkan pada pihak yang mewakilkan? Dalam

ka$s ini terrdapat l<hihfy&gsarn dengan kasus mukabb. Demikian

ini jika kita mengaor pada perdapat lrang menerangkan bahwa

acuan losus ini menrjuk pada mai€fis si uakil.

Dalam satu pendapat frrqaln Syafi'ilyah yarry s5ndz dan

dha'if disebtrtkan bahwa patokan losus ini merujuk pada majelis

pihak grang meunkilkan. Pendapat irn -slzdzdantidak diperhifungkan.
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Ulama madzhab kami merrgatakan" frba ldl@rters€but tidak

ditetapkan baE ahli \,^,aris, tenfu khitpr pihak gnrE meninggal

terpufus- Sementara pihak hin yang rnasih hklup, -menurut Al

Baghawi- maka tidak terputrrs sampai dia meninggalkan

majelis tersebut.

Imam Al Haramain mengatakan, alod terseh.fr terlaksana dari

dua belah pihak.

Ar-Rafi'i berp€rdapat, boleh menetapkan khihf di muka,

bahwa keguguran khiyarffi tidak dapat dibagi du4 s€eerti kernatian

salah sahr pihak.

Al Qadhi Husain dalam rnasalah ini nrengutarakan &ra

pendapat fuqaha Slafi'iSnnfr: Pqbnn, khitrlrpUedang$ng sampai

dengan salah satu pihak meninggalkan rnajdisnp kerrudian terputus.

Kdua, khiyartetap berlalil sampai pihak Fng masih hitfup bersama

dengan atrli waris yang lain.

Ketiga, l<hiqrbqfuggl.g sampai dia meninggalkan maielis

akad. Demikian ini p€ndapat slahih prry dtetadon oleh Al
Baghawi. Ar-Ruyani meritvayatkan p€rdapat frrgha q/afi'i!,!,ah

keempat, bahwa l<hi5anyaterputus sebab kerrntian pihak yang lain-

Ketika kabar kematian t€rs€brfi tdah dit€rima atrli waris maka

berlangsunglah l<hit/arlnng baru derrgannlp. Pendapat irn sydz dan

dha'if.

Jika kita berperrdapat, bahura khitpr e€tadian bagi ahli

waris, maka di sini ada beberapa rincian hulonrr Jika atfi waris

berada di majelis, maka klr@r antara dirirya dan pihak yang lain

berlangsrng sampai keduan!,a berpbah ahu mernifih- Jika dia fidak

bemda di majelis akad, dia bedrak abs khSpr peuatsnla kefika

mendengar kernatiannya.
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Apakah peralihan khitnr ini berlaku dengan segera? Atau
berlangsmg kabar tersebut sampai pada ahli waris? Dalam kasus ini
terdapat dua pendapat frlq3ha S!,afi'i!,yah, seperti dua pendapat

dalarn kasus khitpr sgmt k€fika atrli unris mewarisin5ra, dan dia
menerirut kabar kernatian ifu setdah habisnya masa khi5nr- Menurut
satu ketenfuan ini b€rlakJ dengan segen. Menurut
pendapat fuqatn S!,afi'i!,!/ah !,ang lainnya bahwa dia tetap
berlangsung sebagaimana mestinlra seandainya pewaris masih hidup.

D antara ulama madzhab kami ada yang mendasarkan dua
pendapat di atas pada dtra frrqaha Syafi'gyah tentang
mekanisme perrehapan khi5arbagi pihak 5ang masih ada. Pertama,
pihak gang b€rhak abrs l<hiyar, selama dia masih berada di majelis

akad, dengan demihan lduw ahli waris tetap berlaku di majelis

tempat objek jual beli digelar.

Kdua, diundur sampai dengan pihak lain dan ahli
u/ads berkumpul dalam safu majelis. Dengan kata lain, khiya,

bagi ahli wads.

Al Qadhi Husain dalam Ta'liqnya mengompromikan khikf
ini. Beliau merittqatkan tiga perrdapat fuqaha Syafi'iyryah dalam
kasus irrdi: P*hma, H'rrgr b€rlaku bagi pihak lain dengan segera.

Kdua, selama behtm meninggalkan majelis ketika kabar kematian
pihak p€rtarna sampai. Kdig, selama dia belum berkumpul dengan
pihak yrang lain.

Ar-Rq/ani meriwayatkan pendapat fuqaha Spfi'i5yah
keempat bahwa lhi5arditetapkan bagi ahli waris ketika dia melihat
objek iual b"li hn khit/ar trdak diundur dalam keadaan tersebut.

mentrnrt 5ang l€bih slahilr, khi5nr ahli waris ditetapkan
selama dia berada di rnajelis saat kabar kematian ihr sampai.

Pendapat ini dipuhskan obn AllSyirazi, Al Qadhi Abu Ath-Thayib,
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Al Mawardi, dan yang lairunya. Demikian inilah pemyrataan Abu Ishaq

Al Maru/ad.

Cabang: Kaika dua orang atrli warr atau lebih meunrisi

l<hgnr majelisdan mereka hadir di rnajelis akad, maka mereka bertrak

atds l<hgarhirrggu meninggalkan pihak !,ang lain. Menunrt pendapat

yang paling shahih dan masyhur, khi5ar ini tdak terpuhrs sebab

berpisahnla sahr sama lain. Pendapat ini dit€tapkan oleh mayoribs

ulama.

Apabila mereka tdak berada di rnaielis, Al Mutau/dli

mengatakan, jika kita dalam l<asrs seormg ahli t{raris,

bahwa khi5ardxeaptxandi majdis ternpat objek jual bdi gelar, maka

mereka sernua b€rhak khitnr,jika mereka b€rl<trmp.rl di majelis.

Jika hta berpendapat, bahua seorerng ahli unris b€rhak

menenrskan l{hyar pamrisnga k€fika dia berlnrmprl dengan pihak

pertama. Begitu ptrla mereka berhak atas kh&N iika berkumpl
dengan pihak pertama

Kefika sebagian ahli waris mqykeldt dan sebagian lagi

menetapkan akad, dalam losus ini terdapat dtra pendapat fuqaha

S]/afi'iylnh masgfitr, yang diriu,a!,atkan oleh hnu Al Qaththan, Al

Qadhi Husain, Al Mutawalli, Ar-Rr4pni dan lainn5a.

PqbmE kondisi hi tdak mqthsl<h apa prn. Kdm, yarg
paling shahih kondisi ni mrlvhdfi sefutthnya, sep€rti halnla

peq/aris 5ang pada masa hidupnya mqr.ksal<h sebagian akad dan

menyetujui sebagian lainrya.

Al Mr*awalli meigatalan, fidak ada beda pendapat antar

ularna bahwa fasakh fidak bba dibagl dua karena hal ini akan

menrgikan pihak 1ang hin.
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Al Mutalalh mdardufur\ bahwa jika seandainya sebagian ahli

unris hadfo dan sebagian hirurya fidak hadir, maka ahli waris 5nng
hadir berhak atu, lhQpr. Jika sebagian ahli waris meryfaskh l<hgnr
dan kita b€rp€ndapat batu,a {6akh dapat mendominasi, maka
fasakh ini berlalar pada sefrruh ahli u,aris-

Jika s€b4ian ahli q/ads menyetujui akad, kami
menanggrfikan *hilpr ini sampai kabar kematian pa,varis sampai
pada ahli waris Sang tidak hadir- Dernikian pendapat Sang dikufip
oleh AI Mdil,dh-

Al Maunmdi dan Ar{r4lani mengatakan, apabila penjual

meninggal dlrni4 mal<a masirE rnasirE ahli wariq,aa boleh melakukan
fasakh se@rur rnandiri aus @imn5a. Ulama sepakat soal ini.

S€balilmta lika pernbeli meninggal, dalam hal ini terdapat dua
pendapat fuqeha qpfi'il,!/ah: Pabn4 fasakhditetapkan bagi seluruh

atrli warisng,n, b€fu pria s€baHrya" Kdua, pendapat Snng paling
shahih frdaksuang ahliunris prnboleh melalilkan fasakh.

I-etak perbedaanntfia! pernMi berhak atas khi5ar untr.rk

dua aka{ sehirgga dapat kemgian. Lain
halnla dengan p€rfual. Pendapat madzhab adalah seperti yang

dikerli<akan d€h Al M.hualh-

Cabang: Seandainya sahh satr pihakyang bdansaksi sakit
jitrua afiau Uttak sadarkan dfui\ lfibrfuii tdak terputus, akan tetapi uali
atau hakim nrcngsardilian pciSrya untr.rk memutuskan apakah akan

mqrf-asakh atar mefuftrskan akad- Dernikian ini pendapat madzhab.

Pendapat ini diptdon oleh AqlSyirazi dan rJama madzhab kami.

Di sini terrdapat pendapat frr6ha Syafi'i$/ah lain lrang
menfuk pada losus kerndian salah safu pihalq bahwa khi5Tanya
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terpuh.rs. Pendapat ini dirlrpeyatkan ohh sekdompok ulama dari

kalangan Khurasan, di antara mereka Fihr Al Mr*awalli dan Ar-

Ruyani. Pendapat ini tdak hat.

Seandainya salah satu pihak mengalarni k€bisuan di majelis,

ulama madzhab kami bahwa Sl<a dia mampu

memberikan iq,rarat yang dapat dipal6rni atau fulisan, maka

khSnnya tetap berlangs:ng. Jika udalq hakm u,aldl

unh"rkn5a. Menurut ulama madzhab karni, pendapat ini telah

disepakati.

Cabang: Ketika salah satr pihak yarE bertransaksi sal<it jiu,a

atau tidak sadarkan diri pada rn rsa khitpr, dan hahm menunjuk

seorcmg petngas trnfuk m€ngunrsi khgar,lalu da mqrfml<h abru

menyehrjui akad tersebrn, s€tdah ihr pihak yarE berbansaksi sernhir
dan mengklaim bertolak belal<arrg derrgan futtsart
pefugas, Mkut tanggapan alaadhi Husain dan ularna hinnlra.

Hfim menyelidiki kebenaran ldaton tersehrl Jika fukta yang

ditemukan sesuai dangan pihak yang ktransaksi, maka

dia diperkenankan untr-rk mqvkskh dan mehrhrskan akad sm
membatalkan findakan pefirgas. S€balilmtq iil<a ldaim pihak tersebut

fidak tertukfi, maka 1nng dimenangkan adalah perq,afiaan pehrgas

disertai sumpah, karena dia tdah dib€ri kepercalnan unhlk

mengambil findakan hukurrL Kedali, ,ika dhak 5Bng sernhrh ini

mengaiukan bukti kebenaran ldaimnya.

Cabang: Al @hi Hrrsain kefika lorni
menetapkan l<hi5ar majelis atur kh4ar syamtk@, atrli waris png
hanlra brdumlah sahr orarg; rnaka di slni t€rdapat dncian hul$rn.
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Jika ahh waris ini berlota, 'Aku merryehrjui atad," maka akad ini
teriadi. Sebalikngra jika da berkata, 'Aku me*fasakh," rnaka akad ini
fasakh.

Jika dia mengatakan, 'Aku merryefujui dan mqr-fasakh"atau
"aku men-{asakh dan mengletujui," maka konsekuensi hukumn5a
mengacu pda lafal lrang p€rtarna.

Apabila dia ber{<aq 'Aku menyetujui sebagian dan men-
fasal& sebagiann5/a," maka haWlah yang mendominasi, sama

seperti pihak lrang rnen-faekh salah seorang dari dua pihak yang

bertransaksi dan mehrluskan 1ang hin- Maka, dalam kasus in fasakh

rnesti diprioritaskan, seperti sebelumryla.

Cabang: Andaikan pihak yang me\ /akilkan hadir di majelis

akad, Ialu mencekal waldl dari khiyar majelis, serta mencegahnya dari
fasal{h dan pelulusan ald, t€rlait hal ini, Al Ghazali telah mengulas

dalam N Basih dan Al Wasidt lrang intinya memiliki dua
kernungkinan stafus hukum:

Pertama, sang unhl wajib memattfii pihak yang mewakilkan.

Artinya, khiSnr w-dldl terpr.tus- Menr-unrt Al Ghazali, pendapat ini
nnanuat kemusykilan, karern derrgan begifu dia wajib
mengembalikan l<hilprp* pihak yang me\ /aldlkan.

Kdta, wahl tidak uajib mernatuhi pihak yang

rner,r,akilkan karena dia terikat oleh kesepakatan sebelumnya, laifu
- Akan tetapi, huhm ini iqa rnemuat kerancuan, karena

bertentangan dengan penjdman p€ru,aldlan di mana konsekuensinya

u/akil hanrs memahrhi ucapan pihak prg marnkilkan.

Pendapat 1lang kedrra Iebfi rajilr. Demikian ini maksud
pemyataan Al Gtnzali- Dalam kaslrs ini tdak terdapat khilaf,
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sekalipun redaksi beliau adarrya Hlihf. Wallahu

a'km.

Cabang: Apabila l<hiSnrberlalw untuk salah satu pihak saja

lalu pihak 5ang tidak dikenai khiJ/armeninggal, maka ulama s€palat

lfi&nr tersebut masih b€rlaku. Al Mutauralli mengahtrGn, kasus ini

sama dengan piutang 5nng ditempokan tidak lantas menjadi funai

sebab kematian pihak pernberi pinjaman.

Piutang ini menjadi hrnai jika pihak perninjarn meninggal-

Masalah ini bisa diilustasikan dalam kasus l<hipr rymt Juga, bisa

diilustasikan dalam khitar maplis, saat salah sahr pihak saja 5ang

menyetujui akad, kemudian pihak 5ang memiliki lfiW meninggal

dunia di majelis akad.

Cabang: Kefika pihak yang berbansaksi

khlrar pada pihak lain, dimana kami mengesahkan dan

mengkhususkan q,rarat tersebut bagtrrya, bukan bai pihak 5nng

mensyaratkan, kemudian dia meninggal dunia, mengenai

perpindahan khilnrfrpada pihak yang mensyaratl<an terdapat l{hilaf

yang berlaku pada mukatb. Pendapat ini dikemukakan oleh Al
Mutawalli dan lainn5n. Keterangannlra telah dipaparkan dalam kasrs

syarat l<hiyar pda pihak lain.

Al Mutaualli mengatakan, ulama s€pakat bahura khiyar ni
berpindah pada atrli waris pihak lain tesebut. Beliau menambahkan,

begrfu juga seandahla wakil rnenqpratkan H'lWr r-rrfuk ditityu -
sekiranya sah, dan kami mengk*lrsuskan l<hi1.z,rifu lalu dia

meninggal, maka ulama sepakat, bahwa khyar@*rt.Mak be{alih

pada atrli warisnya.
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Mengenai peralihan l<hiqar ini pada pihak Snng ma,uakirkan
terdapat HTilaf sarna seperti kasus budak mul<aab. AI Faurani
meriwayatkan sahr pendapat frqaha S!,afi'ilryah bahwa khila,
tersebut berpindah pada wakil ahli uaris. Pendapat iru dha'if atau
bahkan keliru.

Al Faurani juga meriwayatkan pendapat lain bahvua khgaritu
beralih secara pasti pada pihak Snng mauakilkan. Beliau mengklaim
bahwa ini pendapat madzhab, karena sang ahli waris berperan
sebagai wakilnya.

Riwayat ketiga merryebutkan bahvua khitnrters&njelas batal.
Al Qadhi Husain meri'arayatkan keterangan ini. Madzhab lnng
masyhw menyebutkan, hukumnya sarna dengan budak mul<aab.
Pendapat yang shahih se@ra umurn, menyebutlan bahwa l<hi5nr
tersebtrt dialihkan pada pihak 5nng ma,rahlkan.

Al Qadhi Husain mengatakan, dernihan halnya budak
mul<abb, ketika kh&a, kemudian menganggap lernah
dirinya sendiri, apakah l<hi5ar ini bemlih pada tuann5a? Di sini
terdapat khilaf. Walhhu a'lam.

C-abang: Kami telah kemulokan bahwa t<h@
pengembalian barang karena aib ditebpkan bagi ahli waris, ulama
sepakat soal ini. Demikian juga jika ahli waris meninggal sebelum

melakukan tndakan teledor !,ang mens;ugur{<an khigr. Demikian ini
menrpakan hukum h&arAhahf, kefika hran menq/amtkan budaknla
sebagai mul<aAb Hu dia men5ralahin5a atau tindakan gnng sernisal

dengan itu-

Al Mutar,rnlli menjelaskan, l<hisprgngditetapkan bagr peniual
k€fika pernbdi tidak mampu rnenyeralil<an gadai 1ang diq/aratkan
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dalam jual beli beralih pda aftrfi u,arisq/a- Semerrtara l<hitnr qabul

tidak bisa dturnriskan, tanpa lfiihfdana-

Ilusfoasi kasus di atas s€bagai b€rilut, p€rfual bet{<ata, "Aku

jual padamu," lalu pemMi menfotggal dan ahh warisnya 1ang hadir di

majelis akad mengucapkan qhlaat ituiW4 maka iual beli ini sah.

Demikian ini pendapat madzhab, yang dipuhrskan oleh ulama

madzhab kami.

Ar-Ruyani maiwayatkan satu pendapat frrqahu Syaf i547ah,

bahwa jika ahli waris pernbdi nrengucapkan qbul aatifu iuga, maka

jual belinya sah. Pendapat rn dz dan bafil- Kasus ini berikut

cabangnya telah dikemukat<an ddam rnasalah rjab qabuL

Al Mutawalli mengekan, perbedaan dr.ra kasus ini bahwa

khiWr dalam qabul akad fidak berlalu tehp, sebab iika pihak 5n,S
dikenai akibat hukum qabul SBitu peniral berkata, *Aku tarik" ahu
"Aku batalkan ijaQ md<a Ahllprprzrrbd[ batal. lain haln5a dengan

kasus khiSar dalam masalah ini karena dia tetap berlaku. Bahkan,

seandainya orang 5ang berttak ld?@r b€rlata pada pihak kedua,

"Aku batalkan l<hi5anmq" maka halmya tdak batal.

Sesuatu yrang dipaboletrkan bisa gtEur oleh kematian salah

sahr pihak yang berbansaksi, setnenhra sesntu 1ang lazim tidak

akan gugur oleh kematian salah safu pihalq see€rti akad-akad

lainnya. Sebab, akad yang bisa dibatallon oleh kematian salah satu

pihak, bukanlah akad 1nng ladm-

Cabang: Al Mutarlali meng#lon, seandainya orangfua

menghibahkan sesuafu keeada anakn5la lalu s pemberi meninggal

dunia maka hak untuk m€nsrnbil kernbali tfbah itu fidak b€rpindah

kepada ahli warisnSra. S€bab, mereka tdak rnewarisi barang,
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karenanya mereka pun tidak meurarisi kla@ atas barang tasebut,
seperti halnya tidak mer,rarisi hak nikah.

Al:Mutaun[i mengatakan, batasan hak 5ang bisa diwariskan
dan hak yang tidak bisa dfi,r,ariskan !,'aitu, setiap hak lazim 1ang
berkaitan dengan harta benda diu,adskan pada ahli waris. Demikian
pern5ntaan Al Muh\ ralli. Akan tetapi, pernyataan ini bukanlah
batasan yang tepat, karena mengabaikan bqnk hal yang sehanrsn5a

mastrk dalam batasan ini. Di antamnlp lnd qadaf (hulilman
tarhadap penuduh zina), qisas, najis 5nng boleh dimanfaatkan seperti

anjing, kotoran hatan, kulit bangkai dan lain . Wallahu

a'lam.

Cabang: Apabila pihak yang berhak atrs l<hi5nrmeninggal

dan kita berpendapat, bahwa khgar itu beralih pada ahli waris,

sementara mereka masih anak-anak atau gila, Ar-Ruyani dan ulama
lain berpendapat bahua hakim hanrslah petrgas untuk
melahrkan findakan png maslahat, baik ifu men-fankh maupun

menyefujui akad. Sama seeerti kasus sakitliwanSTa pihak yang berhak

l<higr. Wallahu a'lam-

Astrsyirari & berkata: Mengenai waktu
perpindahan kepemilikan dalam jual beli yang
memberlakukan l<hi57ar majelis atau l<hi5nr qnn| maka
tendapat tiga pendapat Astrslraf i: Perbma, kepemilikan
ini beralih oleh alad ifu sendiri, karena jual beli
mempalran atad serah terima lpng menehpkan
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kepemilikan. Jadi, kepemilikan di sini beralih oleh akad
itu sendiri, seperti akad nikah-

Kdua, oblek jual beli dirnilild dengan akad dan
berakhimya khi5nr, larbna seseorang fidak berhak
melakukan pengelolaan,,harta kecuali dengan akad dan
beral<himya kh@. Hal ini mengindikasikan bahwa
pembeli fidak berhak'mengelola barang kecuali dengan
dua perkataan ini.

Ketiga, kepemililon tersebut ditangguhlen dan
dilindnngi. Jika akad tersebut fidak fasl<h, maka jelaslah

satu pihak memilikingn dengan akad. Jika akadn5Ta

fasakh, jelas pula bahun dia tidak memilikinya. Sebab,

seseorang fidak boleh memiliki barang hattp dengan
akad, karena seandaingra dia boleh memiliki barang
dengan akad, tenfu dia berhak mengelolanln- Begitu
pula, dia tidak boleh memiliki barang dengan berakhimya
lrhiSnr, karena beralfiim5p l<hi57ar fidak menghamskan
kepemilikan- Jadi, jelaslah barang ini ditangsuhkan dan
dilindungi-

Apabila barang yang diperiualbelikan adalah
seoftng budak, lalu penjual memer'dekalrannla,
pemerdekaan ini terlaksana, karena jika dia tetap menjadi
miliknya, maka pemerrdekaan ini reletuan dengan
kepemilikannSp. 

,

Jika kepemilikan atas budak ini telah H*g, h*ln
saja dia berhak atas fasHt, maka pemerdekaannSn inilah
yang diiadikan sebagai fasakh.

Apabila pembeli memerrdekakan budah dalam
t€sus ini bisa ladi penjval mqr-faskh iual beli atau fidak
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men-faakhnga. Jika penjual tdak men-fasldt akad dan
kita berpendapat, bahwa dia memilikinya dengan akad itu
sendiri, atau hta berpendapat akad ini ditangguhkan,
maka pemerdekaanngra ini terlaksana, sebab ini relevan
dengan kepemilikanngra-

Jika ldta berpendapat, dia tdak memiliki barang ini
dengan akad, budak terseb*t tdak merdeka, karena dia
fidak relevan dengan kepemilikannya. Apabila pembeli
men-fasakh akad, dimana kita berpendapat, bahwa dia
fidak memilikinyra dengan akad atau menangguhkanngra-
maka dia tidak merdeka, karena dia tidak sejalan dengan
kepemilikannya.

Apabila hta berpendapat, jika dia memiliki barang
dengan akad, di sini terdapat dua pendapat fuqaha
Slraf i!/!/ah- Abu Al Abbas mengatakan, jika tuanryra
berada, maka budak ini merrdeka, namun jika dalam
kondisi zulit, maka dia fidak merdeka, karena
pemerdekaan sejalan dengan kepemitikanqTa. Selain ifu,
pemerdekaan ini berkaitan dengan hak orang lain.
Kondisi ini serupa dengan pemendekaan brdak yang
digadaikan-

Di antara Ulama mdzhab kami ada yang
berpendapat, bahwa budak ifu tidak merdeka- Pendapat
ini telah di-nash, karena penjual telah memilih faskh,
sedang pembeli memilih meluluskan pemerdekaan- Ketikir
fasakh dan terlaksanan5a al<ad teriadi brsama-sama,
maka fasakhdipriorihskan-

Oleh sebab ihr, apabila pernbeli berkah, 'Aku
meluluskan alad" dan setelah ifu penjual berkah, 'Aku
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men-fankh alod," maka fasakh didahulukan dan
pelaksanaan akad ini batal, sekalipun pelaksanaan akad
lebih dahulu dari fasl<h-

Apabila hta berpendapat, budak itu tidak merdeka,
maka budak dikembalikan pada hak milik penjual- Jika
kita berpendapat, budak tersebut merrdeka, apakah
penjual boleh menarik pemba3nran atau harga si budak?

Abu Al Abbas , kasrs ini
memungldnkan adanSn dua pendapat fuqaha Spfi'[ry.ah:
Pertama, dia boleh menarik pembayraran dan
pemerdekaan ini ditetapkan karena akad, dan dibatalkan
karena fasakh- Kdua, dia menarik harga budak, karena
jual belinSp telah fasakh dan dia berhalangan menarik
kembali barangnSn budald- Jadi, dia menarik harganla,
sarna seperti kasus orang yang membeli budak dengan
pakaian lalu dia memerdekakann3ra- Kemudian, penjual
menemukan aib pada pakaian tersebut lalu
mengembalilonnya, maka dia menarik harga budak ihl.

Apabila seorang penjual menjual kembali barang
dagangan ifu atau menghibahkann5p, findalon ini sah.
Sebab, bisa jadi barang ini milikqTa lalu dia dimilih
dengan akad tersebut dan bisa juga dia milik pernbeli.
Hanya saja, dia berhak melakukan fasakh- Jadi, jrml beli
dan hibah ini menjadi fasakh.

Jika pembeli menjual oblek jual beli atau
menghibahlonntp, dalam hd ini terdapat beberapa
tinjauan. Jika tindakan ini dilakutmn tanpa kerelaan
penjual, juga ada beberapa tinjauan di dalamry7a. Apabila
kita berpendapat, barang ifu ada pada milik peniual,
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pengelolaanngra tdak sah. Dan, jika kita berpendapat,
bahua dia milik pembeli, matra datam kasrs ini terrdapat
dua pendapat fuqaha Slnfi'ilryah-

Abu Sa'id AI Ishthakhri berpendapat, pengelolaan
tnrang tersebut sah dan peniual berhak memilih fasakh-
Ketika dia men-fasakh, mala pengelolaan harta oleh
pihak pembeli batal- Sisi kelilatan pendapat ini, bahua
pengelolaan sejalan dengan kepernilikannya yang telah
ditetapkan ba$ pihak lain, hal ini memiliki hak untuk
dicabut kembali- Kasus ini serupa dengan omng lnng
membeli ladang lrang telah diakad dengan akad syuf'ah,
lalu dia menjualngra.

Di antara ulama madzhab kami ada lrang
berpendapat, bahura pengeloaan harta ini fidak sah,
karena dia menjual objek S7ang berkaitan dengan hak

+.-:i oftmg lain tanpa kerelaanryla, oleh karena itu, praktik ini
fidak sah. Hal ini sarna dengan kasus penggadai yang
menjual barang gadaian-

Apabila pembeli mengelola harta ini atas kerelaan
penjual, maka di sini ada beberapa tinjauan hukum. Jika
pengelolaan tersebut berupa pemerdekaan, maka dia
terlaksana, karena kedua belah pihak rela unfuk
menemskan jual beli. Jika batrpa jual beli atau hibah,
dalam kasus ini ter:dapat dua pendapat fuqaha
$pfi'i5ryah: Pertama, fidak sah karena dia memulai
pengelolaan sebelum kepemilikann5p sernpurna - Kdua,
sah karena larangan pengelolaan harta menjadi hak
penjual, sementara dia telah merelakannlra.
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Penjelasan:

Rdaksi, "Karena ia akad s€rah terirna yang mengharuskan

kepemilikan," ini mengeoralikan hibah- Sebab, pengalihan

kepernilikan dalam hibah tidak melalui alGd, melainkan melalui

penyemhan, dimana redaksi ini irya merrg@lalikan u,asiat-

Redaksi, "Menghamskan kepernilikan hkan ldbbah," karena

hbbah adalah akad semh terima tetapi tdak
kepemilikan. Sebab, selamanya seorang hnlCak fidak akan memiliki

dirin5n. Hanya saja terkait manhat pernerdekaan budak, dia punya

hak memiliki.62

Redaksi, "Mirip dengan pernerdekaan budak yang

digadaikan," malsudn5a menunrt pendapat lnng palirg shahih, dafi
tiga pendapat masyhur yang ada.

Redaksi, "Ditetapkan bagi pihak lain yang pnya hak di

dalamn5ra." Pendapat ini dil<ritsi oleh sebagian frrqgha dan ilmuan

lain yang ahli di bidang bahasa Arab. Mereka merrl,ratakan, kata ghair

tidak bisa didahului alif lam. Begitu pula kata funu dan ba'dh.

Sekalipun demikian, ularna yang lain merrpertolehkannya. Aku (An-

Nawawi) telah menjelaskan masalah ini dalam TaMdb Al Asma' wa

AlAsotat.6s

62 l<ab bqaddum merupakan b€nt-& rnasfraaq ahu dalam redal$i ini terdapat
redaksi. Perkiraan redaksi ufuhryl.a, 's€e€rti Udak ada k€e€rnilikan di dalamnya'.
Iilallahu a'lam.

53 An-Nanrawi menulis daldrr. Tahddb ta Al-hrylat Irrnm Abu Bazzar
Al-Hasan bin Abu Al-Hasan bin Abu AlFlasan ArFNa[Nxi daliln lslab Al Masa'il As-
Safadah, bahwa sejumlah ulama melamng tonhrhan afrf dan larnprdal.orta ghair, kulq
dan b'dh. Ketiga kata ini sdain tidak btsa didefinitiflon dengm idlnktl, juga tidak
dapat didefinitifkan dengan imbuhan alif lan, s€p€rti kahmat k'ala al ghairu dzalik
(orang lain melakukan itu) dan kalirnat alfunHnbmin a/eaA$ehrruhq;a l€bihbaik
dari s€bagian).

Imbuhan alif dan km dalaro kalimat irn tilak b€rfrmgsi mendeniufl<an, mdainkan
unhrk menghindari stuktur idhafah. S€pert bentuk q;air b€dlilb
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Hularn:

ulama madzhab kami mengatakan, mengenai kepemilikan
objek jual beli pada masa khw en Hitnr s1,ant terdapat tiga
pendapat Aqfqiafi'i yang maq,,trur. Pendapat ini dikemukakan oleh
Aslrsyirazi b€riht dalilnya.

Perbn4 obj€k iual beli tersebut mempakan milik pembeli
gtang beralih padanya secara otomatis dengan akad tersebut, dan
harganya menjadi milik pembeli. Al Mawardi mengatakan, demikian
nashbe\au@ dalarn bab zakat fibah.

Kdua, obtek tas€but tetap menjadi milik penjual, fidak
dirniliki oleh pernbdi karali setelah masa lch&/arberakhir dan tidak
terjadi fa*kh, dfonma ini tehp menjadi mirik pembeli.
Al Mawardi nrengatakan, demikian trn nash Aqrqafi,i datam At
Umm.

Ketig4 obj€k inl beli ini ditanggungkan (nru.quf Apabila jual
beli ini beriahn s€rnplma, lorni pLtuslon bahwa dia menjadi milik
pernbeli dengan akad ftu sendiri. Jika fidak dernihan, jelaslah bahwa
kepemilikan perfual fidak hilang. Begitu pula dengan
pemba5raranrrgrq mernrtrt pendapat ini ifu iuga" ditangguhlon.

Dalam tiga p€ndapat ini terrdapat beberapa riwalat 5nng
dikemukakan oleh Al Mr.frawalli dan ularna lainnla.

e.Ult: tr$ ilt or
Redalsi yang s€b.lErIE

q31 t6lr oy otf
Dalam nash AA dsehdan' bahu,a lota Jfiafrdapat did€frnitftan dengan idhafah

pada sebagian t€mpat- s€hni&ra', le al gtnirrn€nSrk pada arti launnny.a. r<ab at
kull maufiik pada lesdmnran, t<afta a/ b'dh mq$vk pada arti sebagian.
Mentrrut pendapat t4 lmhrhan alif hmbisarnasuk ddiln kata*ata ini. Wallahu alhn.
Dikutip crrri Taffi Al tL*n' ta Al lrghd (2/5Wl-

oa Uafnrarqn, ndr Aqrqpf i dahm At t ru4bab zatat frtrah.
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Riuagt Whnn, apabih khiyar ini h* kdtn b€lah pihalq

baik H 'utrarqprat maup.m kh@ majelis atau milik salah satu pihalq

maka objekiual bdi ini milik pihak tersehrt karena b€rhak melala.rkan

pengelolaan harh.

Ril,nayat kedua, Udak ada t<hilaf dalam losus ini. iustu, jika

l<hi5nrini milik penjual, kepernilikan objek ada padanya. Jika l<hi5ar

milik pernbeli, dia tetap menjadi miliknSn. Apabila l<hi5ardimlk oleh

dua belah pihalq objek drnaquflan Beberapa pendapat ini
mengacu pada kondisi t€rs€brt

Riuayat kntigu, beberapa pendapat ini tertolak dalam seluruh

kondisi. Demikian ini pendapat lang paling shahih menurut

mayoritas ulama madzhab karni. Di antara mereka adalah ularna

kalangan Irak dan Al Hafimi. Dernikian pendapat yang dikutip oleh

Ar-Rafi'i.

Imam Al Hararnain merrgatakan, pdra imam menolak tiga

kondisi ini, jika khpzlrdftnfilri-oleh dua belah dhak atau oleh satungra.

Miau mdanjurtkan: Sebagian ulama : Jika

khipr dimilih oleh dua bdah pihak, di sini terdapat beberapa

pendapat Aslrqiafi'i. Jika khitnr dimilik 
"lnh 

p*riml saja, menunrt

perrdapat yang paling shahil\ bahura barang itu miliknga.

Sedanglon ,ika l<hitpr menjadi hak penjual, menunrt

pendapat 1,lang paling shahil\ objek iual beli ini tetap menjadi

miliknya

Irnam Al Flaramain menuhrkan, "Gunrlnr , lebih

tepat kiranSra jika dia diiadilGn pendapat 5ang keempat."

Ularna madzhab kami belbeda pendapat tentang pendapat

SnnS paling shahihdari beberapa pendapat ini. Seiumlah ulama men-
shahiblan pendapat bahqra pernbeli merniliki obi€k jual beli dengan
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akad sendiri. Di antara mereka adalah Syail& Abu Hamid, AI
Mawardi, Al Qadtri Abu A*rThayfu, Irnam Al Haramain, dan gang

lainnp. Pendapat ini diptrtuskan oleh Al Matnmili ddam Al Mrqni,
Sulaim Ar-Razi dalam Al Kifayah dan Al Jr$ani dalam At-T;?hir.
Dernikian ini madzhab Ahmad.

Sejumlah ulama lainngra mqt4nhilil<an pendapat yang

menangguhkan shhrs objek iual be[ dalam rrrEsa khipr. Di antara
riama yangmqt-slnhilrkan pendapat fori arlalah Al Baghawi.

Sementara itlr, kahngan uhma lainnya mqrshahilil<arr
perincian hukum (bfshil. Mereka nrcr{pftakaq tiJr.a khigr ini milik
penjual, menurut pendapat Sang pa[ng slnhih, obiek itu milikngra,

jila khitnrada di tangan pernbdi sa!1 rnenunrt pendapat yarE paling

shahih maka objek menjadi milil<r'4p- DaU iika lch$/ar b€rada di
tangan dua belah pihak, m€nunfr pendapat 1nrE paling shahih, objek

ini ditangguhkan.

Di antara ulama Snng merrsha/rih*an rincian hulilrn ini
adalah Al Qaffal. Ar-Rrryani meriwayadan darir$,a dalam Al Bahr&n
mernberi iq/arat terrtang kes€eakatanqp Perryus.rr Al h5aa k-
Rafi'i ddam dua kitabnyrai Asysfrrh Al lhfudan Al Mulnmrmerr
shahilrl<an pendapat di atas. Perdapat furi dipfilskan oleh Ar-Rr4,ani

dalam Al Hiltph- Walhhu a'lam.

Uraian Huhm-
Ulama madzhab kami mengatakill pendapatspendapat ini

merniliki ban!,ak r.raian hulrurn. Di antara huhrrn-fulurn ini
dipapa*an dalarn beberapa bab. Sebagian tdah dilrlas di dni. S€hrt
mjq misalnlra hulrurn keria 1619 dlalsisr hdalq prin nraupnr

u,anita, gnrg sedang diral, pada rna IfiW-

S30 ll et Uqir*r'S\wahAl Lttrhdz&.ob



Dalam kasus ini, apahh iual b€fi ini terlaksana, hasil kerja ini

menjadi milik pernbeli, iika kita berpendapat kepernilikan diberikan

pada pembeli atau ditangguhkan Xka kih berpendapat, kepemilikan

dibedkan pada perrjml.

Ada dua pendapat frqaha qJafi'i!,yah dalam menanggapi

kasus di atas: P*bn4 yang pafing shahil\ pendapat ini

dikemukakan oleh jumhtr ularna, bahtrua hasil kerja si budak menjadi

milik penjtnl, karena kegernihkan ada di tangannla saat pembelian

tercapai. Abr.r A[ Ath-Thabari mengatakan, dia diberikan pada

pernbeli.

Al Muhwalli dan lainnya berdafih bahrwa penyebab hil*gnyu
kepemilikan p€niual atas objek lang dirual, terjadi di saat adanya

tambahan, narnun, dia tdak punF kdnratan hukurn, sehingga dia

mengila.rti hukum obj€k 1nng diiual. Jadi tambahan ini diberikan

kepada pihak Snng ditetapkan s€bagai p€rnihk objek tersebut.

Jika po,jtnl mqyksal<h akd, hasil kerja hdak menjadi

miliknla, kefika hta berpendapat kepernifikan hak pembeli atau

ditangguhkan.

tain haln5a jika kita berperdapat, bahwa objek tersebut milik
pembeli, dalam hal ini terdapat dua pendapat frrqata Syafi'i9ryah:

Perbma, yang paling shahih hasil k€ria hdak diberikan kepada

pembeli. Kd)a, dib€rikan keeada p€r$ual- Pendapat ini didukung

oleh Abu Irhaq Al lvlaruazi.

Al Mtrtawalli , kedrra pendapat ini merujuk pada

statemen bahwa {6akh mernbablkan akad dari 4 kh&nr atau dari

inti akadnlra.

IGsus ini mernuat dua pendapat frxgha q/afi'iy!/ah dalam

kitab kalangan ulama Khurasan. Pqbn4 yang paling shahih,
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membatalkan masa l{hiynr- Kdua, inti akad. Jika kita

berpendapal membatalkan akad dari sed khiSnr, maka hasil kerja

budak diberikan kepada pembeli. Jika fidak demikian, maka ia

diberikan pada penjual.

Uhrna madzhab kami mengabkan, sanna dalam pengertian

kerja yaifu air sustr, rarnbnrt, buah dan maskawin budak perempuan,

ketika dia disetrrburri secaEr syubhat atau dipaksa untuk bentna.
Singkat kata, sefuruh objek ini sama derrgan hulum hasil kerja budak,

dari segi rincian hukurn maupun khilafrya. Jika budak wanita ini

hamil dan melahirkan pada masa l<hi5ar, karena berada di majelis

akad dalam u,akfu larna, bayi tersehrt sarn dengan hasil kerja.

Apabila hdak wanita atau her,van temak lnng diiual dalam

kondisi sedang rnengandung dan mdahfukan pada masa khi5ar, solusi

huk"rmnya mengacu pada pendapat apakah kehamilan ini punya

hukum tersendiri atau apakah p€rfual boleh mernungut bagian

harga?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat masyhr:r yang

dikemukakan oleh Astrsyirazi beriht dalilnya. Perbma, anak

tersebut tdak sep€rfi anggota hibuh. Mengacu pada pendapat ini,

hukumnya sanra dengan hasil kerja, s€perti sebelumnya.

Mernrnrt pendapat yang pding shahih, pemilik b€rhak

mengambil bagian, sarna seperti kasus peniualan bayi 5nng baru

dilahirkan berikut indulmla. Mengacu pada pendapat ini, bayi 5ang

dikandung dan ibuqn sarna seperti dua oblek yang dijual se@ra

bersamaan.

Jika iual bdi ini dr-fasl<h, kedua objek ini diMkan kepada

penjual. Jika fidak difasal{h dia diberikan kepada pembeli.
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Yang termasuk kasus di atas p.rla, adalah pemerdekaan.

Ketika penjual mernerdekakan budak yang dijual pada masa khi5ar

yang disyaratkan bagi dua belah pihak atau bagi penjual saja,

pemerdekaan ini berlakr, merrurut sehruh pendapat. Kasus ini fidak

memuat khilaf. Dalilnla sebagaimarn dikernukakan oleh AsySyirazi.

Apabila pembeli memerdekakan budak tersebut, disini

terdapat rincian hukurn. Jika kia berp€ndapat kepemilikan diberikan

pada penjual, maka pemerdekaan ini tidak terlaksana, apabila jual

beli jelas-jelas di-faskh- Demikian prrl" ,il<a jual beli ini berlangsung,

menurut pendapat f,,quhu Syaf iyyah 1ang paling shahih. Pendapat

ini telah di-nash, sestrai png telah dikernukakan oleh

AsySyirazi.

Jika kita berpendapat iual beli ini , maka

pemerdekaan juga ditangguhkan. Apabila jml beli telah sempuma,

jelas dia telah terlaksana. Jika tidak dernikian tentu dia belum

terlaksana.

Apabila kita berperrdapat bahr,ra ke,pemilikan bagi penjual,

mengenai terlaksana tidakn5ra pemerdel<aan terrdapat dua pendapat

fuqaha Syrafi'iyyah: Perbma, sesuai hmyi tekstual nasrl AsySyafi'i,

pemerdekaan ini tidak terlaksana derni melindungi hak penjual se@ra

langsung.

Kdua, pemerdekaan ini terlaksarn- Pendapat ini

dikemukakan oleh hnu Suraij. Dengan dernikian terdapat dua

pendapat fuqaha Syafi'iy!/ah. Padapt p'brna, yang diputuskan

oleh AsySyirazi bahwa pemerdekaan ini terlaksana jika dia dalam

kondisi berada atau mampu untuk mernbayar harganya. Jika dia

dalam kondisi sulit atau tidak rnampr, maka ini fidak

terlaksarn, seperti barang fng dihibahkan" ini menunrt pendapat

yang paling shahih.
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Pendapt kdtn, pernadekaan ini terlaksana, baik pemilik

orang yang b€rada marpun dahm kondisi sulit. Jika kita

berpendapat pern€rd*aan ini fidak terlaksana, lalu pernbeli memilih
terjadiryra suafu akad, mengenai hLdrurn terlaksana tidaknSn

pemerdekaan, terrdapat dua pendapat terkait hal ini- Perrdapat yang

paling shahih, bahura pernerdel<aan ini tdak terlaksana.

Jika kita berp€ndapat, pernerdekaan ini terlaksana, apakah

dia terlaksana dari uralfu akad atau mulai dari wakhr
pemerdekaan? Dalam kasus ini terrdapat dua pendapat f,rquhu

Syaf i54,rah. Perdapat yang palirg dnhil\ menyatakan bahwa
pelaksanaan pern€rd€loan hdak hi di mulai dari u,akfu terjadinya

akad.

Apabila kita mengacu pada pendapat Ibnu Suraij maka

mengenai batal tidaknya lhlprpay.alterrdapat dua pendapat fuqaha

$afi'igyah masyhur, png telah dikerrukakan olehAq,rSyirazi bedkut

dalilnya, Pu'bma, lchi5arnya batal, dia hanya bertrak mendapatkan

harga. Kdua, Snng paling shahifi khitnrfrdak batal tetapi tidak bisa

menolak pemerdekaan. Bahkan, jile dia mqyhsakh l<hgar, maka

dia berhak mengambil harga si budalq s€e€rti kasus !,ang sama dalam

pengembalikan barang ahbat aib.

Dengan dernikian, apabila kedua belah pihak bersengketa soal

harga budak sernentara harganya tdak diketahui karena si budak

telah meninggal, fidak bemda di terrpat dan sebagainSn, maka 5nng
dimenangkan adalah pernyataan pernMi, karena dia ibarat

penghutang. Ketentuan ini berlaku'fJm H'rryprmenjadi hak dua belah

pihak atau hak perrinl.

Adapun fua lfiitprtersehrt trarrga mifik pernMi saja maka

pemerdekaannya terhksana menunt s€hrruh tanpa

adanlra khilaf. Sebab, p€rn€rdekaan lni nnmskin serahn dengan
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kepemilikannya dan bisa iuga s€bagai terlaksananla alod. Selain itu,

di dalam pemerdekaan ini fidak terrdapat pernbatalan hak orang lain.

Apabila penjual memerdekaan budak tes€ht, sedangkan

khi5nrmergadi hak pembdi saja, maka rika kita b€rp€ndapat, bahwa

kepernilikan menjadi hak pernbeli pernerdekaan ini tentu tidak

terlaksana, baik jual beli ini telah sernpuma mauprn {6akh. Jika dia

mercfaskhjual beli, di sini terrdapat perrdapat sgdz sebelum yang

mempertimbangkan aspek harta benda-

Kami berpendapat, bahwa pemerrdekaan ini ditangguhkan

dan fidak terlaksana jika jual beli telah sempwn L Jika fidak demikian,

maka memerdekaan budak ini terlaksana.

Apabila hta berpendapat kepemilikan hak perrjual, di sini

terdapat rincian hukum. Jika akd jual beli tun fasakh pemerdekaan

tersebut batal, narnun jika fidak fml<h, rnaka hdak tersebut

merdeka. Maka, jelaslah hulrum mtmul uald- Jika tdak demikian,

tdak akan jelas.

Seandainya peniual mernifiki budak perernpnn ini setelah itu,

maka dua pendapat di atas kernbali b€rlaku- Merrgacu pada pendapat

karni bahwa kepemilikan berada di tangan pernbeli, mengenai

penebpan statw ummul v{ald terrdapat khilaf yarg berlaku dalam

pemerdekaan budak. Jika dia tklak menetapkan status tesebut

seketika ifu juga dar, iual beli sernptrma, maka penetapannlra telah

jelas.

Kalangan ulama Khurasan menyusun khibf dcrlarm pemberian

stafus ummul walad sarna dengan khilaf yarry b€rlakr dalam

pernerdekaan budak. Selanjubrya mereka berbeda pendapat. Ulama

madzhab kami berperrdapat, tentang karajiban harga

anak ummul qahd dibebankan kepada pernMi, sarna dengan

pendapat soal kepemilikannya, berkaitan dengan hak 5nng lazim-
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Jadi, kasus ini sarna seperti pernerdekaan budak yang sdang
digadaikan. Wahhu a'lam.

Masalah berikutrya, hubungan nfm (vwthg. Apabila l<hi5nr

diberikan pada dua bdah pihak atau pada penjual, mengenai

kehalalan huburngan intim bagi penjual ini terrdapat beberapa riv,ayat
pendapat.

Perbma, apabila hta berpendapat, kepemilikan ada di tangan
penjual, maka hubungan intim terfndap budak perempuan lang
dii-,al pa.da masa khiyar ini halal. Jika tdak dernikian, di sini berlaku
dua pendapat fr-quh. Syafi'i!,!/ah. Menr-un-fr pendapat ulama madzhab

kami yang menghalalkan hal ini, hubungan intim ini memuat fasakh
jual beli, termasuk di dalamn5n pengernbalian kepemilikan pada
penjual se@ra bsarnaan atau sebelumnya.

Kdua, jika kita berpendapat tidak ada kepemilikan bagi
penjual, maka hubungan intim tersebtrt haram. Jika tdak demikian,
di sini terdapat dtn fuqaha q/afi'i!,yah. Merrtrrut pendapat ulama
ma&hab kami 5nng mengharamkan hal ini, bahwa kepemilikan
tersebut lemah.

Ketiga, mernutuskan kehalalan intim tersebut

secara pasti. Ar-Raf i perrdapat madzhab dalam kasus

ini, bahwa seluruhnya halal, saat kita menjadikan kepemilikan di

tangan penjual dan sfiatr.rsnp merridi haram jika sebalikn5a, tdak
menjadikan kepernilikan padan5a. Pe"rM tidak dikenai ka,rajiban

mahar sarna sekali, tanpa khilafvlan:r.-

Sementara ifu, intim pernbeli dengan budak
perempuan ini hdnrmrya jelas har:am. [r$tnasin]a, kefika l<hgar

diberlalnrkan bagi dua bdah pihak eu pihak p€rfual saja, sebab jika

dia memiliki objek iual bee ini mernrnrt satu pendapat, kepemilikan

terseburt lernah. Akan t€tapi, pernMi br"dak
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ini, dia frdak dikenai hukurnan M, rnelrntvt sehruh pendapat, tanpa
Hnkfvlarn4 karena adanln kepemilikan atau kesenrpaan pemilikan.

Mengenai maskawiq iika jual beli ini tdah sernpuma, maka
pembeli tidak wajib menrbayamya, ini jika kita b€rperdapat bahwa

kepernilikan ada di tangan per$ual atau ditangguhkan. Jika kita
berpendapat, bahwa keeernilikan berda di tangan penjual, maka di
sini terdapat dta pendapat fraqha Syafi'i!ryah. Menurut pendapat
jumhur, pembeli r,rajib mernbaSar mahar.

Abu Ishaq mengatakan, pernbeli tidak u,ajib mernba5ar mahar

dengan mempertimbangkan harta. Jika dia mqlhsl<h jual beli,

maka dia uajib mernbalnr mahar, ini jika hta berpendapat, bahwa

kepemilikan ada pada p€rfual atau ditanggutrkan- SebaliknSn, jika

kita berpendapat bahura kepernilikan ada di tangan pembeli, maka
dalam kasus ini terdapat dua pendapat frrquhu Syaf i!,yah: Pendapat

SnnS paling shahifi menyehrdran bahwa dia tdak dikenai mahar.

Kdua, dia wajib mernbayar rnahar, lor€na keeernilikanrya lernah

dan telah hilang.

Apabila pemMi menghamili hdak p€r€rnpLran tersebut,

maka anak hasil hubr.rngan ifu senasab dengannla, tanpa khilaf
ulama dalam seluruh pendapat karena dia tdah melalrukan

hubungan intim pada barang miliknya.

Sedangkan isfrH (txdak perempuan png melahirkan anak
dari hubungan intirn dengan tuan atau pihak lain) jika kita
berpendapat kepemilikann5ra ada di tangan perfual, maka dia tidak
ditaapkan. Kemudian, iika jual beli ini sempurna atau pembeli

memilikinya setelah ihr, mengenai tetap tidakrya lstiMterdapat dua
pendapat Aqrs!,afi'i yang maq,fur dalam ka$s omng yang

menggauli budak peremfxnn ormg lain karena ryubhat, kemudian
dia mernilikinga.
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Perbma, menunrt perrdapat grang paling shahih, bahwa istilad
ini tdak ditetapkan. Kdtn, menurut pendapat fuqaha Slnfi'iyyah
lainnya yang lemah, dimana mereka harta,
menyatakan bahwa isfrld ditetapkan saat jual beli telah sernpulna
pasca isfrlad, tanpa khilaf ulama. Mengaor pada pendapat yang
menangguhkan kepernilikan, jika jual beli ini telah sempuma, maka
isfrlad ifi ditetapkan dan jika Udak demikian, maka dia fidak
ditetapkan.

Seandain5a pernMi memiliki budak wanita tersebut setdah
ihr, maka dua pendapat ini b€rlaku. Mengacu pada pendapat kami
bahwa keeernilikan itu dib€dkan keeada pernbeli, maka penetapan
istiladtudapat l<hilafymgtelah disehrtkan , lnng berlaku
dalam pernerdekaan, meskipun dia tidak ditetapkan seketika ifu dan
jual b"li telah sempurna dalam masalah rnahar.

Apabila harga budak telah dit€tapkan, dia mengacu pada hari
kelahimn si budak Jika dia dilahirkan dalam kondisi tanpa nyawa,
pernbeli tidak wajib hargan5ra, karena akad antara dua
belah pihak ini tdak mernuat aib. Kaenttran ini berlaku jilia l&iyar
diMkan pada dtra belah pihak atau bagi penjual saja.

Adapun iilra lfiiJnrini dipenrnhrkkan bagi pembeli saja maka
hukumnSa sang pernbeli halal menggauli budak tersebut, sarna

seperti hukum kehalalan intim bagi penjual, jilrra lfi&ar
ada pada dua belah pihak atau pada penjual saja. Sementara dalam

kasus ini, pmjual haram menggauli budak wanitanya.

Seandainya perfual budak wanita 5Bng dijul ini,
maka pendapat merrgenai ka,uajiban mahar, penehpan stah.rs ummul
walad (istilad dan kamjiban mernb4Tar harga budak, seperti lGsus
yang kami kemukakan pada pihak pernbeli, kefika khi5ar ada pada

dua belah pihak atau pada perfual srr1a. Wallahu a'hm.
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AI Qadhi H$ain mengatakan, apabila kita berpendapat
kepernilikan ada di tangan pernMi dan dia menghamili budak wanita
ifu, sffins ummul unlil ditetapkan dan khi5anya batal. Mengenai
pembatalan hllpr rrlVnl terdapat dtn pendapat frrqaha qnfi'iyyah.

Jika hta mernbatalkan l<hi5ar, maka akad ini sah dan
pembagaran ditetapkan. Jika kita tidak mernbatalkan khi5ar ldu
penjual mernilih terlaksarnnya akad, maka konselmensi hukumnya
sama dengan kasus - Namun jika dia mqyfasl<hjual beli,
apakah stahs ummul qaMini batal?

Apabila kita berpendapat pemerdekaan tersebut tidak batal,
maka isfrlad lebih uama. Jika tidak dernikian, di sini terdapat dua
pendapat frrquhu q/afi'iy!/ah. l-€tak p€ftedaann!,a, bahwa istitad
merupakan tindakan, dia lebih lanat dari pemerrdekaan. Oleh sebab
ifrr, isfrld omng sakit jir 14 orang bodoh, omng sakit dan bapak
terhadap budak r{ranita anatmlB, hukurnnSra adalah sah, namun tidak
dengan pernerdekaannya

Jika hta bahwa bfrld ini tdak f6akh, harga si
budak rnrus dikernbalikan s€balilarya, jika hta berperdapat penjual
berhak lr:.er.rfase,l{hntp, dia merninta kernbali hrdak u/anita ini.
wallahu a'lam. Termaruk dalam kasus ini laihr, jual beli, hibah dan
sehrnrh akad sans dilah*an oleh penjual dan pernbeli. penjdasan

masalah ini telah dipapa*an s€belumnla onlhhu a'lam.

Cabang: Apabila s€s@rang mernbdi hrdak milik seorang
budak u,'anita, kernudian dia memerdekakan keduanya, di sini
terdapat rincian hul<rnn. JiIcE. ldlSnrini milik dua belah pihak, budak
wanita ini mer:dd<a mengacu pada keterangan di atas, bahwa
pernerdekaan p€r$Lral b€daku dan memuat f6ald, ser.ta budak yang
mernMi tdak dim€rd€kakan.
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Apabila kita berpendapat, kepernilikan terhadap si budak

diberikan pada pernMi, karena tindakan tersebut mengindikasikan

pembatalan hak pernifk hrdak, ini pendapat fng paling shahih

Sernentara ihr menunrt pendapat frrquhu Syafi'iyyah yang

mengatakan terjadinya pernerdekaan pembeli sebagai rincian hukum

atas statemen bahrrra kegernilikan bagi pernbeli, maka budak tersebut

merdeka, namun hrdak unnita ini fidak merdeka.

Adapun 'f:Jr'a khw ini diberilGn pada pembeli budak, dalam

kasus ini terdapat tiga pendapat fuqaha S!/afi'il,yah: Perhna, yarrg

paling shahih hdak tersebut merdeka karena pembeli telah

alod- Dan, hukum asal menyebutkan

berlangsr:ngnya slrafu akad.

Kdua, hdak u/anita ini merrdeka karena pemerdekaannya

fasakh, maka dia didahuhrkan atas terjadinya akad. Oleh sebab itu,

seandainya salah safu pihak mqrfasl<h al<ad atau pihak lain

melangsungkannya, rnaka fasakhlebih diprioritaskan.

Ketiga, salah safu dari dua budak ini fidak merdeka. Adapun
jM khiWrini diberikan kepada pernbeli budak saja, maka tuan yang

memerdekakan (mu'@ jika dinisbatkan pada budak tersebut, dia

adalah seorang pernMi. Maka, l{hiJ/ar diMkan kepada pemilik

budak. Sedangkan iika dinisbatkan pada budak wanita, dia adalah

pembeli dan khitnr diberikan pada pemililmya. Mengenai

kemerdekaan merelca berdua terdapat l<hilafyangtelah disinggung di

depan.

fu-Rafi'i dan ularna y'ang berfatr /a dari beliau mengatakan,

pernerdekaan terhadap salah satu budak ini tdak berlaku saat itu
juga. Sebab, hsal<hpernilik budak berlaku terhadap budak wanita itu,

jika fidak dernildart rnaka dia han5a berlaku pada budak lelaki saja.
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Andaikan kasus ini berlaku dernikian dan kedua budak

tersebut dimerdekakan oleh pernbeli budak wanita, maka hendaknya

dia meng-qig*lan hukrn pada lrasrs sebelumngTa. Jika l<h&ar

diberikan pada dua bdah pihah maka budak ihr merdeka, n unun

tidak halnya dengan budak rffanita, ini menurut pendapat 5ang ealing
shahih.

Jil<a l<higrharrla diberikan pada orang Snng memerdekakan

saja, di sini tardapat tiga pendapat frqaha q/afi'i5ryah: Pahna,
budak itu dimerdekakan. Kdua, hanla budak wanita yang

dimardelakan. Dan, hukum ketiga telah jelas. Walbhu a'lam.

Sementara itu, kefika salah safu pihak 5nng hansaksi
mernerdekakan salah satu budak yang diiual, Al Qadhi Husain

berpendapat, jika kita khigr dapat mencegah

kepenrilikan, maka pernerdekaan bamng yang diiualnla berlaku.

Apabila kita berpendapat, bahun pernerdekaan ini fidak

mengharnbat kepernilikan, lalu kita berkata padanla, "Tent:kan

salah satunya untuk dimerdekakan," jika dia menentukan budak

png dimerdekakan, maka ka$rs ini sama dengan pemardekaan

pembeli pada masa l<hi5ar. Jika dia menenhfian barang 5nng dijual,

maka jelas pemerdekaan ini berlaku.

***

Astrsgrazi & berkata: Apabila barang lpng
diperiualbelilnn adalah seorang budak wanita, penjual
fidak terlarang r.rnhrk menggaulinSa, karena dia tetap
sebagai pemililqp menurut sebagian pendapat dan juga
berhak mengernbalikan dalam kepemilikannf menurut
sebagian pendapat. Jadi, apabita pembeli menggauli
budak tersebut, maka iual beli ifi fasakh-
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Pembeli fidak boleh menggauli budak tersebut,
karena menunrt salah safu pendapat, dia tdak
memilikinyra- Merrurut pendapat kedtn, hak pembeli
dilindungi, jadi fidak ditretahui apalr*r dia memiliki budak
itu atau fidali?

Menun-fr pendapat ketigu, pembeli memiliki budak
wanita tersebut dengan kepemilikan yang fidak tetap.
Artingra, jika pembeli menggauli budak ini, dia fidak
dikenai hukuman had- Apabila dia menghamilin3Ta, maka
nasab anak dinisbatkan kepadanSla dan dia terlahir
merdeka, karena mungkin saja dia berada dalam
kepemilikan atau serupa kepemilikan.

Sementara ifu, hukum mahar, harga si anak dan
status budak wanita ini sebagai tmtmul umlad, mengacu
pada beberapa pendapat. Apabila penjual melatrukan jual
beli ini setelah hubungan intim pembeli --dan ldta
berpendapat, bahura kepemilikan diberikan pada pembeli
atau ditangguhkarts maka dia fidak wajib membalrar
mahar dan harga si anah serta budak unnita ini menjadi
ummul umld, karena dia berstatus sebagai budaknya.

Apabila kita berpendapat, bahura kepemilikan atas
bamng lpng dijual ada di tangan peniual, maka pembeli
uajib mernbagrar mahar- Namun, Abu Ishaq berpendapat,
dia tidak uajib memba3nr mahar, seperti halnya dia tidak
unjib mernbaSnr upah ahs lrang diberilnn
sang budak Pendapat madzhab adalah pendapat lpng
pertann, karena dia menggauli barang milik penjrnl- Lain
halnlp dengan pela5Tarnn, karena menrpakan
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findakan pemanfaatan dengan cara lrang mubah,
sementara hubungan intim ini fidak mubah.

Sementara mengenai harga anak budak ini,
terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'ig7ah: Pertama,
pembeli tidak wajib membayar harga anak tersebut
karena budak perempuan tersebut melahirkannya dalam
kepemilikan si penjual. Acuannla adalah saat melahirkan.
Dimana harga anak tersebut berganfung pada kondisi
kelahirannya.

Kdua, pembeli waiib membayar harga anak
tersebut, karena kehamilan ini terjadi pada budak bukan
miliknya. Y.rrg menjadi acuan adalah kondisi kehamilan,
karena dia mempakan keadaan nrsakryTa budak lrang
dijual. Penentuan harga budak ini ditangsuhkan pada saat
melahirkan, karena tdak mungkin memprediksi hargargn
di saat kehamilan- [-antas, apakah budak unrrita ini
menjadi un mu umlad? Di sini terdapat dua pendapat Aslr
Slraf i, sama seperti kasr:s orang yang menghamili budak
wanita milik orang lain secara syfthat.

Adapun jika penjual merrfaskh iuat beli dan
budak wanita ini kembali dalam kepemilikanrrya, dalam
hal ini terdapat rincian kasus. Jika kih berpendapat,
bahwa kepemilikan ini ada di tangan penjual atau di-
mauquf-l<art, maka dia wajib membalnr mahar dan harga
si anak secar:r otomatis budak wanita ini tidak seketika ifu
menjadi ummul umlad.

Apakah budak wanita ini menjadi ummul unld iika
pembeli memilikinya? Di sini terdapat dua pendapat As5r

Syaf i. Apabila kita berpendapat kepemilikan ada di
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tangan pernbeli, maka perrbdi fidak wajib membayar
mahar, karena hubungan intim tersebut sesuai dengan
kepemilikannya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat, bahwa pernbeli urajib membagrar mahar,
karena keeernifikannf atas tdak unnita ini belum
sempurr-r- Konsekuensi hukum ini batal apabila penjual
telah melalnilran iual beli-

Meruiuk pada perdapat Abu Al Abbas, budak
wanita ini merrjdi ummrl unld" seperti hulqn dia bisa
mer'deka IIra dimerrdekakan tnnngra. Apakah penjual
berhak menarik harga atau perrbalTaranryn? Dalam hal
ini terrdapat drn perxCapat ftrgha Slraf ilr!/ah, yang tetah
kami jeladran datam bahasan penrerrdekaan budak.

Merrurut pendapat yar4; di.nash, budak wanita ini
fidak merrjadi tmtmul sralil bagi si penjual, karena hak
penjual fidak gugur- Hak tersebut fidak gugur oleh
tindakan pembeli yans merrgtramili budak wanita itu.

Apabila pembeli merniliki budak wanita ini setelah
kejadian di atas, mala dia merriadi ummul w:alad. Sebab,
budak unrrita di atas tidak m€nidi ummul walad bagi si
pembeli selretilia ifu karerra dar{ra hak penjual- Ketika
pembeli mernilikin5Ta, maka scaftr otomatis budak
tersebnt merrjadi ummi unld-

Apabila seseormg menrbeli budak wanita65 lalu dia
melahirlon pada rr.rs.r ldtigar, apakah bayr tersebut

es Oahm naskah Ar-Rukabi pernbahmn lnl menpdl pasal tersendiri.
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masuk dalam ranah hul$rn jual beli? Dalam hat ini
terdapat dua pendapat AqrSlraf i:

Pertama, bayi tersebut terlibat dalam hukum jual
beli, karena itu dia pun mcti dihargai- Perrdapat ini
shahih. Sebab, sesuatu !/ang punlra ardil dalam
penenfuan harga setelah terpisah dari rahim induknS;a,

dia juga menenfukan harga jual sebelum terpisah dari
induknya seperti air susu.

Kedua, bayi ini fidak pxmlra hulum dan tidak ikut
andil menenfukan harga, karerra dia mangilarti hukum
induknya dalam hal pemerdelman- IGrena ifu, bayi ini
fidak mempengaruhi harga ibun3n, seperti anggob fubuh

37ang lain.

Apabila kita berpendapat, bahura bayi tersebut
punya hukum sendiri, maka lcdudukan dia dan ibunSn

sarna seperti dua objek lpng dipe{ualbelikan-

Apabila kita berperrdapat bahura bayi ini fidak
punya hulilm sendiri, maka di sini ada beberapa
pertimbangan. Jika akad ini berlangsung dan kita
berpendapat bahua kepemililran beralih dengan akad
tersebut atau ditangguhton, maka keduarr5Ta (budak

unnita dan bayinld menjadi milik pernbeli-

Sebalikn5p, iika kita berperrdapat bahura barang
dimilih dengan akad dan berakhim5Ta khigar, maka bayi
tersebut milik si penjual- Apabila akad int faekh dan kita
berpendapat, bahwa barang dimiliki derrgan akad dan
beraktrimya khigf atau tdta berpendapat bahwa ia
ditangguhkan, maka bayi tersehfr milik perfml-
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Apabila kita berperrdapat dia dimiliki dengan akad,
maka dia milik pembeli- Abu Ishaq mengatakan, anak
tersebut milik penjual, karena mengacu pada pendapat
ini, pemerdekaan lrang dilakukan oleh pembeli fidak
berlaku- Pendapat ini keliru, karena pemerdekaan
memerlukan kepemilikan lnng sempurna, sedangkan
penisbatan ketunrnan fidak mernbufuhkan kepemilikan
yang s€mpurna.

Perrielasan:

IGsus-lostrs di atas ildah sangat gamblang. Penjelasannya

telah disingung pada pasal . Wallahu a'lam.

***

Aqrsyirazi *, trerlrata: Apabila barang yang
diperjualbelikan nrsak di bngan pembeli pada masa
Irhiyar, malra pihak lnng berhak khi5nr boleh men-faskh
atau menenrskan aled. Sebab, kebuhrtran (hajafl yang
merrgundang adarrla khitpr nt masih berlaku setelah
barang tqsebut rusall

Apabila pihak tersebut men-fasakh jual beli,
pembeli u,aiib memba3rar nilai barang tersebut, karena dia
fidak mungkin mengernbalikan barang ini, oleh karena ifu
dia urafb mengembalikan nilaingp-

Apabila tdta melanjutkan al{ad, di sini terdapat
rincian ka$s- Jila kita berperrdapat pembeli memiliki
barang ihr derrgan aliad ifu sendiri atau ditangguhkan,
rnale barang tersebut rusak dalam kepemilikann5p. Jika
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kita berpendapat, dia dimilik dengan akad dan
berlangsungnya khignr, maka pembeli wajib membalrar
nilai barang lfu- Wallahu a'lam.

Penjelasan:

Rdaksi, "Maka wajib mernbalnr nilainya," jika diganti dangan

kalimat, "Wajib merrberikan gantinya," tenfu ihr l€bih baik dan lebih

urnurn, unfuk mernasrkkan barang lrang s€nlpa pada losus

kenrsakan barang yang puryra padanan.

Ulama madzhab kami mengatakan, apabila barang dagangan

rusak pada masa khw di tangan pernMi, maka l{hitar frak
terpuhrs. Jr.rsutr, l<higr ini tetap ba'laku unhrk mqr-hsl<h dan

menenrskan akad bagi orcmg 5ang bofiak atasn5a, berdasarkan

alasan 5ang dikernulokan oleh Aslrsyirazi.

Para ulama lolangan l(hurasan merr5atakan, apabila barang

rusak di tangan pernbeli, disini ada beberapa tinjauan. Jika kita

berpendapat, bahwa keeemilikan diberikan pada penjual, maka jual

beli tersebtrt hsal<h, seperti barang 1nng rusak.

Jika kita , bahwa bamng ini rnilik pernbeli atau

ditangsuhkan, di sini juga ada beberapa tinjauan. Apabila dia dinrsak

oleh omng lain, konselmensi mengaqr pada kasus

barang itu rusak oleh bencana alam. Dalam kasl.rs ini

terdapat l<hikfyargakan karni kemukakan narfi ins5a Allah-

Jika hta berpendapat, akad ini ksl<h, maka konsekuensi

sarrr seperti orcrng lain yang merusak bamng

sebelum s€rah terima. Hukum l<asr.ls ini akan dijelaskan narfi insg
Allah.
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Apabila kita berpendapat, akad ini fidak ksakh. pendapat ini
paling shahih, dernikian pula dalam kastrs ini. Jika lual beli telah
sernpurna, pengganti dari suafu barang diberikan kepada pembeli,
narnun jika belum sernpurna, maka dia diberikan kepada penjual.

Apabila pernbeli merusak barang tersebut, dia dikenai
pernbayraran. Jika dia memsaknya di tangan penjual dan kita
menjadikan pemsakannya sebagai serah terima, maka kasus ini sama
hulr,l. seandainya pembeli merusakan barang dagangan yang ada di
tangann5n.

Apabila pembeli merusak barang dagangan yang ada di
tangan perrrbeli, AI Mutar,ralli berpendapat, apakah hukum

sama seperti perusakan 5nng dilahftan orcng lain atau
seperti barang lnng rusak karena bencana alam? Dalam kastrs ini
terrdapat l<hilaf yarry masgrhur.

AI Qadhi Husain berpendapat, apabila penjual merusak
barang dagangan !,ang berada di tangann5ra sendiri dan kita
berpendapat bahwa kepernilikan ada padan5ra, maka akad jual beli
tersehrt fasakh.

Jika hta berpendapat, bahwa kepemilikan ada di tangan
pernbeli, terkait fasakh udaknga jual beli tersebut, di sini tardapat dtn
pendapat Aqrslafi'i. Jika kita b€rygtdapat iual b.liryn frdak fasakh,
rnaka lthitnr pihak peniual babl. &mentara mengenai l<hilarpihak
pernbeli, di sini terrdapat dua pendapat frrquhu slafi'i!ryah. Jika kita
berp€ndapat, l<hiz,nrlrtidak batal, lalu dia mqfaskhiual beli, maka
konselnrensi hukumnya telah ielas. S€balilm!,a jil{a dia
melanganngkan al<ad i-l beli, pernbeli berhak menarik nilai barang

SEng rusak dari p€rfual dan dia menarik pernbalprannSp dari
pernMi.
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Cabang: Ulama madzhab kami berpendapat, apabila

barang yang diperjualbelikan rusak se@ra alami pada masa khi5nr,

dalam hal ini terdapat hukum. Jika kenrsakan tersebut

terjadi sebelum serah terima, maka jual beli in fasal<h-

Namun jika kenrsakan ini terjadi setelah serah terima, dan

kitaberpendapat, bahura keeernihlon ada di tangan penjual, maka

jual beli ini juga f6akh- Karena itu, penjual mengembalikan

pembayaran dan pernbeli menganti barang tersebut pada pihak

penjual, benrpa barang sei€nis atau lnng senilai- Mengenai

mekanisme p€nilaian baftrng, terdapat pertdaan pendapat grang

masyhur, dimana ini berlaku dalam tata cara penggantian barang

yang diterima dengan penawaran.

Jika kita berpendapat, bahwa kepemilikan ada di tangan

pembeli atau ditangguhkan, di sini terdapat dua pendapat fuqaha

Syaf i5yah atau dua perrdapat AsfSlafi'i. Pertama, jual beli ini

fasakh karena teriadinya kertrsakan sebelum penetapan akad.

Kedua, yang paling shahih,jual beli frdak fasakh, karena kerusakan

ini masuk dalam tanggungan pembeli sebab telah terjadinya serah

terima. Pernberian lflrasa unfuk mqvhskh akad tidak

berpenganrh apa pun, sann seperti kasus l<hi5nrarb-

Apabila kita berpendapaf jual beli iru fasal<h, maka pembeli

wajib membayar nilai barang- Imam Al Haramain mengatakan,

dalam kasus ini kami memufuskan acuan nilai barang pada hari

terjadinya kerusakan, karena kepemilikan sebelum ifu ada di

tangan pembeli.

Apabila hta berperrdapat tidak adanya fasakh akad, maka

terkait keterpufusan l<hi51ar terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'i54yah: Pabm4 klr@np terpufus saIrLI seperti terpuhrsnya

khiyar pengembalian barang karena aib akibat rusakn5n barang

Al Majmt'SyrahAt lutuhadzdzab ll tUg



lang diiual- Kdua, pendapat yang paling shahih, menyatakan

bahwa mfurung fidak terputrs, seperti kasus perbedaan soal

harga barang udak menghalangi keberlangsungan khiyar. Berbeda

dengan losrs pengembalian banng yang cacat, karena kondisi

damrat di sini tertutup dengan ganti rugi.

Jika kita menrjuk pada pendapat pertama, maka akad jual

beli ini ditetaplon dan pernbayaran harus dipenuhi. Sedangkan jika

kta menllacu pda kedua, jika akad tersebut telah

sempurna, maka pembagnran u,aiib dipenuhi. Jika tidak demikian,

nilai barang ini wajib dibalpr oleh pembeli dan penjual

mengernbalikan pernbayarannya.

Apabila dua belah pihak bersengketa soal kadar nilai barang

yang rusalq maka pemSTataan yang dimenangkan adalah

pemlahan pembeli lnng didukung sumpah. Sejumlah ulama

ma&hab kami memuhrskan tdak adanp fasakh akad.

Apabila kita berpendapat, bahwa kepemilikan ada di tangan

penjual, {ernikian pesan teksttral Asy-Syirazi- Imam Al
Haramain berperrdapat, mereka mengemukakan rincian hukum

berikut. Seandain!,a dia tidak mqr-ksakh akad jual beli sampai

masa khitpr b€Nalfiir, maka penjual wajib mengembalikan

pembalraran dan pernbeli menyerahkan nilai barang. Imam Al
Haramain menambahkan, ini ielas keliru- Wallahu a'lam.

Cabang: Seandaintp sebagian barang png dijual rusak

pada rrrs-l khigpr setelah pernbdi menerima barang-misalnya ia

mernbeli dr.ra orang hdah lalu menerima keduanya tetapi salah

satr.rrla cacat, rnaka t€rkait pernbatalan akad atas barang yang

rusak berla}u lfiihf yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila
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akad ini faakh, pada bryian akhir pembahasan ini terdapat dua

pendapat terrhng b{e qldiliqah{pernllahan akad).

Jika ,ual b€li ini fidak {asakh, roaka hal ini masih

merryisakan Wrrtpr pada hdak yang tasisa, ini jika kita

merrgatalcan bahra ee€rbolehkanntfia rnengernbalikan kedua

hrdak temsetrfr, flra d[a rsribdi keduanla dengan q;arat khiyar.

Namun jika tdah ilrnla ffirerg€nai penetapan klitpr terhadap

barang lpng t€!sb4 roaka terdapat drn perrdapat fuqaha

q,nafi'i!,yah yarr11 tdah dbehrt<an sebefumr$E- Ketika l{h@
bamrg ini masih ts$sq bfu pernMi manfmkla maka dia unjib
merrgernbalikan bardng b€!ilct nilai barang 1ang rusak.

C-abang: Seamdairrya perr&eli menerima barang dagangan

pada urasa ldr@kerrrudian rruritiplonrrgra pada peniual, lalu dia

nrsak di tanganqra, rrnka l6rs ini sama seperti barang yang

rusak d[ tarEan perrfiefi- B*l€r\ apabila kita merinci kasus ini
pada staternen bahila lrcp€rrritlran ada di tansan perrjual, maka

dalarn liasus ini iual be& terseh-t f*alfi dan pernbeli berhak

menarik pernba5Bran &on merr$erikan nilai barang ifu. Dernikian

pendapat 1nng ditedmn okh AGDarirni dan ulama yang lain.

Imam Al Hamrnain nt€dqayadwrnp dari AstFshaidalani.

SetanrtrUn, Astr$raeiahni menjelaskan kernungkinan

grrgrurg,a nilai bra1g aldhat kerusalon ba!:dng png teriadi setelah

dikernbalilnn pada p€ntrf,c .Al Qadtri Husain merrgutip dari nash

Aslrqpf i bahpa p€dee u@ menrbagar nihi barang.

Al Qadhi m€ngphlwr, Iosus ini menrpakan cabang dari

staternen balura kqanifilm ada di tangan pernbeli- Sernerrtara

dia rusak di tarrysanrilra t@€ma kelruasaan orang yang menerima

titipan se@na hio.erri sailEr dengan kerrenangan omng yang
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menitipkan. Al Qadhi melanlrtkan, di sini tadapat pendapat lain
bahwa akad tersebt-rt fasakh. Walhhu a'bm.

Cabang: Ulama rnadzhab kami rnangatakan, penjual tidak
wajib menyemhkan bararry yarrg diind dan pembeli juga tidak
wajib menyerahkan perr,rba5paran dalam nrasa khiSnr. seandainya

salah safu pihak merryuahkan (bararrg atau pembayaran) secara
suka rela, lchi5nr tqsehrt fidal( batal dan pihak lain tidak boleh
dipaksa unfuk menlgahkan (bamrg atau pembayaran)nya.
Bahkan, pihak ini bolefr rnenarik kernbali barang yang telah
disemhkan. Demikian ini pendapat maddrab.

Dalam lGsus ini terdapat ftrquha Syafi'iyyah yang
dhaif, bahwa pihak lrang telah mer5rerahkan barang atau

fidak boleh kernbali. Dia boleh
mengambil barang lprlg r.l. di pihak lafo! (sebagai kompensasi dari
barang 3nng dissahkan) tarrpa kereharqp- Di antara ulama Snng
meriwaSratkan pendapat ffi adalah ArRaf i

Cabang: Ar-Rafi'i merryatdran, apabila seseorang

membeli istrinyra (budak Fng @trs isbi) dengan slarat khgnr,
kemudian dia mcralakrrya pada nErsir lchi5ar, di sini terdapat
beberapa tiniauan. Apabitra dd Fal be& foti telah sempuma dan
kita berpendapat bahwa kepernitlon ada di tangan pembeli atau
diangguhkan, maka &abk tori tdak ififL Sebaliknla jika kita
berpendapat bahura kryernillkan a& & tangan penjual, maka
thalak tersebut jiltrL rnsrurut p€ndapat frrqaha S5afi'iyyah yang
paling shahih.
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Selanjuturya apabila dia menfasakh akad dan kita

berpendapat bahwa kepemilikan ada di tangan penjual atau

ditangguhkan, maka jahrhlah thalak ihr dan jika kita berpendapat

bahwa kepemilikan ada di tangan pembeli, dalam hal ini terdapat

dua pendapat fuqaha Syafi'[yah.

Dalam masa kh&rn pembeli tidak boleh menggauli budak

wanita yang dijual, karena dia tidak tahu apakah hubungan intim

ini dilakukan atas dasar kepemilikan atau karena ikatan suami-isti?

Demikian ini pendapat shahih yang telah di-nash- Di sini terdapat

pendapat fuqaha Syafi'iSryah yang dha'if, yang menlntakan bahwa

pembeli boleh menggaulinya.

Ar-Ruyani mengatakan, apabila jual beli ini terlaksana,

apakah pembeli wajib memastikan kebersihan rahimnya {tdak
dalam kondisi hamil, istibra)? Di sini juga terdapat dua pendapat

fuqaha Syafi'iyyah merujuk pada bolehnya hubungan intim. Jika

kita mengharamkan hubungan tersebut, maka dia wajib istibra,

narnun jika tidak haram, dia Udak wajib melakukan isfibn.

Ar-Ruyani melanjutkan, apabila jual beli irri. ksalrt, md<a

ada beberapa rincian hukum. Jika kita berpendapat kepemilikan

ada di tangan penjual atau ditangguhkan, maka status

pemikahanya seperti sedia kala. Namun, jika kita berpendapat

bahwa kepemilikan ada di tangan pembeli, dalam kasus ini

terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'lyah: Perbma, jual beli ini

fasakh karena hubungan ini terjadi dalam kepemilikannya. Kdua,
menurut Ar-Ruyani, ini merupakan zhahir madzhab AsySyafi'i xB

yang manyatakan bahwa pemikahan ifu tetap dalam kondisi sedia

kala. Sebab, kepemilikannyra tidak tetap.

Ar-Ruynni , apabila orang tersebut menalak

wanita ifu, kemudian melakukan iitibm, setelah ifu menrjuknya
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pada masa khigr, jika jual beli ini telah sernpulna, maka rujuk
tersebut batal. Jika dia men-fasakh nikah dan kita berpendapat
bahwa dia tidak bisa memilikinya dengan akad atau ditangguhkan,
maka rujuk ini sah. Namun jika kitab berpendapat bahwa dia
memilikinya dengan akad ifu sendiri, maka mengenai keabsahan
rujuk ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'i5ryah.

PasaL Beberapa masalah dan cabang kasus yang
berkaitan dengan bab l<hiSnrdalam iual beli.

Di antaranSa, disebutkan dalam Ash-Shahihain dari hnu
Umar S bahwa Nabi $ bersaMa,

)4u,q
.)dt;yyC:rti'. L

'Dua belah pihak tnng beriual bet masing-masing dai
merel<a berhak khiSnr dengan 5png lain selana kedua4n belum
bapiah, kecuali jual beli l<hiyar. "

Dalam riwayat lain disebutkan, $r ttt<i bi 'lf

t)t; "Keanali jual beti tercebut khiSnr', pada riwayat lainnya, ')i

+tb t;L:Jet H "Abu salah seoftng dari merel<a memberi

pilihan pda pihak lain". Rir,rayat lain menyebutkan , gU.,):t{'t(
'pt 'u5, Dia berl<ab pda pihak lain, 'pihhlah'."

Para ulama dari kalangan ulama ma&hab kami berbeda
pendapat dalam memahami maksud saMa Rasulullah S, 'Kecuali
jual beli khiSnr'. Penafsiran mereka terpecah menjadi tiga
pendapat AqlSyafi'i yang telah dihimpun oleh Al Qadhi Husain
dalam Ta'liqnya, Ar-Rq/ani dan ulama ma&hab kami lainnya.
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Pertama, pendapat yang paling shahih, makzudnya pilihan

setelah sempurnanlra akad dan s€belum meninggalkan maielis

akad. Bunyr hadits ini sdengkapnSTa bisa dibahasakan kembali

menjadi, "Dua belah pihak berhak l<hi5nr selama belum berpisah,

kecuali mereka saling menrberi pilihan di majelis, maka jual beli ini

ditetapkan berdasarkan pilihan tersebut dan tidak berlangsung

terus menerus hingga PerPisahan-

Kdua, artinlp, kecuali iual beli yang mensyaratkan khiWr

syantselama tiga hari atau kurang dari itu. Khi5nrdalam jual beli

ini tidak berakhir derrgan perpisahan, melainkan terus berlangsung

sampai masa khi5nryarydiqranean berakhir-

Ketiga, maks,rd hadits ini, ialah keorali iual beli yang

mensyaratkan tdak ada khi5ar bagi dua belah pihak di majelis.

Jadi, ;ual beli ini ditetapkan dengan akad saja, tanpa adanya

khryar. Pendapat ini relevan dengan pendapat dha'if di atas yang

bersumber dari ularna madztnb kami, dalam kasus dua belah pihak

yang bertransaksi tarrpa lchi5nr maielis-

Kami berpendapat, bahura jual beli ini sah dan tidak ada

khryar.Jadi, jual beli tersebut fasakh mentrrut beberapa pendapat

yang menafsirkan hadits di atas- Ulama madzhab kami sepakat

unfuk mentarjih pendapat pertama- Pendapat tersebut di-nasrl oleh

AsySyafi'i dan mereka merrgutipnln dari beliau-

Mayoritas Ulama madzhab karni mernbatalkan di luar

pendapat ini dan merrlalahkan ulama png berpendapat demikian.

Di antara kalangan mtrhaddits yang merajihkan pendapat tersebut

adalah Al Baihaiqi. Beliau merruturkan, dua rftyaSrat yang temkhir

dari beberapa riurapt yang At111 kernukakan mengindikasikan

bahwa maksud pendapat pertama adalah 1nng paling utama-
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SelanjutrSra AI Baihaqi memaparkan beberapa dalil dan
men-dha'ifl<an dalil 1nng mengkontemSra. Al Baihaqi melanjutkan,
ban5nk kalangan ahli ilmu yang melemahkan atsar yang dikutip
dari Umar r* berikut: "Jual beli merupakan akad atau khi5nr.

Dalam jual beli tdak bol€h sSarat mernuhrskan lfispr.Sementara
maksud j@l bli l<hi5nr yaitu pilihan setelah jual beli atau jual beli
yang mensyaratkan lhilnr tiga hari. I{hiyar kedua belah pihak
tidak terpuhrs sebab perpisahan."

Al Baihaqi menegaskan, bahun menumt pendapat yang

shahih, malsudnya yaifu pilihan setelah jual beli. Sebab, Nafi'
terkadang mengungkapkan dengan redaksi, "Jual beli khiyar' dart
terkadang menafsirkannya. Rir,vapt Abu Daud dari Nafi, dari Ibnu
Umar, mernperielas keterangan ini. Ibnu Umar berkata: Rasulullah

$ bersabda,

zl

)V'& ot<;"tf ,G1-ji & )WL-p$r
'Dua belah pihak tnng On mrt *ri ,**r, kh/n, sampai

mereka beryisah, abu terjadi jual beli khiyar."

Al Baihaqi menambahkan, Nafi' terkadang meriwayatkan
dengan redaksi "Atau salah safu pihak berkata pada pihak lain,
'Pilitilah'." Hadits ini diriunyatkan oleh Muslim dalam Shahibnya.
Demikian pemlrataan Al Baihaqi.

Di antara ulama lang mengemukakan pendapat pertama

dari kalangan muhadits lainnSn adalah At-Tirmi&i. At-Tirmidzi
menSatakan dalam Jami'-nya Srang masyhur: "Artinya, kecuali
pembeli mernberi pilihan pada p€r$ual setelah ijab jud, beli.

Apabila pernbeli mendatangi perfual lalu memilih jual beli, maka
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setelah itu kedua belah pihak Udak berhak khignnnnfumenfasakh
jual beli, sekalipun mereka tidak berpisah.

At-Tirmidzi mengatakan, demikian penielasan AsgrSyafi'i

dan ularna lainnla. Begrtu pula Spikh Abu Hamid dan ulama

madzhab kami mengutip penjelasan ini dari AqrSyafi'i. Banpk
ulama yang menegaskan perrdapat ini. Ulama lrang mengulas

lfiilaf dari mereka, prn met slnhibkan keterangan tersebut-

Ibnu Al Mun&ir dalam Al lqmaf mengutip penjelasan ini

dari Suft,ran Ats-Tsauri, Al Atrza'i, Sufuan bin Lt/ainah, Ubaidillah

bin Al Hasan Al Anbari, AqlSSrafi'i, dan Ishaq bin Rahaunih.

Wallahu a'km.

Cabang: Al Muzani mengatakan dalam Al Mul<hbshar:

Asy-Spfi'i berkata: Setiap dua belah pihak png bertransaksi

dagangan, barang, penukaran uang, dan sebagainya, masing

masing berhak atas khi5nr hingga keduarrSp berpisah: yaihr

berpisah secara fisik.

Al Qadhi Hr-sain, Ar-Rrlnni dan png lainnya mengatakan,

Ar-Ruyani melakukan kesalahan pada ucapan 'Dagangan dan

barang", karena keduanya sarna. Sebenamla AqrSyafi'i berkata

"Dalam jual beli salaf (pesanan) atau barang". Yang dimaksud

sr,lafyartu jual beli salam (pesanan).

Redaksi, "Perpisahan fuft," mengecualikan penafsiran Abu

Hanifah yang mengatakan: "Maksud petlon hadits ini lnittl
sampai keduaryn berpisah derrgan-ucapan. Ini pertanda akad jual

beli telah sempurna. Wallahu a'lam.
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Cabang: AsySyafi'i menyatakan dalam Mukhtashar Al
Muzani Tidak mengapa memberikan pembayaran berupa uang
tunai dalam jual beli khppr. Ulama ma&hab kami menjelaskan,
bahwa maksud "pembayaran uang tunai," yaifu menyerahkannya

langsung pada penjual.

Ulama ma&hab kami menuturkan, fidak dimakruhkan
menyerahkan pembalaran pada penjual dalam masa khi5nr darr
penyerahan barang pada pembeli dalam masa khilpr.Demikian
ini madzhab kami, yang didukung oleh Abu Hanifah.

Malik berpendapat, menyerahkan pembayaran dalam masa

kh@ar hukumnya makruh. Dia diserahkan setelah khiyar berakhir.

Malik menyatakan, serah terima pembayaran termasuk ke dalam
pengelolaan harta. Sementara pengelolaan harta sebelum
berakhimya masa l<hiyarbdaklah diperbolehkan. Selain itu, praktik
ini mehgakibatkan akad ini menjadi jual beli dan pesanan.

Selain itu, apabila pembeli telah menyerahkan pembayaran
pada penjual, kemudian kedua belah pihak menbatalkan jual beli,

pembayaran itu harus dikembalikan. Jadi, praktik ini seolah-olah
pembeli meminjamkan pembayaran dan menariknya kembali
sebelum digunakan. Jual beli sekaligus pesanan jelas dilarang.

Ulama madzhab kami berargumen bahwa serah terima
merupakan salah safu hukum akad. Jadi, dalam masa l<hi5nr da
sarna dengan fasal<h dan berlangsungnya akad. Dimana juga tidak
ada unsur darurat unfuk menyerahkan pembalnran pada masa

kh$ar.Sesuatu yang tidak darurat tentu tidak dilarang, karena

larangan penyerahan pembayaran sebelum berakhimya masa

khi5nradalah demi menjaga hak dua belah pihak.

Apabila kedua belah pihak sama-sama rela melakukan
serah terima sebelum berakhir khignr, hal ini dipertolehkan,
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seperti halnya pengurungan akad dan sebagainya. Adapun

pemyataan, "Serah terima merupakan pengelolaan," hd ini tidak

dapat diterima oleh ulama madzhab kami. Begitu pun mereka

tidak menerima praktik ini sebagai jual beli berikut pesanan.

Redaksi ini tidak menyinggrrng praktik tersebut atau muamalah

sejenisnya . Wallahu a'latn.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahvrn ketika pembeli

menyerahkan pembaSnran kepada penjual di masa khijnr atau
penjual menyerahkan barang Sang dijual kepada pembeli, menumt

kami, ulama sepakat, bahwa khiya, mereka tidak terputus. Al

Qadhi Husain mengutip dari Malik tentang gugumya khiyar
mereka, karena praktik ini mengindikasikan sikap suka sama suka.

Ulama madzhab kami berhujjah bahwa maksud penyerahan

ini adalah terlepas dari ikatan tanggungan. Al Qadhi Husain

mengatakan: Apakah setelah itu setiap pihak boleh menarik

barang dari tangan pemiliknya kefika dia telah memenuhi

kompensasi yang lain? Di sini tendapat dua pendapat fr-rqaha

Syafi'iyyah: Perbma, dia boleh mengambiln5n, karena penyerahan

ini tidak menggugurkan khiyar. Jadi, dia juga tidak menggugurkan

hak untuk menahan. Kdua, dia tidak boleh mengambilnya, karena

dia memuat isyarat pengguguran hak untuk menahan.

Cabang: Apabila kita menyertakan penahanan barang

pada masa lfiiWr ataru khgnr maj,elis dengan penambahan harga,

pengurangan atau penambahan khiWr atau kedua belah pihak

memperbolehkan dan menspratkan uang tunai atau sebagainSa,

apakah hal tersebut dapat disertakan?

Dalam losLrs ini terdapat tiga pendapat frrquhu Syafi'i5yah

yarrg insya Allah akan kami paparkan berilut rincian kasusnya
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secara panjang lebar pada bab syarat yang memsak jual beli.

Perkma, menunrt pendapat png paling shahih, dia seperti fahor
yang bersamaan dengan akad. Kdua, perbuatan tersebut

percuma. KefrQa,jika penyertaan ini terdapat dalam khi5nr maielis,

maka dia seperti faktor yang bersamaan dengan akad, namun jika

dia berada dalam khi5nrsyarat maka perbuatan tersebut percuma.

Wallahu a'latn.

Cabang: PenSrusun Al Bahr mengatakan, ketika terjadi

serah terima pembaSaran dengan pembayaran yang lain pada

masa l<hi5ar, kemudian kedua belah pihak men-fasl<h akad, maka

mereka wajib mengembalikan pemba5nrannya. Masingmasing

pihak tdak boleh menahan barang yang ada di tangannp setelah

ditagih oleh pemiliknya.

Ketika pemilik barang menagihnln, dia tidak boleh berkata,

'Aku ildak akan mengembalikann5ra sebelum engkau

mengembalikannya." Jushl, kefika salah satu pihak mulai

menagih, pihak lain hams mengembalikannya, kemudian dia

memberikan barang yang ada di tangannya.

Pen5rusun N Bahr menambahkan, Iain halnfn jika pembeli

berkata, 'Aku udak akan menyerahkan barang sebelum dia

menyerahkan pembaSraran." Pernbeli berkata, "Alftl tidak akan

menyemhkan pembaynran, sebelum dia menyerahkan barang."

Maka, masing-masing pihak menahan barang yang ada di

tangannya sampai mengembalikan kepada pemiliknya. Pendapat

ini bertentangan dengan pendapat 5nng masyhur.

' Perbedaannya, fasakh dalam kasus ini menghilangkan

hulurn akad dan menetapkan penyerahanan atas dasar hukum

penguasaan barans bukan akad, sementara p€nguasaan barang
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meniscalakan p€ngernbalian- Sedangkan di sini terdapat
penyerahan melalui alGd dan akad meniscayakan adanya
penyerahan (barang dan pernbayaran) dari dua belah pihak.

C-abang: Madzhab para ulama mengenai syarat khilnr
Pensgraratan khQ/ar dip€rbolehkan berdasarkan ijma'. Namun,

mereka berbeda perdapat soal batasan qBrat khitnr.

Menurut madznab kami, perqnntan khignr diperbolehkan
selama tiga hari atau hrrang dari ifu. Pensyaratan kh$nrlebih dari
tiga hari tdaklah dipqbolehlmn- Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Hanifuh, Abdullah bin qEbramah, 7ak dan Al Atza'i dalam

satu rir*ngratngn.

hnu Abi I-aila, Al Flasan bin Shalih, Ubaidillah bin Al
Hasan Al Anburi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu
Tsaur, Abu Yusuf, Muhamamd, Ibnu Al Mun&ir, Daud dan para

ahli fiKih sekaligus muhadib mernperbolehlon qBrat khiyardalam
selunrh jenis barang sesuai k€buhfian. Misalnya, l<hi5nr pada jual

beli pakaian selama s€hari atau dua hari, sedang dalam jual beli

budak u/anita dan semisakrya selama enarn atau fujuh hari dan

khgnrjr:albeli rumah selarna satu bulan.

Cabang: Madzhab para ulama k€fika dua belah pihak

berlual beli dengan qTarat lfi@r tanpa batas. Menr:nrt madzhab

kami, jual beli tersebut batal karerra ghanr. Pendapat

ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan fuqaha

Hanafilah.

Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahrrra jual beli ini sah,

sementara AhlSamya batal. Al Auza'i dan hnu Abi l.aila
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mengabkan, i.ral beli tersebut sah dan syaratnya batal. Demikian

ini berdasarkan sabda Rasnrhrllah $,

,.
'khnuh syant tnng tidak terantum dalam Kibb Allah

adalah bbl"
Mereka mergnbkarq hadits ini secara zhahir menegaskan

batalnya q;arat khiSnrdan sahnya jual beli. Malik berpendapat, jual

beli tersehrt sah dan kedua belah pihak berhak khSpr dalam

rentang uralfu yang pantas - Wallahu a'lam.

**!t

Bab: Barang lpng Boleh dan tidak Boleh
Diperjualbelikan

Aslrsyirad a berkata: Barang ada dua jenis:

Najis dan suci- Barang naiis terbagi dua: Naiis dengan
sendirinya dan najis karena terkena najis lain. Barang
najis dengan sendiringra fidak boleh diperiualbelikan,
misalrya seperti arriing, babi, khamer, kotoran hewan
dan naiis sejenisrr5Ta-

DalilqTa !/aitu hadits yang diriwaSntkan oleh
Jabir a$ bahua Rasulullah $ bersaMa,

/fti -#\ ;;.rt € ?"'}.;;'oillr bL

'7ti"'c\tj

.jy,;. iatqV c;y;k
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'Sesungguhnya AIIah g mengharaml<an jual beli
khamer, bangkai, babi, dan berhala-"

Abu Mas'ud At Badari66 dan Abu Hurairah rg
meriwayatkan bahwa Rasulullah # melarang hasil
penjualan anjing. Beliau menetapkan larangan jual beli
anjing, babi, bangkai, dan kami mengqiSpskan barang-
barang najis lainn5;a-

Penjelasan:

Hadits Jabir rg diriwa5ptkan oleh Al Bukhari dan Muslim

dalam Shahibnya secara panjang lebar. Kedua rdaksi hadits ini
dari Jabir, yang berbunyi: Dia mendengar Rasulullah $ bersabda

pada tahun panaklukan kota Makkah, -saat itu ia berada di
Makkah- " Sungguh Allah dan RasuLIVp menghanml<an jual beli

khamer, bangkai, babi, dan berhala." Ditanyakan, "Wahai

Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, karena orang-orang

biasa menggunakannya sebagai pelumas kapal, meminpki kulit
dan bahan bakar lampu?"

Beliau menjawab, " Tidak, dia hanm. "Ketka itu, Rasulullah

g bersabda, l*q j i';,-a W:ie ?? ,3ii'r lt sx;,.i1' ;zu
t.,.

.afrJt tJltU "semoga Atlah menenngi Yahudi. S,nggrrh ketika

Dia menghanmkan merel<a menjadilan lauk dan

menjualn5n. Jadi, mqel<a memakan banglai.'

llata hamalah4 pada hadits di atas, bermakna ahmalahu,

artinln "menjadikan lauk"-

ee Dahm nasloh czEtk Al Mind-+-btertulis "lbnu lvlas'ud"- Iri keliru.
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sernentara ifu hadits Abu Mas'ud Ar Badari Al Anshari
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi hadits ini
berbunyi: "Rasulullah melarang hasil penjualan anjing, imbalan
pelacur, dan upah juru ramal."

Adapun hadits Abu Hurairah diritvayatkan oleh Abu Daud
dengan sanad hasan, dengan redaksi hadits hnu Mas'ud. Nama
asli Ibnu Mas'ud yaitu Amr bin Amr Al Anshari Al Badari.

Mayoritas ulama mengatakan, dia ([bnu Mas,ud) tidak turut
ke Badar bersama Rasulullah dalam peperangan ynng terkenal itu.
hnu Mas'ud mendapat julukan "Al Badari" karena dia tinggal di
Badar, bukan terlibat dalam perang Badar.

Muhammad bin Ishaq lmam AI Maghazi, Muhammad bin
Syihab Az-Ztrhri Imam Al Maghazi, ulama lainnya, dan
Muhammad bin Isma'il AI Bukhari, pen!^rsun Ash-shahih,
menyatakan dalam shahibnya: Ibnu Mas'ud terlibat dalarn perang
Badar- Mereka sepakat bahwa hnu Mas'ud furut daram Aqabatur
Ridhwan bersama 70 sahabat lainnyra.

hnu Mas'ud adalah sahabat termuda 5nng meriwayatkan
102 hadits dari Nabi #t. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan
sembilan hadits darinya. Al Bukhari meriwayat satu hadits yang
berteda, sementara Muslim berjumlah fujuh hadits. Beliau tinggal
di Kufah dan meninggal di sana. sumber lain menyebutkan, bahwa
hnu Mas'ud meninggal dunia di Madinah.

Sementara ifu, kata As-Sirjin, -atau As-Sarkin, ada juga

lnng menyebuhrya As-Sarqir> telah dipapar{<an pada avrnl
pembahasan tentang thaharah. Wallahu a'km.
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Hukum:

Pada awal kitab jual beli telah disebutkan bahwa syarat jual

beli ada lima, 1nifu barang yang diperjualbelikan suci, berguna, bisa

diserahkan, diketahui keberadaannya dan dimiliki oleh pihak yang

melangsungkan akad.

Asy-Syirazi mengawali bahasan kali ini dengan syarat

pertama, yaifu barang yang diperjualbelikan suci. Beliau

menyatakan, baht*n barang najis ada dua jenis: Perbrna, najis

dengan sendirin5ra seperti anjing, babi, binatang persilangan dari

atau dari salah satunla, l<hamer, nabidz, kotoran

binatang, kotomn manusia, minyak bangkai, urat bangkai dan

rambut bangkai, -jika kita berpendapat sesuai madzhab, bahwa

bulu bangkai termasuk najis. Begitu juga bulu bangkai, susu hewan

Srang tidak boleh dimakan- jika mengacu pendapat ma&hab Snng
menggolongkanqn sebagai najis dan seluruh barang najis lainryn.

Menunrt kami, ulama sepakat, bahwa barang-barang ini
tidak boleh diperiualbelikan. Demikian ini baik anjing tersebut

terlatih maupun Udak, bail< khamer tersebut berharga mauptrn

Udak. Dalil masalah ini telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Wallahu a'lam.

Cabang: Al Failaj (kokon, indang sutera) adalah bagian

dari ulat sutera. Al Qadhi Husain dalam Fakw*nya dan ulama

yang lain mengatakan, bahwa indang sutera yang berada di dalam
perut ulat sutera yang mati, boleh diperjualbelikan. Sebab,

keberadaan kokon sutera mengindikasikan kesehatan ulat. Dia
sama seperti najis yang ada di dalam perut binatang.
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Mad<a ne.enarnbahkan- baft dia dind demgan cara
ditimbaqg rriaLqr,m tanpa ditirnbar.,rg, haik ulat tersehs masih hidup
mauFrn s,dah n'rati- Ularr@ sepakat, bahwa iual bdi kokon ini
dipeftokedm - Wabhu a'hm-

Catmng: Ularoa rnadzhah lomi mengatalon, rnergenai

iual b€li filgs 
'rdslq 

te&r tmam prE tdal( halal dirnakan
dagingrBn ddN ulat ssera brdryt em perdapat ftqAha
Syafi't !,ah m€risacu pada hdom srri Udalrya sentrrl hal ini

Pa*pt FAm4 da sd dan boleh dilat Adapun ulat
sutera bol€h @ral daliln keaean ldfr.p, rnernunrt kesepakaan
ularna, karena dia terrnm.rk hforatang yar€ bergtmE see€rti
biratang lahrry. Aqrqrrad tehh rmengulas rnasatah tuii pada
akhir bab ffi, dirnana pe4Fhffiurya tdah diuraikan @a bab
menghihrgfuaoa naiis- Derndkian rn€rnlrtd rndztnb kanni-

Abu Hanfrhh merrgahl@r" iral b€fr benih dan ulat sdera
tidak dipeftoletrlwr- DaH l@lafr. baftnra ulat stera suci dan
uerrnanra+ l@ena itu dia ffi diparualbdikan see€rti buang
zuci dan ber$ma lafon4la-

'C,abang: Hul$rn binatutg 1nng fdak bol€h dirnalon
dagingrlra- Pada bab rnengfxkigilEn nafis t@rf tebh nr,erryinggung
tiga p€ndapat ftryha $nf iE4p&u Pa#pt Fm" 1arg pating
shaltihdan paeng haftHr@ bfrratang tersdrut rraib-

Pept*da bahra btolatang toii srrci dan halal diminurn
air suslr4Fa- {.Jhma r.w%e karrd mengatakar\ iika kita
berpardaed, bahra &a maib, rnata dia fidak bd€h
diperluabeffimu
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Al Mutawalli dan ulama lainnya berpendapat, jika kita

mengatakan bahwa dia suci dan air susunlra halal untuk diminum,

maka dia boleh diperiualbelikan. Jika kita berperrdapat bahwa dia

suci yang air susunya udak halal unfuk diminum, maka apabila dia

punya manfaat tertentu, dia boleh diperiual belikan, namun jika

tidak punya manfaat khusus, maka dia udak boleh dijual.

Cabang: Kami telah ielaskan bahwa jual beli khamer

hukumnya batal, baik penjualnya seorang mr,rslim mauprn kafir

dzimmi atau kedua belah pihak kafir dzimmi atau orang muslim

mewakilkan pada ka{ir dzimni untuk membelikan khamer,

menurut kami selumh praktik ini batal, tanpa l<hilafulama.

Abu Hanifah : Seorang muslim boleh

menrakilkan pada l<afir ddmmi untuk memperjualbelikan khamq-

Pendapat ini fasid dan bertentangan dengan beberapa hadits

shahih yang melarang jual bek khamq.

Cabang: Jual beli khamer dan segala bentuk

pengelolaann5ra, hukumn5n haram bagr ahli dzimmah (l<afir

dzimm) seperti keharaman pmktik ini bagi seorang muslim-

Demikian ini mertrpakan ma&hab kami. Abu Hanifah

mengatakan, bahwa iual beli tersebut tidak hamm bagi mereka-

Al Mutawalli mengatakan, masalah di atas didasarkan pada

hukum asal yang sudah dikenal dalam ushul fikih. Menurut kami,

orang kafir dikenai hukum-hukum stnn'. Semerrtam menurut

mereka, orang kafir Udak dikenai hukum gnm'. Masalah ini sudah

disinggung dalam bab menghilangkan najis.
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Cabang: Seandainsra seseoremg mencederai anjing, babi,

atau memsak kotoran binatang, tahi burung merpati, kulit bangkai

sebelum disamak dan barang najis lainnya milik orang lain,

menunrt kami, dia trdak wajib memba5rar nilainla. ndak ada khilaf
dalam masalah ini.

Al Maunrdi mengatakan: Ulama madzhab kami berkata:

Belum diketahui adanla pertedaan pandapat bahura orang yang

melukai anjing terlatih Udak dikenai denda, sampai Malik

mengemukakan pendapat ini.

Cabang: Kami telah jelaskan bahua menurut ma&hab

kami, jual beli anjing tdak dipertolehkan, baik terlatih maupun

Udak, baik masih kecil maupun strdah besar dan orang

membunuhn5a tidak dikenai denda. Pendapat ini dikemukakan

oleh jumhur ulama. Dernikian ini madzhab Abu Hurairah, Al
Hasan Al Bashri, Al Auza'i, Rabi'ah, Al Hakarn, Hammad,

Ahmad, Daud, Ibnu Al Mun&ir dan lain sebagairyTa.

Abu Hanifah mengatakan, jual beli seh.uuh jenis anjing yang

berguna sah dan pembunuhn5ra wajib membayar denda.

Ibnu Al Mun&ir meriunyatkan dari Jabir, Atha' dan An-Nakha'i

mengenai bolehnya jual beli aniing unhrk berburu, bukan untuk

pemanfaatan lainnya-

Malik berpendapat, jual beli anjing Udak dipeltolehkan dan

wajib memba5rar denda bagi orang yang membunuhnya, sekalipun

dia anjing pemburu atau heuan temak. Ada juga riwayat seperti

madzhab kami yrang dikerrukakan oleh Malik dan satu riwayat

seperti madzhab Abu Hanifah.
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Ulama yang memperbolehkan jual beli anjing berhujjah
dengan hadits yang diriwalntkan dari Abu Hurairah rg, dari Nabi

S: Bahwa beliau melarang hasil penjr-ralan anjing, selain anjing
pemburu.

Dalam rir*npt lain disebutkan, 'Tiga lnng seluruhnya
haram". Beliau lalu menyebutkan "Upah hilamah, bayaran pelacur,

hasil penjualan anjing, ka.rali anjing pemburu".

Diriwayatkan dari Umar rg bahura dia pemah mengganti

anjing milik orang lain dengan 20 ekor unta.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa dia
memutuskan denda bagi seseorang !/ang membunuh anjing
sebesar 40 dirham dan memufuskan denda bagi orang lnng
membunuh anjing penjaga dengan seekor kambing gibas.

Selain ifu, arding mempakan heuran yang boleh
dimanfaatkan, sarna sepe,rti rul@n futul. Di samping ifu boleh juga
meruasiatkan dan memanfuatkannya. Anjins sama dengan keledai.
Ulama madzhab kami berhuiiatr dengan beberapa hadits shahih
mengenai larangan iual befi anjing. larangan ini berkonsekuensi
rusaknya jual beli. S€bab, orang yang membunuhnya (atau

melukainya) fidak dik€nai d€nda-

Ada bangrak hadib yang menjelaskan mmalah di atas. Di
antaranya lnitu hadits Abtr Mas'ud Al Badari bahura Rasulullah $
melarang hasil penjmhn anjing, imbalan melacur dan upah juru
ramal. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah 6 bahun Rasululah #i
melarang hasil penjualan darah, hasil penjmlan anjing dan upah
melacur. Beliau melalmat pemakan riba, orang lnng
mannkilkann5n, perempxm lrang mentato fubuhnp, dan
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perempuan yang ditato. Beliau juga melaknat orang yang

membuat patung. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij i{&, dia berkata:

Rasulullah g bersabda, ;e,t q .j3r *i* 1fzj,jrr 
t-J5

+ 'r;llt " pul2uium sebagai tul<ang hiianah itu kotor, uph
pelacur adalah kotor dan hasil penjualan anjing juga kotor. "Hadits

ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zubatr, dia berkata: Aku bertanya

pada Jabir rg tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Beliau

menjawab: Nabi $ melarang hal ifu. Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim.

Diriwayatkan dari hnu Abbas rg, dia berkata: Nabi $
melarang hasil penjualan anjing. Beliau berkata, "Jika s*eorang
dabng menagih pembaSnran anjing, penuhilah telapak tangannja

dengan tanah. " Hadits ini diriunyatkan oleh Abu Daud dengan

sanad yang shahih-

Diriwayatkan dari Abu Humirah &, dia berkata: Rasulullah

$ bersabd u,'ri;!t fr'li69r3r 'ory f: ..ifir 'rikl "H*it
anjing frdak iaa, bqitu pr.tta upah penmal dan

penghasilan pelaa.tr.'Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud

dengan sanad yang shahihatau hasan.

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata: "Aku melihat

Rasulullah $ seorang diri di Ar-Rulal. Beliau lalu mengarahkan

pandangan ke langit seraya berdoa, 'Semoga Allah melalmat

Yahudi. Tiga kali. 'Surgguh, Allah menghannkan lemak pda
maeka, lalu merel<a menjual dan mqnal<an pemba5nnnnga.

Smgguh, ketika Allah menghanml<an suafu l<aum unfuk malan
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sesuafu, Dia juga menghanmkan hasil penjualannya pada
mereka. " Hadits ini diriurayatkan oleh Abu Daud dengan sanad

yarrg shahih.

Selain itu, anjing herpan najis 5nng tidak boleh
diperjualbelikan, sarna seperti babi.

Adapun tanggapan atas beberapa hadits dan a/sar yang

dikemukakan oleh mereka, seluruh ar[lumen ni dha'il menurut
kesepakatan para ahli hadits- Demikian pula At-Tirmidzi, Ad-
Daruquthni dan Al Baihaqi menjelaskan k*dha'#an dalil tersebut.

Sebab, mereka tidak membedakan antara anjing yang terlatih dan
tidak terlatih. Justr.r, memperbolehkan jual beli seluruh jenis

anjing. Hadits-hadits irrr dha'ifyarryberbeda satu sama lain.

Tanggapan atas anjing 37ang diqilnskan dengan macan tufuI
dan sejenisnya, sebagai b€ril$t- Macan fufuI hularmnya sama suci,

lain halnln dengan aniing. Sdangkan tanggapan atas pengqi5rasan

bolehnya mer,rnsiatkan aniing, yaifu dalam wasiat diperbolehkan
hal-hal yang mungkin 6dak dip€rbolehkan dalarn ynng lain. Karena
ifu, boleh meunsiatkan sesr,rafu 5ang tidak diketahui, sesuafu yang

tidak ada di ternpat dan budak png melarrikan din. Wallahu a'lam-

hnu Al Mundzir mengatakan, ulama lrang memperbolehkan
jual beli anjing yang terlatih tdak perlu dihiraukan, karena
bertentangan dengan hadits shahih dari Rasr.ilullah $. hnu Al
Mun&ir menqgaskan, bahura larangan Rasulullah * berlaku

umum 5ang mencakup seluruh jenis anjing. Tidak diketahui adanya
khabar 3rang kokadiktif dengan ini. Malsudnya, hadits
yarg shahih-

Al Baihaqi mengatakar\ bahua sanad yang disebutkan
dalam hadits tentang aniing pernburu, tillak tercarrfum dalam
hadits-hadits shahih Walhhu a'lam.
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Cabang: Jual beli kucing piaraan diperbolehkan, tanpa

khilaf menurut kami, kecuali keterangan yang dikemukakan oleh

Al Baghawi dalam kitabnya, Syarh Mukhtashar Al Muzani, dali
Ibnu Al Qash, bahwa dia berkata: Tidak diperbolehkan. Pendapat

ini syadz, batil dan ditolak. Menunrt pendapat masyhur, bahwa hal

ini diperbolehkan.

Pendapat di atas dikemukakan oleh jumhur ulama yang

dinukil oleh Al Qadhi Ipdh dari jumhur.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, umat sepakat

diperbolehkannya memelihara kucing. Bahkan, hnu Abbas, hnu
Sirin, Al Hakam, Hammad, Malik, Ats-Tsawi, AsySyafi'i, Ahmad,

Ishaq, Abu Hanifah dan seluruh ulama fikih rasionalis memberi

dispensasi jual beli kucing.

hnu Al Mun&ir menambahkan, bahwa sejumlah ulama

memakruhkan jual beli kucing. Di antara mereka adalah Abu

Hurairah, Mujahid, Thawus dan Jabir bin Zaid.

Ibnu Al Mun&ir berkata, jika tertukti ada larangan jual beli

kucing yang shahih dari Nabi $, tentu jual beli tersebut batil.

Namun jika tdak terbukti, maka jual beli ini dipertolehkan.

Dernikian ini pemyataan hnu Al Mundzir.

Ulama yang melarang jual beli kucing berhujjah dengan

hadits Abu Az-Zubair, dia berkah: Alm bertanya kepada Jabir

tentang hasil jual beli anjing dan kucing. Beliau menjawab, "Nabi

if$ melarang hal tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Ulama madzhab kami berhujjah bahwa kucing merupakan

her,van yang suci dan bisa dimanfaatkan. Kucing telah memenuhi

seluruh syarat jual beli dengan khiSnr, karena itu dia boleh dijual,
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seperti keledai dan baghal- Tanggapan atas hadits ini bisa ditinjau

dari dua perspektif.

Pertama, tanggapan Abu AI Abbas bin Al Qash, Abu
Sulaiman Al Khaththabi, Al Qaffal dan ulama lainn5n, bahwa yang

dimaksud adalah kucing liar. Jual beli kucing liar tidak sah, karena

dia tidak bisa dimanfaatkan, kecuali menurut pendapat dha'if yarg
memperbolehkan untuk konsumsi kucing liar.

Kdua, maksudrya malmth bnzih- Lebih jelasnya, larangan

menurut kebiasaan atas toleransi yang diper{<enakan masyarakat-

Namun, mereka menganggap aib praktik ini secara adat. Dua

tanggapan ini bisa dfadikan pedoman.

Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi

dan hnu Al Mundzir bahwa hadits ni dhar4 adalah pendapat

keliru. Sebab, hadits ini tercanfum dalam Shahih Mtslim, dengan

sanad shahih.

PemSrataan hnu Al Mun&ir, yang bahua
hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dad
Hammad bin Salamah, juga keliru. Muslim merir*rayatkan hadits

ini dalam Shahilrnya dari riwayat Ma'qil bin Ubaidillah, dari Abu
Az-Zubat- Kedua perir,rm5rat ini tsiqah, dimana mereka

meriwayatkannya dari Abu Az-Zuban. Wallahu a'lam-

Cabang: Ibnu Al Mun&ir mengatakan, para ulama

sepakat tentang keharaman jual beli bangkai, l<hama, dan babi.

hnu Al Mun&ir menambahkan, mereka berbeda pendapat soal

pemanfaatan wadah khamer.67 Ibnu Sirin, Al Hakam, Hammad,

5z Synn, sQenis kantong png biasa gunakan sebagai wadah Hnmq- Sedangkan
As-Sinn terbuat dari kulit 37ang sering untrk minurn khamq br
mengubahnya menjadi cuka- Karena ih1 dia berbeda dengan bahamn di sini.
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Aqlsyafi'i, Ahmad dan Ishaq melarang hal ini. sementara AI
Hasan Al Bashri, Al Auza'i, Malik, Abu Hanifah dan Abu yusuf
memberi dispensasi penggunaan wadah tersebut.

Cabang: Madzhab kami yang masyhur menyebutkan
bahwa tulang sajah hukumnya najis, baik diambil setelah
disembelih atau setelah dia mati. Kami punya pendapat fuqaha
syafi'iyyah s5ndz yang menyebutkan bahwa furu'g bangkai
hukumnya suci. Penjelasannya telah dipaparkan dalam Bab
Perabotan.

Pada bab makanan telah disinggung pura pendapat yang
syadz bahwa daging gajah halal untuk dimakan. Karena itu, jika
gajah disembelih, maka tulangnya suci. Menurut pendapat
madzhab, secara mutlak hrl*g gajah najis. Dia tidak boleh
diperjualbelikan dan hasil penjualannya tidak halal. pmdapat ini
dikemukakan oleh Thawus, Atha' bin Abu Rabbah, umar bin
AMul Aziz, Malik dan Ahmad.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, urwah bin Az-zubar
memberi dispensasi kasus ini. Ma&hab ulama yang
mengharamkanngn itu lebih shahih.

cabang: Jual beli kotoran binatang yang boleh dimakan,
tidak boleh dimakan dan tahi merpati hukumnya batil. Hasil
penjualannya haram. Abu Hanifah mengatakan, bahwa jual beli
kotoran binatang dipertolehkan sesuai kesepakatan ulama di
berbagai wilayah, tanpa ada pengingkaran dari mereka- Kotoran
binatang boleh dimanfaatkan karena ihr dia boleh diperjualbelikan,
seperti barang yang lain.

Sl4 ll .U Uoj*u'SyoaltAl tutuhadzdzab



Ulama madzhab kami berhujjah dengan hadits hnu Abbas

di atas bahwa Nabi $ bersabda, ?" ,* {i e ?? ,it ii,r L1

.:rt;|'&b 'sunguh ketika Alkh nensh;nkan ,ouu* p";
stafu kautn, mda Dia mazgtnnmlen pnbyannnya. " Hadits
irn shahih seperti penjelasan baru saja dipaparlmn.

Dalil ini bersiht urnurn kecrrali perkara png dikecualikan

dengan dalil yang lain seperti keledai, budak, dan sebagainya.

Alasan lainn5n, bahwa kotoran binatang termasuk najis

Snng berwujud (ar), karenanSra dia tidak boleh diperjualbelikan

seperti tinja. Ulama sepakat untuk membatalkan jual beli tinja,

sekalipun dia bermanfaat.

Sementara itu, tanggapan atas argumen yang mereka

kemukakan seperti dikemukakan oleh Al Maurardi bahwa jual beli

tinja hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh dan hina. Hal ihr

tidak bisa menjadi hujjah dalam agama Islam. Adapun pemyataan

mereka, tinja bermanfaat, hal ifu sarna saja dengan barang yang

lain. Bedanya, bahwa tinja ifu najis sementara lainnya bukanlah

naiis.

Cabang, menurut lorni, kulit bangkai tdak bohh
diperjualbelikan, sementara menurut jumhur dia Udak boleh

diperjualbelikan sebelum disarnak. Abu Hanihh memperbolehkan
jual beli kulit bangkai. Dalil kedua ma&hab ini sama seperti dalil

dalam kasus sebelumnlp.

Diantara rilama, ada yang bataln5n jual beli

kulit bangkai dari;umhur ulama yaitu Al Abdari dalam
pernbahasan tentang tha*rarah.
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Cabang: Ulama madzhab .kami dan lainnya sepakat
bahtqa andaikan seseorang mempunyai beberapa ekor anjing yang
boleh dimanfaatkan secara mubah, seperti anjing pemburu dan

anjing penjaga ladang, lalu dia meninggal, maka anjing tersebut
dibagikan kepada ahli warisnya. Demihan halnya kotoran
binatang, kulit bangkai dan najis lainnya gang bermanfaat boleh
dibagikan pada ahli rraaris.

I ,, C-abang: Meurasiatkan anjing, kotoran dan bertagai najis
lainn3n yang berguna dipertolehkan menurut kesepakatan ulama.
Mengenai boleh tidaknSa menyannkan dan menghibahkan anjing,
maka di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'igyah masyhur.
Pertama, png paling shahih, bahwa penye\ raan dan hibah anjing
ini batal. Kami akan menjelaskan seluruh kasus ini pada
bahasannya, insln Allah. Ulama sepakat anjing boleh diwariskan,
tanpa perbedaan pendapat. Di antara ulama yang mengutip
kesepakatan ini yaitu Ad-Darimi.

Cabang: Ad-Darimi mengatakan, boleh membagi anjing,
narnun bukan dalam jual beli. Al Baghawi berpendapat dalam
kitabnya, Mul<htashar Al Muani, apabila seseorang ',,rnfat dan
meninggalkan beberapa ekor anjing, dalam kasus ini terdapat tiga
pendapat fuqaha $afi'i3yah: Pendapt Perbna, mensyaratkan
bahwa anjing tersebut dibagi berdasarkan harganya. Ad-Darimi
mengatakan, pendapat im dha'if,l<aruraanjing tidak ada nilainya.

Pendapt Kdua, dibagi melalui cara pemanfaatan.
Pendapat lain menyebutkan, dengan cara pindah tangan.
Pendapat Ketiga, menyebutkan bahwa anjing tersebut tdak
dibagikan, melainkan ditinggalkan trntuk ahli waris. Sama seperti
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orang yang wafat meninggalkan beberapa ahli waris dan mutiara

yang tidak bisa dibagi, dia ditinggalkan untuk mereka. Demikian

keterangan yang dikemukakan oleh Al Baghawi.

Menurut pendapat yang paling shahih, batn ra mutiara

tersebut dibagikan menunrt acuan harganya ketika dia punya nilai

tertenhr seperti benda berharga lainnya. Wallahu a'larn.

Aslrsyirazi & berkata: Hukum mendapatkan

najis, terdapat rincian hukum. Jika naiis tersebut fidak
memiliki manfaat yang mubah seperti l<hamer, babi,
bangkai dan tinja, maka dia tidak boleh mendapatkan
sesuatu yang najis- Demikian ini sesuai dengan hadits
yang diriwayatkan oleh Anas &, dia menufurkan:
Seorang pria bertanya kepada Nabi $ tentang l<hamer,

lrang menjadi cuka- Beliau fidak menyukainya, dan
berkata,' Tuangkanlah- "

Alasan lainnya, bahwa mendapatkan barang yang
fidak bermanfaat termasuk findakan bodoh (afahl yang
tidak diperbolehkan-

Apabila najis ini memiliki manfaat yang mubah
seperti anjing misalnya, maka dia boleh dipergunakan
unfuk berbum, guna menjaga hewan temak dan lahan
pertanian. Hal ini sejalan dengan hadits yang

diriwagptkan oleh Salim bin AMuIlah dari
bahwa Rasulultah $ bersabda , it * -.rt il tli{ ,Ft f
.yAfi f F lfi'u',.9 '**6'Siapa tnng memelihara
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anjing, *lain aniing pemburu atau anjing penjaga
hewan teriak, setiap hari pahalanya berkurang dua
qirath-"

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, S 'r\

i; 2l 
-#6 it j;., 'setain anjing pemburu, anjing penjaga

ternak, atau anjing penjaga ladang'. Sebab, tiga
pekerjaan ini membufuhkan banfuan anjing. Karena ifu,
kita boleh memelihara anjing unfuk keperluan tersebut.

Jikalau demihan, apakah boleh memelihara
anjing untuk menjaga sekolah? Di sini terdapat dua
pendapat fuqaha Slrafi'i$Eh: pertama, fidak boleh
memelihara anjing untuk keperluan itu berdasarkan
hadits di atas- Kdua, boleh memelihara anjing unfuk
keperluan ifu. Karena dia bertujuan menjaga harta
benda sama seperti ladang dan hewan temak-

Apakah orang lpng fidak suka berburu boleh
memelihara anjing unfuk fujuan berburu jika ia ingin?
Di sini telrdapat dua pendapat fuqaha Spfi'iyyah:
Pertama, boleh, berdasarkan hadits di atas. Kedua,
fidak boleh, karena dia fidak membutuhkan anjing
tersebut.

Apakah boleh memelihara anak anjing untuk
berburu, menjaga hewan ternak, dan menjaga ladang?
Dalam kasus ini terdapat dua pendapat fuqaha
S!Efi'i!r!Eh: Pertarna, fidak diperbolehkan, karena anak
aniing fidak memiliki manfaat yang dibutuhkannp.
Kdua, diperbolehkan, karena iika anjing boleh
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dipelihara untuk berburu, maka dia pun boleh
dipelihara untuk dilatih berburu.

Adapun memanfaatkan kotoran herpan sebagai
pupuk kandang, maka hukumryn makruh karena
dengan demihan tanamaan bersenfuhan langsung
dengan najis-

Penjelasan:

Hadits anas diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahilrnya.

Hadits semakna diriwaSntkan pula dari Anas bahwa Nabi $
ditanya tentang khamer 5nng dijadikan cuka. Beliau menjawab,

"Tidak!"

Dalam Ash-Shahih terdapat banyak hadits yang secara jelas

berisi penumpahan khamer. Di antaranya adalah hadits Abu
Sa'id. Dia berkata: Akr mendengar Rasulullah * bersabda,

'rr:e ok *i;1 t{4i};io,|pt.rl;iq :"'F-&r il1 ,c$,6:t-

.g..'fli 'ry i;' "Wahai -rnrau, to,-nnr^* Altah

menaormrl<an khatner. Santqa Allah merrmnkan (alnt)

tenbngnSn. Siapa aja 5ang mempuryni l<haner hendaHah ia

menjuahSa dan memanfaa tl<annya. "

Abu Sa'id melanjutkan, tdak berselang lama Rasulullah $
bersaMa, x i* W 'r:b) q1r g+ i:? tii "* j;st i; ?tt L1

.A IJ ,ri;;- "saungguhn5m Allah telah mengharamkan

l<hamer. Siapa tnng mengebhui agt ini dan dia mernpunSai

sebagian l<hamer, janganlah meminumnSa dan iangan
memperjmlbelil<an." Orang-orang lalu keh.rar menuju jalan-jalan
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Madinah sambil membawa kharner yang mereka miliki lalu
menumpahkanngra." Hadits ini dirir,rnyatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari lbnu Abbas rg bahwa seorang lelaki
menghadiahkan sekanfung l<hamer kepada Rasulullah $. Beliau

berkata padanya, W? i3 '^ht Li '*lp'$ "Apakah engkau belum

tahu Allah telah menghanmlan khamd" Dia menjawab,
"Tdak!"- Dia lalu berbicara secara rahasia pada seseorang.

Rasulullah $ bertanya padanya, qr, i'e* wng engkau

biankan seana mhasia pdanSn?' Orang ifu menjawab, "Aku

memerintah dia untuk menjualnya (khametl." Beliau bersabda, lf
W. ?? q.? ?? ,4Jt "sesungguhnjn banng wng n*u-
diminurn, maka hamm pula diperjualbelikan."

Dia membuka kantong bekalnya dan membuang seluruh
isinya (l<hamel-" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam Ash-Shahihain diriwayatkan dari Anas bahwa Abu
Thalhah bertanya kepada Nabi $ tentang anak-anak yatim yang

mewarisi khamq. Beliau menjawab, "Buanglah./" Abu Thalhah
bertangra, 'Bolehkan aku menjadikannya cuka?." "Tidak!" jawab

beliau. Hadits ini dirivuayatkan oletr Abr.r Daud dengan sanad yang
shahih ataru haan.

Sementara ihr, hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang
dirir,rnyatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur
riwayat. Pada sebagian riwayat tertulis, "Berlnrrang pahalanya
setiap hari dua qinth" . Dalam riunyat lain, "Safu qimtlf'.

Penyusr.m Al Elahr mengatakan, ginth merupakan
ungkapan Lagian dari amal p"rU*L. Beliau menjelaskan, para
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ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud hadits

tersebut. Sebagian ulama menyatakan, bahwa amal perbuatannya

yang telah lalu berkrang. Sebagian lain berpendapat, bahwa amal

perbuatannya yang akan datang berkurang.

Mereka juga berbeda pendapat mengenai amal mana yang

dikurang dua qinth. Sebagian ulama berpendapat, satu qinth dan

amal siang hari dan satu qirath lagi amalan malam hari. Sebagian

ulama lain berpendapat, bahwa satu qirath amalan fardhu dan satu

qirath lagi amalan sunah. Demikian penjelasan penyusun Al Bahr.

Mengenai perbedaan riwalat antara safri qinth dan dua

qinth dapat dUelaskan sebagai berikut. Bisa jadi sanksi ini

diberlakukan unfuk dua jenis anjing yang berbeda, di mana salah

satunya lebih berbahaya dari yang lain atau dalam pengertian itu.

Atau, perbedaan pengumngan pahala ini merujuk pada tempat

yang berbeda pula. Jadi, pengurangan dua qirath hanya berlaku di

Madinah saja, mengingat kota ini lebih istimewa, sementara safu

qirath di daerah lain.

Bisa juga diarfikan, bahwa pengurangan dua qirath berlaku

di pedusunan, sedangkan safu qirath di perkotaan- Atau, mungkin
juga peringatan Nabi ini terjadi dalam dua waktu yang berbeda.

Awalnya beliau menyebutkan satl qirath, kemudian memperberat

peringatannya dengan ancaman pengurangan pahala menjadi dua

qirath.

Aku (An-Nawawi) telah menjelaskan masalah ini berikut

alasan pengurangan tersebut dan segala hal yang terkait

dengannya dalam Syanh Shahih Muslim. Wallahu a'lam.

Salim yang disebutkan dalam sanad hadits di atas adalah

hnu Abdullah bin Umar bin Al Khaththtab rg.
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Kata Al Jarw atau Al Jitw, dimana Al Jirw lebih fashih. Al
Jauhari menyebutrya Al Juru.

Hukum: Ada beberapa permasalahan:

Masalah perbtna, tidak boleh menangkap babi, baik yang

berada di tangan musuh lrang sering menggangu orang lain

maupun tdak demikian. Akan tetapi, jika dia menggangu yang

lain, dia jelas wajib dibunuh. Jika tidak demikian, di sini terdapat

dua pendapat fuqaha Syafi'i54,rah: Perbma, wajib dibunuh. Kedua,

boleh dibunuh dan boleh dilepaskan. Ini bunyi tekstual nash Asy
Syafi'i.

Asy-Syirazi telah mengulas masalah ini dalam bagian akhir

dari pembahasan biografi. Di sini insya Allah kami akan

membahasnya secara panjang lebar. Perbedaan pendapat ini

terletak pada wajib tidaknya membunuh babi, sebagaimana yang

telah kami sebutkan. Adapun mengenai memelihara babi jelas

sama sekali tidak diperbolehkan, sebagaimana telah dijelaskan oleh

Asy-Syirazi, Ar-Ruyani dan ulama lainnya.

Masalah kedua, makruh mendapatkan tinja dan bangkai.

AsySyirazi dan pengikutnya mengatakan, tidak boleh. Secara

zhahir mengharamkannya. Namun, hukum ini tidak merujuk pada

bunyr tel$tual, melainkan ditafsirkan pada hul$m ,rnkruh bndh.
Penjelasan lang sama telah dipaparkan pada Bab Istithabh,
dengan redalsi, "Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan."

Maslah kefiga, l<harner ada dua macam: I{harner

terhormat dan tidak terhormat. Penjelasanryn sudah dipaparkan

pada Bab Menghilangkan Najis. Ilzamer png terhormat boleh

disimpan, sementara yang tidak terhormat tidak boleh disimpan.

s82 ll A uoi^u'SyoahAl Mthadzdzab



Semua ini telah dilelaskan pada pembahasan terdahulu berikut

dalilnya pada Bab Menghilangkan Najis.

Masalah keempat, makruh menggunakan kotoran hewan

sebagai pupuk kandang dengan alasan yang telah dikemukakan

oleh Asy-Syirazi. Hukumnya adalah makruh tanzih. Ar-Ru5rani

mengisyaratkan safu pendapat fuqaha Syafi'i54,rah bahwa membuat

kotoran heuran sebagai pupuk tanaman hukumnya mubah, bukan

makruh. Pada Bab Menghilangkan Najis telah dipaparkan

penjelasan mengenai hukum tanaman dan saytran yang tumbuh

dengan pupuk kandang.

Masalah kelima, AsfSyafi'i dan ulama ma&hab kami

mengatakan, tdak boleh memelihara aniing yang fidak

bermanfaat. Ar-Ru5nni meriwa5ntkan dari Abu Hanifah tentang

bolehnya memelihara anjing. Dalilnya beberapa hadits di atas.

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami mengatakan, boleh

memelihara anjing untuk berbum, menjaga ladang, atau menjaga

he',r.ran temak, tanpa adanln khilaf, sebagaimana dikemukakan

oleh AsySyirazi.

Mengenai boleh tidaknya memelihara anjing unfuk menjaga

rumah dan tempat usaha, terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah masyhur yang dikemukakan oleh AsySyirazi berikut

dalilnya. Pendapat yang paling shahih, menyatakan bahwa

hukumnya boleh. Pendapat ini di-aasi dalam Al Mul<htashar.

AsySyafi'i berpendapat, tidak boleh memelihara anjing

kecrrali unhrk fujuan beibum, menjaga hetu,ran temak, menjaga

ladang dan tujuan semisalnya. Demikian zasi beliau dalam l/
Mukhashar.
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Al Qadhi Husain dalam Ta'liqoya menyatakan, mengenai

boleh tidaknya mengikutsertakan anjing dalam perjalanan untuk

menjaga keamanan, di sini terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah: Pendapat yang paling shahih, bahun hal itu
diperbolehkan.

Mengenai hukum memelihara anjing kecil untuk berturu,
menjaga ladang atau aktifitas lain png boleh dilakukan oleh anjing

besar, disini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang

masyhur, sebagaimana dikemukakan oleh AsySyirazi berikut

dalilnya. Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa hal itu
diperbolehkan.

Seandain5n seseorang ingin memelihara anjing unfuk

bertum, narnun ketika telah memelihara dia tidak menjadikannya

sebagai anjing pemburu atau dipenrntukkan menjaga ladang atau

menjaga temak, saat dia berada di luar, di sini terdapat dua

pendapat fuqaha Syaf i5yah: Pendapat yang paling shahih,

menyatakan bahwa praktik ini diperbolehkan. Ulama madzhab

kami sepakat bahwa boleh menangkap anjing der,vasa turtuk dilatih

berturu dan sebagainya. Dua pendapat fuqaha Syafi'i5yah ini
hanya berlaku pada anak anjing.

Adapun jika seseorang menangkap anjing buman, namun

bukan untuk berburu saat itu atau pada waktu lainnya, menurut

zhahir pemyataan jumhur ulama jelas diharamkan.

Penyrsun Astrstnnil menuturkan, bahwa SyaiLh Abu
Hamid meriwayatkan dari AI Qadhi Abu Hamid dalam kasus ini

terdapat dua pendapat fuqaha $pfi'!ryah: Perbma, pemeliharaan

anjing tersebut diperbolehkan, karena dia anjing br.rnran. Sebab,

Rasulullah $ bersabda, "Selain anjing buruan."
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Pendapat kedua, dan yang paiing shahih, menyatakan

bahwa hal ini tidak diperbolehkan, karena pemeliharaan tersebut

tidak diperlukan. Hal ini sama saja dengan memelihara binatang

najis selain anjing. Maksud hadits ini adalah selain anjing yang

digunakan unfuk berburu. Di antara ulama yang meriwalntkan dua

pendapat fuqaha $rafi'iyyah ini adalah pen!,uiln Al fugn.

Cabang: Adapun mernelihara anak macan fufuI, menunrt

pendapat yang masyhur diperbolehkan seperti halnSra memelihara

kera, gajah, dan sebagainya.

Penyusun Al Bahr meriwayatkan bahr,va dalam kasus ini
terdapat dua riua1nt pendapat. Menurut ma&hab jelas

dipertoletrkan. Kdua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat

fuqaha Syaf iyg,ah yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ali Al
Banadniji. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab kami mengatakan, anjing galak

dan liar boleh dibunuh. Hal ini berdasarkan hadits shahih bahun

Rasulullah # purnuh bersabda, W , g:,,Jti |y, e. 
',P:;*

'r'y'ir liSr 'Lima binabng yang boleh dibunuh baik di bnah hatat

maupun di tanah haram. "Di antaranya yaihr anjing galak.

Ulama ma&hab kami merryatakan, apabila anjing tersebut

tdak galak atau tdak liar, Dia Udak boleh dibunuh, baik

bermanfaat maupun tidak bermanfaat, baik berbulu hitam maupun

tdak. Masalah ini masih diperselisihkan oleh ulama madzhab kami.

Di antara ulama Snng menegaskan masalah ini adalah Al Qadhi
Husain dan Imam Al Haramain.
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Imam Al Haramaian mengratakan, bahwa perintah untuk

membunuh anjing hitam dan lainnya telah di-nasakh. Karena itu,
.tdak halal membunuh anjing-anjing tersebut saat ini, baik anjing

berkulit hitam maupun bulon, kecuali anjing galak (yang suka

menEgrt).

AslrSyirazi & berkata: Adapun najis akibat

terkena najis lain yaifu barang-bar:rng suci yang terkena
oleh najis. Dalam kasus ini ada beberapa pertimbangan.
Apabila barang tersebut padat seperti pakaian dan
sebagainSn, maka dia boleh diperjualbelikan, karena
jual beli tersebut dituiukan pada pakaian, yang tentunya
suci. Dia hanya terkena najis-

Apabila barang tersebut cair, ada beberapa
rincian hukum. Jika barang cair ini fidak dapat
disucikan kembali seperti cuka dan sirup, maka dia
fidak boleh diperjualbelikan, karena dia telah menjadi
najis yang fidak mungkin disucikan darinya. Jadi, dia
tidak boleh diperjualbelikan seperti barang-barang najis
lainnya-

Jika barang najis ini berupa air, di sini terdapat
dua pendapat fuqaha Slnfi'ilDrahz Perhma, dia fidak
boleh diperjualbelikan karena najis yang fidak bisa
disucikan dengan cara dibasuh. Jadi, dia tidak boleh
dijual seperti hhamer- Kedua, dia boleh diperjualbelikan
karena bisa disucikan dengan air, sama halnSp seperti
pakaian.
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Jika benda cair yang terkena najis ini berupa
minyak, apakah dia bisa disucikan dengan basuhan?
Dalam kasus ini terdapat dua pendapat fuqaha
Syafi'16nh: Pertama minfiak ini tidak bisa suci, karena
tidak mungkin dia disaring dari najis. Karena itu, dia
fidak bisa suci, speff hulnfra cuka.

Kedua, minyak tersebut bisa suci, karena bisa
dicuci dengan air- Dia sama seperti pakaian. Jika kita
berpendapat bahwa dia tidak suci, sudah tenfu dia tidak
boleh diperjualbelikan. Sebalikryn, jika kita
berpendapat, bahwa dia suci, maka mengenai boleh
tidakn3p diperjualbelikan terdapat dua pendapat fuqaha
Syafi'i5rgnh, seperti hul$m air 5nng najis. Dia boleh
digunakan sebagai bahan balor lampu. Namun,
sebaiknya minyak ini tdak digunakan karena telah
bercampur najis.

Penjelasan:

Redaksi, "Karena tidak mungkin menlaringnya dari najis,

karena ifu dia tidak bisa suci, seperti otka," merupakan alasan

yang kurang tepat. Alasan ini mengindikasikan bahwa tidak
mungkin sucinya anka, minyak, dan sebagainya karena tidak
mungkin diperas. Padahal, menurut pendapat yang shahih, untuk
men5rucikan barang yang dibasuh dari najis tidak disyaratkan

adanya perasan. Alasan yang benar adalah air tidak bisa masuk ke
seluruh bagian barang cair tersebut, lain halnya dengan pakaian

dan sebagain5n.
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Hukum:

Disini ada beberapa permasalahan:

Masalah putarna,-apabila suafu barang terkena najis oleh

najis yang baru dan dia termasuk barang padat seperti pakaian,

selimut, senjata, kulit, perabotan, tanah dan sebagainya, ulama

sepakat bahwa dia tidak boleh diperjualbelikan. Alasannya telah

dikernukakan oleh Asy-Syirazi. Mereka mengutip ima' kaum

muslimin dalam masalah ini.

Ulama ma&hab kami mengatakan, apabila barang ini

tertutup oleh najis yang masuk ke dalamnya, mengenai boleh

tidaknya diperjualbelikan, di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i

seperti pendapat tentang jual beli barang yang tidak berada di

tempat.

Masalah kdua, apabila barang suci yang mutanaiis akibat

terkena barang najis ini berupa barang cair, perlu memperhatikan

beberapa hal. Jika dia tidak mungkin disucikan, seperti cuka, susu,

sirup, madu, kuah dan sebagainya, maka ulama sepakat, dia tidak

boleh dipedualbelikan. Alasannya telah dikemukakan oleh Asy-

Syirazi di atas. Dalam masalah ini mereka telah mengutip ijma

kaum muslimin.

Adapun celupan (sejenis cat) yang najis menurut pendapat

masyhur yang diputuskan oleh jumhur ulama bahwa dia tidak

boleh diperjualbelikan, seperti cuka dan sejenisnya. Al Mutawalli

mengemukakan pendapat syadz, lalu memutuskan dua riwayat

pendapat di dalamn5ra; Perbma, riwayat rni- Kedua, mengenai

boleh tidaknya memperjualbelikan barang najis ini terdapat dua

rir,vayat pendapat seperti minpk Snng terkena najis.
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Riwayat yang paling shahih, menyatakan bahwa dia tidak

boleh diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan, lain hanya

dengan minyak menurut pendapat yang memperbolehkannya.

Orang-orang menggunakan celupan unhrk mevuamai pakaian

kemudian mencucinya. Di antara ulama yang meriwalratkan

pendapat fuqaha S5afi'16ph yang qmdz tentang bolehnya jual beli

barang celupan yang najis adalah Al Qadhi Husain dan Ar-Ruyani.

AI Qadhi Husain menyambungnya dengan kasus cuka yang

terkena najis, karena a.rka tersebut tercelup najis-

Masalah kefiga, apakah boleh memperjualbelikan air najis?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat fuqaha S57afi'!yah masyhur

yang telah dikemukakan oleh Asyr-Syirazi berikut dalilnya. Menurut

pendapat Snng paling shahih, bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

Pendapat ini dipuhrskan oleh Al Ghazali dalam Al Wasiith.

Ar-Ruyani mengatakan, dalam kasus ini terdapat riwayat
pendapat lain yang menegaskan batalnya jual beli air najis, karena

dia tidak mungkin suci, kecuali jika telah mencapai dua kulah,

maka sifat-sifat najisngn hilang berubah menjadi suci, seperti

l<hamer yarrg berubah menjadi cuka.

Masalah keempat, minlrak najis ada dua macam: Perbrna,

najis berwujud seperti lemak bangkai. Ulama sepakat tdak
memperbolehkan jual beli lemak bangkai dan dia tidak bisa suci

dengan dibasuh.

Kdua, minyak 5Bng terkena najis sebab berdekatan dengan

barang najis, seperti minlrak zaifun, minyak lampu, lemak, lernak

heurani dan sebagainSn- Sernr.ra jerris minSnk ini apakah bisa suci

dengan cara dicrrci? Di sini terdapat dtra perrdapat frrqaha

q/afi'i!,yah Snng masyhur. Pqbna, semuan!,a bisa zuci. Kdua,
Udak bisa suci. Dalil terrdapat dalam hiar ini.
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Dalam kasus ini terdapat pendapat fuqaha Syafi'iy7ah

ketiga yang menyebutkan, bahwa minlnk zaifun dan sejenisnya

yang terkena najis dapat suci dengan diorci, namun lemak tidak

bisa suci. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Al

Qadhi Abu Ath-Thayib dan Ar-Ru5ani. Pendapat ini syadz.

Pendapat liang shahih menunrt ulama madzhab kami,

menyatakan bahwa seluruh jenis minyak dan lemak najis ini tidak

bisa suci dengan cara dicuci. Demikian ini bunyi tekstual nash Asy-

Syafi'i. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabrani.

Penyusun Al Hawi mengatakan, bahwa yang demikian ini

merupakan ma&hab Asy-Syafi'i dan jumhur ulama madzhab kami.

Pendapat fuqaha Syafi'iyyah kedua, seluruhnya bisa suci dengan

cara dibasuh. Ini pendapat Ibnu Suraij dan Abu Ishaq Al Marwazi

yang dipilih oleh Ar-Ruyani.

Ulama ma&hab kami menyatakan, jika kita berpendapat

bahwa selunfi jenis minyak dan lemak, ini tidak bisa suci dengan

cara dicuci dia tidak boleh diperjualbelikan menurut satu pendapat

fuqaha Syafi'i5yah. Namun jika kita berpendapat bahwa dia bisa

disucikan dengan cara dicuci, maka mengenai keabsahan jual

belinya terdapat dua pendapat fuqaha SSnfi'lryah: Pendapat yang

paling shahih, menurut kesepakatan ulama madzhab kami, bahwa

dia tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini didukung oleh Abu

Ishaq Al Marwazi. Di antara ulama yang men-shahibkannya

adalah Abu Ath-Thayib dalam Ta'liqnya, Al Mawardi, dan Al

Mutawalli. Pendapat ini diputuskan oleh Al Baghawi, yang di-nash

oleh AsyS5rafi'i dalam MukhtasharAl Muzani pada permulaan bab

ketiga pembahasan tentang makanan.

Pendapat kdua, menyatakan bahwa jual beli minyak atau

lemak yang tercampur najis diperbolehkan. Pendapat ini
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diriwayatkan oleh hnu Juraij dari pembahasan jual beli pakaian

yang najis.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalarn Taliqnya menyatakan,

bahwa riwa5rat ini batil dan bertentangan dengan nasrl AqrSyafi'i
dan Imam Al Haramain dalam An-Niha5ah.

Apabila kita berpendapat, bahwa minyak bisa suci dengan

cara dicuci, maka dia boleh diperjualbelikan sebelum dicuci

menumt sah.r pendapat, seperti pakaian. Jika kita berpendapat,

bahwa dia tidak bisa suci, maka di sini terdapat dua pendapat

fuqaha S5raf i5yah. Klasifikasi ini tdak tepat menumt ulama

madzhab kami dimana juga bertentangan dengan dalil dan nasl
Asy-Syafi'i, serta kontuadiktif dengan kesepakatan ulama madzhab

Aslrsyafi'i. Imam Al Haramain dan Al Ghazali menyatakan

pendapat ini secara tersendiri. Pendapat ini Udak perlu dihiraukan

dan jangan sampai terpedaSn olehnya. Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila kita menriuk pendapat !/ang dha'if
bahwa minyak najis dapat disucikan dengan cara dibasuh,

mengenai cara mencucinya AI Mawardi menerangkan, "C-ara

penyrciannya, lemak atau minyak (pada$ adalah, dia dimasukkan

ke dalam air dua kulah dan dilmcek dengan kuat sampai selumh

air bisa masuk ke seluruh bagan lemak." Jumhur ulama tidak

menyebutkan penqpratan air dua kulah-

Menurut pendapat yang shahih,jika minyak ini dimasukkan

ke dalam air, diqpratkan volume air mencapai dua kulah. Jika air

lrang dialirkan ke lemah tidak diqnratkan hanrs dua kulah,

melainkan disyaratkan adang kuat dalam hati bahwa

lemak iu telah suci, sarna sepati dalam pencucian barang yang

terkena najb.
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Cabang: Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama

unfuk mendukung ma&hab bahwa "minyak yang terkena najis

tidak bisa disucikan dengan basuhan" yaifu hadits tentang tikus
yang masuk dalam minyak samin. Nabi $ tidak memerintahkan

unfuk menancinya, sekalipun beliau melarang menyia-nyiakan

harta benda.

Cabang: AsySyafi'i & menasrl*an dalam Mukhbshar Al
Muzani pada awal bab ketiga bagian pembahasan tentang

makanan, terkait bolehryra menerangi lampu dengan minyak yang

tercampur najis. Pendapat ini diputuskan oleh AsySyirazi, seluruh

ulama lrak dan mayoritas ulama Khurasan. Dernikian ini pendapat

madzhab.

Mayoritas ulama Khurasan menyebutkan dua pendapat soal

boleh tidaknya menjadikan min5nk najis sebagai bahan bakar.

Perbma, yang paling shahih, mengatakan bahwa ihr

diperbolehkan. Kdua, bahwa itu haram, karena penggunaan

minyak najis akan menyebabkan persentuhan langstrng dengan

najis atau dengan asapnya. Menunrt yang paling shahih,

asap yang bers,umber dari minpk yang najis, maka hukumn5a juga

najis.

Pertedaan pendapat soal penggunaan miqnk najis sebagai

bahan bakar berlaku sarna dengan kasus minyak zaifun, lemak,

minyak lampu dan seluruh lemak yang baru tercampur najis. Juga,

berkaitan dengan kasus lemak bangkai.

Menunrt pendapat shahih, bahwa seluruh minlrak dan

lemak yang tercampur najis ini boleh digunakan sebagai bahan

bakar lampu. Masalah ini telah dipaparkan se@ra gamblang pada

akhir bab png membahas tentang barang yang boleh digunakan.
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Imam Al Haramain mengatakan, para Imam memaparkan

khilaf ini dalam masalah boleh tidaknya rnenggunakan minyak

bercampur najis sebagai bahan bakar- Menurutku, kasus ini

terdapat rincian hukum. Jika pelita yang menggunakan bahan

bakar najis ini terletak jauh, sekira asapnya yang najis Udak

mengenai tubuh kita, menumtku (An-Nawawi) ini udak haram

menurut satu pendapat. Sebab, memanfaatkan barang najis tidak

dilarang. Bagaimana mungkin dilarang, sementara merabuk dan

menggemburkan tanah dengan tinja saja diperbolehkan.

Imam Al Haramain menerangkan, bahwa bisa jadi khilaf
seputar boleh tidaknya menjadikan minyak najis sebagai bahan

bakar mengacu pada asapnya. Di sini terdapat rincian hukum yang

akan kami paparkan.

Adapun debu dari objek najis hukurnnya najis, menurut

madzhab- Di sini terdapat pendapat fuqaha Syafi'i5ryah yang

dha'if. Sedangkan, asap dari pembakaran barang najis, terdapat

rincian hukum. Menunrt kami, debunya najis, akan tetapi

mengenai asapnla, maka disini terdapat dua pendapat: Menurut

pendapat yang paling shahih, bahwa hukumnya adalah najis.

Pendapat ini diputuskan oleh guruku ($ru An-Nawawih Imam Al

Haramain).

Adapun minyak Sang dzatrya memang najis, seperti lemak

najis, mengenai asap hasil pembakarannya terdapat khilaf yang

telah kami jelaskan.

Sementara itu, minSnk yang terkena najis baru, maka asap

hasil pembakarannya merupakan bagian minyak tersebut. Najis

yang masuk ke dalamnya dan menajiskannya tidak bisa bercampur

dengan asap tersebut- Jadi, jelas asapnya tetap suci. Najis yang

bercampw dengan minyak jelas diperselisihkan hukumnln,
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sedangkan asap hasil pembakarannya mumi merupakan bagian
dari minyak tersebut.

Imarn Al Haramain menambahkan, posisi lentara yang

lauh, tidak menufup pertedaan pendapat tentang boleh tidaknya
menggunakan minyak najis sebagai bahan bakar, sekalipun dia
terletak jauh. Sebab, menggunakan minyak najis sebagai bahan
bakar benfuk pemanfaatan najis yang tidak semestinya. [.ain
halnya dengan menjadikan najis sebagai pupuk kandang, karena
dia tidak bisa digantikan oleh bahan lain. Jadi, sarna seperti kondisi
dan-rat. Demikian akhir pemyataan Imam Al Haramain.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli minlrak
dan lernak yang terkena najis. Kami telah paparkan bahwa
pendapat masyhur dalam ma&hab kami, bahwa minSnk dan
lemak 5rang terkena najis tidak bisa dicuci. Karena ifu, dia tidak sah

diperjualbelikan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad dan jumhur
ulama. Abu Hanifah berikut fuqaha Hanafiyah, Al laits bin Sa'd
mengatakan, bahwa dia bisa dicuci dan boleh diperjualbelikan
sebelum dicrrci, sama seperti pakaian yang terkena najis. Seperti
bolehnya menggunakan minyak najis sebagai bahan bakar. Begifu
pula boleh mer,vasiatkan, menyedekahkan dan menghibahkannya.

Daud mengatakan, minyak yang terkena najis boleh
diperjualbelikan, nannun tidak halnya dengan lemak. Masalah ini
telah disinggung pada akhir pembahasan tentang makanan. Ulama
madzhab kami berargumen dengan hadits hnu Abbas yang baru

Saja disebutkan, dalam kasus jual beli anjing. Nabi S bersabda, !1,b

'^11i }O* {f j" }l ii * i" ri1 tnr "saunssuhn5a ketika

Sg4 ll ,et Uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



Allah mengharamkan kaum unfuk memakan sesuafu, maka Dia

menghanmkan hasil penjualannjn " Hadits ini shahih, seperti

keterangan sebelumnp.

Juga, berdalil dengan hadits tentang tikus yang jatuh ke

dalam minSak samin. Penjelasan dan ulasan jalur periwayatan

hadits tersebut telah dipaparkan pada akhir bab makanan.

Kasus tersebut juga diqiyaskan pada air susu, cuka, dan

sebagainya yang kelatuhan naiis.

Tanggapan atas pengqiyasan lemak dengan pakaian,

karena menurut Uma', membasuh pakaian yang terkena najis bisa

dilakukan, lain haln5a dmgan lemak. Tujuan pemanfaatan pakaian

ialah dengan rnengenakannya, ini bisa dilakukan sekalipun dia

terkena najis. Sedangkan, fujuan pemanfaatan minSnk adalah

dengan mengonsumsingra. Dimana mengonsumsi lemak yang

terkena najis hukumnlp haram.

Sementara ihr, bolehnSra menggunakan minyak najis

sebagai bahan bakar fidak serta mempertolehkan dia unfuk

diperjualbelikan. Sama halnya dengan bolehnp mengumpankan

bangkai pada heunn pemburu, narnun dia udak boleh

diperjualbelikan. Sementara bolehnya mer,uasiatkan minpk yang

terkena najis didasarkan pada sifat baik hafi dan memudahkan.

Sebab itulah, jual beli minyak bemajis memuat bertagai macarn

gharar

Hukum menyedekahkan minyak bemajis sarna dengan

hukum meurasiatkannyra. Begifu hulrrla hibah, jilo kita men-

shahibkan praktik tersebut. Dalam kasus ini terdapat knilaf yang

akan kami jelaskan nanti, instp Allah.
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Cabang: Ar-Ruyani mengatakan: Ulama madzhab kami
berpendapat, hibah dan sedekah minyak yang terkena najis tidak

diperbolehkan. Ar-Ru5nni menerangkan, maksudnya jika transaksi

ini berhrjuan mengalihkan kepernilikan. Namun, jika yang

dimaksud hanya pindah tangan, maka hibah, sedekah dan wasiat

ini dipafuolehkan, sarna halnSra dengan kasus anjing. Demikian
pendapat Ar-R$,ani.

Pemyataan Ar-Ru!,ani soal bolehnya pemindahan tangan

minyak najis pada pihak lain, seperti yang dahulu beliau

kemukakan. Dalam hal ini tidak terdapat khilaf. Sementara itu,

memiliki minSnk atau lemak yang terkena najis leunt hibah dan

sedekah semestinya berlaku dua pendapat fuqaha Syafi'i5ryah

seperti kasus kepemilikan anjing- Namun, menunrt pendapat yang

paling shahih, bahwa tansaksi ini dipertolehkan.

***

AssrSyirazi & berkah: Adapun barang suci

terdapat dua jenis: Pertama, barang lEng fidak
bermanfaat dan kedua, barang lnng bermanfaat.
Barang yang tdak bermanfaat seperti serangga dan
hewan liar lnng fidak layak dibum, serta burung yang
fidak boleh dimalnn dan tidak boleh diburu, seperti
burung nasyar dan rajawali atau gagak yang tidak boleh
dimakan, maka dia tidak boleh diperjualbelikan-

Sebab, barang yang fidak punya manfaat, tenfu
fidak punya nilai- Menarik kompensasi dari barang jenis
ini termasuk benfuk memakan harta dengan cara batil
dan menyerahkan kompensasi unfuk mendapatkann3n
termasuk perbuatan bodoh (efin-
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Penielasan:

Kami telah jelaskan bahwa syarat barang yang

diperjualbelikan ada lima. Pertama, barang tersebut bermanfaat-

Ulama sepakat, syarat ini unfuk mengesahkan itml beli.

Ulama madzhab kami mengatakan, tidak adanya manfaat

bisa dikarenakan dua sebab. Penyebab perbn4 terlalu sedikit

seperti satu biji atau dua buah biji gandum, lurrna kering, dan

sejenisnya. Jumlah seperti ini tdak dianggap sebagai harta benda-

Tidak perlu mempertimbangkan adanlra manfaat ketika bfii

tersebut digabung biji yang lain, juga tidak memperhatikan pada

manfaat biji-bfian Snng ditanrh di dalam untuk berburu-

Sebab, manfaat ini tdak dimaksud.

Ulama ma&hab kami mengatakan, dalam seluruh ka$s ini

tidak ada bedanp apaloh saat harga rendah atau tinggi. Ulama

ma&hab kami menambahkan, fidak ada l<hihfbahwa seseomng

tidak boleh mengambil biji bijian ini dari tumpukan biji milik orang

lain. Jika dia mengambilngp berarti telah bermaksiat dan hanrs

mengembalikann5ra.

Apabila b[i-bijian ini nisak, di sini terdapat dua pendapat

fuqaha $rafi'147ah: Perbma, menunrt pendapat shahih, bahwa

dia tidak dikenai denda atas kenrsakan tersebut, karena dia bukan

harta benda. Kdtn, pendapat AI Qaffal, png merrSntakan bahua

dia wajib mengganti dengan barang lnng sama, karena biii-biiian

memiliki padanannSra.

Pendapat png kami kemukakan soal batalqn jual beli biji

dan sebagainSn yang tidak bermanfaat, karena terlalu sedikit,

merupakan pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh

ularna madzhab kami dalam selunrh jah.tr ritmyat. Al Mutawalli

mengeluarkan pendapat yang qadz. Dia merirrayatkan pendapat

t-
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dha'if yang manyatakan bahwa jual beli biji tersebut sah. Pendapat
ini tidak kuat.

Penyebab kdua, ular sama seperti serangga. Karena itu,
dia tidak boleh diperjuahelikan.

Ulama madzhab kami mengatakan, havan suci lrang
dimiliki dan bukan budak (seorang manusia), ada dua macam:
Pertama, hetr,lan suci 5ang bermanfaat dan boleh diperjualbelikan
seperti unta, sapi, kambing, kuda, baghal, keledai, msa, kijang,
burung elang, burung baz, macan fufu[ burung merpati, burung
pipit dan raja',,rnli. Dan juga bumng yang dimanfaatkan wamanya
seperti burung rnerak Ada lagi burung yang dimanfaatkan

suaranya seperti burung frwg(shrlinQ, betet dan murai.

Termasuk di dalamnya juga seperti kera, gajah, kucing, ulat
sutera dan lebah. Seluruh binatang ini dan sejenisnSra sah

diperjualbelikan, tanpa khilaf ulama. Sebab, dia dapat
dimanfaatkan.

Keterangan yang kami kemukakan tentang sahnya jual beli
lebah, yaitu jika kedua belah pihak merrynksikannya. Jika kedua
belah pihak tidak menyaksikan , di sini terdapat rincian
hukum dan khikf ulama. hstn NIah, masalah ini akan kami
jelaskan pada bab berikutrya, seperti telah dipaparkan Asy
$nrazi.

Ulama madzhab kami menyatakan, jual beli anak keledai

snng masih kecil diperbolehkan, tanpa ada l<hilaf ulama, karena

kelak dia akan bermanfaat. Wallahu alarn.

Kdua, ada juga jenis hanran Srang Udak bermanfaat,

karena itu dia tdak sah diperiualbelikan. MisalnSn seperti
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kelelawar, kalajengking, uldr, ulat, tikus, semut dan seluruh jenis

serangga lain sebagainya-

Ulama madzhab kami mengatakan, tidak perlu

memperhatikan berbagai manfaat yang bersifat khusus karena

manfaat tersebut tidak berarti (mempakan hal yang remeh).

Ulama madzhab kami menyatakan, terrnasuk dalam

kategori hewan ini pula her,van buas yang fidak Llak diburu, tidak

boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan dagrngnr, seperti singa,

serigala, macan futul, beruang, dan sebagainya- Her,van-hewan ini

udak sah dipe4ualbelikan karena lrdak bermanfaat-

Ulama ma&hab kami menambahkan, tidak perlu

mempertimbangkan para raja yang memelihata her,van-hewan

untuk menambah ke'.ruibawaan dan fujuan politis. Demikian ini

pendapat ma&hab dan yang di-nash. Pendapat ini dikemukakan

oleh AsySyirazi, seluruh kalangan ulama Irak dan jumhur

Khurasan.

Al Qadhi Husain, Imam Al Hammain, Al Ghazali dan

kalangan ulama Khurasan lainnya mengemukakan pendapat

fuqaha Syaf iyyah yang s5ndz dan lemah, bahura hewan buas

boleh diperjualbelikan, karena dia suci dan kulitnya

dengan cara disamak sangat memungkinkan.

Mereka melemahkan pendapat ini karena objek yang

diperjualbelikan saat itu tidak bermanfaat, sementata manfaat hrlit

tidak bisa menjadi fujuan. Oleh sebab itu, ulama sepakat, jual beli

kulit najis tidak diperbolehkan, sekalipun pemanfuatan setelah dia

disamak sangat memungkinkan. Wallahu a'lam.
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Ar-Rafi'i mengatakan, Abu Al Hasan Al hadi ;cg mengutip

safu pendapat fuqaha Syafi'iyyah bahwa boleh memperjualbelikan

semut di Askar Mukarram. Yaifu, satu kota terkenal di Masyriq.

Ar-Rafi'i menambahkan, karena semut di daerah ini
digunakan unfuk menguji l$alitas gula. Semut jWa diperjualbelikan

di Nashibain karena dia digunakan unfuk menangani wabah

burung- Wajhni s5ndzdan dha'if.

Burung rajawali, burung naslrar, burung unta dan burung
gagak yang tdak boleh dimakan dagrngrya, Udak boleh
diperjualbelikan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh
jumhur ulama madzhab karni. Imam Al Hammain mengatakan,

apabila pada sayap sebagian burung ini terdapat faedah, di sini
terrdapat pendapat fuqaha Syafi'i54Bh sebelumnya, yaitu jual beli

heunn buas untuk memanfaatkan kulibrya.

Ar-Rafi'i mengatakan -sebagai konter terhadap Imam Al
Haramain- bahwa antara keduaqn terdapat perbedaan, karena

kulit dapat disamak, sedangkan sayap burung tidak bisa disucikan.

Menurut hematku (An-Nawawi), alasan bolehnya jual beli

bnnrng -menunrt safu pendapat fuqaha Syafi'14,rah yang dha'if-
yaifu pemanfaatan bulunya unfuk membuat anak panah. Bahkan,

seandainya kita berpendapat burung tersebut najis, kita boleh

mernanfaatkan bulu dan bagian lainnya yang kering unfuk

mernbuat anak panah. Wallahu a'lam.

Cabang: Untah, sejenis ulat berunma hitam dan merah

Snng banyak terdapat di dalam air. Biasarryn lintah menempel
pada anggota hrbuh bagian ltnr yang banlnk dialiri darah lalu
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menghisap darahnya. Apakah lintah boleh diperiualbelikan? Di sini

terdapat dua riwayat PendaPat:

Perbma, riwayat yang paling shahih, yang diputuskan oleh

Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan Al Baghawi dalam $nrh Al
Mukhtashar dan ulama lainnya memperbolehkan jual beli lintah.

Sebab, jual beli lintah memiliki tujuan yang dimaksud, yaihr untuk

menghisab darah dari anggota tubuh orang yang sakit'

Kedua, di sini terdapat dua pendapat ftrqaha Syafi'iyyah' Di

antara ulama yang mengemukakan pendapat ini adalah Al

Mutawalli. Pendapat perbma, yang paling shahih adalah

memperbolehkan jual beli lintah. sedangkan pendapat kdua,

tidak memperbolehkan hal ihl, karena dia binatang berbahaya

sarna seperti ular dan kalajengking.

Cabang: Ulama madzhab kami sepakat tentang bolehnya

jual beli budak yang lumpuh. Sebab, bisa dimanfaatkan unhrk

dimerdekakan. Ulama sepakat, jika budak ini dimerdekakan,

pelakunya mendapat pahala. Adapun keledai dan baghal yang

lumpuh, menumt madzhab, mereka tidak boleh diperjualbelikan.

Pendapat ini diputuskan oleh banyak ulama-

Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain, Al Ghazaft dan ulama

lainnya meriwayatkan satu pendapat fuqaha Syafi'igyah bahwa

keledai dan baghal yang lumpuh boleh dipe4ualbelikan untuk

dimanfaatkan hrlitrya setelah disamak. Ketemngan ini terdapat

pada pendapat fuqaha Syafi'iyyah sebelumnya tentang jual beli

her,rnn buas yang tidak boleh diburu.

**
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Asy-Syirazi *u berkata: Ulama madzhab kami
berbeda pendapat tentang jual beli perumahan yang
fidak memiliki akses jalan atau jual beli rumah dari
sebuah perumahan yang fidak ada akses jalan-

D antara mereka berpendapat, jual beli tersebut
fidak sah karena perumahan atau rumah ini tidak
mungkin dimanfaatkan. Jadi, jual betinya fidak sah-

Ulama madzlrab kami lainnya berpendapat,
bahwa jual beli mmah ini sah, karena bisa saja kita
membuat jalan ke s.rna sehingga rumah ini dapat
digunakan- Jadi, iual belinya sah-

Penjelasan:

Dua pendapat firqaha Syafi'i5yah ini masyhur. pendapat
yang paling shahih, mengratakan bahwa jual beli rumah dalam
kasus ini sah. ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan
mengatakan, seandainya seseorang menjual tanah tertenfu yang
seluruh sisin5a be$atasan dengan tanah milik penjual, dalam kasus
ini terdapat rincian hulcrn.

Apabila penjual hak lerpat pada satu sisi yang
tidak ditentukan pada pernbeli, maka jual beli ini udak sah, karena
terdapat perbedaan persepsi soal akses jalan.

sebaliknSa, jika penjual mensgnratkan akses jalan tertentu,
maka jual beli tersebut sah.

Apabila penjual berkata, "Aku jual tanah ini berikut hak-
hakn3ra," jual befi ini sah dan pembeli punla hak alses jaran dari
seluruh arah mata angin. seperti hak per,lrnl sebelum teriadi
transaksi.
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Apabila penjual menawarkan akad jual beli ini secara

urnurn, tanpa menyinggung akses jalan, dalam hal ini terdapat dua

pendapat fuqaha Syafi'14;ah: Pertama,5nng paling shahih, bahwa

jual beli ini sah, satna dengan kasus jika pembeli berkata, "Aku jual

tanah ini berikut hak-haknya." Kdua, akad ini fidak

berkonsekuensi adanya pemberian akses jalan pada pembeli. Jadi,

sama saja dengan kasus, jika penjual se@ra terang-terangan

menafikan akses jalan.

Dalam kasus di atas terdapat dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah: Pertama, yang paling shahih, menyatakan akan

batalnya jual beli tersebut karena tidak adanya pemanfaatan

seketika itu juga. Kedua, jual beli ini sah, karena memungkinkan

pembuatan akses jalan.

Al Baghawi mengatakan, jika memungkinkan adanya akses

jalan, jual beli tersebut sah, namun jika udak demikian, maka hal

itu tidak sah.

Para ulama berpendapat, seandainya tanah yang dijual

berhadapan langsung dengan jalan umum, maka jual beli ini sah.

Jika sebelumnya penjual meleruuati jalan tersebut, konsekuensin5a,

pembeli fidak boleh melewati tanah milik penjual. Sebab,

kebiasaan yang berlaku dalam kasus seperti ini si pembeli keluar

masuk lewat jalan umum. Jadi, transaksi yang mutlak ini diarahkan

pada pengertian tersebut.

Apabila tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah

milik pembeli, dia tidak boleh meler,uati tanah yang masih milik

penjual, jusku akses jalannya mengambil dari miliknya terdahulu-

Imam Al Haramain dalam kasus ini mengemukakan

penafsiran. Beliau mengatakan, pqktik di. atas iika penjual

menggunakan redaksi akad iual beli Sang trmum. Adapun jika dia

Al Majnru'Sla'ahAl lv|uWnzab ll OOS



menambahkan, 'berikut hak-haknya," maka pembeli boleh
melewati jalan milik penjual.

Apabila seseorang menjual rumah dan mengecuarikan satu
kamar unfuknya, penjual punya hak akses keluar masuk kamar
tersebut, karena al<ses tersebut masih tetap ada. Jika dia
mens5raratkan tidak adanya akses masuk, maka terkait hal ini
terdapat rincian hukum.

Jika dia memungkinkan unfuk mernbuat akses jalan, maka
jual beli ini sah. Namun jika udak memungkinkan, maka di sini
terdapat dua pendapat f,rquha Syafi'i!,!Eh. pendapat yang paling
shahih, men5ratakan bahun jual beli tersebut batal. pendapat ini
diputuskan oleh sebagian ulama, seperti orang yang menjual satu
dzin'l<ain Snng nilainya berkurang dengan memotongnya.

*!t*

Astrsyirazi & berkata: Adapun aset yang
memiliki manfaat, maka fidak boleh memperjualbelikan
orang merdeka. Hal ini berdasarkan hadits !/ang
diriwaSratkan oleh Abu Hurairah r* bahwa Rasulullah g
bersaMa, 'ri? fl ,-*,qt ?i'Fi:,>Z 6 fu ,ki ? ht jr;

hi|e'F,i' t?'LU k3j,:rG'j,Ir,pf k,,tZ"tz'a*,
i?i i:i &'4 j,p6 rli ;V,t .Atrah 

tu berfirman, ,Ada

tiga orang tlang Aku menjadi musuh merel<a pada Hari
Kiamat- Siapa trang Aku musuhi, pasti engkau
memusuhinSa- Yaitu, orzrng yang memberi lrarena-Ku
kemtilian dia berkhianat, orang yang mOnjual orirng
metdeka lalu menakan pnhSannn5a dan orang WISI
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memperkeiakan buruh, begitu selesai, dia frdak

membaynr upahnga-"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah di atas, diriwayatkan oleh Al Bukhari,

kecuali kalimat, "Aku memusuhinya, pasti engkau memusuhinln"-

Tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al Mushili dalam

Musnadnya dengan sanad dha'if.

Yang dimaksud, "Orang yang memberi karena-Ku,"

seseorang yang berjanji pada orang lain karena Allah. Jual beli

orang merdeka, hukumnya batal berdasarkan iima'-

***

Asy-Syirazi & berkata: Jual beli ummul unlad

tidak diperbolehkan, berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh lbnu Umar d&, bahwa Nabi S
melarang jual beli ummahatuI aulad-

Di samping itu, ummul unlad memiliki hak untuk
merdeka. Dengan menjual ummul umlad berarti
membatalkan hak tersebut. I(arena ifu, jual belinp
tidak diperbolehkan-

Penjelamn:

Hadits hnu Umar.68

0g Dahm nasloh ash tdak tercantrn keterargan apa pun. Awal hadis lbnu Urnil
diriuayatlran secara maknawi oletr tvl6lik &llalr,n= Al lrtuuadlfrra WB 1$-.rrra.AuAilr
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Hukum:

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami mengatakan, ummul
walad tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan, dan
diwasiatkan. Demikian statemen yang dipufuskan oleh ulama
ma&hab kami dan diungkapkan secara tekshral dalam beberapa
nasi Asy-S5nfi'i.

Kalangan ulama Khurasan mengutip bahwa Asy-Syafi'i
memiliki pendapat lrang sempa tenbng jual beli ummul owlad
dalam qaul qadim. Jumhur ulama men5ratakan, dalam masalah ini
Asy-$nfi'i tdak berbeda pendapal Pendapat yang serupa ini
memberi is5arat pada madzhab yang lain.

Mayoritas kalangan ulama Khurasan mengatakan, bahwa
AsySyafi'i memiliki qaul qadim yang menyebutkan, bahwa ummul
walad boleh diperjualbelikan. Di antara ulama yang berpendapat
demikian adalah penpsrrn At-Taqrib, Syaikh Abu Ali As-Sanaji,
Ash-Shaidalani, S!,aikh Abu Muhammad, putranSa, Imam Al
Hararnain, Al Ghazali dan ulama lainnya.

pada Umar. Sangat mungkin duqrat ini bersunrber dari atsar yang berasal dari
Rasulullah SAW. Redaksinya s€bagai berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahua Umar bin Al Khaththab berkah,
"Setiap budak perempuan !,ang mdahirkan dari hubungan dengan tuannyra, maka dia
tidak boleh diperjualbelikan, ditribahkan dan diwariskan. Dia boleh menggaulinSra.
Ketika tuannyra meninggal duni4 dia pun merdeka." HR- Ad-Darirni.

Diriwayratkan dari Ibnu Atibas secara narfu' 'Apabila seorang budak unnita
melahirkan dari hubungan intim dengan hannya., maka dia merdeka setelah
kernatiannya atau setelahnla-" HR Ahmad, Ibnu Majah, AI Hahm dan Al Baihaqi.

Dalam rangkaian sanad hadis ini terdapat Ibnu Al-Husain bin Abdullah. Dia sangat
dha'if. Sebagian hufhzh merajitrkan bahwa &, memauquA<an hadits pada Umar.
hnu Majah dan Al Hahm mernralptkan dari Ibnu Abbas: "Aku menuturkan Ummu
Ibmhim di hadapan Rasulullah S. Bdiau lalu berlata, "Anaknya telah
mernerdekakannya." Sanad hadb hi drlaid l{amun, riunyat ini punya }alur riwayat
lain dari Abdu Qasim bm ashbagtr, 5png sanadqxa baik.

Sernentara itr dalam I{zE Al tlnarral terdapat l$rang l€brt 6ga hadits pernlataan
dan seetiuh hadiS perhna pra sahabat.
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Berdasarkan qaul qadim tersebut apakah ummul walad irn

merdeka setelah kematian tuannya? Di sini terdapat dua pendapat

fuqaha Syafi'i1ryah: Perhma, dia tidak merdeka- Pendapat ini

dikemukakan oleh penyusun At-Taqnb dan Abu Ali As-Sanaji.

Kdua, yang paling shahih, bahwa ummul uakd merdeka-

Pendapat ini didukung oleh Syaikh Abu Muhammad, Ash-

Shaidalani dan ulama lainnya, sama seperti budak mudabbar-

Imam Al Haramain mengatakan, mengacu pendapat ini,

bisa jadi ummul walad dimerdekakan dari modal sepenuhnya, dan

bisa juga dimerdekakan dari sepertiga harga- Menurut hematku

(An-Nawawi), yang paling kuat menyatakan bahwa dia bersumber

dari modal penuh, untuk mengukuhkan haknya- Wallahu a'lam-

Apabila kita mengacu pada pendapat ma&hab bahwa

ummul walad tidakboleh diperjualbelikan, lalu hakim memutuskan

boleh, di sini terdapat dua riwayat pendapat: Perhma, pendapat

yang dikutip oleh Abu Ali As-Sanaji dalam SSnrh At-Talkhish,

Imam Al Haramain, pen!^rsun N Ba5nn dan ulama lainnya,

menyatakan bahwa mengenai pembatalan pufusan tersebut, di sini

terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah.

Kedua, pufusan hakim tersebut dibatalkan. Ini hanya

terdapat satu pendapat. Demikian pendapat 5nng dinukil oleh Ar-

Ruyani dari seluruh ulama madzhab lorni, tidak ada ulama lain

Snng meriwa3ntkan pendapat ini.

Mereka menyatakan, bahwa kini pendapat ini telah

disepakati. Sementara khilaf yang terjadi pda qurun pertama,

telah dinafikan dan sekarang telah menjadi safu ima'tentang
batalnya j"ul b"li ummul waM. Wallahu a'latn.

Ulama ma&hab kami meritvaSntkan dari Daud tentang

bolehnp jual beli unmul wald, sekalipun mentrnrt mereka, bahua

Al Majmu'$oahAl luluttodzdzab ll OO,



kini ulama telah berijma' tentang batalngra jual beli tersebut.
Seolah-olah mereka tidak menghiraukan pendapat Daud yang

bertolak belakang. Karni telah jelaskan bahwa pendapat yang
paling shahih, dalam masalah ini tidak perlu merespon pendapat
yang bertolak belalrang dan khilaf ulama lain dari kalangan a6li
zhahir. Sebab, mereka menafikan qiyas, padahal seorang mujtahid
hanrslah mengetahui qiyas.

Kalangan Syi'ah juga berpendapat tentang bolehnya jual

bdi ummul walad tetapi Syi'ah tidak menghiraukan khilaf dan
pihak lan. Wallahu a'latn.

Dalil Snng menjadi sandaran tentang pengharaman jual beli
ummul waladyartu hadie 5rang dirir,uayatkan oleh Malik, Al Baihaqi
dan lainn5n dengan sanad-sanad png shahih dari Umar bin Al
Khaththab rg, bahwa beliau melarang jual beli ummul walad,

begifu juga ima' tabi'in serta generasi sesudahnya tentang
pengharaman jual bek urnmul walad.

Argumen di atas merujuk pada pendapat sebagian ulama
madzhab kami bahwa ijma pasca l<hilaf, akan menafikan khilaf
yang lain. Dengan demikian secara ijma riwayat yang shahih dari
Umar ini dijadikan dalil unfuk menasal<h beberapa hadits shahih

tentang bolehnya jual beli ummul wmlad. Di antaranya yaitu hadits

Jabir.

Jabir berkata, "Kami memperjualbelikan ummul wialadpada
masa Nabi $ dan Abu Bakar. Ketika Umar menjabat sebagai

khalifah, beliau melamng praktik itu. Kami pun menghentikannya."
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad shahih.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Kami dulu
memperjualbelikan selir-selir kami, wnmul walad, sementara Nabi

$ masih hidup. Beliau menilai itu Udak masalah." Hadits ini

608 ll,U Uoj^u'SluahAt Muhadzdzab



diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dengan sanad

shahih.

Al Khaththabi dan ulama lainnya berpendapat, bisa jadi jual

beli ummul walad hukumn3a mubah pada permulaan Islam,

kemudian Nabi $ melarang praktik ini pada akhir hayat beliau-

Namun, larangan ini Udak populer hingga masa Umar. Ketika

Umar menerima berita pelarangan tersebut, beliau pun

melarangnya. Wallahu a'lam-

Asy-Syirazi e, berkata: Jual beli budak mudabbar
diperbolehkan- Hal ini berdasarkan hadits yang
diriwalntkan oleh Jabir .S bahwa seorang lelaki me-

mudabbar-kan budak kecil miliknSn, padahal dia tidak
memiliki aset selain itu- Rasulullah $ bersaMa, g-;5- at

e;, 'Siapa yang hendak membelingm dariln ?'
Akhimya, Nu'im An-Nahham membelinla-

Penjelasan:

Hadits Jabir ini shahih, diriwalatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Redaksi hadits Jabir be6unyi bahr,ra seorcmg lelaki

Anshar memerdekakan budak kecil miliknp se@ra mudabbar,
padahal dia tidak punln budak lain. Nabi $ menerima kabar

tersebut, lalu bersaMa, 'Siap tnng hendak dariku?'
Na'im bin AMullah mernbelinF seharga 80O ribu dirham, dan

menyerahkan uang ifu padaqn.
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Jabir bin Abdullah menuhrrkan, bahwa dia ifu mempakan

seorang budak Qibthi yang meninggal pada masa awal. Dalam

riwayat Muslim disebutkan, "Dia meninggal pada tahun pertama

pemerintahkan hnu Az-Zubar". Dalam riwa5at Al Bukhari
bersumber dari Jabir disebutkan bahwa Nabi $ menjual seorang

mudabbar.

Dalam redaksi As5r-Syirazi disebutkan "Nu'aim An-

Nahham", sementara dalam beberapa naskah Al Muhadzdzab

tertr:lis Nu'aim saja. Pada sebagian naskah 5ang lain tertulis

Nu'aim bin An-Nahham. Demikian pula tertulis pada sebagian

riwayat Muslim.

Mereka merryatakan, penulisan ini kurang tepat, yang benar

yaifu Nu'aim An-Nahham. An-Nahham tdak lain adalah Nu'aim.

Kata An-nahham artin5ra orang yang sering bafuk. Nu'aim diberi
nama seperti ini karena Nabi $ pemah bersabda padanya, "Aku

mendengar suara batukmu di surga-"

Sumber lain menyebutkan, An-Nahham, artinya berdehem-

Semua ini (bafuk-battrk dan dehem) merupakan sifat Nu'aim,

bukan sifat bapakrya, AMullah. Nu'aim termasuk generasi

pertama yang masuk Islam, tepatnya unrtan kesebelas.

Safu sumber menyebutkan, bahwa Nu'aim masuk Islam

urutan ke38. Dia sangat dermawan. Nu'aim furut serta

memberantas para pernberontak pada masa khilafah Abu Bakar
rg, pada tahun 13 H.

Budak kecil lnng dimerdekakan ini bemama Ya'qub.

Sementara narna fuan mudabbanya, adalah Abu Madzkur.

Wallahu a'km.
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Hukum:

Madzhab kami mempe6olehkan jual beli tiudabbar, baik si

hran membutuhkan hasil penjualannya rnaupun,fldak, baik tuannya

berhutang maupun tidak dan baik mudabbar ini berlalor mutlak

maupun dibatasi. Demikian ini madzhab kami.

Pendapat ini dikemukakan oleh AisSah, Ummul Mukminin,

Mujahid, Thawus, Umar bin AMul Aziz, Ahmad, Ishaq, Abu
Tsaur, Daud dan sebagairyn.

Al Hasan dan Atha' mengatakan, bahwa jual beli budak

mudabbar ni dipertolehkan jika hrannya membufuhkan hasil

penjualannSa.

Abu Hanilah mengatakan, apabila budak tersebut di-

mudabar-l<an secara mutlak, maka jual belinya tidak

diperbolehkan. Jika dibatasi dengan syarat tertenfu, misalnya hran

berkata, "Jika aku meninggal akibat penyakit ini, maka engkau

merdeka," maka jual belinya dipertolehkan.

Malik berpendapat, bahwa jual beli mudabbar ini tidak

diperbolehkan secara mutlak. Demikian riwayat dari Abu Hanifah.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musagryib, AsSrSya'bi,

An-Nakha'i, Az-Ztrhy.i Al Auza'i dan Ats-Tsauri.

Al Qadhi lyadh mengutip pendapat di atas dari lumhur
ulama salaf, ulama Hijaz, Syam dan Kufah. Mereka berargumen

dengan menqiyaskan kasus ini pada kasus ummul walad-

Ulama madzhab kami berhujjah dengan hadits Jabir yang

disebutkan dalam kitab ini. Kami telah menjelaskannya. Juga,

berhujjah dengan qiyas pada kastrs orang yang mewasiatkan r.mtuk

memerdekakan budaknya. Menunrtrya, budak mudabbar boleh

diperiualbelikan berdasarkan iina'. Walhhu a'lam.
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Asy-Syirazi #* berkata: Boleh memperiualbelikan

budak yang akan dimerdekakan dengan syarat tertenfu.
Sebab, kemerdekaan budak ini ditetapkan hanya
dengan pernyataan tuannya saja- Karena ifu, dia boleh
diperjualbelikan seperti budak mudabbar.

Mengenai hukum jual beli budak mukatab, ada

dua pendapat Aslrslraf i. Beliau men3ntakan hal ini
dalam qaul qadim, bahwa iual beli mulratab
diperbolehkan, sebab kemerdekaannya belum tetap.
Jadi, jual beli mukatab fidak dilarang-

Namun, dalam qaul iadid, Aslr-Syafi'i
mengatakan, bahwa iud beli mukatab tidak
diperbolehkan karena dia seperti aset yang keluar dari
kepemilikannya. Karena alasan ini pula, denda tindak
pindana fidak boleh ditarik dari mukafab untuk tuannya.
Jadi, tuan fidak berhak menjualnla, seperti halnya jika
dia menjualnya-

Selain itu, iud beli aset wakaf fidak
diperbolehkan- Demikian ini berdasarkan keterangan

lpng diriwagTatkan oleh Ibnu Urnar rg- Beliau berkata:
Umar rg memperoleh bagtan tanah di Khaibar. Beliau
lalu menemui Nabi # untuk memberi kuasa beliau di

sana.

Rasulullah $ bersab da, i3br1 q)bi 'c# 'q b\

W, 'I{alau engl<au man, simpanlah pokolm5Ta dan

del<ahl<anlah. " Ibnu Umar melanjutkan, 'I'Jmar pun
menyedekahkarurgn; tidak meniual, fidak menghibahkan
dan tidak meunriskan pokokrya.'

,
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Penjelasan:

Hadits lbnu Umar di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Redaksi, 'Kemerdekaannya ditetapkan dengan

pernyataan fuanngla," ini mengecualikan penetapan dengan

tindakannya, yaihr istilad (menjadikannya ummul mladt. Redaksi,

"Tuannya saja," hal ini mengecualikan budak mukabb.

Dalam pasal ini terdapat beberapa masalah.

Pertama, jual beli budak png kemerdekaannya dikaitkan

dengan syarat tertenfu hukumnya sah. Ulama sepakat soal ini,

berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Beliau men-qi5m*l<an kasus ini pada budak mudabbar,l<arena nash

menetapkan kasus ini pada budak mudabbar-

Jika tidak demikian, tidak ada seorang ulama pun yang

membatalkan jual beli budak yang kemerdekaannya dikaitkan

dengan syarat, baik syarat tersebut pasti seperti tertitrSn matahari

atau mungkin ada keberadaannla seperti masuk rumah. Wallahu

a'lam.

Kedua, Menurut kami, jual beli aset yang diwakafkan

hukumnya batal, tanpa ada khilaf. Dalam hal ini baik kita

berpendapat bahwa aset wakaf ini merupakan milik Allah, pihak

yang diberi wakaf, maupun tetap menjadi milik pevrnkaf.

Ketiga, hukum tuan yang menjual budak mukakb
terdapat dua pendapat rnasyhur yang dikemukakan oleh Asy
Syirazi berikut dalilnp. Pendapat yang shahih dan 5ang sesuai

kesepakatan ulama madzhab kami, -pendapat ini merupakan

nasiAsySyafi'i dalam qaul jadid-bahwa jual beli tersebut batal.

Al *Iajmu'SlualtAl Mtludzdzab ll at



Sejumlah ulama dan AsySyafi'i dalam qaul qadim

memutuskan keabsahan jual beli ini. Ulama ma&hab Asy-Syafi'i

menSntakan, dua pendapat ini juga berlaku dalam kasus hibah-

Apabila kita berpendapat dengan qaul iadid, kemudian budak

mukabb melunasi cicilan kitabalrnya pada pembeli, apakah dia

dapat merdeka?

Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan, di sini terdapat

khilaf seandainya seorang majikan menjual angsuran yang

dibebankan pada mukabb, dan kita mengacu pada madzhab

bahwa jual belinya tidak sah, lalu mukabb melunasi angsurannya

pada pembeli, dalam kasus ini Asy-Syafi'i memiliki dua nash.

Dalam Al Mukhashaa AsySyafi'i me'nash bahwa budak tersebut

merdeka dengan membayar angsurannln kepada pembeli.

Sementara dalam Al [/mm, Aqrsyafi'i menSatakan bahwa budak

tersebut tidak merdeka.

Menanggapi kasus ini, ulama madzhab kami memiliki dua

riwayat pendapat. Menurut pendapat ma&hab, -dikemukakan
oleh lumhur- bahwa masalah ini terbagi menjadi dua pendapat

AsySyafi'i:

Pertama, budak mukatab tersebut merdeka karena tuan

telah memberi kewenangan padanya unfuk melakukan serah

terima. Jadi, dia sama dengan wakil.

Kdua, pendapat yang paling shahih, budak ini tidak

merdeka, karena dia menerima angsuran dengan keyakinan bahwa

dia menerima ifu untuk dirinya. Bahkan, seandainya barang

tersebut rusak di tangannya, maka dia wajib menggantinya, lain

halnya dengan wakil.
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Abu Ishaq Al Marwazi menjelaskan, dua nash tersebut

merujuk pada dua kondisi. Apabila setelah jual beli, pembeli

berkata pada penjual, "Pungutlah angsuran darinya (mukabA

atau dia berkata kepada mukatab, "Bayarkan angsuran itu
padanya (penjual)," maka dia menjadi wakil dan merdeka setelah

penjual menerima angsurannya. Jika sebatas pada jual beli, maka

mukatabtidak merdeka.

Safu sumber menyebutkan, Abu Ishaq mengemukakan

perbedaan ini kepada gumlB, Abu Al Abbas bin Suraij, narnun

dia tidak suka dan tidak peduli terhadap kasus ini. Abu Ishaq

menambahkan, demikian ini jika pembeli mengizinkan mukatab

secara terang-terangan. Sebab, dia memberiizin atas hukum serah

terima, bukan perwakilan.

Apabila kita berpendapat, bahwa mukatab ini tidak

merdeka, maka angsuran yang dipungut oleh pembeli diserahkan

kepada majikannya, karena kita menjadikan pembeli sebagai

wakilnya.

Jika kita berpendapat, bahwa mukaab tidak merdeka,

maka fuan menagih angsuran dan mul<ah6 mengambil kembali

ang$ran itu dari pembeli.

Ulama madzhab AsySyafi'i berpendapat, apabila kita

merujuk pada qaul jadid, bahwa jual beli budak mul<aab batal, lalu

pembeli memperbantukan mulaAb selama beberapa wakfu, maka

dia wajib membayar upah standar kepada mukabb. Apakah tuan

menangguhkan penagihan angsumn selama mukabb ada di

tangan pembeli? Dalam kasus ini terrdapat dua pendapat ulama

fikih AslrSyaf i lnng ma$tur tentang majikan yang

menrperbantukan atau menahan mtl<aab. Wallahu a'hm.
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Apabila kita berpendapat dengan qaul qadim, bahwa jual

beli budak mukatab hukumnya adalah sah, maka hukum kiabah
terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat shahih yang diputuskan oleh mayoritas

ulama, menlntakan bahwa kitabah tersebut tetap berlangsung dan

status kibbah dialihkan kepada pembeli. ArtinSa, apabila mukatab

membayar angsuran, maka dia merdeka dan waris owla'-nya

menjadi milik pembeli, demi mengumpulkan antara beberapa hak.

Kedua, mukatab merdeka dengan cara membayar angsuran

kepada pembeli dan wula'-nya diberikan kepada penjual. Jadi,

peralihan mukatab dengan jual beli salna dengan peralihannya

dengan waris.

Ketiga, kitabah tersebut batal karena akad jual beli. Karena

itu, status mukabb berubah menjadi bukan mukaAb. Pendapat ini

sangat lemah. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya pihak lain berkata kepada majikan

budak mul<abb, "Aku merdekakan mul<abbma seharga seribu"

atau "Merdekakan dia unfukku seharga seribu" atau "Secara

gratis," lalu sang majikan memerdekakannla, maka pemerdekaan

ini berlaku dan orang tersebut harus membalnr seribu.

PembaSnran ini menjadi tebusan dari pihak lain, seperti

pengambilan aset pihak lain. Demikian halnya apabila pihak lain

berkata, 'Aku merdekakan unmu waladmu". Kasus ini akart

dipaparkan lebih " terperinci berikut kasr.rs senrpa dalam

pembahasan tentang kafant setelah pembahasan Zzihar,

sebagaimana dikemukakan oleh AslrSyirazi.
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Cabang: Tidak ada khilaf bahwa seorang majikan tidak

boleh menjual aset lnng ada di tangan mukatab, seperti halnya ia

tidak dapat memerdekakan budaknya. Dia juga tidak boleh

menjadikannya budak mumi kembali. Wallahu a'lam.

Kasus: Madzhab para ulama tentang jual beli aset yang

telah diwakafkan

Kami telah terangkan, bahwa menurut madzhab kami, jual

beli aset wakaf hukumnya batil, baik hakim memutuskan

keabsahan u/akaf tersebut maupun tdak. Pendapat ini

dikemukakan oleh Malik, Ahmad dan ulama Kufah selain Abu

Hanifah.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa jual beli aset wakaf

diperbolehkan selama hakim belum memufuskan keabsahannya.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli budak

mukaab.

Kami kemukakan bahwa pendapat paling shahih dalam

madzhab kami, menyatakan bahwa jual beli mukatab hukumnya

batil. Pendapat ini dikemukakan oleh Rabi'ah, Abu Hanifah, dan

Malik. Ini pendapat hnu Mas'ud.

Atha', An-Nakha'i dan Ahmad berpendapat, bahwa jual

beli mul<aab diperbolehkan. Demikian ini merupakan riwayat

Malik.

Ulama png mernperbolehkan jual beli budak mulaab
berhuijah dengan hadits Aist/ah 6, dalam hsah Barirah. Barirah
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rnerupakan seorang budak mul<abb, yang kemudian dibeli oleh

Aisyah @ atas izin Nabi #. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan

hadits ini dari beberapa jalur.

Sementara ifu, ulama madzhab kami berhujjah tentang

larangan jual beli budak mulabb dengan aqlumen lang
dikemukakan oleh AsySyirazi, A$rslnfi'i dan ulama lainnln dari

hadits Barirah. Bahwa Badrah dan majikanryn suka sama suka

unfuk men-fasakh kibbah kemudian mereka menjualnya.

Cabang: Batasan para ulama tentang hevrnn 5nng boleh

diperiual-belikan.

Seluruh hev.ran yang suci dan dapat dimanfaatkan saat itu
juga atau pada u/akfu lain, bukan orang merdeka dan tidak terikat

oleh hak Snng ditetapkan hukum, maka boleh untuk dipe{ual-
belikan.

Batasan di atas udak memasukkan heunn yang najis,

hevuan 1tang tidak bermanfaat seperti serangga dan sejenisnln,

keledai lumpuh dan binatang buas. Dan juga herpan yang

dimanfaatkan kemudian hari seperti anak keledai.

Aset yang masih t€rikat dengan hak lnng ditetapkan

hukum, misdqp seperti barang gadai, aset wakaf , ummul walad,

mulabb dan budak png melalnrkan tindak pidana. Sementara

hak yang tdak ditetapkan hukum, seperti budak

mrdabbar, budak 1nng diq/aratkan kernerdekaannya, dan budak

3nng diuasiatkan akan dimerdelrakan.
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Asy-Syirazi xs berkata: Boleh melakukan jual beli

barang-barang bermanfaat lainnya seperti makanan,

minuman, pakaian dan parfum, iuga hewan yang

bermanfaat sebagai kendaraan, bahan makanan,

diambil air susu dan benihnya, dapat digunakan unfuk
berburu dan dimanfaatkan bulunya, serta aset unfuk
membantu pekerjaan seperti budak, baik laki laki
maupun perempuan, tanah dan kebun- Pala ulama
pada beberapa masa dan di seluruh wilayah sepakat

tidak melarang jual beli barang-barang tersebut. Dalam
hal ini fidak ada bedanya antara rumah yang berada di
Tanah Suci maupun bukan-

Diriwa3ntkan bahwa Umar bin Al l(haththab .&

pernah memerintahkan Nafi' bin AMul Harits unfuk
membeli mmah di Makkah sebagai tanahan dari
Shafwan bin Umayah, seharga empat ribu dirham-
Rumah tersebut merupakan wilayah berhran lrang tidak
diperuntukkan sebagai sedekah abadi. Karena itu, dia
boleh diperjual-belikan, seperti aset yang berada di luar
Tanah Suci.

Penjelasan:

Atsardari Umar iru masyhur. Al Baihaqi dan ulama lainnya

meriwayatkan abar tersebut. Nafi' yang disebutkan dalam hadits

ini adalah seorang sahabat. Demikian yang dikemukakan oleh

jumhur. Al Waqidi menlanggah status sahabat Nafi'- Pendapat

yang shahih dan maslthur, manSratakan bahwa dia tergolong

sahabat. Nafi' berasal dari kabilah Khuza'i, y'ang masrk Islam pada
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masa penaklukan kota Makkah. Dia tinggal di Makkah dan

termasuk sahabat png mulia. Umar mengangkat Nafi' sebagai

gubernur di Makkah dan Thaif. Di dua wila3nh inilah berkumpul

para pembesar Quraisy dan Tsuqif. Wallahu a'latn.

Shafr,rnn bin Umayah juga merupakan seorang sahabat

!/ang populer. Nama aslinla adalah Abu Wahab. Pandapat lain

menyebutkan, bahwa Abu Umaph Shafimn bin Umayah bin

Khalaf bin Wahab bin Khuzamah bin Jamuh Al Qurasyi Al Jamuhi

Al Makki. Shafivan memeluk Islam setelah terlibat dalam perang

Hunain dari pihak kaftr. Dia termasuk muallaf, yang juga turut

serta dalam perang Yarmuk.

Shafi,uan bin Umayah wafat di Makkah pada tahun 42 H.

sumber lain menyebutkan, bahwa Shafi,van meninggal dunia pada

masa khalifah Umar. Sumber lain menyebutkan, bahwa beliau

wafat pada peristiwa perang Jamal, tahun 36 H.

Redaksi, "Daerah tersebut menrpakan wilaph beYh.lan,"

demikian lah yang tercantum dalam beberapa naskah. Kata ganti

"Dia" merujuk pada kata jual beli. Redaksi, "Wilalah bertuan",

mengecualikan daerah yang tak berhran. Redal$i, "Yang tidak

diperunfukkan sebagai sedekah abadi," adalah unfuk tdak
memasukkan aset uralof.

Hukum:

Pertatna, barang suci, bermanfaat nan bukan budak, aset

wakaf, ummul umld, mukaAb, barang gadai, bamng 5nng tidak

berada di tempat dan barang lnng diser,rnkan, boleh diperjml-

belikan, berdasarkan iima', seperti dikemulokan oleh AqrSyirazi.
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Barang tersebut baik berupa makanan, minuman, pakaian,

parfum, maupun binatang yang dapat dimanfaatkan sebagai

kendaraan, didengar suarcmya, diambil bulu, susu atau

keh.rrunannya seperti burung murai dan kakatua, sebagai hewan

penjaga seperti monyet, unfuk dikendarai seperti gaiah atau unfuk

menghisap darah seperti lintah. He'uuan sejenisnya seperti ulat

sutera dan binatang lain yang telah disebutkan sebelumnya-

Seluruh jenis hewan ini sah untuk diperjual-belikan.

Kedua, jual beli dan menyewakan rumah di Makkah dan

Tanah Suci lainnya dipertolehkan. Rumah-rumah tersebut milik

hrannya yang dimiliki secara turun-temunrn melalui waris. Rumah

ini sah dikelola dengan cara diperjual-belikan dan pengelolaan lain

yang membuhrhkan kepemilikan - Wallahu a'larn.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli,

penye\^/aan dan gadai perumahan Makkah dan Tanah Suci

lainnya. Madzhab kami memperbolehkan praktek tersebut.

Pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Al l{haththab, sejumlah

sahabat dan generasi setelah mereka. Demikian ini madzhab Abu

Yusuf.

Al Auza'i, At-Tsauri, Malik dan Abu Hanifah berpendapat

bahwa pengelolaa5r ekonomis tersetut tdak diperbolehkan-

Perbedaan pendapat dalam kasus ini bermula dari perbedaan

pandangan apaloh Makkah ditaklukkan secara damai atau

kekerasan?

Madzhab kami menyebutkan, bahwa Makkah ditaklukkan

se@ra damai. Karena itu, wilalrah itu tetap menjadi milik penduduk

Makkah. Mereka lalu mengelolanp, baik dengan cara waris, iual
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beli, penyewaan dan gadai. Sementara menurut madzhab mereka,

kota Makkah ditaklukkan secara paksa, sehingga wilayah tersebut

tidak boleh dikelola.

Mereka berargumen dengan firman Allah &, +[4fi -$S

)(f.t; *i{tfi ib n$'^G,sfli "o* dari Masiidithanm

yang telah Kami jadikan terbuka unfuk semua manusia, baik Snng
bermukim di sana maupun yang datang dari luar, " (Qs. Al Hajj

l22l: 25)- Maksud, masjid di sini adalah seluruh tanah haram.

Demikian ini sejalan dengan firman Allah &, U--t A$t $4

16i ;r3t <; ii -e;=7i'Mahasuci (Atlah), yans telah

memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pda malam han dad

Masjidilhamm. " (Qs. Al Israa' [17]: 1) Maksudnya, dari kediaman

Khadijah.

Juga, berdasarkan firman Allah, ,yi$ i51;\ il6y

L"; "5i t;f$ 'Aku (Muhammad) hanw diperinbhl<an

menyembah Tuhan negei ini (It4akkah) Wtg Dia telah menjadikan

wci pdarya, "(Qs. fui-Naml l27l:91)

Para ularna men3Tatakan, tanah yryrg dlilcilran 6dak boleh

dipedual-behkan. Selain ihr, merelo kargurnen dengan hadits

Isrnail6e bin hrahim bin Muhair, dari aSnhnya, dari Abdullah bin

69 Dahm nasloh syn dan ealt€rtulis "Muhaiir bin Abdullah". Ini keliru. Dia adalah

Isnail bh hratrton bh Muhaih bh Jabir Al BaFni Al Kuff. Db periu4nt yang dnif.
Bapalsrla lsffatnamtn lcnrah.
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Amr bin Al Ash. Dia berkata: Rasulullah S bersab da, ,76 k
a'fii1€t l: W6.: &ks"Mat&ah mubah. Tanahnsn tidak

boteh dipqiual-belikan dan rumahnSn tidak boleh disewakan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Diperkuat dengan hadits Aist ah @, dia berkata: "Wahai

Rasulullah, tdakkah kami membangun sebuah rumah atau

bangunan unhrkmu lnng melindungi engkau dari matahari?"

Beliau menjawab , -t'*i*'#.Lq $ #t|! 'Tidak, saungguhryn

dia mubah bagi onng tnng lebih dahulu (manempatinW). 'Hadits

ini dirir,rn5ratkan oleh Abu Daud.

Diriun5ratkan dari Abu Hanifah, dari AMullah bin Abu

Ziyad, dari Abu Najih, dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda , Wi ;i |?i V6.s C ?t?i ?'? k
"Malrlcah hamm. TanahnSa hanm diperiual-belikan dan rumahryn

hamm diseumlan."

DiriwaSntkan dari Utsman bin Abu Sulairnan dari Alqamah

bin Nadhlah Al Kinani, dia berkata, "Rumah-rumah Makkah

menunhrt betbagai pembebasan. Tanahnya tidak diperiual-belikan

pada masa Rasulullah $, Abu Bakar, dan Umar- Siapa yang

buhrh, maka dia boleh tinggal dan siapa png tercukupi, maka dia

memberi tempat tinggal." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Selain ifu, mereka berargumen dengan hadits shahihbahwa

Rasulullah $ bersaMa ,',*'#. Cq ,* " Minu mubh bgi omng

lan7 t&ih diu." Hadits trn shahih penielasannla telah dipaparkan

pada penrbatrasan tentang tellazarh pada bab pernalarnan-
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Mereka menyatakan, bahwa Mina termasuk wilayah Tanah
Suci, yang tidak boleh diperjual-belikan dan diseurakan, seperti

halnya Masjidil Haram.

AsySyafi'i dan ulama pendukung ma&hab kami berhujjah

dengan firman Allah &, ble u 6 'uji 1.rS# ;fr^-
'ftlarta rampasan itu juga) untuk oftng-oftng fakir 3nng berhijmh

Wng terusir dari kampung halanann5n, "(Qs. AlHasyr [59]: 8).

Pola idhafah pada ayat di atas berkonsekuensi makna

kepemilikan. Namun, tdak jarang, pola ini juga mengindikasikan

arti kekuasaan dan hunian, sesuai dengan firman Allah &, C;;3
'"r$tifilOu" hendaWah kamu tebp di rumahm4 " (Qs. Al Ahzab

[33]:33).

Tanggapan atas pendapat ini, bahwa pola idhafah sejatinya

mengindikasikan makna kepemilikan. Sebab itu, apabila seseorang

berkata, 'Rumah ini unfuk 7aid," maka hukum memutuskan

bahwa rumah tersebut menjadi milik Zaid. Seandainya, orang ini
menyanggah bahwa maksud pemyataannya, "Maksudku, tempat
tingsal dan kaArenangan," maka sanggahan ini tidak dapat

diterima.

Mereka pun berhujjah dengan hadits Usamah bin Zaid,

bahwa dia berkata: "Rumahmu yang di Makkah ada di sebelah

mana?" Rasulullah balik bertanya, 'Apakah Uqail meninggalkan

rumah untuk kami?" Uqail mer,rnriskan kepada Abu Thalib dan

Thahb- Namun, Ja'far dan Ali tidak meunrisinya, karena mereka

berdua muslim. Sementam Uqail dan Thalib kafir." Hadits ini
diriunyatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam Shahibnya.
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Ulama ma&hab Asy-Syafi'i menyatakan, hadits ini

mengindikasikan bahua perumahan di Makkah dapat diwariskan

dan dikelola.

Dirhm!,atkan dari Abu Hurairah .& dalam ksah penaklukan

kota Makkah. Dia menuturkan: Datanglah Abu Sufi7an, lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, pasukan Quraisy telah binasa. Tidak

ada lagi suku Qurarsy paska peristiwa ini." Rasulullah lalu

bersabda, Ut,yt t#'C'./fu, ei u:ii'#;:Vl Cj :tS ,f;t U

:yT 
'# US',*1 'Siap !/ang masuk kdiarnan Abu sufun, maka

dia aman. Siapa tnng melelakkan seniab4n, mal<a dia arnan.

Siapa Wng menufup pinfunya, maka dia arnan." Hadits ini

diriwayatkan oleh Muslim.

Hujjah berikutnya adalah atsar yang masyhur dalam Sunan

Al Baihaqi dan kitab hadits lainnya, bahwa Nafi' bin Abdul Harits

membeli rumah tahanan dari Shafimn bin Umayyah unhrk Umar

bin Al Khaththab ig, seharga empat rahrs. Dalam riwayat lain

disebutkan empat ribu.

Zubair bin BalJ<ar dan yang lainnya meriwaSatkan bahwa

Hakim bin HDam menjual balai Nadwah di Makkah pada

Muawiyah bin Abu Sufuan seharga seratus ribu. AMullah bin Az-

Zubair bertanya, "Abu Khalid, engkau telah menjual situs dan

kehormatan Quraisy?" Hakim menjawab, "Bukan begifu- Segala

kehormatan telah berakhir. Hari ini fidak ada lagi kehormatan

selain Islam-"

Hakim lalu berkata, "Saksikanlah, dirharn ini (hasil

penjualan balai ters€hd unhrk mernbantu periuangan di ialan

Alhh."
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Ditinjau dari perspektif qiyas, balai Nadwah merupakan

tanah bertuan dan bukan aset wakaf. Karena ifu, boleh diperiual-

belikan, seperti met lainnya

Al Baihaqi rneriwayatkan berikut sanadnya dari hrahim bin

Muhammad Al Kufi, dia menuturkan: Aku melihat Asy-Syafi'i di

Makkah sering berfatwa untuk masyarakat. Aku juga melihat Ishaq

bin Rahawaih dan Ahmad bin Hanbal hadir di sana. Ahmad

menyapa Ishaq, "Kemarilah. Akan larperlihatkan seorang pria

yang belum pemah engkau lihat padanannya." Dia berkata,

"Belum dilihat oleh kedua rnataku orang yang sepadan

dengannya?" Ahmad manjawab, "lya!"

Ahmad mengajak Ishaq lalu mempersilakannya duduk dekat

AsySyafi'i. Ibrfim bin Muhammad melanjutkan kisah ini. Singkat

cerita, Ishaq masuk ke majelis Asy-Syafi'i, Ialu bertanya padanya

tentang hukum menyewakan rumah di Makkah.

AsySyafi'i menjawab: Praktek ini, menumtku, boleh.

Rasulullah S pemah bersabda, )rt 
'e "J3? 6 '!j|yi "Apal<ah

USail meninggalkan rumah unfuk kami?"

Ishaq menanggapi, "Yazid bin Harun menceritakan kepada

kami dari His5am, dari Al Hasan bahwa dia tidak meriwayatkan

hadits itu. Demikian pula Atha' dan Thawus, rnereka belum

meriwayatkannya."

Asy-Syafi'i bertanya pada sebagian orang yang dikenalngra,

"Siapa orang ini?" Dia menjawab, "Dia adalah Ishaq bin Rahawaih

Al Hanzalim Al Khurasani,"

AsySyafi'i berkata padanya, "Apaloh engkau orang yang

dilnkini oleh penduduk Khurasan sebagai ahli fikih mereka?" Ishaq

i
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menjawab, "Demikian anggapan mereka-" Asy-Syaf i berkata,
,,Orang lain yang bemda di posisimu tidak akan membuatku

gentar. Aku perintahkan untuk membenci dirinSn. Aku berkata:

Rasulullah $ bersaMa dan engkau berkata, 'Thawus, Al Hasan

dan hrahirn berkata, bahwa mereka Udak meriwayatkan ifu?

Apakah orang lain merniliki hujjah unhrk mengalahkan Nabi?"

Asy-Syafi'i menanggapi ucapan Ibrahim paniang lebar-

Kemudian AsySyaf i berkata, Allah S berfirman, ;fifrL

e*e q6.; Aii 4rtSt " ftiarta nmpaen itu iuga) untuk

orzng-o,zng faka 5nng berlliinh tnng terusir dari kampung

halamannSn,"(Qs. Al Hasyr t59]t 8) Apakah engkau menisbatkan

rumah-rumah tersebut pada pemiliknya atau bukan?" Ishaq

menjawab, "Pada pemilikngra. "

As5r-Syafi'i berkata, "Firman Allah adalah pemyataan yang

paling benar. Sungguh Rasulullah S pernafr bersabda, )tt [" i
"aT '# o$, j'sn* trang masuk ke rumah Abu Sufun, mal<a

dia aman'. Dan, Umar bin Al l(haththab 4$ membeli rumah para

tr-rkang bekam." Aqr$nf i menyebutkan sejumlah sahabat

Rasulullah.

Ishaq lalu berkata padanlra, "Jadi, baik 1;ang bermukirn di

sana rnauptrn yang dabng dari luar."

Aslrsyafi'i menyatakan, nAllah & berfirman, ;fiityr5$

)q6 *.i*{ii'.fr g!ry'.i*,sfli "oun dari Masiidithamm

tnng tetah l{an i idikan tqb*a wtuk srum mdtusia, bik Snng
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bermukim di sana maupun yang dabng dari luar. " (Qs. Al Hajj

122]r. 251Maksudnya, masjid khusus, yang ada di sekitar Makkah.

Seandainya benar seperti anggapanmu, tenfu tidak seorang

pun boleh mengumumkan barang hilang di perumahan dan

pemukiman Makkah, tidak boleh menyembelih unta di sana, dan

mannriskannSn. Akan tetapi, pengertian ini haryn berlaku pada

masjid khusus."

Ishaq terdiam, fidak mengeluarkan sepatah kata pun.

Begrtu juga As5rSpfi' i.

Berikut tanggapan atas beberapa dalil yang mereka

kemukakan. Tanggapan atas firman Allah &t, "Ehik yang

bermukim di sana maupun tnng dabng dari luar, 'terdapat dalam

pemyataan AqrSyafi'i di atas.

Sementara firman Allah &, "Dia telah menjadikan suci

padanya, " maksudnln telah mengharamkan buruan, pepohonan,

remmputan dan berperang di sana. Dernikian ini sebagaimana

telah dijelaskan oleh Nabi $ dalam beberapa hadits shahih. Tidak

ada satupun hadits ini yang menyebutkan larangan jual beli rumah-

rumah di Makkah.

Hadits Ibrahim bin Muhajir dari ayahnya berkualitas dha'if,

berdasarkan kesepakatan pada muhaddits. Mereka sepakat men-

dha'ifl<anlsmail dan ayahnya, lnifu hrahim.

Sedangkan hadits Aiqnh @, jika hadits rni shahih, maka

dia ditafsirkan dengan tanah tak bertuan di wilayah Tanah Suci.

Demikian bunyr tekstual hadits. Sementam hadits Abu Hanifah

berkualitas dlza'if dari dua perspektif.
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Perbma, sanadnya dha'if, karena hnu Abu ZiVad periwayat

9&g dhaff

Kedq pendapat gnng tepat merurut para hafizh hadits ini

di-mauqufl<Nr pada Abdullah bin Amr. Mereka menyatakan, dia

memar{uLl<a:urrya dan melakukan kesalahan periwayatan.

Dernikian pendapat prrg dikernukakan oleh Ad-Daruquthni, Abu

AMurrahman As-Sulami dan Al Baihaqi.

Sedangkan hadits Utsman bin Abu Sulaiman bisa ditiniau

dari dtra perspektift

P*hma, tanggapan Al Baihaqi bahwa hadits 'tm mmqathi-

Kdua, masih tanggapan Al Baihaqi dan ulama madzhab

kami bahwa hadits tersebut memberikan informasi tentang

kebiasaan. penduduk Makkah lang gemar meminjamkan rumah

mereka yang tidak dihuni secara suka rela dan dorongan sikap

demawan.

Orang lpng paling tahu sikap maqnmfrat Makkah

menginformasikan bahua pe\ arisan dan iual beli rumah juga

berlaku di sana. Sementara hadits, "Mina ifu mubah bagi omng

gng tebih dulu," diarahkan pada daerah udak berhran dan

beberapa tempat persinggahan jamaah haji di Mina.

Sementara tanggapan atas qiyas mereka dengan objek

masjid tertolak, karena seluruh masjid ifu disucikan dan tertebas

dari segala bentuk bansaksi ekonomi. Tempat tinggal tidak bisa

dianologikan dengan masjid dari segi keharaman jual beli. Karena

ifu, di daerah mana ;xm iual beli rumah diperbolehkan, narnun

tidak denrikian dengan nnsiid. Wallalru a'lam.
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Cabang: Ar-Ruyani dalam Al hhr pada bab jual beli

anjing menerangkan, bahwa jual beli sesuatu yang dimiliki secara

halal tidak lah &-makruh*an selain jual beli !*qh Makkah. Jual

beli dan penyewaan daerah Makkah di-makruh\<an karena

terdapat khikf dama. Hukum malouh yang dikernukakan di sini

sangat langka dalam kitab-kitab ulama madzhab kami.

Redaksi yang lebih tepat ialah, l<hikful aula (menyalahi

ketenfuan yang utama), karena malmth adalah hukum yang

ditetapkan dengan larangan tertenfu. Sementara dalam kasus ini

tidak terdapat larangan.

Cabang: Ar-RuSnni dan ulama madzhab kami

mengatakan, bahwa khikf ulama tentang jual beli rumah di

Makkah dan lahan Tanah Suci lainn5a yang telah kami

kemukakan, tidak lain merujuk pada jual beli tanah biasa.

Sedangkan bangunannya menjadi hak milik yang tenfunya boleh

diperjual-belikan, tanpa l<hilaf vlarl.lra.

***

Aslrsyirazi g berkata: Jual bek mushaf dan buku-
buku sastra diperbolehlran- Demikian ini sesuai dengan
hadits yang diriwayatkan dari lbnu Abbas .& bahwa dia
pemah ditanln soal jual beh mushaf. Dia menjawab,
'Tidak mengapa. Mereka memungut imbalan jerih
pafhnf-" Selain ifii, mushaf ifu zuci dan bermanfaat.
Dia sama dengan harta benda lainrya.
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Penjelasan:

Ulama madzhab AsySSnfi'i sepakat tentang keabsahan jual

bek mushaf, menyanrakan dan menSnlin mushaf dengan imbalan.

Redaksi A+rSyirazi, Ad-Darimi dan ulama lainn5n menyebutkan

diperbolehkannlra iual beli mushaf. Secara tekstual redaksi ini

mengindikasikan bahwa jual beli mr.rshaf hdak makruh-

Ar-Ruyani secara lugas menerangkan bahwa jual beli

mushaf bdak malruh- Pendapat yang shahih menunrt madzhab,

jual beli ausialhukumnp makruh. Demikian lm nash Asy-Syafi'i

dalam l$tab l<htilaf Ali vn lbni Mas'ud. Pendapat ini diputuskan

oleh Al Baihaqi dalam kitabnla, As-Sunan Al l{abia Ma'rifah As'

Sunan wal Al Abar, Ash-Shaimuri dalam kitabnl2a, Al ldhah dan

penlnrsun Al fu5an.

Penyusun Al Ba5nn menyatakan, menjual mushaf

hukumnya makruh. Ada pendapat yang menyebutkan, bahwa.

menjual mushaf malmth, nalnun membelinp Udak malmth.

Demikian ini rincian hukum madzhab kami-

AsySyafi'i dan Al Baihaqi meriunyatkan dengan sanad

shahih dari hnu Mas'ud, bahwa beliau memakrull<an jual beli

mushaf.

AsySyafi'i mengatakan, Abu Hanifah dan fuqaha

Hanafiyah tidak berpendapat demikian. Bahkan, menuntt mereka,

jual beli mushaf udak berdosa. Beliau menambahkan, di antara

ulama ada yang tidak mempermasalahkan pembelian mushaf. Fs.y

Syafi'i berkata, karri memaknil<an penjualan mushaf.

hnu Al Mun&ir daam Al IsWf mengatakan, Pild ulama

berteda pendapat terrtang hukum jual beli mushaf. Dirir,rnyatkan
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dari hnu Umar bahwa beliau bersikap ketat terhadap penjualan

muslnf- hnu Umar berkaq aku suka tangan Sang menjual mushaf
dipotong.

Ibnu Al Mundzir rnenambahkan, kami meriwayatkan dari
Abu Musa Al Asy'ari tentang kemalmtban penjudan mushaf. Dia
menyatakan, bahwa jual beli mushaf dimakrull<an oleh Alqamah,
hnu Sirin, An-Nakha'i, S3rumih, Masnrq dan Abdullah bin Yazid.

&jumlah ulama memberi dispensasi pembelian mushad
dan memalmii<an penjualannya. Pendapat ini kami riwayatkan
dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan Ishaq.

Ahmad rnenyatakmr, pembelian mtshaf hukumnya lebih
sederhana dan aku (An-Nar,vawi) Udak mengetahui adanya
keringanan dalam jual beli mushaf.

Ahmad menambahkan: Sejumlah ulama memberi
dispensasi pada hulmm jual beli mushaf. Di antara mereka adalah
Al Hasan, Ikrimah dan Al Hakam.

Al Baihaqi meriwalratkan berikut sanadnya dari hnu Abbas
dan Marwan bin Al Hakam bahwa mereka ditunSla tentang hukum 

l

jual beli mushaf unfuk diperdagangkan. Mereka menanggapi, 
l

"Kami Udak berpendapat soal mushaf sebagai barang niaga. I

Tebpi, mushaf 5nng engkau salin dengan kerja keras, itu fidak I
masalah (untuk diperjualtelikan)." 

I
Dirir,vayratkan dari Malik bin Anas, dia berkata: Jual beli I

mushaf tidak masalah. DiriwaSntkan dari Ibnu Abbas dengan sanad I
yar$ dha\ "Belilah mushaf narntrn jangan menjualnya." 

I
Riurayat ini dikernulokan dergan sanad yarg shahih dari I

Sa'il bin Jubair, 'Elelihh mushaf dan jargan nreniualnya." 
I
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Diriwayatkan pula dari (Jmar, dia berkata, 'Beliau melewati

para penjual mushaf, lalu berkata, 'lni seburuk-buruknya

pemiagaan."

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari AMullah bin

Syaqiq, seoftng tabi'in yang disepakati keagungan dan kebiqai>

annya. Dia berkata: Dahulu para sahabat Rasulullah # me-

makruh1<mjual beli mushaf.

Al Baihaqi menufurkan, Jual beli mushaf hukumnp malmth

tanzih demi kemuliaan mushaf dan menghindari sikap

merendahkan dengan memffiual-belikannln atau menjadikannla

sebagai barang niaga.

Al Baihaqi menambahkanr Ada sebuah hadits yang

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai dispensasi dalam jual beli

mushaf Sanad riwayat ini dha'if, Al Baihaqi mengatakan,

pemyataan hnu Abbas, "Belilah mushaf danjangan menjualnya,"

jika riwayat ini shahih darinya, maka riuasnt ini mengindikasikan

bolehnya jual beli mushaf, nalnun makruh. Wallahu a'lam-

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan: Boleh

memperjual-belikan kitab-kitab hadits, fihh, bahasa, sasfua, syair

yang mubah dan bermanfaat, kitab pengobatan, matematika dan

buku lainrya yang bermanfaat dan mubah.

Ulama madzhab AqrSyafi'i mengatakan: Tidak boleh

memperiual-belikan buku-buku kafir, karena dia tidak memiliki

manfaat yang mubah, justu wajib memusnahkannla.

A+rSyirazi mengemukakan masalah ini pada akhir

pembahasan tentang biografi. Begitu iuga dengan iual beli bulu-

t-.
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buku ramalan lhuos!<ofi, sulap lmagid, filsafat dan ilmu-ilmu 6af7

yang haram. Jual beli buku seperti ini batal, karena dia tidak

memiliki manfaat yang mubah. Wallahu a'lam.

Asy-syirazi *, berkata: Ulama madzhab Asy-

Syafi'i berbeda pendapat tentang jual beli telur ulat
sutera dan telur burung yang fidak boleh dimakan
dagingnya n.unun boleh diperjual-belikan seperti
rajawali dan elang-

Di antara ulama madzhab kami ada yang

berpendapat, bahwa telur ini suci- Ada pula yang

berpendapat bahwa telur ini najis. Perbedaan pendapat

ini mengacu pada dua pendapat ulama fildh Asy-Syafi'i
tentang suci tidaknya sperna hewan lrang fidak boleh
dimakan dagingnya-

Jika kita berpendapat, bahwa telur ini suci, maka

ia boleh diperiual-belikan, karena ia suci dan
bermanfaat- Telur ifu sama dengan telur ayam- Namun
jika kita berpendapat, bahwa telur tersebut najis, maka

ia tidak boleh diperjual-belikan, karena ia naiis, ohh
karena itu, fidak boleh diperjual-belikan seperti hdryn
anjing dan babi

Penjelasan:

Ulama rnadzhab Aslrslnfi'i sepalot tentang bolehnya

mernperjualtelikan ulat s*era, karena ia binatang png strci dan
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bermanfaat. Ulat sutera sarna seperti burung pipit, l€bah dan yang

lainnya.

Sedangkan telw r-ilat sutera dan telur burung yang

dagingnya Udak boleh dimakan, terdapat dua pendapat ulama fikih

Aqrsyaf i yang masyhur:

Pertama, yang paling shahih, menyatakan bahwa jual beli

telur ini sah.

Kedua, bahwa jual beli tersebut batal- Dua pendapat ini

merujuk pada hukum suci tidaknya telur tersebut. Tentang stafus

dua telur ini terdapat dua pendapat sama seperti hukum spelma

binatang yang dagingnla tidak boleh dimakan.

Penjelasan khilaf di atas telah disinggung pada bab

menghilangkan najis. Menurut pendapat yang paling shahih, telw

ini suci. Pemyataan AsySyirazi tentang burung yang tidak boleh

diperjual-belikan mempakan tambahan Fng Udak bersumber dari

ulama madzhab kami. Bahkan, pendapat png tepat dan terkenal,

menyatakan bahwa tidak ada bedanya antara burung yang tidak

boleh dimakan da$ngnya seperti bunrng n6yar dan burung

lainnya.

Seluruh kasus di atas memiliki dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i. Yang paling shahih menyebutkan, bahwa jual beli telur

ini diperbolehkan, karena khikf tersebut -seperti yang

dikemukakan oleh AsySyirazi dan ulama madzhab kami-
mengaqr pada najis tidaknya telur tersebut- Sedangkan, khilaf

tentang suci tidaknya telur mencakup pada hukrm boleh tidaknya

memperjual-belikan tehx. Wallahu a'km.
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Al Mutawalli meriwa5atkan dari Abu Hanifah bahwa jual

beli ulat sutera dan telur ulat sutera tidak diperbolehkan.

!t**

Beberapa Kasus Penting.

Cabang: Jual beli air susu ibu, menumt kami, diperbolehkan
dan tidak makruh. Demikian ini menunrt madzhab dan telah

dipufuskan oleh ulama madzhab kami, selain Al Mawardi, Asy-

Slasyr dan Ar-Rqani.

Mereka meriwayatkan satu umjh yarry s5ndz dari Abu Al

Qasim Al Anmathi dari kalangan ulama madzhab kami.

Menuruhya, bahwa air susu ibu najis dan tidak boleh diperjual-

belikan. Air susu ibu dikonsumsi oleh bayi tdak lain karena

kebutuhan. Pendapat ini fidak tepat.

Masalah ini telah disinggung pada bab menghilangkan najis,

bahwa menurut pendapat yang shahih, air susu ibu boleh diperjual-

belikan. St/aikh Abu Hamid mengemukakan, seperti pendapat

ulama rnadzhab kami, tidak ada nash dari AsySyafi'i terkait
masalah ini. Demikian pendapat madzhab kami.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahwa jual beli susu

ibu tidak diperbolehkan. Terdapat dua riwayat pendapat dari
Ahmad, sama seperti dua madzhab kami. Ulama yang melarang
jual beli susu ibu, berargumen bahwa susu ibu lazimnya tidak

diperjual-belilon.

Selain itr, srsu ibu menrpakan sisa (selrresi) manusia lnng
frdak boleh diperiual-belilon, sarul seperti air mata, keringat dan
dahak. Barang yang tidak boleh dilnl k€trka menyahr (dengan
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inangnya), dia tidak boleh dilual secara terpisah seperti rambut

manusia.

Alasan lainnya, bahwa daglng manusia tidak boleh

dimakan, karena itu jual beli susunya pun tidak diperbolehkan,

sama seperti daging keledai.

Ulama madzhab AsySyafi'i berargumen bahwa susu

merupakan barang suci yang bermanfaat, karenanya ia boleh

diperjual-belikan sarna seperti susu kambing. Susu juga makanan

pokok bagi manusia, maka ia boleh diperjual-belikan seperti halnya

roti.

Jika ada yang mengatakan, "Pendapat ini kontradiksi

dengan darah haid, karena darah haid adalah makanan janin dan

tidak boleh diperjual-belikan. "

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam Ta'liqnya mengatakan:

Pendapat ini fidak tepat. Janin tidak mengonsumsi darah haid.

Jushr, bayi dilahirkan dalam keadaan mulut terkafup, tidak ada

jalan masuknya darah ke mulut dan wajahnya terttrfup lemak tipis.

Karena itu, embrio binatang hidup di dalam perut dan dia tidak

haid.

Alasan lainnlra, susu ibu merupakan benda cair yang halal

diminum. Jadi, ia boleh diperjual-belikan laSnknya susu kambing.

Syaikh Abu Hamid menuturkan: Jika ada yang

mengatakan, bahwa susu ibu berbeda jauh dengan keringat, kami

tidak bisa menerima pendapat ini. Bahkan ia halal untuk diminum-

Sedangkan tanggapan unfuk safu pendapat yang

menyatakan bahwa sr.rsu ibu tdak lazim diperjual-belikan, maka

sesuatu yang tidak lazim diperjual-belikan bukan mengindikasikan
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barang itu tidak sah diperjual-belikan. Karena ihr, jual beli telur

pipit, limpa, dan barang sejenisnya yang tidak lazim dijual, namun

ini diperbolehkan.

Tanggapan ahs pengqiyasan suzu ibu dengan air mata,

keringat dan dahak, selrlua sekresi ini fidak bermanfaat, beda

halnya dengan susu. Tanggapan atas qiyas larangan jual beli susu

ibu dengan telur ulat sutera, yaitu telur ulat sutera jelas tidak boleh

dimanfaatkan, lain halnya dengan air susu. Mengenai penqiyasan

larangan jual beli air susu ibu dengan susu keledai, karena susu

keledai ifu najis, berbeda dengan sus:u manusia. Wallahu a'lam.

Cabang: Hukum jual beli qainah (budak uranita penyanyt).

Apabila budak rwanita ini dibandrol dengan harga seribu tanpa

merryanyi dan dua ribu dengan nSnrryian, di sini terdapat rincian

kasus.

Jika budak unnita ini dijual seharga seribu, ulama sepakat

bahwa jual beli ini sah. Jika dia dijual seharga dua ribu, dalam

kasus ini terdapat tiga pendapat ulama fikih AqlSyaf i, yang

dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan ulama lainnya:

Perbma, Snng paling shahih, menyatakan bahwa

jual beli budak u/anita ini sah. Pendapat ini didukung oleh Abu

Bakar Al Azdi, karena budak tersebut aset lrang suci dan

bermanfaat, karena ihr dia boleh diiual dengan harga png lebih

tingg dari nilaiqn, seperti objek 5ang lain.

Kdw, iual beli budak uanita ini fidak sah. Pendapat ini

dikenrukakan oleh Abu Balor Al tlahmudi dari lalangan ulama
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madzhab kami, karena harga seribu ini menjadi semacam

kompensasi atas n5nnyiannYa.

Ketiga,jika berttrjuan unfuk mendengarkan nlranyian, maka

jual beli ini batal, narnun iika fidak demikian, maka jual beli itu

tidah batal.

Syaikh Abu T:rid AI Manrazi mengatakan: Imam Al

Haramain berpendapat, bahwa qryras yang tepat menetapkan

keabsahan jual beli budak ini. Masalah ini diungkapkan dalam

beberapa kasus yang tersebar dalam pembahasan tentang mahar-

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Yazid dari

Al Qasim bin Abdunahman, dari Abu Umamah, dari Rasulullah

$, bahwa beliau bersabda, lS , ,f:ifi iJ-l , p#t tiial 1

|7'rfiii ,'q*4bW. G P \ ,'$& "Jansanlah katian iuat

budak wanita peninnyi, jangan pula membelinSn dan iangan

mengajarnya. Tidak ada kehikan dalam manpadagangkann5n

dan hasil penjualanqa hanm."

Terkait peristiwa inilah, ayat berikut ditunrnkan, q6i U

,>-*AIt 'tfi .;*- i "D* di antan manusia (ada) onng tnng

memprgurnl<an peratapn ko*ng."(Qs- Lurynaan [31]: 6).

At-TIrmidzi tbntr MaFlr Al Baihai dar perluraft latotntp

meriuayatkan hadits di atas.

Para hafizh sepakat hadits di atas draff karena akar

masatatrnla ada pada A[ bh zaid. Menurut ahh hadits, Ali bin ail
petiuaSat yarry dhalf, Ahmad bin Hanbal dan para haftzh lain4n

m*dfialfkan Ali.
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Al Bukhari mengatakan: Ali bin Zaid periwalat yang haditsnya

diingkari. An-Nam'i merr5ratakan: Dia tidak tsiqah. Abu Hatim
berpendapat: Aa dha'ill,taditsn5ra dan seluruh haditsngra munkar

Ya'qub bin Abu q/aibah menilai, dia periwa5at yarry vnhin.
AbTirmidd menSratakan dalam catatann5ra: Hadits ini tdak karni
kenaliTo selain dari jalur tersebut. AIi bin Yazid dipermasalahkan dan
di-dha'if*an oleh sebagian ahli ilmu.

Al Baihaqi menukil dad At-Tirmidzi, yang bersumber dari
Kiab Al llal, dia merryatakan, "Aku bertangra pada Al Bukhari tentang
hadits ini." Dia menjawab, "AIi bq, Yadd periwa5rat yrang haditsn5n
banfrak 5nng hilang (lCIrena lupa atau salah dalam meriwayatkan)." Al
Baihaqi mengatakan, "Fladits ini diriwayatkan dari Laits bin Abu
Sulaim dari Abdurmhman bin Sabith dari Aisyah, sedangkan AIi bin
Zaid tdak mahfuzh Laits menilainlp banyak melakukan kesalahan

dalam periwayatan.n

Cabang: Hukum jual beli kambing gibas 5ang ditangkap
unfuk diadu dan agam jago 5ang dipfiam unhrk diadu, dengan jenis

lang sama atau dengan irris yang berbeda sarna dengan hukum jual

beli budak uanita pengpnyi. Jika heeran ini diiual berdasarkan acuan
nilainya 5nng biasa maka iual beli ini diperbolehkan.

70 Dernikian keteragan lErrg terrdapat ddan ryt dan qaf dalant fumn AbTbmidzi
wng di''altqnq obh Muhanunad firad Abdul Bqt * dan dalam strmber hin. Abu lsa

iuga mengenrukakan hal rug sarna: Fladits Abu urnarnah lEng kami kenal sarna
dengan redalrsi ini dad Flrr duratd t€rs€ht s&gian ahli ilmu mernperrnasahhkan
Ali bin Yadd dan trrll.dnifllanr;r,ra. AIi bin Yadd bensal dari qgn-

i

I

j
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Apabila nilai heunn ini bertambah sebab menjadi her,uan

aduan, maka dalam kasus ini terdapat tiga perrdapat ulama fikih Aqf
Syrafi'i:

Salah sahrrlra adalah, iual b"li heuan ini sah- Di antam ulama

yang mengulas masalah ini adalah Al Qadhi Husain dan ularna

lainqa.

Sementara pernlataan Al Ghazali dalam Al Wasith p&
permulaan pembahasan tentang jual beli, "Dalam jual beli budak

wanita penyranyi dan kambing gibas aduan terdapat ulasan 5,Eng akan

kami kemukakan," temyata dia fidak menyebutkannp dalam Al
Wasith. Sepernrya dia bermaksud merrgulas masalah tersebut

sebagaimana paparan gtmla, Imam Al Haramain, pada

pembahasan tentang mahar, kerrudian dia lupa begifu sampai pada

bahasan tersebut.

C-abang: Jual beli perabotan yang Mapis enras atau perak

hukumnya jelas sah. Sebab, yang dihru adalah objek ernas dan

peraknya. Masalah ini telah disinggung pada bab

C-abang: Jual beli air Snng dimilih hukumnp sah, mem-mrt

madzhab. Pendapat ini diprtqskan oleh iumhr.r. Penjelasan lebih

laniLrt rnasahh ini akan dipaparlon pada bahasan pengelolaan tanah

tidak bertrnn, insg Anah.

Apabila kita mengesatrlran rual bdi air, maka i ral bnli air di

tepi sungai Sang memtrngkinkan kita trntuk mengambiln5a dari

srngai, jual beli tanah di padang paslr, dan iual beli batu besar di

antara lahn-]alan terial png dipenuhi batg besar, terrdapat dua
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pendapat ulama fikih AqrSyafi'i yang mas/zur dalam kitab-kitab

kalangan Khumsan

Perbma, yang paling shahih, menyratakan bahwa bolehnya

iual beli objek tersebut. Pendapat ini diputuskan oleh kalangan ulama
Irak dan sekelompok ulama Khurasan, karena semua objek

memenuhi seluruh qlarat barang lrang diperjual-belikan. Kita
dianggap tidak membufuhkan materi-materi ini (air, tanah dan bafu)

karena jurnlahnya yang berlimpah. Kondisi ini fidak meghalangi

keabsatnn jual belinyra.

Kdua, iual b"li air, tanah dan batu ini batal, karena tndakan
ters€but terrnasuk menghambur-hambur{<an harta benda. Ini

tndakan orang bodoh. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab Aslrslafi'i men5ratakan, bahwa

rzrcun yang dalam dosis banpk mernatikan nalnun dalam dosis kecil

berrnanfaat, seperti saqmonia dan opium, boleh diperjual-belikan.

Tidak ada khilafvhmadalam masalah ini.

Jika raorn tersebut, baik dalam dosis besar meupun dosis kecil

sdno-S?rn? mernatikan, maka menunrt madzhab, jual belinya batal.

Pendapat ini diputuskan oleh jumhr:r ulama. Imam Al Haramain dan

alBhn5ra mernperbolehkan iual bdi raq,ln yang digunakan

untuk meracuni makanan orang kafir.7l

7r Berbagai jenis racun dan bahan beracr.rr settarang ini sering digunakan dalam
drmia kedokteran sebagai obat berbagai j€nis p€q,akit- Diantaranya ada yang
dgunalGn sebagai obat luar. Ada j€nis racun !En!I digrmakan sebagai pernbersih dan

noda seperti de4rd1rll Ada iuga racun lang dimanfaatlon
s€bagai pernbasrni hama dan seran11F yang berbahqts atau serangga gang menrbaura
bald€ri dan kotoran pada rnalonan dan minurnan. J€nis racun semacarn ini bol€tl
apeduat+*t<an dan dipro&lsi.
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Cabang= Alat-alat musik seperti gitar, drum dan sebagain5n,

apabila setelah dihancr.rkan dan dir.rai tidak tergolong sebagai barang

yang tidak sah unhrk diperjual-belikan, karena secara qarat, barang

ini tdak lagi bermanfaat. Dernikian padapat ini diptrhrskan oleh

ularna madzhab karni dalam sehmfi iahrr. fiAn!,at, selain Al Mutavralli

dan Ar-Rryani.

Dalam lmsus ini, mereka merivuaSatkan satu pendapat yang

menyebutkan bahwa iual beli tersebut sah- Pendapat m s5adz darr

batal. sebalikrya, jika remukan alat mr:sik ini teqgolong sebagai harta

benda, maka mengenai keabsahan jr13| belinla, termasuk iual beli

berhala dan lukisan Sang dibuat dari bahan etrlErs, perak, dan logam

berharga lainnla terdapat tiga pendapat ularna fihh AqrSSBfi'it

Pahma, iual beli barang tersehrt batal- Pendapat ini

dikernulokan oleh mayoritas ulama.

Kdua, iml belinya sah.

Ketiga, pendapat ini dipihh oleh Al Qadtti Husain dalam b'b
n!r4 Al Mutaualli, Imam Al Haramain, dan Al Ghazali, bahwa

barangbarang ters€but dibuat dati uns.tr !,ang baik yang sah

dip€riual$dikan.

Jika barang:banng ini tedruat dari kayu dan sernlsalnya, maka

ia tdak sah dipaiual-belikan. Ar-Rafi'i menlatakan: Menunrt

madzhab iual beli ini batal s@ra mtrdalc Ar-Rafi'i mengatakan:

P€mdapat ini diptuslon oleh malrcritas ularna madzhab karni.

Wallahu a'lam.

Cabang: Al Qadhi Husain, Al Mfranalh, Ar-R4,ani, dan

yang lainnlB menptakan: Jtnl beli catr.r tnrtcrrmsn malnrh- N
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Mutawalli berpendapat: Sedangkan hukum menjual manik-manik jika
pantas dijadikan buah72 cahr, maka ia sama dengan hukum cafur.
Jika fidak pantas unhrk ifu, maka ia sama dengan hukum gitar.

Cabang: Al Mutau/alli : Suzu heuran kurtan
tertentu boleh disedel<ahkan pada orang-omng fakir dalam satu
kondisi. Mereka boleh mernperjual-belikannya. Al Mutar,ualli

melanjutkan: Begifu juga susu her,ran buruan tanah zuci, jika kita
mernperbolehkan air urun5a bagi orang-omng fakir. Mereka boleh
mernperjual-belilon air susrr, karena ia suci dan bermanfaat.

Cabang: Jual bdi maqa (sebagian objeld seperti separuh

budalE temah pakaian, kayu, tanah, pohon dan lain sebagain5a, baik
dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi seperti budak dan temak,

boleh. Ularna sepakat soal ini. Ketenfuan ini berdasarkan

tjma-

Seandainp seseormg meniual sebagian barang milik bersama

dengan jenis barang !,ang sama, s@erti rumah milik dua orrrg
(masing-masing setengah bagian) -pral<teknya, dia menjual

sebagiann5ra dengan bagian pihak lain- maka mengenai keabsahan

,ual beli ini tardapat dua pendapat ulama fikih As!rs!,afi'i,

72 Buah catur, bidak catur kecil llang bisa bergerak dan melambat. Kernakruhan
jual beli cafur karena bernrain catur. Bahkan, jika permainan ini sampai
menelantarkan kamjiban agama atau urusan dunia yang pating, hukumnya jelas
haram. Akan tetapi, apabila p€rrnainan catur ini seladar untuk mengasah otak dan
melatih strategi, ini frdak rnasahh-

Tidak jarang catur digLrrakan sebagai media terapl oleh para dolder iiu,a. Dalam
kasus hi dianiurlon. Eiahkan, ada s€bagian sahabat s€p€rii Abu Huraintr
dan sahabat laln FnS sering bemain catw. Sernentara dari kahngan tah'in t€rdapat
Sa'id b&r Jubair. Bdiau sedrg berrnain catrrr dalam satr putaran.
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sebagaimana 5nng diriuaptkan oleh Imam Al Hammain dan ulama

lainnya.

Perbrna, jual b"li ters€but Udak sah, karena barang tersebut

tidak diperlukan.

Kdua, pendapat yang paling shahih, menlratakan bahwa iual

beli ini sah. Pendapat ini diputuskan oleh Al Mutawalli, karena telah

memenuhi qprat jual beli.

Demikian ini sama dengan jual beli di*tam dengan dirham

5ang lain dalam sah-l cetakan atau safu sfra'makanan dengan sahr

sia'makanan dari tumpukan yang sama. Dalam kasus ini, masinE

masing pihak memiliki setengah milik pihak lain. Faidah masalah ini

dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa kasus berilut:

- Seandainp selunrh pihak atau salah safunln telah

memiliki bagan yang lain leurat hibh dari orang ttrannSa,

maka hak untuk mengambil kernbali hibah ini gugur,

karena kepemilikan sang anak atas bamng png telah di-

hifulil<Nttelah hilang.

- SeandainSa salah sah.r pihak merqprahkan

barang tersebut leuat pernbelian, kemudian dia

menemukan cacat pada barang ihr setelah terjadi4n

tansalai ini, malo dia tdak merniliki hak trntuk

mengernbalikan barang itu pda p€rrual.

- Seandaingn dia menrberikan keeernilikan bamng ini leunt

mahar, kernudian dia menalak si penerima (istrn!,a)

sebelum teriadi hubungan intim, dia Udak boleh

menganrbil kernbali barang tersehrt

- Andaikan seseotarg mernbeli s€t€ngah barang nalmun

tidak menyerahkan pernbayaran, k€rnudian dia dic€kal
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karena pailit, maka penjual tidak boleh menarik barang

tersebtrt pasca fuansaksi ini.

Seandain5ra seseorang menjual setengah bagiannya dengan

sepertiga bagian pihak lain, maka mengenai keabsahan jual beli ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Astrs!,afi'i. Menunrt pendapat

yang paling shahih, jual beli ini sah. Artinlia, bamng mereka menjadi

2/3. Pendapat ini diputuskan oleh penyrsun At-Taqrib dan Al
Mutawalli. Imam Al Haramain berpendapat kasus ini sedikit mustahil.

Wallahu a'lam

Cabang, Ulama madzhab Aqrslnfi'i : Jual beli

budak 5nng telah dinadzarkan akan dimerdekakan tdak sah, sarna

seperti tidak sahnSra jua beli ummul walad. Ulama lang menegaskan

masalah ini adalah Al Mutawalli dan fu-Ru5lani. Masalah ini telah

disinggung dulury pernbahasan s5nrat-sgrarat barang yang diperjual-

belikan. Wallahu a'lam.

Bab: Jual Beli Gharar

dan Jual Beli png Dlarang

Astrsyirazi g berkata: Jual beli barang lpng belum
ada, seperti buah dari pohon yang belum berbuah, fidak
dipe6olehkan- I-arangan ini seialan dengan keterangan
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yang diriwaS;atkan oleh Abu Hurairah r&, bahwa Nabi $
melarang jual beli ghanr.

Gharar adalah sesuafu yang sarnar dan fidak
diketahui dengan ietas akibatnya. Karena itu, Aisyah g
mengungkapkan sifat Abu Bakar &, dengan kalimat

" fardun nas5Tanl islam ala ghatihl' (individu yang

menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyl)-

Barang srang belum ada tenfu masih samar dan

fidak diketahui dengan jelas ada tidaknS;a- Hal ini tidak
boleh diperjual-belikan. Jabir & meriunSratkan bahwa

Nabi # melarang mu'awamah {alam sebagian

riwayat- jual beli sinin-

Penjelasan:

Hadits Abu Htraimh di atas dirir,rayatkan oleh Muslim. Begitu

juga dengan hadits Jabir. Redaksinya berbunyi, "Nabi $ melarang

jual beli sinin." Dalam rivrarat Abu Daud, disebutkan sinin dart

mubummah, sebagaimarn dikemukakan oleh AqrSyimzi. Sanad

hadits inr shahih.I\ab mubwmmahjuga disebutkan dalam riwaSat Atr

Tirmidzi. Dia menyatakanr Hadits in hasn shahih-

Dalam riwaSnt Mr.slim disebutkan, 'Jual beli kurma kering

itnin." Redaksi ini penjelasan atas jual beli sinin dart jual beli

mubwarnah.

Sedangkan atsar yang disebutkan dari Aisyah, sangat populer

bersumber dari kumpulan pidato Aiq/ah yarg masyhw, & mana

dalam pidato ini dia menyebulkan kamkter dan kelebihan aynhn5a-
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Parrlnhan Aiqph, 'Nagan Al Ishm'i addah,
mengernbdikan Islam yang tercerai-berai, menggiring perselisihan
dan perpecahan pada ketentuan png berlaku pada masa Nabi S.
Ini maksud dari pern5ntaan Ai$Eh 'ala gharnhi.,,Wallahu a'lam.

Hukum:

Jual bdi barang png belum ada hukurnnya batal, rnenunrt
ijma. hnu Al Mundzir dan ulama 5rang lain mengutip ijma kaum
muslimin tentang batalnp jual beli hnh-buahan dalam jangka waktu
dua tahtrn dan sernisalnln.

Cabang: Mennuk hukum asal, bahwa jual beli ghamradalah
batal, berdasar{<an hadits ini. Maksudn5a, jual bnli png jelas-jelas

g ghamr yang bisa dihindari. Sedangkan jual beli ghamr

lnng dibuhfikan dan tdak mungkin dihindari seperti jual beli
perabotan rurnah dan ianin binatang, padahal mungkin saja janin

tersebut berjumlah safu ekor atau lebih, jantan atau betina, anggota
fubuhnga sempurrn atau cacat -sarrur dengan jual beli kambing yang
kantong susunla penuh dengan air ssu, dan sejenisnya- maka

sah menunrt ijma' ulama.

Para ulama mengutip ijma' tentang beberapa barang lang
sangat kdl. Di antaran5ra ulama sepalot mengesahkan

jual beli jubah ];ang terbuka, sekalipun fidak diketahui isinya.

&andaiqa isi jubah ini dii ral s@ara terpisah, maka ia tidak sah.

Para ulama sepalat mempeltolehkan seqa rumah dan asd
lainnSa selama s€hlar\ padahal mungkin saja satu bulan ini terdiri
dari 30 hari atau 1Z9_hari.
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Mereka juga sepakat untuk mempertolehkan penyafiaan

kamar mandi, sementara ifu boleh mengambil imbalan dari orang

yang meminum aim5a, sementara kebiasaan orang dalam

menggunakan air, lama tidaknya berada di dalam kamar mandi,

berbeda-beda

Para ulama men5ntakan, letak pembatalan praktek ini ada

pada sah tidaknya iual beli dengan adanya ghamr, seperti yang telah

kami singgung di depan. Kata kuncinya, bahwa apabila kebuhrhan

mentrnfut pernberlakuan ghamr, sementara kita fidak bisa

menghindari ghamr tersebut, kecuali dengan cara yang amat berat

atau ghanr ini sangat ringan, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Jika tdak demikian, maka j"al b"li ini tidak dipertolehkan.

Para ulama berteda pandangan pada beberapa kasus, seperti

jual beli barang 1nng tidak berada di tempat dan jual beli gandum

ynng masih berada dalam bulim5ra Gabah). Pertedaan pendapat ini

merujuk pada kaidah di atas. Sebagian mereka berpendapat, gharar

dalam jual beli tersebut sangat kecil dan tidak berpengaruh, narnun

sebagian yang lain berpendapat, bahwa berpengaruh.

Walkhu a'lam.

***

Asy-Sytrari & berkata: ndak diperbolehkan

menjual barang milik orag lain tanpa inn pemiliknya.
Demikian ini sesuai dengan keterangan yang diriwagTatkan

oleh Hakim bin Hizam bahwa Nabi $ bersabda, b, )
'!:rb ;S'Jangan engl<au juat banng Wng bukan

milikmu-" Di samping itu, barang lpng fidak dimilih tdak
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mungkin bisa diserahkan- Hal ini sama dengan burung
yang ada di udara atau ikan !/ang ada di dalam air.

Penjelasan:

Hadits Hakim ini diri'*ayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmi&i,
An-Nasa'i, hnu Majah dan perir,rnyat yang lain dengan sanad yang

shahih. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits iri hasan."

PemSataan Aslfsyirazi, "Tanpa izin," maksudnla tanpa izin

s9ari. Masuk dalam kategori ian sgri lnitu wakil, orang lrang
berr,,ruasiat, pehlgas hakim unfuk menjtnl aset sitaan, hakim dan wakil
hakim untuk menjual aset unfuk melunasi piutang atau orang yang

menolak menjual asefurya untuk mehrnasi hutang. Seluruh ilusbasi ini
mempertolehkan jual beli karena ada izin sgr'i

Dalam hal ini mengectralikan izin pihak 5ang dicekal karena

masih kecil, banglmrg bodoh, atau gadai, Apabila pihak Sang dicekal

memberikan izin k4ada pihak lain untuk melakukan j"ul b"li asebrya

maka lual belingn tdak sah, sekalipun dia pemilikn5a. Kesimpulan
yang dapat diambil dari pasal ini -telah diungkapkan di depan-
bahwa q,ramfsyarat barang Snng diperiual-beli{<an ada lima. Di
antaranya adalah bamng tersebut dimiliki oleh orang 5nng menjalin

akad.

Apabila dia mdangsmgkan akad t€rs€br.rt untuk dirinfa maka

diryaratkan dia merniliki objek barang tersebut. Namun, jika dia

melangsungkan alod iual beli untuk pihak lain leuat pernberian lilasa
atau peruakilan, maka barang tersebut miliknya.
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Jika seseorang membeli bamng milik orang lain tanpa izinnya

dan tanpa ada pemberian krasa, maka di sini terdapat dua pendapat

A4r$afi'i:

Perbma, menunrt pendapat shahih, bahwa akad tersebut

batal. Pendapat in di-nashdalam qauliadiddan diputuskan oleh fu}r
syirazi, iumhur ulama lrak, dan mayoritas ulama Khurasan, seperti

dikernukakan oleh AsySyirazi. Kami akan mernbahas dalil masalah

ini dalam ulasan lebih lanjut terkait madzhab para ulama. Insla Alkh-

Kdua, menunrt qaul qdim, keabasahan akad ini terganhmg

pada izin pemilik barang. Jika dia mengizinkan maka iual beli ini sah,

narnun sebaliknya, jika tidak mengizinkan, maka iual beli tidak

bergurn. Pendapat ini diriwa5atkan oleh kalangan ulama l(htrasan

dan sekelompok ulama Iraq. Di antam mereka lraitu Al Mahamili

dalam At htbab Aqrsyasvi dan pen5msun Al klnn. Insya Allah dan

masalah ini akan disinggrrng pada studi tentang ma&hab para ulama-

Sedangkan makzud pern5ntaan Imam Al Haramain bahwa

kalangan ulama Imk Udak mengenal pendapat ini dan memutuskan

batalnya akad tersebut, yaifu kalangan generasi awal ulama lrak.

Selanjuhya, seftrnrh ulama yang meriwayatkan pendapat tersebut

Udak lain bersrmber dan qaul qadim secara khusus. Demikian rmsfi

AsyS5afi'i dalam Al Bur,rraithi, Sang mempakan baEan dan qaul

jadid.

Pada bagian akhir bab ghashabdalam Al Buwnithi, Aqr$afi'i

mengatakan, apabila hadits Urwah Al Bariqi berkaalitas shahih, maka

setiap orcmg yang meniual atau memerdekakan milik omng lain tanpa

izinnya kemudian dia rela, maka jual beli dan pemerdekaan ini

diperbolehkan. Demikian nash AqrSyafi'i-
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I

lMemang, hadits Uru/ah Al Bariqi berstatus shahih,

sebagaimana akan karni jelaskan nanti pada sfudi madzhab-madzhab

ulama. Insga Allah. Jadi, AsySyafi'i memiliki dua pendapat dalam
qaul jadid, di mana salah sahrnya relevan dengan qaul qadim.

Wallahu a'lam.

Kalangan ulama Khurasan menerangkan, bahwa dua
pendapat ini berlaku dalam kasus jika seseomng mengawinkan budak
wanita milik orang lain atau putinln atau rnentalak istinya atau

memerdekakan budaknp, m€nyewakan rumahnya atau

menghibahkanryla tanpa izin fuan atau pemilikryra.

Imam Al Haramain menyatakan: Pendapat ini berlaku dalam 
I

setiap akad 5ang dapat dir,rnkilkan seperti jual beli, ilanh, hibah, j

pemerdekaan, pemikahan, talak, dan lain sebagainya. Praktek seperti 
I

ini disebut jual beli rtrdhuli. 
I

Imam Al Haramain: Al Ghazali dalam Al Basith,Al Mahamili I

dan ban5nk ulama lainn5ra menyatakan, "Dua pendapat dalam jual I

bei fudhutijuga berlaku dalam pembelian barang untuk orang lain I

tanpa izinn5la." 
I

Ularna ma&hab Aslrslafi'i menSntakan, apabila seseorcmg I
membeli Al Fudhut untuk pihak lain, rnaka di sini ada beberapa I
tinjauan. I

Jika dia mernbeli dengan obiek barang milik orang lain, di sini I
terdapat dua pendapat ArySyafi'i. Menurut qaut jadi{ jual beli ini I
batal. Sernentara menunrt qaul qadim,jual bdi ini ditangguhkan pada I
izin pemilik barang. &lanjutrya, jika dia melal$kan pembelian dalam I



Apabila orang ini melafalkan akad secam urnurn dan

meniatkan barang itu unh:k orang lain, menunrt qaul jadid, barang

tersebut milik orang yang melangsungkan akad; sedangkan menunrt

qaul qadim, sah tidaknya jual beli ini tergantung pada izin pemilik.

Apabila dia han5a mengucapkan, "AkLr beli unfuk fulan

seharga setribu," tanpa men5andarkan pernbayaran ifu pada

tanggungannya, maka menunrt qaul iadid, dalam kasus ini terdapat

dua pendapat ulama filfi AsfS!,afi'i 5nng diriwaSatkan oleh Irnam Al
Hammain, Al Ghazali, dan sebagainSra.

Perbrna, akad ini fidak berlaku.

Kdw, akad berlaku bagi pihak Snng menjalin akad se@ra

langsmg.

Sernentara menunrt qaul qadim, akad tersebtrt tergantung

pada izin pernililrryn. Jika dia mengizinkan malo akad ini terlaksana

bagi pihak pernberi idn, jika fdak demikian, di sini terrdapat dua

pendapat ulama fikih Aqrq/afi'i tentang terjadi iual beli ini bagi pihak

3nng menialin akad secara lang$ng.

Sernentara ifu orang png mernbeli sesuahr untuk orang lain

dengan harta miliknSa, maka penjelasan hukumnSn sebagai berikut:

Jika dia tidak hal itu dalam akad, ulama

sepakat, bahwa akad ini diberikan ba$ pihak yang langsung

menjalankan akad, baik orang lain tersebut mengizinkan maupun

fidak.

Namun jika dia menyebdlon makrud pernbelian ini dalam

akad, di sini iuga terrdapat rincian hukum. Apabila pihak lain

mernberikan izin pernbelian tersebut maka ini tidak ada

artin5a. Apaloh akad ini berlalar bagi pihak yang langsung
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menjalankannya atau batal? Dalam hal ini terdapat dua pendapat

ulama fikih Asy$pfi'i. Apabila pihak lain memberikan izin padanya,

apakah penyebutan itu tidak berarti? Di sini juga terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyaf i.

Apabila kita berpenciapat, bahwa penyebutan ini tidak berarti,

lantas apakah akad tersebut sama sekali batal? Atau berlaku bagi

pihak yang langsung menjalankannya? Dalam hal ini, juga terdapat

dua pendapat.

Selanjuturya jika kita berpendapat, penyebutan ini berlaku,

maka keabsahannya terganttrng pada izin pihak lain- [alu, apakah

uang yang diserahkan oleh sang pembeli dalam kasus ini sebagai

pemba5aran atau hibah? Dalam hal ini juga terdapat dua pendapat

ulama fikih AsySyafi'i.

S!,aikh Abu Muhammad Al Ju /aini mengratakan, jika kita

mengacu pada qaul qadim, maka disyaratkan dalam akad ini ada

pihak yang menrberikan izin saat ifu juga, baik dia pemilik barang

atau bukan. Bahkan, seandainya seseorang memerdekakan budak

milik anak kecil atau mentalak isfuinya, dia tidak tergantung pada izin

sang anak setelah dia baligh. Ulama sepakat soal ini. Yang

diperhitungkan adalah izin pihak yang berhak melalarkan pengelolaan

di saat akad.

Jadi, seandain5a seseomng menjual aset milik anak kecil, lalu

dia baligh dan mengizinkan, maka jual beli ini tdak terlaksana.

Demikian pr.rla, seandain5a seseorang menjual milik oremg lain

kemudian dimiliki oleh penjual dan mengizinkannya, maka jual beli ini
jelm tidak terlaksana. Wallahu a'lan.
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Cabang: Seandainp seseorang merg-gashab bamng,

menjualn5n, dat mengelola hasil penjualannya berulang kali -
sehingga sulit atau kesulitan srelacak pembatalan kepemilikan

beberapa transaksi ini- dan kita merujuk pada qaul iadid, maka

terdapat dua pendapat Aslfsl/afi'i gang diriwaSntkan oleh Imam Al

Haramain, Al Gha?ali dan lainryra:

Pabma, pendapat yang paling shahih, seluruh transaksi

tersebut batal, satna halnya seperti safu transaksi, karena setiap

transaksi ini dilarang.

Kdua, pemilik hendaknya mengizinkan beberapa bansaksi

itu dan mengambil hasil penjualan4a karena sulitr5a melacak

pembatalannya . Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorang menjtnl harta pawarisnya

dengan anggapan dia masih hidup dan dia fudhuli (mencampuri

urusn pihak lain), lalu temyata dia masih hidup dan aset itu milik

pelaku akad, maka di sini terdapat dua pendapat AsySyafi'i. Menunrt

sumber lain, dua pendapat ulana fikih AsysSafif5nng masyhun

, Pertama, pendapat yang paling shahih, menyebutkan bahwa

akad tersebut sah karena bersumber dari pemilik. Kdua, akad ini

batal karena dia termasuk akad yang dikaitkan dengan kematian

per,varis. Di samping aset yang akad dijual, ini termasuk barang yang

belum ada.

fu-Rafi'i merrgatakan, penyempaan khilaf m udak jauh

dengan kasus jual beli dengan cara bergurau: Apakah bansaksin5a

sah atau tdak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih fu5r

Syafi'i.
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Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi jual beli tahliah.

Prakteknya, seseorang khawatir asetnya di-gashabatau dipaksa untuk
dijual, lalu dia menjualnya kepada seseorang secara urnum, padahal

sebelumnya mereka telah sepakat bahwa tansaksi ifu unfuk
menghindari hal yang tidak diinginkan, bukan untuk jual beli. Menurut
pendapat yang shahih, jual beli ini sah, karena 1rang diperhitLmgkan

menunrt kami adalah bunyr teksfual akad, bulon apa lrang diniatkan
oleh kdua belah pihak.

Oleh karena itq iual beli ainahTs dan niloh orang lrang
bermaksud menghalalkan pasanganrya dan akad sejenisn5a

hukum4p sah.

Ularna madzhab Aqrslpfi'i mengatakan, khihf vlarna terjadi
pada hukum jual b"h budak Srang dianggap kabur atau jual beli
mukaab png ternyata ada dan telah membatalkan kiAbah. Mereka
berperdapat, bahwa khilaf juga terjadi dalam losus orang lnng
mengawinkan budak wanita milik a5nhnya 5ang dianggap masih
hidup, temlata telah meninggal, apakah nilohnla sah? Menunrt
pendapatSnng paling shahih, nil<ahqn sah.

Ar-Rafi'i , jika akad ini sah, maka dalam kasus ini
mereka mengutip &n uajh pada orang yang berkata, "Jika ayahku
telah meninggal, aku lowinlon budak wanita ini denganmu".
Mennnrtlar (An-Nauawi), pendapat fng paling shahih akad tersebut
batal.

73 prroL1"Ln* seseorarg merrbeli banng seharga lOO, misalnya, secara l<redit,
kernudian menlualnya dengan harga 80 tunai kepada si peniual p€rtama. Terdapat
beberapa hadib yang melarang jual beli airah &lan. M$d Ahnd &n sunan Abi
Daud.@itu pula banyak hadits png mdarang pernltratnn mulnlhldan menyifatinya
sebagai kambing hutang yang dipinjamkan. Hukumnya akan dilelaskan nanti.

l
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Dua pendapat ini berlaku dalam kasus orang png melakukan

jual beli untqk pihak lain dengan anggapan dta lfudhuli, tem5nta dia

telah meunkilkan trmsan tersebut. Mernrrut pendapat yang paling

shahihtransaksi tersebut *h. Walbhu a'lam.

Dua perrdapat ini bedaku dalam jual beli fudhuli. Sementara

dalam dua rincian hukum berikutrya mengacu pada dua pendapat

soal penangguhan akad. Jrgq men uk pada pernyataan ulama

madzhab kami dari kalangan ulama l(hurasan, yang menSatakan

bahwa di sini berlaku satu pendapat tentang penangguhan akad.

Maks.rdnya, dua pendapat lang telah disebutkan sebelumn5ra.

Kednanga dinamakan demikian karena khilafinimengacu pada akad,

apakah akad tersebut sah dengan penangguhan atau tidak sah,

bahkaniustuu batal sama sekali?

Imam Al Haramain mengatakan: Sah menurut pendapat yang

menangguhkan akad. Yaitu qad qadim. Akan tetapi, kepemilikan

harrya dicapai dengan adanya iilr:.- Walhhu a'hm.

Cabang: Beberapa madzhab r-ilama tentang pengelolaan

fudhuli Jual beli dan transaksi lainn5a terhadap aset orang lain tanpa

seizinn5a.

Kami telah kemukakan bahwa menurut madzhab kami yang

masyhur, praktek tersebut batal dan tidak menangguhkannp atas

ada tidaknya izin sang pemilik. Begifu juga r,rnkaf, nikah dan akad

lainn5a. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur, hnu Al Mundzir

danAhmad dalam riwayatrla17ang paling shahih.
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Malik rnenyatakan, jual beli dan nikah tersebut terganhrng
pada izin perniliknya. Jika dia mengizinkan, maka akad ini sah. Jika
tidak mengizinkan, akadnya fidak batal.

Abu Hanifah berpendapat, ijab qabul p€rnikahan tergantung
pada izin. Penjualan juga berganfung pada izin pemilik barang,
sdangkan pembelian tidak tergantung pada izin.

Ishaq bin Rahawaih menangguhkan penjualan dalam kasr.rs ini
pada izin pemilik bamng. Mereka berargumen dengan firman Allah

&, ttrri; $i & ilicj 'Dan tolons-menotonslah kamu datarn

(mengerjakan) kebajikan dan bkow, "(Qs.Al-Ma'idah lslz 21.

Praktek di atas termasuk menolong saudara sesama
muslim. selain itu, sifat jual beli belumlah arkup ketika pihak lain
diberi kebebasan unfuk melakukanqa.

Mereka juga berargumen dengan hadib Hakim bin Hizam,
bahwa Rasulullah * pernah memberinya safu dinar unfuk
membeli heu n kurtan. Hakim lalu membeli heu.ran kurtan dan
menjualnSn seharga dua dinar. Yang safu dinar digunakan kembali
unfuk membeli heuran kurban. Hakim menyemhkan heuran kurtan
dan safu dinar itu pada Nabi. Nabi menyedekahkan uang safu
dinar tersebut dan mendoakan keberkahan unfuk Hakfum. Hadits
ini diriunyatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Dalil lainnya 3nitu hadits Uruah Al Bariqi, dia menuturkan:
Rasulullah $ memberiku satu dinar untuk membeli kambing. Aku
lalu membelikan untuk beliau dua ekor kambing, png seekor aku
jual kembali seharga safu dinar. Aku serahkan seekor kambing dan
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Rasulullah lalu berdo a,'$--* e Ui ?ur Oir; " semoga

Allah memberkahimu pada teptkan tangan kananmu (sebagai

tanda terjadinya akad jual beli)." Setelah itu, Urwah bemiaga ke

daerah pinggiran Kufah dan mendapatkan keuntungan yang

berlimpah. Urwah termasuk salah satu penduduk Kufah paling

kaln.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah. Redaksin5ra bersumber dari At-Tirmidzi. Sanad At-

Tirmidzi shahih, sedangkan sanad dua periwayat lainnya hasan.

Hadits ni shahih.

Dalil selanjutnya adalah hadits hnu Umar dalam kisah tiga

orang yang terperangkap dalam goa. Nabi $ bersabda, *Orang

ketiga menufurkan, 'Ya Allah, aku telah memperkerial<an

bebempa orang buruh. Aku tekh memba5nr seluruh upah mereka,

selain safu onng. Dia meninggalkan begitu saia upahryn. Aku
mengelola upahnya hingga berkembang baryrak. Setekh bebenpa

lama, dia datang padaku. Dia berkab, 'Wahai hamba Allah,

senhkanlah upahku padaku.'

Aku kabkan, seluruh tnng engl<au lihat: Unta, sapi,

kambing dan budak ini bemsal dari uphmu. Dia menimpali,
'Harnba Allah, jangan bergunu,'. Onng ifu kembali bian, 'Aku

frdak foranda.' Dia pun mengambil seluruh harta itu,

menggiringn5m, tanpa meninggalkan sdikipun' Dalam riwayat

lain disebutkan, 'Aku memperkerjakan seorang buruh dengan

imbalan bagian bqas'dan setenrsn5n. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Bukhari dan Muslim.

Mereka menyatakan, pengelolaan harta ini termasuk akad

yang diizinkan ketika berlangs-urg. Karena itu, ia bisa ditangguhkan
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pada akad ijarah, seperti wasiat lebih dari sepertiga harta
peninggalan. Di samping itu, ulama sepakat memperbolehkan jual
beli dengan syarat khiyar lebih dari tiga hari. praldek ini
merupakan jual beli yang digantungkan pada izin pemilik barang.

Mereka menambahkan, seandainya izin pemilik barang
menjadi syarat dalam keabsahan jual beli tersebut, tenhr dia tidak
boleh mendahului jual beli. Sebab, sesuatu yang menjadi syarat jual
beli tidak boleh mendahulinya. Karena ifulah, ketika saksi menjadi
syarat dalam pemikahan maka dia harus bersamaan dengan akad.
Apabila kita sepakat, bahwa izin dalam jual beli boleh didahulukan,
ini mengindikasikan bahwa dia bukan syarat bagi keabsahan akad.

Ulama madzhab AsySyafi'i berargumen dengan hadits
Hakirn bin Hizam. Dia menufurkan: Aku bertanya kepada
Rasulullah #, "Seseorang menemuiku dan memintaku untuk
menjual barang bukan milikku. Apakah aku boleh membeli barang
dari pasar untuknya kemudian aku menjual ifu kepadangra?" Beliau

menjawab , '!:+';U, 
U I "Jangan manjual bamng tnng bukan

milikmu. " Hadits 'ni shahih. Ketemngann5a telah dijelaskan pada
awal pasal.

Diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari

kakeknya, bahwa Nabi $ bersabda, ,t=? lt ,W t*i if OW I
&.4r;ui-rl f it\.tyc ;,U ll &ti,ts;wit,,ndak ,

ada talak kecuali terhadap ap tnng engkau mihnt*, tidak ada 
]

pemerdekaan kecuali atas ap tang engl<au milik, tidak ada jual 
I

beli kecuali atas apa wng engkau miliki dan tidak ada pemenuhan I



Hadits ini hasan atau shahih. diriwayatkan oleh Abu Daud,

At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dari beberapa jalur riwayat,

dengan sanad yang hasan. Seluruh riwayat yang ada, meningkat

derajat hadits ini dari status hasan. Hal ini berkonsekuensi bahwa

hadits tersebut sltahih. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini

hasan."

Diriwayatkan dari Amr bin Sgraib, dari ayahnya, dari
kakeknya, bahwa Rasulullah $ mengutus Attab bin Usaid kepada

penduduk Makkah, untuk menlnmpaikan empat hal pada mereka:

Tidak pantas ada dua syarat dalam jual beli, tidak ada jual beli

sekaligus pqsanan, jangan memperjual-belikan barang bukan

milikmu dan tidak ada keuntungan selama engkau belum

menanggungnya". Hadits ini dirivrnyatkan oleh At-Tirmi&i, An-
Nasa'i dan hnu Majah dengan sanad yang shahih.

Alasan berikutn3a, iziD pemilik barang merupakan salah

safu unsur jual beli. Artinya, dia tidak tergantung pada izin seperti

halnya qabul. Dalam praktek, dia telah menjual barang 3ang tidak
mungkin diserahkan. Jual beli ini tidak sah, seperti menjual budak

lnng kabur, ikan yang masih berada di dalam air dan burung Snng
sedang terbang di angkasa.

Tanggapan ulama madzhab kami terhadap argumen ayat di
atas, bahwa praktek jual beli fudhuli bukanlah kebaikan dan

perbuatan talnva- Jushr, ia praktek yang berdosa dan tercela.

Terkait hadits Hakirn, ulama madzhab kami
menanggapinya dalam dua persepsi.

Perhma, hadits 'u:n dhaif Sanad hadits Abu Daud memuat
periwayat yang Udak dikenal. Sedangkan sanad At-Tirmidzi
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terdapat keterputusan sanad antara hadits Ibnu Abu Tsabit dan
Hakim bin Hizam.

Kedua, dalam konteks hadits ini, Urwah berposisi sebagai
wakil Nabi $ secara mutlak. Hadits ini mengindikasikan bahwa
Urwah menjual kambing, menyerahkan harganya dan membeli
kembali. Diriwayatkan darinya keterangan yang Udak
memperbolehkan penyerahan barang kecuali atas izin pemiliknya.

Menurut Abu Hanifah, pembelian yang kedua tidak
diperbolehkan karena merujuk pada ada tidaknya izin pemilik
barang.

Tanggapan kedua merupakan respon terhadap hadits
Urwah Al Baqiri. Sedangkan tanggapan atas hadits hnu Umar
tentang kisah tiga pemuda yang terjebak dalam goa, praktek
tersebut disyariatkan bagi umat sebelum kita. Apakah praktek
tersebut disyariatkan bagi kita, maka dalam hal ini terdapat khilaf
yang masyhur.

Jika kita berpendapat, bahwa praktek ini bukan syariat kita,
tentu hadits hnu Umar ini tidak dapat dijadikan argumen.
Sebaliknya, jika praktek ini dijadikan syariat kita, maka bisa
ditafsirkan bahwa orang tersebut memperkerjakan si buruh dengan
imbalan beras secara piutang, dan dia belum menyerahkannya.
Bahkan, barangnya ada padanya, narnun dia tidak menenfukannya
tanpa serah terima.

Jadi, barang ini tetap menjadi milik sang fuan, karena
sesuatu yang ada pada tanggungan tidak menjadi wajib kecuali
dengan serah terima yang sah. Selanjuhya tuan berhak mengelola
barang ini, karena dia miliknya. Jadi, pengelolaannya sah-sah saja,
baik dia meyakini aset tersebut sebagai miliknya atau milik sang

l
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buruhnya. Setelah itu, si tuan menyerahkan seluruh aset yang

dikelola dari upah si buruh secara suka rela atas dasar suka sama

suka.

Tanggapan atas qiyas praktek jual beli fudhuli dengan

wasiat. Wasiat sangat mungkin memuat ghamr dan mewasiatkan

sesuatu yang tidak diketahui serta tidak ada di tempat hukumnya

sah, lain halnya dengan jual beli.

Tanggapan atas pensyaratan khitar, bahwa jual beli ini

telah ditetapkan dan berlaku seketika itu. Faktor yang dinantikan

hanyalah fasakbnya jual beli. Oleh karena itu, ketika masa telah

berlalu dan jual beli tidak faskh, maka jual beli ini berlaku.

Tanggapan atas qiyai yang terakhir, qiyas ini kontradiktif

dengan puasa. Sebab, niat menrpakan syrarat sah puasa dan

dilakukan lebih dahulu sebelum puas. Sementara itu, izin tidak

bisa didahulukan atas akad. Pengnratan izin pemilik hanSra berlaku

saat berlangsung akad. Wallahu a'latn.

Cabang, Apabila seseomng menjual barang milik orang

lain yang hadir di majelis akad, -narnun dia tidak memberikan izin,

tidak mengucapkan apa pun dan tidak pula menolaknya- menurut

kami, jual beli ini tdak sah. Pendapat ini didukung oleh hnu Al

Mundzir. Beliau meriwayatkann5a dari Abu Hanifah dan Abu

Yusuf. hnu Abu Laila mengatakan, iual beli ini sah.

***

AqlSyirazi #s berkata: Jual beli barang yang

kepemilikannya belum tetap fidak diperbolehkan,
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seperti melakukan transaksi barang yang dimiliki
dengan akad jual beli, ijarah, mahar, dan hansaksi
pertukaran lainnya sebelum serah terima.

Demikian ini sejalan dengan hadits Hakim bin
F{izam, dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh aku
sedang melakukan banyak transaksi jual beli- Manakah
transaksi yang halal dan mana yang haram?"

Rasulullah g menjawab i6 €l'Jangan
jual sesuafu yang belum engkau terima.' Alasannya,
kepemilikannya atas barang tersebut belum tetap.
Mungkin saja barang ini rusak sehingga akad jual
belinya fasakh. Demikian ini masuk kategori gharar
lnng fidak dibutuhkan. Praktek tersebut tentu tidak
diperbolehkan.

Apakah seorang sayyid boleh memerdekakan
budak ini? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih
As5l-Syafi'i:

Pertama, pemerdekaan tersebut tidak
diperbolehkan, karena alasan yang telah dikemukakan
sebelumnya.

Kedua, diperbolehkan, karena pemerdekaan
budak secara beruntun hukumnya sah, mengingat
kuatnya hukum pemerdekaan.

Sedangkan barang yang dimiliki tanpa proses
serah terima seperti waris, wasiat atau dikembalikan
pada salah safu pihak karena batalnya akad, maka ia
boleh diperjual-belikan dan dimerdekakan sebelum
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serah terima. Sebab, kepemilikan dirinya terhadap
barang tersebut telah tetap- Jadi, dia boleh
mengelolanya, seperti dagangan yang telah
diserahterimakan.

Penjelasan:

Hadits Hakim diriwayatkan oleh AI Baihaqi dengan redaksi

tersebut. Al Baihaqi mengatakan, sanad hadits rni hasan muttashil.

Dalam Ash-Shahihain terdapat banyak hadits semakna yang akan

kami jelaskan nanti, insya Allah, dalam ulasan lebih lanjut terkait

madzhab-madzhab ulama.

Hulmm:

Menurut ma&hab kami, jual beli barang dagangan tidak

sah sebelum terjadi serah terima, baik berupa lahan (barang tidak

bergerak) maupun barang bergerak, baik dengan izin maupun

tanpa izin penjual, baik sebelum penyerahan pembayaran maupun

sesudahnya.

Mengenai pemerdekaan budak dalam kondisi tersebut,

terdapat tiga pendapat fuqqaha Slnfi'i!,!/ah:

Perhma, pendapat yang paling shahih adalah pendapat

jumhur ulama madzhab kami dari generasi pertama, bahwa

pemerdekaan ini sah dan dengan demikian menjadi serah terima,

baik penjual punya hak menahan si budak maupun tidak punya.

Kedua, tidak sah. Ini pendapat Abu Ali bin Khairan. Dalil

mereka terdapat dalam kitab ini.
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Ketiga, dikemukakan oleh hnu Suraij, yang diriwayatkan

oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam Ta'liqnya,jika penjual tidak
punya hak menahan, misalnya pembayarannya dilakukan secara

kredit atau hrnai yang telah dilunasi pembeli, maka praktek ini sah.

Jika tidak demikian, pemerdekaan ini tidak sah.

Mengenai hukum budak mukabb dalam kasus ini, terdapat
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih

dan telah diputuskan oleh pen!rusun Al Bayan dan lainnya,

pemerdekaannya sah, karena dia menunfut pembebasannya unfuk
melakukan kansaksi. Alasan lainnya, akad kitabah tidak
mempunyai kekuatan unfuk memberikan kev.renangan pengelolaan

aset. Sementara itu, pernberlakuan hukum budak dan status

ummul waladsama dengan hukum pemerdekaan.

Seandainya barang yang diperjual-belikan diwakafkan

sebelum terjadi serah terima, Al Mutawalli menanggapi kasus ini.

Apabila kita berpendapat, wakaf membufuhkan serah terima,

maka dia sama seperti jual beli. Jika tdak membutuhkannya, maka

dia sama seperti hukum pemerdekaan. Demikian ini pendapat

yang paling shahih. Pendapat ini diputuskan oleh Al Mawardi dan

ulama lainnya.

Al Mawardi menyatakan: Barang tersebut otomatis telah

diserahterimakan. Bahkan, seandainya penjual tidak mengangkat

tangannya dari barang ini, dia dikenai denda sesuai nilai barang ini.

Begitu pula jika barang tersebut berupa makanan yang dibeli tanpa

ditimbang dan diperuntukkan bagi orang-orang miskin.

Sedangkan gadai dan hibah barang yang belum diserah

terimakan terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i. Satu

sumber menyebutkan, bahwa itu adalah dua pendapat Asy-Syafi'i.
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Menurut pendapat yang paling shahih, menumt jumhur ulama

ma&hab kami dan didukung oleh mayoritas ulama, dua transaksi

ini tidak sah.

Apabila kita mengesahkan hibah dan gadai ini maka akad

ini sendiri Udak dinamakan serah terima, melainkan pembeli

menerimanya dari penjual, kemudian dia memasrahkannya pada

pegadai dan penerima hibah.

Seandainya pembeli mengizinkan dua pihak ini (pegadai

dan penerima hibah) unfuk menerima barang tersebut, Al Baghawi

menanggapi, bahwa jual beli terpenuhi dan sempuma, begitu pula

gadai dan hibah sesudahnya.

Al Mawardi berpendapat, barang png diperjual belikan

tersebut dan akad setelahnya belum mencukupi, dalam hal ini

harus memperhatikan beberapa hal. Jika pembeli bermaksud

menyerahkannya pada penjual, maka semh terima barang ini sah.

Dengan demikian, harus ada serah terima hibah yang baru-

Penjual tidak boleh mengizinkan serah terima barang ini kepada

pembeli, dari dirinya untuk dirinya.

Apabila dia bermaksud menyerahkan barang ini unfuk

dirinya, maka serah terima untuk jual beli dan hibah ini belum

tercapai. Sebab, serah terimanya harus dilakukan setelah

sempurna akad jual beli. Hukum peminjaman dan sedekah barang

yang belum diserahterimakan sama seperti hibah dan gadai. Dalam

dua transaksi ini terdapat khilafdama.

Sementara iht, penye\ raan barang yang belum diserah

terimakan terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

masyhur. Pendapat yang paling shahih, menumt mayoritas ulama,
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bahwa hukum ijarah tersebut tidak sah, karena ia termasuk jual
beli.

Al Mutawalli meriwayatkan satu jalur yang lain dan men-
shahilrl<annya. Pendapat ini memufuskan batalny a ijarah terebut.

Mengenai hukum menikahkan budak wanita yang diperjual-
belikan sebelum terjadi serah terima, terdapat tiga pendapat ulama
fikih Asy-Sgrafi'i:

Pertama, yang paling shahih,jual beli ini sah.

Kedua, jual belinya batal.

Ketiga, jika penjual tidak memiliki hak untuk menahan,
maka jual belinya sah. Jika tidak demikian, maka jual belinya tidak
sah. pendapat ini juga diriwa5ntkan dalam kasus iarah.

Apabila kita mengesahkan pemikahan tersebut maka
hubungan intim yang dilakukan suami si budak tidak termasuk
serah terima. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab Asy$nfi'i menyatakan: Seperti
tidak sahnya jual beli barang sebelum serah terima, menjadikan
barang tersebut sebagai upah dan kompensasi dalam perdamaian
akad, menyerahkannya unfuk sasuafu, menguasakannya, memiliki
bersama, juga udak diperbolehkan. Mengenai pemberian kuasa
dan kepemilikan bersama barang 5rang belum diserah terimakan, di
sini terdapat pendapat yang dha'if.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi,i mengatakan: Hak
milik seseorang yang ada pada orang tain ada dua macam: Hutarrg
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dan barang. Mengenai hutang, masalah ini akan disinggung oleh

Asy-Syaazi pada pasal ini, insya Allah.

Harta yang berupa barang juga terbagi menjadi dua,

Amanah dan terjamin.

Jenis pertama: Amanah. Pemilik boleh memperjual-belikan

seluruh amanah sebelum menerimanya, karena kepemilikan

amanah bersifat sempuma. Ia sama seperti barang titipan di

tangan pihak yang dititipi dimana aset perkongsian dan pinjaman

berada di tangan kongsi dan pekerja.

Begitu pula harta di tangan wakil dalam jual beli setelah

penyelesaian gadai, aset berada di tangan pemilik setelah masa

sewaan berakhir, harta berada di tangan sang wali setelah anak

kecil ifu baligh dan sudah mulai pandai mengelola harta, setelah

seorang yang bodoh dapat mengelola harta, setelah sembuhnya

orang yang sakit jiwa, dan apa yang merupakan jerih payah budak

dengan cara berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, dan

sebagainya atau juga menerima aset ini lewat wasiat sebelum sang

tuan mengambil dari tangannya dan semisalnya, seluruh aset ini

boleh diperjual-belikan sebelum serah terima.

Seandainya seseorang mewarisi harta, maka dia boleh

menjualnya sebelum serah terima, kecuali jika pewaris tidak berhak

memperjual-belikan juga. Misalnya, dia membeli barang itu dan

belum menerimanya-

Apabila seseorang membeli sesuatu dari pewarisnya dan

pewaris tersebut meninggal sebelum menyerahkan barang ifu,

maka dia boleh memperjual-belikannya sebelum serah terima, baik

si pewaris itu memiliki piutang maupun tidak. Jika dia punya
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piutang di mana penghutang terkait dengan pembayaran barang

ini, rnaka afuran hukumnya sebagai berikut.

Jika pewaris memiliki ahli waris lain, maka jual beli aset

yang sebanding dengan bagian ahli waris lain tidak sah, hingga dia

menerima barangnya.

Seandainya seseorang mauuasiatkan aset pada orang lain,

kemudian dia menerima wasiat itu setelah sang pewasiat

meninggal, maka orang ini boleh memperjual-belikan aset sebelum

serah terima. Jika dia menjualnya setelah palasiat meninggal

dunia dan sebelum ada qabul (penerimaan), maka jual beli ini

diperbolehkan. Demikian ini jika kita berpendapat, bahwa wasiat

dapat dimiliki di saat panrasiat meninggal dunia. Sedangkan jika

kita berpendapat, bahwa aset wasiat dimiliki setelah adanya qabul

atau di-rnauqufkan, maka jual beli tersebut udak diperbolehkan.

Jenis kdua, barang png dijamin. Hal ini juga ada dua

macam:

Pertama, barang yang dijamin dengan nilain5ra. Ia

dinamakan dhamanuljad (iaminan kepemililon). Barang ini boleh

diperjual-belikan sebelum serah terima karena kepemilikannya

telah sempurna. Masuk dalam kategori jenis ini yaihr barang yang

dijamin dengan nilai akibat akad yang di-fasakhdan sebagainya.

Bahkan, seandainp seseorang menjual budak dan pembeli

menemukan cacat padanya dan dia men-fasl<h jual beli, maka

pembeli berhak menjtral budak tersebut sebelum dia

mengembalikan dan meneriman5n. Al Mutawalli mengatakan:

Kecuali lika pembeli kedua belum menyerahkan pembayaran,

maka pembeli pertama berhak menahan budak tersebut sampai

Ij
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pembayarannya diserahkan. Jadi, jual beli budak ini tidak sah

sebelum adanya serah terima.

Al Mutawalli menegaskan: AsySyafi'i me-nash pendapat

ini.

Seandainya akad pesanan di-fasakh karena tidak adanya

barang yang dipesan, maka pemesan berhak menjual modal

sebelum mengembalikannya.

Seandainya seseorang menjual barang, lalu pembeli pailit,

tidak dapat melunasi pembayaran dan penjual men-fasakh akad

ini, maka dia boleh menjualnya sebelum serah terima. Boleh

menjual barang yang ada di tangan pihak yang menitipkan dan

orang yang mempekerjakan, begifu pula barang yang berada di

tangan pembeli dalam pembelian yang fasid dan sesuatu yang

ditetapkan sebagai hibah yang fasid. Barang yang di-gashab boleh

dijual kepada orang yang meng-gasha6 barang itu.

Kedua, barang yang dijamin dengan kompensasi dalam

akad timbal-balik. Barang seperti ini tidak boleh diperjual-belikan

sebelum adanya serah terima. Misalnya seperti barang dagangan,

upah, kompensasi yang layak atas suafu barang, dua kompensasi

atas hibah dengan syarat balasan, jika kita mengesahkan praktek

ini. Dalilnya hadits yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi di

atas.

Mereka mengemukakan dua alasan. Perbma, lemahnya

kepemilikan karena menghadapi pembatalan akad akibat rusak.

Kedua, jaminan ganda. Maksudnya, barang tersebut dijaminkan

dalam satu kondisi untuk dua orang. Hal ini tentu mustahil. Sebab,

seandainya kami mengesahkan jual beli barang ini, tentu jaminan

pembeli pertama dibebankan kepada penjual pertama dan pembeli
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kedua kepada penjual kedua. Baik pembeli menjuarnya pada
pembeli pertama maupun bukan, hukumnya tidak sah.

Pendapat di atas dipufuskan oleh kalangan ulama Irak,
mayoritas ulama dan sebagian besar ulama Khurasan. sekelompok
ulama Khurasan meriwayatkan safu pendapat yang syadz dan
dha'if, bahwa barang tersebut boleh diperjual-belikan kepada
penjual, sebagai cabang hukum dari alasan kedua, yaifu jaminan
ganda.

Jaminan tidak bisa dilipatkan ketika pembeli juga berraku
sebagai penjual. Sebab, seketika itu atau selang berapa saat dia
tidak menjadi barang 37ang terjamin, lain halnya dengan pihak lain.
Menurut madzhab, jual beli ini batal, seperti jual beri pada pihak
lain.

Al Mutaunlli mengatakan, dua pendapat ulama fikih Asy-
syafi'i ini berlaku jika seseorang menjual barang dengan jenis lnng
berbeda, dengan tambahan, pengurangan, atau perbedaan sifat.
Jika udak demikian, maka praktek ini termasuk pembatalan
dengan sriiaf jual beli.

Seandaingn dia menggadaikan atau menghibahkan barang
tersebut, dalam hal ini terdapat dua riwa5at pendapat: pertama,

memutuskan batal. Kedua, yang paling shahih, hukumnya khitaf
seperti barang lain. Jika kita mempertolehkan praktek ini, lalu
penjual mengizinkan serah terima barang ifu, kemudian dia
menerimanyia, maka barang gm menjadi miliknya dalam kasus
hibah dan gadai. Jaminan jtral beli ini tetap berlaku pada kasus
gadai, bahkan jika barang itu rusak, maka jml beli ni fasakh.

Demikian ini, jika dia menggadaikan barang itu tanpa
pembayaran. Jika dia menggadaikannya, maka gadai ini sah
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apabila terjadi setelah serah terima. Jika gadai tersebut

berlangsung sebelum serah terima dan pembayaran tersebut funai,

maka gadai ini tidak sah, karena penahanan barang ini masih tetap

berlaku. Jika pembayaran berlangsung kredit, kasus ini sama saja

dengan menggadaikan suafu barang dengan hutang yang lain

sebelum serah terima. Wallahu a'lam.

Sedangkan hukum jual beli maskawin sebelum serah terima

dari tangan suami, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang

diriwayatkan oleh para ulama Khurasan. Hal ini mengacu pada

dua pendapat Asy-Syafi'i yang masyhurbahwa ia menjadi jaminan

suami sebagai jaminan akad seperti jual beli atau jaminan

kepemilikan seperti penitipan?

Menurut pendapat yang paling shahih, dalam kasus di atas

berlaku jaminan akad. Jika kita berpendapat, bahwa itu
merupakan jaminan kepemilikan, maka praktek tersebut

diperbolehkan seperti penitipan. Jika kita berpendapat, jaminan

akad, maka dia sama dengan barang dagangan. Jadi, dia tidak

boleh diperjual-belikan sebelum serah terima pada pihak asing.

Mengenai jual beli maskawin pada suami, di sini terdapat

khilaf. Menunrt ma&hab, praktek ini udak diperbolehkan. Asy
Syirazi dan mayoritas kalangan ulama Irak memuhrskan, bahwa

jual beli maskawin sebelum serah terima tdaklah diperbolehkan.

Kalangan ulama l(hurasan berpendapat, dua pendapat ini

berlaku pada jual beli maskawin yang dilakukan oleh suami sebagai

ganti dari biaya khulu'sebelum maskawin diserahterimakan, juga

dalam jual beli aset pihak yang diberi maaf oleh pihak yang

memberi maaf qisas, sebelum serah terima. Wallahu alam.
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Cabang: Ar-Rafi'i {S mengatakan, di balik pemyataan

yang kami kemukakan ada banyak ilustuasi- Jika engkau

merenungkannya, engkau pasti mengetahui termasuk kategori
yang mana suafu barang.

Di antara ilustrasi tersebut diriwayatkan oleh penyrsun l/-
Talkhish bersumber dan nash AsySpf i &, bahwa subsidi yang

diberikan oleh pemerintah (sultan) kepada masyarakat boleh
diperjual-belikan sebelum serah terima.

Ada ulama madzhab kami Sang berpendapat: Demikian ini
jika pemerintah menyeleksi pemberian subsidi tersebut. Jadi,

kekuasaan pemerintah dalam menjaga subsidi ini sama seperti
pihak yang menerima pengakuan (muqar lahii.Hal tersebut telah
menankupi keabsahan jual beli.

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat: Seleksi

tersebut belum mencrrkupi keabsahan jual beli. Mereka
menafsirkan nash AsySyafi'i dalam kasus metu.rakilkan serah
terima barang pada pihak lain. Si wakil menerimanla kemudian
pihak yang malakilkan menjual barang itu. Jika tidak &mikian,
maka praktek ini termasuk jual beli barang yang belum dimiliki.
Inilah pendapat yang diputuskan oleh Al Qaffal.

Menurut hemat saya, pendapat pertama lebih shahih dan
lebih mendekati pengertian nash. PerrnTataan fu-Rafi'i, -yang
diputuskan oleh Al Qaffal. Maksudnya, tentang tidak mencukupi
jual beli- tidak merujuk pada penafsiran tersebut. Aku (An-

Nar,rmwi) rnenemukan dalam Syarah At-Talkhish keterangan bahwa

Al Qaffal melarang praktek ini.

Al Qaffal menjelaskan, subsidi Sang dimaksud oleh Asy
Syafi'i adalah harta rampasan perang. Dia tidak menyebut sumber
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dana yang lain. Dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama

yang lebih shahih, selisih pendapat ini karena suatu kaidah yang

mungkin bertujuan demi kernaslahatan dan bersikap lunak pada

musuh karena suatu kebuhrhan.

Di antara ulama 5ang memuhrskan keabsahan jual beli

subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebelum serah terima, yaihr

Al Mutaunlli dan ulama yang lain. Al Baihaqi dalam kasus ini

meriwayatkan a/sarsahabat png menegaskan hukum boleh.

Al Mutawalli mengatakan, begihr halnln keunfungan aset

wakaf, jika diperuntukkan bagi sejumlah kaum dan setiap kaum

mengetahui bagiannp, lalu dia menjualnnya sebelum serah terima,

maka jual beli ini sah, seperti gaji tentara.

fu-Rafi'i mengatakan, temasuk ilusbasi kasus di atas yaifu

jual beJi salah sahr pihak SnnS berhak mendapatkan bagian

rErmpasan perang secara umurn sebelum serah terima. Praktek ini
sah, jika diketahui barangngra dan kita menghukumi tetapnla
kepemilikan harta rcmpasan. Tentang kepemilikan aset ini berlaku

khikf dalam bab ini. Terrnasuk kasus ini yaifu, orangfua yang

mengambil kembali hibahnya dari seoriang anak. Dia boleh

menjualnya sebelum serah terirna, menunrt pendapat shahih dari

dua pendapat png ada.

Contoh lainnSn adalah, s5afi'(pihak 5ang menjalin akad

syufah) 3nng memiliki bagian tersebut. Al Baghawi mengatakan,

dia boleh menjualnln sebelum serah terima.

Al Mutar,rnlli mengatakan, dia tidak benrenang melakukan

findakan tersebtrt, karena mengambil bagian syf'ah termasuk

akad timbal-balik. Demikian ini pendapat yang paling shahih darr

paling larat. Begitr.r pula pendapat png dikemukakan oleh Ar-
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Rafi'i di sini. Selanjutnp, dia mengemukakan dalam pembahasan
Syuf'ah tentang berlakunp pengelolaan pihak yang mengambil
sy.rf'ah (qnfrl sebelum serah terima.

Apabila dia telah menerirna pembaSraran, di sini terdapat
dua pendapat ulama fikih As5rSyafi'i: Perbma, dilarang seperti
pembeli. Kdua, diperbolehkan, karena syf'ah bersifat paksaan
seperti waris.

Ar-Rafi'i rnenerangkan, seandainya dia memiliki sytf'ah
atas kesaksian pihak lain atau pufusan hakim, pengelolaannya
sarna sekali tidak sah. Begltu pula seandainyra dia memiliki barang
atas keridhaan pembeli, maka pembayarannln tetap berada dalam
tanggungan stnfi'. Tentang boleh-tidaknya pelaku sytfah
mengambil bagian syfah dari tangan pembeli sebelum pembeli
menerima barang, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i. Kedua pendapat ini iikemukakan oleh Asy-Syrrazi
dalam pembahasan tentang sytfah. Ins5a Allah, kami akan
menjelaskan

Pihak yang menerima wakaf boleh menjual buah png
dihasilkan dari pohon yang diuakafkan sebelum memetiknSn.

Ketika seseorang menyannkan alat pencelup untuk
mencelup pakaian dan menyerahkan padanya, maka pemilik tidak
boleh menjualnya sebelum penyelupan ini selesai. Sebab, dia
menahan barang ini dengan pertuatan yang berhak mendapatkan
upah. Ketika penyewa telah selesai menggr.makan alat ini, pemilik
boleh menjualnya sebelum mengambiLyu, iika dia telah
menyerahkan upah. Jika Udak, maka hal ini tidak boleh.
Alasannya, dia berhak menahannya hi.ggu penyevrEr membaSar
upah se\ la.
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Apabila seseorang menyewakan pemutih untuk

memutihkan kain dan menyerahkan barang itu pada penyewa, dia

tidak boleh menjualnya sebelum selesai proses pemutihan. Ketika

penyewa selesai menggunakannya, apakah alat pemutih ini

dikategorikan barang, sehingga hukumnya sarna seperti kasus alat

celupan atau sebagai bekas sehingga boleh diperjual-belikan.

Sebab, pemutih tidak bisa dipertahankan untuk tujuan ini.

Menurut pendapat yang paling shahih, pemutih termasuk

barang, sebagaimana dikemukakan oleh Al Mutawalli dan ulama

lainnya. Pendapat ini mengqiyaskan pemutih dengan pencelup

emas, padang rumput unfuk temak dan alat penenun.

Al Mutawalli mengatakan, seandainya seseomng

menyewakan tempat untuk menggembala kambing sekaligus

menyimpan aset tertentu selama sebulan, kemudian penyetdia

hendak mengelola aset ittt sebelum genap sebulan, maka

pengelolaan dan jual beli ini sah. Alasannya, hak pemilik seuaan

fidak bertalian dengan objek aset tersebut. Penyanra berhak

menggunakan aset ifu untuk mengeriakan aktifitas lnng sama.

Apabila seseorang membagi aset pada teman sekongsi, lalu

dia menjual bagiannya sebelum serah terima, maka pembagian ini

dikategorikan sebagai jual beli atau penetapan akad.

Al Mutawalli menyatakan, iika kita berpendapat pembagian

tersebut merupakan penetapan akad, maka dia boleh menjualnya

sebelum serah terima dari tangan rekan sekongsingn. Jika kita

berpendapat, pembagian ini sebagai jual beli maka setengah

bagiannya menjadi milik pihak sekongsi ler,rat jual beli, sedangkan

setengah lainngn ler,rat kepemilikan sebelumnya.
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Sebab, pengertian "pembagian," menurut pendapat ini,
adalah masing-masing pihak menjual setengah bagian pihak lain
dengan setengah bagiannya. Jadi, dia boleh mengelola setengah
bagiannya, namun tidak dengan setengah bagian yang lain.

AI Mutawalli menambahkan, apabila dalam pembagian ini
terdapat pengembalian maka hukum kadar baEan yang dimiliki
dengan imbalan sama seperti jual beli.

Apabila seseorang telah menetapkan her,r.ran buruan dengan
panah atau dia terperangkap dalam jeratrya, maka dia boleh
menjualnya, sekalipun belum menangkapnya. Pendapat ini
dikemukakan oleh pen!rusun At-Tatkhishdi sini.

Al Qaffal mengatakan, masalah ini tidak termasuk kasus
yang sedang kami bicarakan, karena dengan menetapkan her;,ran

btrruan berarti secara hukum dia telah menangkapnya. Wallahu
a'lam.

Cabang: Pengelolaan pembeli terhadap kelebihan.barang
sebelum serah terima, seperti anak binatang, buah, haiil usaha
budak dan lain sebagainya, di dasarkan pada kasus: Apakah
barang itu dikembalikan kepada penjual seandainya terjadi fasakh
ataukah tidak boleh mengembalikan? Jika kita berpendapat,
bahwa pembeli boleh mengembalikan barang itu kepada penjual,

maka dia tidak boleh mengelolan5n sebelum serah terima, sama

seperti hukum asal. Jika tidak demikian, maka pengelolaann5a

sah.

Apabila seorang budak wanita hamil ketika dijual dan
melahirkan sebelum serah terima, maka solusi sebagai
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berikut; Jika kita berpendapat, kandungan ini sebanding dengan

bagian pembayaran, maka pembeli tidak boleh merawat janin

tersebut. Jika tidak demikian, janin ini sama seperti anak yang

baru lahir paska jual beli. Wallahu a'lam.

Cabang: Ketika seseorang menjual barang seharga

beberapa dirham atau dinar yang tertentu, maka barang ini

memiliki hukum yang sama dengan objek jual beli- Artinya, penjual

tidak boleh mengelola barang ini sebelum serah terima, sebab

menumt kami, dia telah menjadi wajib dengan penentuan tersebut.

Selain ifu, pembeli tidak boleh menggantinya dengan barang yang

sama.

Seandainya barang ini rusak sebelum serah terima, maka

jual beli ini fasakh. Andaikan penjual menemukan cacat pada

barang tersebut, maka dia tidak boleh meminta ganti, lika dia telah

merelakannya. Jika tidak demikian, maka akad ini fasakh. Jil<a

pembeli mengganti barang itu dengan barang yang sarna atau

barang yang berbeda jenisnya dengan kerelaan penjual, maka hal

ini sama seperti penjualan objek jual beli kepada penjual. Menurut

pendapat yang shahih, transaksi ini batal, seperti keterangan

sebelumnya . Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan,

seandainya seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran secara

tanggungan, lalu dia menerima objek jual beli ini dan belum

memberikan pembayarannya, maka ulama sepakat, dia boleh

menjual objek tersebut, baik menjualnya kepada sang penjual atau

kepada orang lain.
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Cabang: Seandainya seseorang menjual dagangan dan
terjadi serah terima, kemudian kedua pihak membatalkan, dimana
penjual ingin menjual barang ini sebelum menerimanya dari
pembeli, menun:t madzhab, praktek ini sah.

Penyrsun Al Bayan mengatakan: Ulama madzhab Asy-
Syafi'i di Baghdad menyatakan, jual belinya sah secara mutlak,
karena dia telah memilikinya tanpa akad. Pen5rusun N lbanah
menyatakan, "Apakah jual belinyra sah?" Dalam hal ini terdapat
dua pendapat AsySyafi'i mengacu pada pemyataan bahwa iqatah
(pengurungan al<pd) merupakan jual beli atau fasakh. Di sini
terdapat dua pendapat:

Pabn4 pendapat shahih menunrt qaul jadid, bahwa
p€ngurungan akad mempakan jual beli. Kdta, merrurut qaul
qadim, bahwa pengurungan akad tergolong fasakh. Jika kita
berpendapat, praktek di atas sebagai fasakh, maka jual beli ini
dipe6olehkan. Jika tdak, maka jual beli itu Udak boleh. Demikian
pendapat Al Mutauralli.

Apabila hta b€rpendapat, bahwa pengurungan akad
merupakan jual beli, rnaka ia tidak dipertolehkan. Jika Udak
demikian, maka dia sama dengan akad yang di-faakh karena
cacat dan sebagain5ra. Jadi, kita bisa membdakan antara
pembayaran ini sudah diterima atau belum, sebagaimana telah
kami kernukakan pada permulaan jenis barang kdua.

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i mengutip dari hnu
Jurarj, apabila seseorang menjual budak dengan budak 5ang lain,
kemudian salah safu pihak menerima barang yang dibelinln
dengan serah terima yang sSnri selanjutrya dia menjual barang itu
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sebelum pihak lain menerima barang yang dibeli darinya, maka

jual beli ini sah, karena si penjual telah menerima barang itu.

Apabila budak yang dijual oleh pihak lain rusak sebelum

serah terima, maka jual beli yang pertama batal, karena rusaknya

objek jual beli sebelum serah terima. Sedangkan jual beli yang

kedua tidak batal karena terkait dengan hak pembeli kedua. Meski

demikian, penjual kedua wajib menyerahkan nilai barang yang

dijualnya untuk kedua kali. Mengingat dia tidak mungkin

mengembalikannya, maka dia wajib membayar nilainya. Demikian

pendapat yang diputuskan oleh ulama madzhab kami dalam dua

riwayat, selain Al Mutawalli.

Al Mutawalli menyatakan, mengenai batal tidaknya akad

kedua, disini terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i.

Pendapat yang paling shahih, menyatakan bahwa akad ini tidak

batal, seperti dipuh.rskan oleh jumhur. Menunrt Al Mutawalli, dua

pendapat ini merujuk pada pertanyaan apakah akad ini batal

secara keseluruhan atau batal saat ifu?

Jika kita berpendapat bahwa akad ini batal secara

keseluruhan, maka otomatis akad kedua tersebut batal. Jika tidak

dernikian, maka ia tidak batal.

Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan, apabila seseorang

membeli sebagian rumah dari orang lain dengan pembayaran

seorang budak, kemudian pembeli menerima bagian rumah

tersebut, lalu sgnfi'(pih* yang berhak atas s5ruf'ah) mengambil

bagiannya, selanjutnya budak ini rusak di tangan pembeli sebelum

penjual bagian rumah ifu menerimanya, maka jual beli dengan

budak ini {asal<h, nalnun pengambilan hak sytfalrnya tidak batal.
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Jadi, pembeli tidak boleh mengambil bagian tersebut dari

tangan syafi'. Justm, pembeli wajib menyerahkan harga bagian

rumah ini pada penjualnya dan s5mfi'wajib memberikan harga

budak itu pada sang pembeli, karena akad terhadap budak ini telah

terjadi. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan,

pembeli bebas mengambil objek jual beli tanpa izin pembeli jika

telah membayamya atau pembayaran dilakukan secara kredit.

Seperti halnya isti berhak mengambil maskawinnya tanpa izin

suami, jika dia telah menyerahkan dirinya.

Apabila transaksi tersebut funai dan pembeli belum

membayamya, maka dia tidak boleh mengambil barang jual beli

tanpa izin sang penjual. Jika pembeli mengambil barang itu, maka

dia wajib mengembalikannya. Sebab, seorang penjual berhak

menahan barang dagangannya sampai pembeli membayamya.

Apabila pembeli mengelola barang dagangan, dimana

pengelolaannya tidak sah. Akan tetapi, jaminan barang dagangan

ini tetap dibebankan kepada pembeli, ini menumt kesepakatan

ulama.

Al Mutawalli dan ulama lainnya mengatakan, bahkan

seandainya barang itu rusak di tangan pembeli, pembayaran tetap

harus dilakukan olehnya. Seandainya barang ini memiliki cacat,

pembeli tidak boleh mengembalikannya sebab cacat tersebut.

Andaikan dia mengembalikan barang ih: kepada penjual setelah

diketahui adangn cacat dan msak di tangan penjual, maka

karajiban pembayaran tidak gugur dari pembeli.

6g2 ll ,il uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



Cabang: Ma&hab ulama tentang jual beli barang sebelum

serah terima. Kami telah terangkan di depan, menurut ma&hab

kami, jual beli seperti ini jelas batal, baik berupa makanan maupun

bukan. Pendapat ini dikemukakan oleh hnu Abbas -dia men-

shahihkannya- dan Muhamrnad bin Al Hasan.

hnu Al Mundzir men5ratakan, ulama sepakat bahwa orang

yang membeli makanan, fidak boleh menjualnya sebelum

mengambilnya. hnu Al Mundzir menambahkan, para ulama

berbeda pendapat soal transaksi semacam ini pada selain makanan

menjadi empat ma&hab.

Pertama, jual beli sesuatu sebelum serah terima tidak

diperbolehkan. Ketentuan ini berlaku dalam seluruh jenis objek jual

beli, seperti halnya makanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy
Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan.

Kedua, jual beli seluruh objek jual beli sebelum serah terima

diperbolehkan, kecr.rali barang yang ditakar dan ditimbang.

Pendapat ini dikemukakan oleh Utsman bin Affan, Sa'id bin Al

Musagryib, Al Hasan, Al Hakam, Hammad, Al Auza'i, Ahmad, dan

Ishaq.

Ketiga,jual beli objek dagangan sebelum serah terima tidak

dipertolehkan kecuali rumah dan tanah. Pendapat ini

dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Keempat, boleh memperiual-belikan seluruh jenis objek jual

beli sebelum serah terima, kecuali makanan dan minuman.

Pendapat ini diriwaptkan oleh Malik dan Abu Tsaur- hnu Al

Mundzir mengatakan, demikian ini ma&hab Snng paling shahih

berdasarkan hadits tentang larangan jual beli rnakanan sebelum

diterima.
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Malik dan ulama yang sependapat dengannya berhujjah

dengan hadits Ibnu Umar bahwa Nabi S bersabda, 6W 7Al 7'
12Ji ," 'U, \t 'Siapa saja yang membeli maka dia

tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya. " Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Masih bersumber dari Ibnu Umar, dia berkata "Pada masa
Rasulullah S aku melihat orang-orang melakukan jual beli tanpa
ditakar dan tanpa ditirnbang- maksudnya makanan. Mereka
menetapkan unfuk menjualnya di daerah mereka sebelum kembali
ke tempat tinggalnya." Hadits ini diriwa5atkan oleh Al Bukhari dan
Muslim.

Diriwayatkan pula dari hnu Abbas, dia berkata, "Transaksi
yang dilarang oleh Nabi g$ -yaitu makanan- adalah menjualnya
sebelum serah terima." Ibnu Abbas mengatakan, aku yakin seluruh
barang juga sama. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim.

Dalam riwayat Muslim yang bersumber dari hnu Abbas

disebutkan, Rasulullah;$ bersabdu,tz.ll ,i; Wli gW 
L6., A

" Siapa saja yang membeli 
' 

iungun; dia menjualnya
sebelum menerimanya- " hnu Abbas berkata, "Aku kira seluruh
barang sama dengan makanan."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah db dari Nabi $, beliau

bersabda, '^ryJ_ ,P 'oi;' ,)i 6t b 6?t n 
,Siapa saja yang

membeli janganlah dia menjuahya sebelum
menakamya. "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
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Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah $& melarang jual

beli makanan sebelum membayamya."

Diriwayatkan dari Jabir,

bersabda, 4"f* ,? W >\t

berkata, Rasulullah #
',.iit ti1 " Ketika engkau

membeli makanan, ianganlah engkau menjual sebelum

membayamya. "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim-

Mereka menyatakan, kehujahan hadits-hadits ini

mengindikasikan bahwa selain makanan memiliki hukum yang

berbeda. Menurut mereka, hukum jual beli makanan ini dapat

diqiyaskan pada barang yang dimiliki sebab waris, wasiat, juga

pemerdekaan budak, dan penyewaannya sebelum serah terima,

termasuk jual beli buah sebelum serah terima-

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah.dn".g* hadits Hakim

bin Hizam bahwa Nabi S$ bersabda, q il6 g X 'Jangan

engkau jual barang yang belum engkau bayar- 'Hadits inl hasan,

seperti telah dijelaskan pada awal pasal ini.

Selain ifu, ulama ma&hab kami juga berargumen dengan

hadits Zaid bin Tsabit, "Nabi $ melarang jual beli barang yang

dibeli sebelum pedagang membawa barang itu ke tempat

tinggalnya." Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang shahih-

Hanya saja hadits ini bersumber dari riwayat Muhammad

bin Ishaq bin Yasar dari Abu Az-Znad dan hnu Ishaq, 5nng

kehujahannya diperselisihkan ulama. Dia seorang muddalis-

Abu Az-Zinad adalah seorcmg muddalis, jika dia

meriwayatkan dengan redaksi 'dari", maka ini tdak bisa diladikan

sebagai hujjah. Meski demikian, Abu Daud tidak men-dha'iff<atr

dia

tlt;b
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hadits ini. Di depan telah dijelaskan, bahwa hadits yang tidak di-
dha'if\<an oleh Abu Daud, berarti rnenurutnya dapat diladikan
hujjah. Bisa jadi hadits ini menjadi rujukan dan ditetapkan olehnya
karena Ibnu Ishaq mendengar langsung hadits ini dari Abu Az-
Zinad. Juga, diqiyaskan pada hukum makanan.

Tanggapan atas argumen hadits larangan jual beli makanan
sebelum dibayar dapat ditinjau dari dua perspektif.

Pertarna, pengambilan dalil dengan hadits ini berdasarkan
unsur intrinsik nash tersebuf sernentara peringatan lebih
diprioritaskan darinya- Karena ifu, jika beliau melarang jual beli
makanan padahal kita sangat mernbufuhkannya, apalagi dengan
selain malcanan-

Kdua, statemen yang khr:sus l€bih diprioritaskan dari
unsur infinsik nash, yaitu hadits Hukaim dan hadits Zaid.

Sedangfuan qiyas yang mereka tawarkan pada kasus
pemerdekaan memuat khilaf yang telah kita di depan.
Jika kita menerima qiyas ini, maka letatr< perbedaarurya adalah
pemerdekaan budak memiliki dampak hukum yang kuat dan
berlaku sunrt- Sebab, pernerdekaan men sak unsur kebendaan
seoftmg budah sementara bagan dari serah
terima-

Tanggapan terrtang qiyas kasus ini dengan pembayaran
yang merrpunyai dua pendapat, sebagai berikut. Jika kita
rnenerima qiyas ini, letak pertedaannya adalah pembayaran dalam
tanggungan bersifat tetap yang tidak mungkin rusak. Bandingan
objek jual beli tdak lain adalah yang tertentu. Dia
tdak boleh diiuat sebelum pemrbayaran-

1
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Mengenai jual beli aset waris dan wasiat, tanggapannya

yaitu bahwa kepemilikan terhadap dua aset ini bersifat tetap, lain

halnya dengan objek jual beli. WaUahu a'lam.

Abu Hanifah berhujjah dengan sejumlah nashyang muflak.

Di samping itu, rusaknya lahan tidak dapat diilustrasikan, berbeda

dengan aset lainnya. ulama madzhab AsyrSyafi'i berargumen

dengan argumen yang dikemukakan oleh Malik. Mereka

menanggapi bahwa nash-nash ini berlaku khusus seperti alasan

yang telah kami sebutkan. Pemyataan mereka, "kerusakannya

tidak bisa diilustrasikan" sangat kontradiksi dengan qaul iadid.
Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi g berkata: Sedangkan soal piutang,

maka harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

Apabila kepemilikan atas pitrtang ini tetap seperti
denda atas barang yang rusak dan penggantian
pinjaman, maka or.rng yang berhak atasn5n boleh
menjualnS;a sebelum serah terima- Sebab, stafus
kepemilikannya atas barang itu bersifat tetap- Jadi, dia
boleh menjualnya, seperti objek jual beli setelah serah
terima-

Apakah dia boleh menjualnya pada pihak lain? Di
sini terdapat dua pendapat ulama fihh AsySyaf i:

Pertama, dia boleh menjualnyra. Sebab, barang

lrang boleh dijual pada orang !/ang punya tanggungan
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atasnya, tenfu boleh dijual pada pihak lain, seperti
barang titipan-

Kedua, tidak boleh dijual pada pihak lain, karena
dia tidak munghn menyerahkan barang itu pada pihak
lain- Sebab, mungkin saja penghutang menghalangi
atau menolaknya- Tindakan tersebut termasuk gharar
(beresiko) yang tidak diperlukan. Jadi, penjualan
piutang pada pihak lain tidak diperbolehkan. Pendapat
pertama lebih gamblang. Karena secara zhahir, dia
mampu menyerahkan piutang kepadanya tanpa
penolakan dan perlawanan-

Apabila hutang ini tidak tetap, maka perlu
mempertimbangkan beberapa hal. Jika dia barang
pesanan, dia fidak boleh diperjual-belikan. Hal ini
sejalan dengan keterangan bahwa Ibnu Abbas &
pernah ditanya tentang seseorang yang memesan hulal
(dua potong pakaian tipis), namun dia tidak
mendapaflrannya. Orang ini lalu berkata, 'Aku ambil
darimu unfuk setiap potong pakaian tipis, dua potong
pakaian tebal-" Ibnu Abbas tdak menlrukai praktek ini.

Ibnu Abbas berkata, 'Ambillah uang mukangra

untuk membeli anak kambing atau kambing-" Alasan
lainn3a, bahwa kepemilikan terhadap barang pesanan
fidaklah tetap, karena ia terkadang sulit ditemukan,
sehingga jual belinSTa fankh- Karena itu ia fidak boleh
dijual seperti jual beli sebelum serah terima-

Apabila piutang ini berupa pembayaran dalam
jual beli, di sini terdapat dua pendapat- Dalam praktek
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penukaran mata uang disebutkan, *Jual beli
pembayaran sebelum serah terima diperbolehkan-" Hal
ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu

Umar. Dia menufurkan, 'Aku pemah membeli unta di
Baqi' seharga beberapa dinar. Aku lalu mengambil

beberapa dirham dan menjuahnya seharga beberapa

dirham, lalu mengambil beberapa dinar-'

Lantas Rasulullah $ bersaMa, ,i*i a;a SU;V:I

i7 * Tidak masalah, selama l<alian berdua belum

berpisah, dan di antara kalian teriadi sestafu-" Di
samping ifu, fasakl>nya akad sebab kerusakan di sini
fidak perlu dikhawatirkan. Jadi, praktek ini sarna

seperti jual beli setelah serah terima.

Al Muzani dalam Jani' N l{abir menlntakan
bahwa praktek di atas fidak diperbolehkan, karena

kepemilikan atas pembayaran tersebut belum tetap-
Tidak jarang jual beli harga fasffit akibat rusaknya

objek jual beli atau pengembalian barang karena cacat-

Dia tidak boleh diperjual-belikan, seperti objek jual beli
sebelum serah terima-

Sementara mengenai jual beli irngsuran mukatab
sebelum serah terima terdapat dua riwa3nt pendapat:

Pertama, terbagi dalam dua pendapat AsSrSSnfi'i

mengacu pada dua pendapat Ast -Stpfi'i tentang jual

beli budak.

Kedua, jual beli tersebut fidak sah menurut satu
pendapat. Pendapat ini di-nash dalam N MuffiTtashar,
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karena dia tidak mempunyai kepemilikan yang tetap,
oleh sebab ifu, jual belinya tidak sah, seperti barang
yang dipesan-

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan periwayat yang lain dengan sanad yang
shahih. Riwayat ini bersumber dari Simak bin Harb, dari Sa'id, dari
Ibnu Umar, dengan redaksi hadits daringp.

At-Tirmi&i dan periun3rat yang lain mengratakan, hanya
Simak bin Harb yang memarfulkan rir,uayat ini. Al Baihaqi dalam
Ma'rifah As-Sunan tm Al Afur, rnenyebutkan bahwa mayoritas
periwayat hadits ini memauqtlT,aruryapada lbnu Umar.

Merurnrt hernatlar (An-Naqnwi), statrs mar{u'hadits di atas
tdaklah buruk- Di depan telah Aku singgung bemlang kali, bahwa
ketika sebr.rah hadits diriunyatftan oldr sebagian p€riuralrat secar.r

mutal, sebagian p€riltatrat lain seaa mutbshil sebagiannya
secara mauquf dan sebagian periura3;at lainnya secara marfii',
maka hadits ini ditnrlnrmi mawhul dan nnrfu'. Dernikian menunrt
ma&hab slnhk yang dikemukakan oleh para ahli fikih, ahli ushul
fikih, dan para muhaqiq serta muhaddits generasi terdahulu dan
belakangan-

Kata, bil hqii'dengan huruf &a (Baqi'), aku (An-Nawawi)

perlu menjelaskan hal ini karena ada penulis png salah eja.

Kata hulal merupakan iamak dari kata hullah artinya
adalah, dua potong pakaian. Hullah, menrpakan sejenis pakaian
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yang terdiri dari dua potong kain. Demikian keterangan ahli

bahasa. Ad4iqq, artinya tipis, sedangl<an al jill, berarti tebal.

Frase, "Tanpa membuhrhkanDVd," hal ini mengecualikan

perabotan rumah, karena dia sah unfuk diperjual-belikan. Ini

gharar karena kebufuhan. Pengecualian ini dikemukakan berulang

kali oleh Asy-Syirazi dalam pembahasan tentang jual beli.

Hukum:

Ar-Rafi'i meringkas kasus ini dengan sangat baik. Berikut

ikhtisar statemen Ar-Rafi'i. Utang dalam tanggungan ada tiga jenis:

tsaman (harga), mutsman (yang dihargai) dan selain keduanya.

Mengenai hakikat tsaman terdapat tiga pendapat ulama fikih Aqr
S5afi'i:

Pertama, tsaman (harga) dalam redaksi jual beli diawali

dengan kata sambung bi, sepua. dalam kalimat bi'fu kadza bi

kada (aku jual bamng ini dengan harga sekian). Kata yang

pertama menunjukkan barang 5rang dihargai, sedangkan kata yang

kedua menunjukkan harga. Ini pendapat Al Qaffal.

Kdua, tsarnan adalah uang secaftI muflak, sedangkan

mutsman adalah kompensasi dari dua pendapat sebelumnya.

Pendapat yang paling shahih menyebutkan, bahwa tsaman adalah

uang dan mutsman adalah kornpensasi. Jika dalam sebuah akad

tidak terdapat uang atau dua barang yang diperjual-belikan berupa

uang, maka tsanan (harga) dalam redaksi jual beli diawali kata

sambung 6i Sedangkan mubman, merupakan kompensasinya.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll a91



Apabila seseorang menjual salah safu uang dengan uang

yang lain, maka di sini tidak terdapat mutsman menunrt pendapat

kedua.

Sebaliknya seandainya seseorang menjual barang dengan

barang yang lain, maka menumt pendapat kedua, di sini tidak

terdapat tsaman (harga). Transaksi ini disebut pertukaran.

Apabila seseorang berkata, "Bi'fuka hadza dirham bi hadzal

aMi. (Akujual dirham ini dengan budak in|." Menunrt pendapat

pertama, budak di sini berkedudukan sebagai tsaman (harga),

sedangkan dirham sebagai mubman (kompensasi). Sementara

menurut pendapat kedua dan ketiga, manyatakan bahwa

keabsahan akad ini terdapat dua pendapat lagi, seperti all.eid salam

(pesanan) dirham dan dinar. Menurut pendapat yang paling

shahih, dua transaksi ini sah. Jika kami mengesahkan akad ini,

maka budak dalam kasus di atas terrnasuk mutsman (kompensasi)-

Seandainya seorang berkata, uBi'fuka hada ats-tsaub bi
hadzal abdi (Aku jual pakaian ini dengan budak ini)." Dan dia

merrjelaskan sifat*ifatnya, maka akad ini sah. Jika kita

berpendapat tsaman adahh kab lrang diar*rali dengan kata

sambung ba, mala. budak dalam redaksi di atas termasuk tsnan
(harga), dan tidak rrajib pakaian tersebut di majelis.

Jika tdak demikian, rnaka terkait kamiiban menyqahkan pakaian

terdapat dua pendapat ulama fihh Aqrslafi'i. Sebab, dalam

redaksi di atas tdak terdapat kata png dipesan, tetapi kata yang

semakna dengannya. Dengan demikian, menunrt kami, kasus ini

merujuk pada penjelasan tiga jenis barang berikut.

Jenis pertama, tsaman, adalah barang yang diserahkan.

Barang ini tidak boleh dip€riual+elikan dan tidak boleh dih.rkar.
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Apakah boleh dialihkan pada pihak lain (hiwalah|? Misalnya

penerima pesanan mengalihkan hak si pemesan pada pihak yang

punya tanggungan piutang padanya atau denda kerusakan- Atau

mengalihkan padanya, misalnya pemesan mengalihkan pada pihak

orang yang memiliki tanggungan hutang padanya atau denda

kerusakan kepada si penerima pesanan?

Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i. Pertama, menurut pendapat yang paling shahih, praktek ini

tidak boleh. Kdua, diperbolehkan. Ketiga, tidak boleh

mengalihkan kepada orang lain dan boleh mengalihkan kepada

dirinya sendiri. Demikian pendapat ketiga yang diriwayatkan para

ulama. Al Ghazali membalik pendapat ketiga ini dalam Al Wasith.

Dia mengatakan, boleh mengalihkan kepada orang lain, namun

tidak dengan barang tersebut- Aku (An-Nawawi) menduga

penukilan ini Udak benar.

Jenis kedua, mutsman, barang yang berharga. Apabila

seseorzung menjual dengan beberapa dirham atau dinar dalam

tanggungan, mengenai penukaran ini terdapat dua riwayat

pendapat: Pertama, dipastikan boleh. Pendapat ini dikemukakan

oleh Al Qadhi Abu Hamid dan hnu Al Qaththan. Riwayat 5nng

paling masyhur terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat paling

shahih, adalah apa yang terdapat pada qaul jadid, yang

menyatakan bahwa praktek ini diperbolehkan. Sedangkan menunrt

qaul qadim, praktek ini dilarang.

Apabila seseorang menjual dalam tanggungan dengan

tanpa dirham dan dinar, maka rincian hukumnp sebagai berikut.

Jika kita berpendapat tsnan (harga) adalah redaksi 1nng diawali

dengan ba, mal<a penggantian ini sah, seperti dua mata uang. Al
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Baghawi mengklaim ini sebagai pendapat madzhab. Jika tidak
demikian, maka tidak sah. Sebab, sesuafu yang ditetapkan dalam

tanggungan sebagai barang berharga, tidak boleh ditukar.

Sementara upah sarna seperti harga, dernikian halnya rnaskawin

dan penggarfia khulu'.

Jika kita berpendapat, dua barang ini dijamin dengan
jaminan akad. Jika tdak demikian keduanya sama seperti

penggantian barang 1rang rusak.

Rincian hulnrrn: Jika kta melarang penggantian dirham

-yaifu menggantin3ra dengan !/ang lain- maka

terdapat rirrcian hukum. Seandain5p seseortu-rg mengganti sahr
jenis dirham dengan jenis yang lain, atau mengganti dirham
dengan dinar, maka di sini terdapat dua perrdapat ulama fikih Asy-

S5raf i karena keduargn sarnd-sornzr bemilai-

Apabila kita mempertolehkan pengsantian ini, maka fidak

ada bedanya arfiara llang satu diganti dengan yang lain.

Selanjuturya perlu diperhatikarL jika seseorang mengganti sesuafu

lnng memiliki kesamaan sebagai alasan riba, seperti dinar dengan

difiam, maka distaratlGn serah terirna ganti di majelis akad.

Begitu halnya jika dia mengganti gandrrn Snng diiml dengan jelai,

apabila kib memperbolehkan praldek ini-

Sedangkan syrarat penentuan gant di saat akad, maka di
sini terdapat dua pendapat rdarna fihh AqrSyafi'i:

Pertama, penenfuan ini diq/ara*an. Jika tidak demikian, ini
termasuk jual beli hutang dengan hutang gang lain.
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Kedua, yang paling shahih, tidak disyaratkan penentuan.

Sama dengan kasus dua belah pihak yang memiliki tanggungan

yang sama, kemudian mereka menenfukan dan saling serah terima

tanggungan ih.r di majelis akad. Jika dia mengganti sesuatu yang

tidak sebanding dengan uang sebagai alasan riba, seperti makanan

dan pakaian, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila dia menentukan ganti pada saat pengajuan ganti,

pefredaan jenis ini diperbolehkan. Sementara mengenai syarat

serah terima barang di majelis, terdapat dua pendapat ulama likih

Asy-Syafi'i. Pendapat yang di-shahilrkan oleh Al Ghazali dan

sekelompok ulama, bahwa hal tersebut disyaratkan. Demikian

bunyr tekstual nasi AsySyafi'i dalam N Mukhtashar.

Imam Al Haramain dan Al Baghawi mengesahkan tidak

adanya pensyaratan. Menurut kami, pendapat kedua ini lebih

shahih. fu-Rafi'i men-shahilrl<an pendapat ini dalam N Muharnr.

Jika dia tidak menenhrkan, justru menyebutkan sifatrya dalam

tanggung, maka afuran seperti dua pendapat yang telah

disebutkan sebelumnya. Apabila kita mempertolehkan sgramt

penenfuan dalam majelis, maka terkait syarat serah terima ini,

terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyaf i.

Jenis ketiga, sesuatu yang bukan berupa tsaman bukan

pula mutsaman, seperti hutang pinjaman dan denda kerusakan

barang. Ulama sepakat, bahwa barang ini boleh dipertukarkan-

Seperti halnya jika barang seseorang ada di tangan orang lain

karena d|-gashab atau dipin;am, maka sang pemilik boleh

menjualnya- Selanjuh5n, ulasan tentang penenfuan barang dan

serah terima seperti keterangan di atas-
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Penlrusun AsjrSyamil mengatakan, pinjaman hanya boleh

dimintai ganti jika terjadi kerusakan. Jika ia masih berada di tangan

si peminjam, maka ia tdak boleh diganti. Jumhur Udak

membedakan dua kondisi ini.

Barang yang ditempokan tidak boleh digantikan dengan

barang yang dibayar tunai, begifu pula sebaliknya. Seluruh hukum
yang kami kemukakan ini berlaku dalam masalah istibdal
(pengajuan ganti). Yaifu, menjual piutang dari orang yang

menanggungnya.

Sedangkan jual beli utang pada pihak lain. Misalnya,

seseorang punya tanggungan utang pada orang lain sebesar

serafus, lalu orang ini mernbeli budak dari pihak lain dengan utang

tersebut, maka mengenai keabsahan jual beli ini terdapat dua

pendapat yar4g masyhur:

Perbrna, perrdapat yang paling shahih, manyatakan bahwa
jual beli hubng seperti ini tdak sah karena si pernbeli tidak bisa

merryerahkan pembagrarannya.

Kdua, jual beli tersebut sah, dengan qprat pembeli hutang

menyerahkan r.ilang dari pihak yang berh\ilang dan p€r$lat

menyerahkan barang di rnajelis akad.

Apabila dua belah pfiak berpisah seblum serah terima

salah satu pihak, maka akad ters€but batal. Apabila seseorang

berhutang pada orang lain dan pihak lain memiliki hutang yang

satna kepada orang tersebut, lalu salah safu dari mereka menjual

hutangnya dengan hutang pihak lain, jual beli ini fidak sah,

sekalipun jenisn5n sarna. Demikian ini karena Nabi $ melarang

jual beli hutang dengan hutang. Demikian akhir ulasan Ar-Rafi'i.

l
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Meirurut hernatku (An-Nawawi), dalam pasal ini dan dalam

At Tanbih, Asy-Syirazi men-shahih*an bolehnya jual beli hutang

pada pihak lain yang tidak memiliki tanggungan hutang padanya.

Sementara itu, Ar-Rafi'i dalam As5rSyarh dan Al Muharar men-

shahitrkan bahwa praktek ini fidak dipertolehkan.

Cabang: Syaikh Abu Harnid dalam ta'liqnya pada bagian

akhir bab jual beli makanan sebelum dibayar, rnenyatakan, apabila

seseorang menjual makanan dengan pembayaran kredit, yang

telah jafuh tempo, lalu dia mengambil makanan itu dengan

pembayaran tersebut, menunrt kami, iual beli ini sah-

Asgrsyafi'i menyatakan: Malik berpendapat, praktek jual

beli ini tidak dipertolehkan, karena salna artinya dengan jual beli

makanan dengan makanan lain secam kredit. Dalil kami adalah

pihak pertama mengambil makanan tersebut dengan pembayaran

berupa utang lrang menjadi tanggtrngan pihak kedua, bukan

dengan makanan yang lain.

Pendapat ini ditetapkan oleh Abu Hamid sebagai rincian

hulum dari pendapat shahih, tentang pengajuan ganti

pembayaran. Pendapat ini dijelaskan oleh sekelompok ulama, di

antaranya Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam b'liqnya.

Penyusun Al BaSnn menyatakan: Ash-Shaimuri dan Ash-

Shaidalani berpendapat, seandain5n salah sahr pihak ingin

mengambil pembalnran hutang yang ditempokan sebagai

kompensasi dari uang atau barang sebelum iahrh tempo, maka

pengambilan ini tdak sah. Sedangkan pengaiuan hutang sendiri

dipertolehkan, karena pihak pertama tidak berhak

menagihnya sebelum jah.f, tempo. Praktek ini sama seperti
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pengambilan barang atas sesuafu yang bukan haknya. Wallahu

a'lam.

Asy-Syirazi g berkata: Serah terima barang yang

dapat dipindah adalah dengan cara memindahkannya.
Demikian ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Taid bin Tsabit, bahwa Rasulullah * melarang
penjualan barang di tempat mernbelinya sebelum
pedagang membauran5ra ke tempat tinggal mereka-

Sdanglnn s€rah terima barang lrang fidak dapat
di pindah seperti lahan dan buah yang masih
dipohonn3ra dengan ciara pqfosongan. Serah terima
barang dalam iual beli aiSqsgung dalam syara' secara
umurn. Karena itu, praktelm5p diserahkan pada 'urt-
Sementara serah terima aset 57ang tidak dapat dipindah
dalam'nrfdilahrkan derrgan perr1psongan (takhliahl-

Perrielasan:

Hadits Zald telah diterarglran s€behrnntp pada rincian

hukum terrtary madzhab ulama dahm losr.ls iual beli barang

sebelum s€rah terima. Pedagang dalam bahasa Amb, biasa diseb*
tijaratau tuiju.
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Hukum:

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, praktek serah

terima barang dalam transaksi merujuk pada 'urf, kebiasaan

masyarakat. Barang yang diserah terimakan ada tiga macam:

Pertama,ladang dan buah yang ada di pepohonan, maka

serah terimanya dengan pengosongan-

Kdua, barang yang umumnya bisa dipindahkan seperti

kugr, biji-bijian, ikan dan sebagainya. Maka serah terimanya

dilakukan dengan cara memindahkan ke suatu tempat yang bukan

milik penjual. Baik dipindahkan ke tempat milik pembeli, daerah

yang tidak bertuan, jalan, masjid, dan sebagainya-

Di sini terdapat pendapat yang diriwayatkan oleh ulama

I{hurasan bahwa serah terima barang seperti ini cukup dengan

pembiaran. Demikian ini madzhab Abu Hanifah.

Ketiga, barang yang dapat diambil dengan tangan seperti

dirham, dinar, sapu tangan, pakaian, perabotan yang ringan, bulru

dan sejenisnya. Ulama sepakat, serah terima barang seperti ini

dengan mengambilnya secara langsung. Keterangan ini dijelaskan

oleh S5nikh Abu Hamid dalam Ta'liqnya, Al Qadhi Abu Ath-

Thayib, Al Maharnili, Al Mawardi, AsySyirazi dalam At-Tanbih, N
Baghawi dan masih banyak lagi ulama yang terhitung jumlahnya-

Kritik ditu;ukan pada AsySyirazi yang tidak menyinggung

barang jenis ketiga dalam bulnr ini, padahal hal ini cukup populer.

Dia menyinggung bahasan ini dalam At-Tanbih- Wallahu a'lam-

Ar-Rafi'i & telah meranglarm pendapat para ulama

madzhab kami dan menghimpun kasus ni. Ins5n Allah, aku (An-
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Nawawi) akan mengutip rangkuman tersebut dan rnemberikan

tarnbahan masalah yang tidak disinggungnya.

Ar-Rafi'i menyatakan, secara umum ketentuan serah-terima

barang merujuk pada kebiasaan masyarakat. Praktek serah terima

berbeda-beda sesuai jenis barangnya. Lebih jelasnya sebagai

berikut, ada dua pnis barang yang dijual: Barang yang tanpa

rnemperhifungkan kuantitasnya dan yang memperhifungkan

kuantitasnya.

Perbma barang !/arg Udak memperhitr:ngkan

kuantitasnya, adakahnya karena frdak mungkin dilakukan dan

adakalanya memr.rngkinkan. Dalam hal ini perfu memperhatikan

beberapa hal. Apabila objek Fal bdi termasuk aset yang tidak

dapat didrndan seperti tanah dan rumah, maka serah terimanya

dilakukan dengan per{losong.}n dari pihak peniual dan pembeli.

Perrgalihan larasa dan pengelolaan hrang ini dihkukan dengan

menyerahkan kunci-

Keftrar masuk dan pengdolaan pernMi terhadap hhan dan

tanah Udak dipertrihrngkan sebagai serah terima. Dispratkan

rumah ini telah kosong dari perabotan si peniml. Seandairyn

seseorar{l merrjual rurnah png masih berH pengobatann3p, maka

penyerahan tergantung pada pagosongan mmah tersebut. Beglfu

pula jika seseorang menjtral perahu berisi perlengkapan.

Selaniukr5ra Ar-Rafi'i mengelrrukakan sattr pendapat yang

dha'if dan spdz, ketika menyebutkan iual beli rumah 1Bng diuhr
dengan dzAa', bahura menunrt pendapat ini: Jual beli rumah 1lang

berbi perabotan tidaldah sah. Irnam Al Haramain mengklaim

bahwa pendapat ini sesuai dengan bunyr tekstual madzhab.
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Seandainya pembeli mengumpulkan barang-barangnya

dalam sebuah kamar di rumahnya, dan memberi kebebasan pada

pembelinya, maka serah terima selain rumah telah terlaksana.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh ulama madzhab kami.

Pendapat yang sama dikutip oleh Al Mutawalli dari para ulama

madzhab kami.

Mengenai pensyaratan kehadiran penjual di dekat objek jual

beli saat serah terima, terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy

Syafi'i:

Pertama, kehadirannya disyaratkan. Apabila dua belah

pihak ada di dekat objek jual beli, Ialu penjual berkata pada

pembeli, "silahkan ambil, tidak ada yang melarang," maka serah

terima ini terjadi. Jika tidak demikian, maka belum teriadi.

Kdua, disyaratkan hadimSa pembeli, bukan penjual'

Ketiga, pendapat yang paling shahih, menyatakan bahwa

kehadiran salah safu pihak Udak disyaratkan, karena ini

memberatkan. Sebab itu, apakah disyaratkan waktu yang

memungkinkan? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Aryr

Syafi'i.

Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa hal ini

disyaratkan. Pendapat ini dputuskan oleh Al Mutawalli dan

lainnya. Sama dengan lahan 5nifu pohon yang tertanam dan buah

yang dijual di atas pohonn5a sebelum waktu panen. Wallahu

a'lam.

Apabila objek jual beli ini berupa barang yang dapat

dipindah, menunrt madzhab yang masyhgr, serah terimanya tidak
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cukup dengan pengosongan, melainkan disyaratkan adanya
pemindahan dan pengalihan.

Dalam safu pendapat yang diriwayatkan oleh Harmalah,
pengosongan telah mencukupi unfuk mengalihkan tanggungan
pada pembeli. Namun, dia Udak cukup untuk memperbolehkan
pengelolaan aset.

Menurut ma&hab, jika objek jual beli berupa budak, maka
penjual cukup memerintahnyra unfuk pindah dari tempatnya (ke

tempat pembeli). Jika berupa heunn temak, maka pembeli

menggiring atau menunfunnSa.

Menurutku, peny,rsun Al hlnn menyatakan, seandainya

pembeli memerintahkan budak (yang dijual) untuk bekerja yang
menyebabkan dia tidak beranjak dari tempatnSn atau mengendarai
het,,van dan tidak berpindah dari tempatr5n, maka konsekuensi
pendapat madzhab batn ra, pmktek ini belum
dinamakan serah terima, tidak dirnmakan ghasab-

Seandainya pembeli merrggauli budak wanita yang

dibelinya, menunrt pendapat shahih, ini bukan serah terima, dari
kedua pihak. Pendapat ini dipufuskan oleh jumhur. Sementara
ghasab yang disingsung dalam keterangan ini terdapat l<hildyang
insya Allah akan kami kemukakan nanti dalam pembahasan
ghasab.

Ar-Rafi'i mengatakan, apabila obj.k lpng diiual berada di
tempat yang bukan milik penjual seperti tanah tak berfuan,
masjid, jalan raya atau di tempat milik pembeli, maka
memindahkan objek tersebut dari tempat ini sudah cukup sebagai

serah terima.

l
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Apabila barang yang dijual berada pada sebidang tanah

milik penjual, lalu dipindahkan dari satu sisi ke sisi lain atau dari

safu kamar di rumahnya ke ruang lain tanpa izin penjual, maka hal

ini tidak cukup unfuk memperbolehkan pengelolaan barang-

Namun, tindakan ini sudah cukup unfuk memasukkan jaminan

barang ini pada si pembeli. Jika pembeli memindahkan barang itu

atas izin penjual, ini telah orkup sebagai serah terima. Seolah

pembeli meminjam barang yang dipindahnya.

Apabila seseorang membeli rumah berikut perabotan di

dalamnya dalam satu akad, lalu penjual mempersilahkan rumah ih,r

unfuk pembeli, maka serah terima rumah ini telah teriadi.

Mengenai perabotan tersebut terdapat dtra pendapat ulama fikih

Asy-Syaf i:

Pertama, wajh yang paling shahih, disyaratkan untuk

memindahkan perabotan ifu, karena dia termasuk barang yang

dapat dipindah, seperti halnya jika ia dijual secaftt terpisah.

Kdua, serah terima perabotan ini telah teriadi mengikuti

hukum rumah. Pendapat ini diputuskan oleh Al Mawardi.

Al Mawardi menambahkan, seandainya seseorang membeli

sefumpuk makanan dan tidak memindahkannya sampai dia

membeli tanah tempat fumpukan ifu berada dan penjual

mempersilakan fumpukan ifu unfuknya, maka serah terima

tumpukan ini telah berlangsung.

Al Mawardi men5atakan, apabila pembeli menyanrakan

tanah dari penjual, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat

ulatna fil<ih As5$yafili. Menurut wajh yar$ shahih, penyannan ini

bukan serah terima barang. Wbllahu aIan.
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Ar-Rafi'i mengatakan, seandainya dua belah pihak tidak

sepakat soal serah terima, kemudian datanglah penjual membawa

barang dagangan, namun pembeli menolak membayamya, maka

hakim memaksanya. Jika pembeli tetap bersikukuh menolak,

maka hakim mernerintahkan orang yang mau membayamya,

seperti kasus jika pembeli tidak berada di tempat.

Apabila penjual datang membawa objek jual beli, lalu

pembeli berkata, "Letakkan!," lalu penjual meletakkan barang itu

di depannya, maka serah terima telah terjadi. Jika penjual

meletakkan barang itu di depan pernbeli, tetapi pembeli tidak

mengucapkan apa pun, atau dia berkata, "fih tdak
menginginkannya," maka dalam hal ini terdapat dua pendapat

ulama fikih AqrSyafi'i:

Perbn4 belum terjadi serah terima, sarna seperti belum

terjadi kalajiban.

Kdua, pendapat yang paling shahih, menyatakan bahwa

serah terirna telah terjadi karena ka,vajiban menyerahkan barang.

Hal ini sarna dengan kasus, seseorang meletakkan barang ghasab

di hadapan pemiliknya, maka dia tertebas dari tanggungan.

Pembeli ini berhak mengelola barang itu.

Jika barang ini rusak, diambil dari laminan itu.

Akan tetapi, seandainya seseormg keluar sebagai pemilik dan

hanya berlaku dengan cara meletakkan barang ifu, maka pemilik

tidak boleh menagih jaminan dari pembeli. Sebab, ulmran tersebut

tidak cukup untuk menjamin findakan gashab.

Al Mutawalli mengatakan, seandainya penjual berkata pada

pembeli, "Bawalah barang itu padalu dan tinggalkan di

hadapanku', lalu pembeli melakukannya, ulama sepakat bahwa

j

I
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barang ini telah diserahterimakan, karena tindakan tersebut atas

perintah penjual.

Apabila pembeli meletakkan barang tersebut di dekat

penjual dan kita berpendapat, "Barang itu telah diserahterimakan",

lalu dia menjualnya sebelum memindahkannya, kemudian pembeli

kedua memindahkannya lalu rusak di tangannya dan keluar

sebagai pemilik, maka pemilik ini wajib mengganti penjual

pertama. Sebab, barang ada di tangannya. Dia juga wajib

mengganti pembeli kedua, karena barang tersebut rusak di

tangannya. Namun, dia tidak \ raifu mengganti pembeli pertama,

sebab jaminan kepemilikan merupakan jaminan ganda. Jaminan

ganda hanya terkait dengan penguasaan dalam pengertian

sebenamya.

Oleh sebab ifu, seandainya saseorang mempersilahkan

barang orang lain, maka dia tidak menjaminnya hanya karena

findakan tersebut. Kami menjadikan findakan ini sebagai serah

terima, agar jual beli dan pengelolaannya s*l Walkhu a'lam-

Seandainya pihak yang berhutang meletakkan hutang di

depan pemiliknya, mengenai tercapai Udaknya penlrcmhan,

terdapat khilaf yang berlalm dalam objek jual beli. Pendapat yang

paling utama, tindakan tersebut tidak menghasilkan serah terima,

karena tidak adanp penentuan hutang.

Cabang: Pembeli bebas memindahkan objek;ual beli;ika

telah menyerahkan pembayaran atau pembayaran dilakukan

secara kredit. Masalah ini tdah dipaparkan s@ara paniang lebar.
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Cabang: Seandainya pembeli menyerahkan wadah pada

penjual sambil berkata, "Letakkan barang yang di jual di

dalamnya," penjual lalu melakukannya, maka penyerahan ini

dinyatakan belum terjadi. Sebab, dari pihak pembeli belum

terdapat serah terima-

Wadah tidak berada dalam jaminan penjual, karena dia

menggunakannya dalam kepemilikan pernbeli atas izinnya- Hukum

yang sama berlaku dalam pesanan, wadah ini berada dalam

jaminan penerima pesanan, karena dia menggunakannya dalam

kepemilikan dirinp.

Apabila peniual berkatq "Hniamkan undahmu padaku, dan

taruh barang yang diiual ke dalamnSra," Ialu pembeli

melakukann3ra, maka pembeli tidak serta merta telah melakukan

serah terima-

Jenis kdua, Barang !,ang diperhitungkan kuantitasnya-

Misalnya sesmng membeli pakaian atau lahan dengan sahran

dzin", bararg se@ra warisart, hrmpukan bamng 3rang ditakar,

atau dalam iwnlah terterrfu, maka serah terima barang ini fidak

culep dengan cara perryeraftran ierris pertama. Tetapi, hanrs

disertai ukuran dzin",timbargan, takaran dan jumlah safuannlra-

BeSifu iuga, lika pembeli metnesan beberapa srla'atau kati

makanan, maka elam serah terirnarqn diqEratkan takaian

gengaman, takaran, atau timbangan. Seandainln pembeli

menerima barang takaran tanpa ada ulnran maka jaminan barang

yang diterima ada padanp. Sementara pengelolaan pembeli

terhadap barang ini dengan jr:al beli dan sebagainya, terdapat

rincian hukum.

l
"l
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Jika pembeli menjual seluruh bamng tersebut, maka jual

beli ini tidak sah, karena dia melebihi haknya. Jika dia menjual

barang yang diyakini sebagai miliknya, menurut pendapat shahih

yang dikemukakan jumhur, juga Udak sah. Di sini terdapat

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dha'if yang menyatakan bahwa

jual beli tersebut sah. Menurut Al Mutawalli, pendapat ini

dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi.

Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan, serah terima

barang yang dibeli secara takaran dengan cara timbangan, atau

secara timbangan dengan cara takaran, sama seperti serah terima

barang tanpa ukuran.

Seandainya penjual berkata, "Ambillah, ia berukuran

sekian," pembeli lalu mengambil barang itu sesuai dengan perintah

penjual, serah terima ini juga fasid, satrrpai menggunakan takaran

yang benar. Jika lebih, maka kelebihan ini dikembalikan pada

penjual. Sebaliknya, jika lcrrang, maka pembeli mengambil

kekurangannya.

Andaikan barang yang diterima msak, lalu pihak yang

menyerahkan mengklaim barang itu sesuai haknya atau lebih

banyak, sementara pihak yang menerima mengklaim barang

tersebut kurang dari haknya atau sesuai dengan haknya, maka

yang dimenangkan adalah pemyataan penerima.

Apabila salah safu pihak mengakui telah menakar, maka

pemyataan yang menyalahi ini udak diterima.

Perlu diketahui, objek jual beli yang ditakar punya bebempa

ilustrasi. Di antaranga seperti redaksi "Akr jual tumpukan

makanan ini padamu setiap sr5a'seharga safu dirham." Contoh

lainnp, "Aku jual ia padamu, jurnlahnya sepuluh sha'.u Contoh
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berikutnya, "Aku jual padamu sepuluh sha". Kedua belah pihak

mengetahui jumlah sha' barang tersebut, atau tidak

mengetahuinya, kami tetap memperbolehkannya.

Cabang: Biaya proses penakaran yang diperlukan dalam

serah terima dibebankan kepada penjual, seperti halnya biaya

pengiriman barang dagangan yang tidak berada di tempat. Ia

dibebankan kepada penjual. Sedangkan biaya penimbangan harga

ditanggrrng oleh pembeli karena perrangguhan penyerahan.

Selanjuforya, apaloh biaya penukaran harga dengan mata

uang dibebankan kepada penjual atau perrrbeli? Di sini terdapat

dna pendapat: Menr.rnrtku, yang paling shahih bahwa hal ini

dibebankan kepada penjual- Sedangkan biaya pemindahan barang

setelah serah terima sampai ke rumah pemMi dibebankan pada

pembeli.

.

Catnng: Seandain!ts Amr merniliki hr-frang rnakarnn pada

7aid, dan Zal{ memihki tanggungan yang sarna kepda orang lain,

lalu 7.aid hendak rnelunasi hutangry/a kepada orang tersebut

dengan pirengnln yang ada pada Amr- Zaid berkata kepada

ormg yang meminiamirypa" *Temui Arnr lalu ambillah uangku yang

ada padanya unfukmu-" I tlu, orarg tersebut membaylamya- Maka,

serah terima ini f6il.
Dernikian pula iika Zaid ber*ata kepada orang itu "Mari kita

ternui Amr. Alru al{an mengalihkan tanggungannya padaku

unhrkmu." [-alu, dia melahaan rencana ini. ketika serah terima

fasid, maka barang yang diserahkan berada dalarn jaminan pihak
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yang menyerahkan. Apakah dengan begitu tanggungan Amr

terhadap Zaid terbebas? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i.

Pendapat yang paling shahih, menyatakan kebenaran hal

ini, bahwa hutang Amr pada Zaid lunas. Jika kita berpendapat,

bahwa hutang Amr tidak lunas, maka pihak yang menyerahkan

wajib mengembalikan barang yang diterima dari Amr kepadanya.

Seandainya T:rid berkata, "Berangkatlah lalu serahkan

hutangmu padanya, kemudian ambil hutangku darinya unhrkmu

dengan takaran ihr." Atau Zaid berkata, "Mari kita temui Amr

untuk melunasi hutangku, kemudian engkau mengambilnya

unfukmu sesuai takaran itu-" Amr melahrkannya, maka

penerimaan orang ketiga untuk Zaid pada ilustrasi pertama, dan

penerimaan Taid unhrk pihak tersebut pada ilustrasi kedua,

keduanya sah. Artinya, tanggungan Amr pada Zaid lunas, natnun

serah terima yang lain fasid dan jaminan uang yang diserahkan ada

di tangannya.

Menunrt wajh yartg dha'it serah terima pihak lain untuk

dirinya sendiri ini sah dalam ilustrasi pertama.

Seandainya Zaid menakar unhrk dirinya, kemudian dia

menakar lagi unfuk pembeli dan menyerahkannya, maka drta sha'

ini telah berlaku dan dua serah terima tersebut sah. Jika dia

menambah ketika mengambilnya untr-rk kedua kali atau

menguranginya, maka tambahan tersebut untuk Zaid dan

kekurangannya harus ditambahi, jika kadamya mencapai dua

takaran tersebut.

Jika takarannya lebih banyak, kita ketahui bahwa takaran

pertama keliru. Karena ifu, Zaid mesti mengembalikan yang lebih

t_
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dan menambahi kekurangannya. Andaikan ketika Zaid menakar

untuk dirinya tidak keluar dari takarannya dan menyerahkannya,

demikian pula takaran unfuk pembeli, maka di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pubm4 serah terima kedua tdak sah sebelum dia

mengeluarkannya dan memulai takaran yang baru.

Kedua, yang paling shahih menumt mayoritas ulama,

adalah melanjutkan takaran sarna seperti permulaan takaran.

Ilustrasi ini sama seperti kasus 5nng teriadi dalam dua hutang

pesanan, gang berlaku ketika salah safu pihak berhak atas pesanan

sedang yang lain berhak atas piniaman atau penrsakan.

Cabang: Ulama madzhab AsySlpfi'i menyatakan,

pembeli boleh menakar barang dalam serah t€rima dan peniual

boleh ma,vahlkanryn dalarn penye'rahan. Dalam hal ini

disyaratkan dua hal:

Perbna, pembeli fidak meunkilkan kau,renangannya

kepada ker,rrcnangan penjual s€eqti budak dan anak dari ummul

waladnya. Tidak rnasalah iil<a dia meunhlkan kepada agahnya,

anaknya, dan budak mul<aE,bwSa.

Mengenai me\rrakili budak 1lang d2inkan terdapat dua

perrdapat ulama fikih Aslrslnfi: Pendapat yang paling shahih,

menyatakan bahwa perunkilan ini tdak dipertolehkan.

Seandainya pembeli berkata kepada penjual, "Wakilkan pada

orang yang menyerahterimakan unhrklar darimu," perwakilan ini

diperbolehkan. Otomatis, orang tersebut menjadi wakil bagr

pembeli.
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Begitu halnya jika penjual mewakilkan. Misalnya, dia

memerintahkan orang yang membeli darinya unhrk menjadi wakil.

Kedua, pemberi dan penerima bukan satu orang. Karena

itu, pembeli tidak boleh mer,vakilkan penyerahan barang kepada

seseorang, dan pembeli mer,rakilkan penerimaan barang kepada

orang yang sarna. larangan mewakilkan kepada orang yang sama

selain berlaku dalam pembelian juga berlaku dalam penjualan.

Seandainya seseorang mempunyai makanan dan lainnya

melalui akad pesanan dan akad lainnya, lalu dia memberikan

bebempa dirham pada pemilikn5n sambil bertata, "Belilah ia

dengan nilai sama yang engkau dapatkan dariku dan terimalah ia,

kemudian terimalah ia unfuk dirimu," lalu sang wakil melahrkan

perintah ini, maka pembelian ini sah dan serah terima ada di

tangan pihak yang rne\ /akilkan. Dia fidak sah menerima barang

unh.rk dirinya sendiri karena samanya pihak pemberi dan

penerima. Selain ihr, dia dilarang menjadi wakil bagi pihak lain

unhrk menerirna hak dirin5n.

Dalam sebuah pendapat dha'if disebutkan, bahwa serah

terima barang untuk dirinya hukumnya sah. larangan serah terima

ini hanyn berlaku bagi diri u/akil unhrk orang lain.

Seandainya pembeli berkata, "Belilah dengan beberapa

dirham ini unfukku dan terimalah ia unfuk dirimu," iika wakil

melakukan ini, rnaka pembeliannya sah. Namun, pemberian

barang unfuk dirinya fidak sah. Pihak penerima menjamin barang

tersebut.

Apakah tanggungan pihak png menyemhkan terbebas dari

hak pihak yang marchlkan? Dalam masalah ini berlaku dua

pendapat ulama fildh Astrqrafi'i di ata.

L-
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Seandainya seseorang berkata, "Belilah untuk dirimu!,"
perwakilan ini fasid. Dirham tersebut menjadi amanah di tangan

wakil, karena orang ini menyerahkannya bukan unfuk dimiliki.

Jika wakil membelikan dirham tersebut, di sini terdapat

beberapa tinjauan. Jika sang wakil membelinya dalam tanggungan,

maka pembelian ini menjadi tanggungiawabnya dan membayar

tanggungan tersebut dari hartanya. Jika dia membeli dengan

substansi dirham ini, maka di sini terdapat dua pendapat ulama

fikih AqlSyafi'i: Pahnn, menunrt pendapat yang shahih,

pembelian ini baral. Kdta, pernMian ini sah.

SeandainSn seseoremg berkata kepada pernilik gandum,

"Takar hakmu dari trnpukan gandrm ini," lalu dia rnelakukannya,

maka menunrt pendapat yang paling shahih, s€rah terimanya tidak

sah. Sebab, takarm menrpatrnn salah safu nrlmn serah terima.

Sementara da telah meniadi unldl dari sisi perfual dan mencabut

kalenangan dirinya-

Pangecualian ryaat kedua terdapat dalam kasus bapak

5,rang mernbe$kan bararg unhrk anakn5n lrdg masih kecil dari

harta mtiknya atau rrrhrk dirirrya dari harta sang anak. Si bapak

melakuhan dua unsur s€rah terirr,n, s€eerti hakrya melakukan dua

unsur irul b"li. Mengenai perlu tidalmSra memindahkan dalam

semh brirna barang bogerah terdapat dua pendapat ulama fihh
AsySyafi'i- Mermnrt wih lpng pahng shahih, dia perlu

memindatrrya, seperti pedur5ra menakar ketika dia meniual

bararg yang dibkar-
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Cabang: Pengecualian serah terima di atas yaitu pembeli

yang merusak objek jual beli, karena tindakan ini termasuk serah

terima, seperti keterangan di atas.

Cabang: Serah terima bagian yang terikat dengan objek

jual beli, seperti hetr.ran temak, pakaian, dan sebagainya, dapat

dilakukan dengan menyerahkan seluruhnya. Selain itu, objek jual

beli menjadi amanah di tangan penjual.

Seandainya pembeli menagih pembagian sebelum serah

terima, pen!rusun At-Titimah menyatakan, dia wajib menyerahkan

bagiannya. Sebab, jika kita berpendapat, pembagian sebagai

pemisahan, ini sudah jelas. Sebaliknya, jika kita berpendapat,

pembagian ini sebagai jual beli. Kerelaan dua belah pihak tidak

diperhihrngkan, karena pihak yang berkongsi mendapat talangan-

Ketika kita Udak memperhitungkan kerelaan, maka kita boleh tidak

memperhitungkan serah terima, seperti akad syuf'ah- Wallahu

a'lam. Demikian keterangan yang dikutip dari Ar-Rafi'i rg-

Cabang: Al Mutawalli menyatakan, seandainya seseorang

menjual sesuafu yang ada di tangan pembeli sebelum pembelian,

di sini terdapat rincian hukum.

Apabila sesuahr yang ada di tangan pembeli ini dikenai

jaminan seperti ghasab, pinjaman, atau penawaran, dengan

adanya pembelian, maka otomatis telah terjadi serah terima.

Sebab, jual beli termasuk aspek penjaminan juga. Maka, gugurlah

jaminan harta dan tercapai jaminan pembeli.
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Apabila barang yang ada di tangan pembeli sebagai sebuah

amanah, seperti titipan, perwakilan, syirkah, atau pinjaman,

dengan jual beli tersebut, maka otomatis telah terjadi serah terima.

Dalam serah terima tidak membufuhkan izin.

Apakah disyaratkan berlalunya waktu yang bisa

mengakibatkan berkurangnSra lnralitas barang, ketika objek jual beli

tidak berada di majelis akad? Di sini terdapat dua wajh Al
Mutawalli mengatakan, ulama ma&hab kami memiliki pendapat

dhaif, bahwa orang yang mernbeli sesuafu yang berada di

tangannya, serah terimanya Udak sah sebelum dia membayar,

kecuali dengan seizin penjual-

Al Mutawalli menambahkan, seandainSra pegadai menjual

barang gadai pada pegdai secara pitdang, maka tidak disyaratkan

izin dalam s€rah terima. Ulama s€eakat soal ini. mengenai ry"arat

berlalunya uraktu dan pernindahan berlalu khilaf di atas-

Cabang: Slpilfi Abu Amr bin Shalah &, menutwkan:

Pem5ataan ulama madzhab IGmi, kefika pembeli mengalihkan

barang beliannya dari satu sdut rurnah pernbeli ke zudut png 
i

lain, maka serah t€rima ini tdak sah karena rumah dan selunrh I
barang di dalamnya berada di targan penrbdi, hal ini kelak akan I
memr.urcrrlkan kerancuan I

Sebab, jika pernbeh mengambil barang ini dan kami I
menetapkan unfuknya karena dia telah memindahkann5n, dengan I
Undakan ini saat telah teriadi serah terima. Serah terima tersebut t
fidak tergantung pada penetapan pembeli. Penetapannya setelah I
menginjakkan kaki di rumah perrjual, tiriak mengeluarkan dirinp I

:_::: :se' 
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menerima barang itu kemudian mengembalikannya ke tangan

penjual.

Imam Al Haramain berhujjah terhadap pendapat Snng

dikemukakan oleh ulama madzhab kami, bahwa seandainya

seseorang masuk ke rumah orang lain, kemudian mereka

bersengketa soal barang yang paling dekat dengan orarlg yang

masuk mmah, maka ka,ruenangan barang ini ada pada fuan rumah,

bukan pada orang yang masuk. Berbeda, jika tangan orang yang

masuk menguasai barang tersebut.

Syaikh Abu Amr mengatakan, demikian hujjah Imam Al
Haramain. Kami tidak menjadikan tindakannya sebagai serah

terima, karena dia memindahkannya pada kepemilikan penjual,

melainkan karena penguasaan dirinya terhadap aset ketika
pemindahan barang.

Jika ditanpkan, pendapat ini merujuk pada pemyataan

ulama madzhab kami, bahwa serah terima barang yang bisa

diterima dengan tangan ialah dengan Sementara

barang yang berat sudah semestinya dilakukan dengan

pemindahan, sebab ahli 'urt tjrdak memperhihrngkan penguasan
tangan atas barang ini, kecuali melalui pengalihan. Sebab, desakan

tidak pantas menetapkan barang berat ini. Penguasaan tangan atas

bamng ini saat membawanya seperti tidak ada penguasaan, karena

dia terpaksa melepasnSn dalam waktu dekat.

Menurut kami, tanggapan ini sangat baik. Pemyataan ini
diperkuat dengan sabda Rasulullah $ mengenai makanan
"Sebelum pedagang membarmnya ke tempat tinggal mereka".

Akan tetapi, kerancuan ini masih ada. Penguasaan tangan atas

barang saat membartra mertrpakan serah terima secara inderawi.
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Jelas, seandainya orang lain mengklaim barang tersebut

dan hukum menyebutkan kepemilikan barang ini ada pada orang

yang menguasainya, klaimnya dibenarkan dengan sumpah.

Apabila terjadi sengketa antara pihak lain dan pemilik, maka fuan

barang tersebut adalah si pemilik tempat yang disengketakan.

Demikian akhir pemyataan Abu Amr &.

Tanggapan di atas shahih. Dengan begitu tidak menyisakan

kemusykilan lagr, karena ahli 'ur{ tdak memperhifungkan

penyerahan semata sebagai serah terima. Wallahu a'lam.

Cabang: Kefika l{h$pr berakhir dan jual beli ditetapkan,

maka kepemilikan objek jual beli diberikan kepada pembeli,

sedangkan harga milik peniual bnpa tergantung lagi pada serah

terima. Ulama sepakat soal ini-

Al Mutawalli dan ulama lainnla mengutip iima kaum

muslimin. Beliau berhujjah derrgan hadits Ibnu Umar di atas; "Aku

pemah menjual unta di Baqi"'dan setenrsrSn.

Cabang: Apabita seseoremg meniual dengan mata uang

tertenfu atau mata uang ulnum dan kami mengarahkannp pada

mata uang raja, lalu sultan membatalkan transal$i tersebut

sebelum serah terima, berikut bnggapan para ulama.

Ulama madzhab AqrSyafl'i merrgatakan, akad ini fidak

fasakh, dan tidak ada khiSar baE penjual. Dia hanya berhak

menerima mata uang yang digunakan dalam akad tersebut. Hal ini

sarna dengan kasus seseokmg membeli gandum lalu terjadi

pentrmnan harga sebelum serah terima atau dia memesan gandum

l

:

l

I
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lalu harganya turun sebelum jatuh tempo, maka dia tidak berhak

mengambil barang yang lain.

Demikian pendapat yang diputuskan oleh jumhur. Al

Baghawi dan Ar-Raf i meriwayatkan satu waih bahwa penjual,

dalam kasus ini, diberi opsi: Dia boleh melanjutkan jual beli

tersebut dengan mata uang ihr, atau men-fasakbnya. Hal ini sama

dengan kasus barang f,dak tersedia sebelum serah terima-

Pendapat madzhab yang pertama.

Al Mutawalli dan lainngla menyatakan, seandainya pembeli

datang membawa mata uang yang telah diperbarui oleh sultan,

penjual tidak harus menerimanya. Jika kedua belah pihak suka

sarna suka, praktek ini tergolong penggantian. Hukumnya pun

sama seperti hukum penggantian harga.

Ada satu riwayat dari Abu Hanifah yang menyatakan

bahwa penjual wajib menerimanya. Masih dari Abu Hanifah,

terdapat satu riwayat yang men- fasakh jual beli ini. Dalil kami

dalam kasus pertama, mata uang tersebut bukanlah yang

disanggupi oleh pembeli, karena itu penjual tidak wajib

menerimanya. Sama halnya dengan kasus, seseorang membeli

dengan bayaran dirham, nalnun dia datang dengan dinar.

Dalil kami dalam kasus kedua, fungsi mata uang ini masih

berlaku dan bisa diserahkan. Karena ifu, akadnya trdak fasakh-

Sama seperti orang yang membeli sesuafu di saat harga tinggi, lalu

harganya turun.

Cabang: Madzhab para ulama tentang pengertian serah

terima.

t_
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Kami telah paparkan di atas, bahwa menurut madzhab
kami, serah terima lahan dan sejenisnya dengan cara pengabaian
dan pengosongan (takhliahl, serah terima aset bergerak dengan
cara memindahkannya, dalam barang yang bisa dipindah tangan
dengan cara mengambilnya. Pendapat ini dikemukakan oleh
Ahmad.

Malik dan Abu Hanifah menufurkan, serah terima seluruh j

barang dilakukan dengan pengosongan dan pengabaian, I
diqiyaskan pada serah terima ladang. Dalil kami adalah hadits Zaid I
bin Tsabit yang dikemukakan oleh Asysyirazi. Malsud hadits ini I
telah disinggung oleh Aqrsyirazi 

I
Apabila dikatakan 'merrrbasra barang ke ternpat tinggal I

bukanlah q,rarat {Irn'-" Karni berpendapa! hadits ini I
mengindikasikan dalil tentang p€rnindahan barang jual beli. I
Sdangkan penyebutan "ternpt tinggal" secara khusus, I
merrgecualikan barang yang fidak berada di tempat. Ijma' I
mengidikasikan bahwa pemirdahan barang jual beli bukanlah I
sgrarat dalarn p€rnindatlan I

Tanggapan terhadap pengqiran serah terima dengan I
serah terima lahan, bahwa strah terima lahan hanF bisa dilakukan I
dengan pengosongan. Dan, pengosongem ini merupakan benfuk I
serah terima lahan menurut kebiasaan png berlaku t
Berbeda dengan serah terima barang yang bergerak. warahu I
a'=n- 

Al Baihaqi melandasi perrdapat madzhab dengan hadits I
Ibnu Umar. Ibnu Umar menufurkan, 'Pada masa Rasulullah $ il
kami sering membeli makanan. [-alu dikirim kepada kami orang I



-kami melakukan jual beli- ke tempat yang sama sebelum kami

membelinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Kami sering membeli
bahan makanan di Rukban tanpa timbangan. Rasulullah #
melarang kami membelinya sebelum kami memindahnya dari

tempat itu." Hadits ini dirir,vayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat hnu Umar lain disebutkan, "Aku rnelihat

orang-orang pada masa Rasulullah & jika membeli bahan

makanan tanpa takaran, mereka melarang menjualnya di tempat

mereka sebelum memindahkannya ke tempat tinggalnya-" Hadits

ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

AqaSyirazi & berkata: Tidak boleh menjual
barang yang fidak dapat diserahkan, seperti burung di
angkasa, ikan di laut, unta yang kabur, kuda yang
lepas, budak yang melarikan diri dan harta gashab di
tangan penggashab-

Ketentuan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah &
bahwa Nabi $ melarang jual beli gharar- Prahek di
atas termasuk gharar- Oleh sebab ifu, Ibnu Mas'ud
menlntakan, 'Jangan beli ikan yans masih berada di
air, karena ifu gharar-"

Alasan lainnya, bahwa yang menjadi fujuan jual
beli adalah memberikan hak pengeloliaan. Hal ini tentu
fidak mungkin dilakukan pada barang yang fidak dapat
diserahkan.
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Apabila seseorang menjual burung di dalam
menara yang pintunya tertufup atau ikan di dalam
birkah (kolam) yang tidak terhubung ke nahr (sungai),
maka di sini terdapat beberapa tinjauan. Jika pembeli
dapat meraihnya, ketika menginginkannya, tanpa
kesulitan, maka jual beli ini diperbolehkan.

Apabila burung atau ikan ini berada di dalam
menara yang besar atau kolam besar yang memerlukan
usaha yang sangat kuat dan menSlulitkan
penangkapannlra, maka jual belinSp fidak
diperbolehkan. Sebab, dia fidak bisa dikendalikan
seketika itu-

Jika seseorang menjual budak lrang melarikan
diri, dimana saat ifu dia dapat tertangkap, atau barang
gashab yang telah diambil dari sang penggashab, atau
dari orang yang bisa ditangkap, maka jual beli ini
diperbolehkan, karena jual beli barang ini fidak
mengandvng ghanr-

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah di atas shahih, seperti yang telah kami
jelaskan sebelumn3a. Atsar dari hnu Mas'ud juga shahih, yang
diriwayatkan oleh Al Baihaqi secaftt marfu'dan munqathi'. N
Baihaqi kemudian menyatakan, bahwa hal Snng shahih atsar ini,
bahwasanya dia mauquf. Bbkah berarti kolam. Nahar atau naltr
berarti sungai.

I
i
{

I
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Hukum:

Telah dipaparkan sebelumnln bahwa salah satu syarat

objek jual beli adalah dapat diserah terimakan. Ulama ma&hab

Asy-Syafi'i menyatakan, fidak adanya kemampuan menyerahkan

barang yang terkadang secara indrawi dan kadang bersifat s5an'.

Contoh barang yang tidak bisa diserahkan secara st/arir'seperti
jual beli barang png telah dihibahkan, wakaf dan unmul .rnkd.

Begitu juga menjual budak yang melakukan tindak pidana dan lain

sebagainya.

Sedangkan semh terima barang secaftl indrawi di sini

terdapat beberapa kasus:

Pertama, jaul beli burung di angkasa dan ikan di air yang

dimiliki seseorcrng, hal ini fidaklah diperbolehkan, karena alasan

yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Seandainya ikan milik

seseorang berada di kolam yang tidak mungkin keluar dari sana,

atau burung di dalam menara yang terganfung diperiual-belikan,

maka rincian hukumnya sebagai berila,rt.

Apabila ikan atau burung ini dapat ditangkap tanpa

kesulitan, seperti ikan yang berada di kolam kecil dan burung di

dalam menara kecil, ulama sepakat, bahwa dia boleh dijual.

Sebaliknya, jika tidak mungkin menangkapnya kecuali dengan

sangat sulit, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i

masyhur yang berada di dalam kitab-kitab ulama Khurasan.

Pendapat pertama dan yang paling shahih, pendapat ini

dipuhrskan oleh AsySyirazi dan ulama lainnya. Demikian ini bunyi

tekstual nasrl AsySyafi'i dalam Al Mukhbshar. Penyusun N Bayan

mengutip nasrl AqrSyafi'i bahwa praktek tersebut tidak sah.
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Pendapt kedua, praktek jual beli ini sah, sama seperti jual

beli barang yang pengalihannya membutuhkan biaya besar.

Pendapat ini bersumber dari Ibnu Suraij. Syaikh Abu Hamid

mer4;atakan, tdak ada pendapat ulama dalam kasus ini.

Adapun jika pinfu menara ini terbuka, menurut pendapat

yang shahih, bahwa jual beli burung ini tidak sah. Pendapat ini

diputuskan oleh penyusun Al Bayan Sebab, tidak mungkin

menyerahkan burung tersebut dalam keadaan demikian, karena

bisa saja dia terbang keluar.

Ulama madzhab Aslrqpfi'i mengatakan, jika kita

mengesahkan jual beli ini, maka dalam jual beli ikan, disyaratkan

air di kolam itu fidak menghalangi pandangannya. Jika

pandangannya oleh air, maka di sini bedaku dua

pendapat tantang jual beli barang yang tidak berada di majelis

akad-

Idih jehsn5ra, jika dua belah pihak mengetahui jumlah dan

ciridri ikan tersebut, jual bdinSn sah, namun jika tidak demikian,

ulama sepakat, bahun jual belinya udak sah.

Seandairyn seseorang menjual burung saat dia

meninggalkan sangkamya atau tempat lainngra, dimana dia

berpatokan pada kebiasaan burung ini pada malam hari, di sini

terdapat dua pendapat ulama fihh Aqrsyafi'i masyhur dad

kalangan ulama Khurasan-

Mernrnrt pendapat yang paling shahih, yang merupakan

jumhtr uhma mereka, bahwa praktek tersebut tidak sah. Pendapat

ini merupakan bunyr tekstual pernlptaan AsSrSyirazi dan lainnSn.

Sedangkan yang paling shahih menunrt Imam Al Haramain, jual

beli ini sah, seperti hrdak yang diuhrs unfuk suafu pekerjaan.
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Pendapat madzhab adalah yang pertama, karena tidak bisa

diyakini burung itu kelak akan kembali, karena dia tidak berakal-

Beda halnya dengan budak.

Kedua, jual beli budak yang melarikan diri, unta kabur,

kuda mengamuk, barang yang hilang dan sebagainya, tidak

diperbolehkan. Alasannya telah dikemukakan oleh Asy-Syrazi-

Demikian ini baik pembeli mengetahui tempat budak yang kabur,

barang yang hilang dan sebagainya, maupun tidak mengetahuinya-

Sebab, barang-barang ini tidak dapat diserahkan seketika itu juga.

Alasan di atas juga dikemukakan oleh ulama madzhab

kami. Ar-Rafi'i juga menyebutkan argumen yang sama. Menunrt

beliau, ini pendapat madzhab yang terkenal.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, hukum

pembatalan transaksi jenis ini tidak disyaratkan adanya

ketidaksanggupan menyerahkan barang- Namun, cukup dengan

adanya kesulitan. Sebagian ulama madzhab kami mengemukakan

statemen yang cukup baik, bahwa ketika pembeli mengetahui

tempat budak itu dan yakin bisa mengambiLyu, maka jika dia

bermaksud mengambilnya, maka budak ini tdak dihukumi

melarikan diri.

Menurut hematku (An-Nawawi), pendapat madzhab telah

disebutkan di depan. Adapun hukum barang gashaban, jika dijual

oleh pemiliknya, ada beberapa tinjauan hukum.

Jika penjual dapat mengembalikan dan menyerahkan

barang tersebut, ulama sepakat, bahwa jual beli ini sah, seperti

keabsahan jual beli barang titipan dan pinjaman. Sebaliknya, jika

penjual tidak mampu, di sini juga terdapat rincian hukum.
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Apabila dia menjual kepada orang yang tidak dapat

merebutnya dari peng-gasha4 jual belinya jelas tidak sah. Lain

halnya, jika dia menjual barang itu pada orang yang dapat

merebutnya, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i masyhur dalam kitab-kitab ulama Khurasan.

Pertama, yang paling shahih, pendapat ini dikemukakan

oleh Asy-Syirazi dan yang lainnya, bahwa jual beli tersebut sah,

sebagaimana alasan yang telah dikemukakan oleh AsySyirazi.

Kdua, jual beli ini tidak sah, karena jual beli ini tdak
berkonsekuensi penekanan terhadap pembeli unfuk merebut

barang itu.

Apabila kita mengesahkan iual beli ini, dimana pembeli

mengetahui kondisi tersebut, dia tidak dikena khiyat Akan tetapi,

jika dia tidak mampu merebut barang itu dari peng-gashab,l<arerra

kelemahan fisikn5ra atau kekr.ratan purg-gashab, menunrt madzhab

pembeli berhak atas kh$ar. Pendapat ini diputuskan oleh

mayoritas ulama.

Dalam kasus ini terdapat pendapat Srang menyebutkan

bahwa pembeli fidak btrhak khitnr. Pendapat ini diriwayatkan oleh

Ar-Raf i. Apabila pernbeli tidak mengetahui kondisi barang ini saat

akad, -bahrrya dia barang ghasab- maka ulama

sepakat, pembeli berhak atas khiyar-

Seandainya seseorang meniual budak Snng melarikan diri

pada orang yang mudah mengembalikanryra- Dala'rn kasus ini

terdapat dua pendapat ulama fikih AstrSyafi'i seperti barang

ghasab. Menurut pendapat yang shahih, iual beli ini sah.
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Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, boleh

menikahkan dan memerdekakan budak wanita yang melarikan diri

atau yang di-ghasab. Ulama sepakat soal ini.

Pen5rusun Al BaSnn menyatakan, membuat ali.eid hAbah
budak yang di-gashab fidak diperbolehkan, karena kiabah
menunhrt adanya kesempatan untuk mengelola aset.

Ketiga, seandainya seseorang menjual garam atau

hamady'a dengan cara ditimbang, -barang ini tetap berkilau

sampai selesai ditimbang- mengenai sah udaknya terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i. Menurut pendapat yang paling

shahih, bahwa barang tersebut fidak sah diiual, karena

memungkinkan dijual tanpa ditimbang.

Cabang: Asgrsyafi'i dan ulama ma&hab kami

menyatakan, tidak boleh menye\ /a kolam unfuk menangkap ikan

di dalamnya, karena barang tidak boleh dimiliki dengan cara sev/a.

Lain halnya, jika seseorang meny€x ra kolam untuk menampung air

di dalamnya agar ikan dapat berkumpul di sana baru kemudian

ditangkap, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i:

Pendapat perbma, tdak diperbolehkan. Pendapat ini
dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid. Pendapat kedua dan yang

paling shahih, menunrt ulama ma&hab kami, bahwa praktek ini
diperbolehkan. Pendapat kedua dikemukakan oleh penSnrsvn Astr
S5nmil dan ulama lainnya. Sebab, kolam memungkinkan dijadikan

7a Dernlkian tercantum dalam nasloh asli. Kemungkinan redaksi 5lang benar
hamid. Yaifu, sejenis sa[u, ernbun, atau sesuafu ]Eng berkilau dan benrbah menjadi
cair. Kata 5nng tercanhrm di atas Udak b€rmakna secam bahasa-
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media berburu ikan. Jadi, dia boleh disewakan sama seperti

perangkap.

Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan: Pemyataan Asy-

Syafi'i 'Tidak boleh menye\ ra kolam unfuk menangkap ikan,"

maksudnya, jika di dalam kolam itu terdapat ikan. Jadi, upah yang

diberikan untuk membayar ikan yang berhasil ditangkap.

Penyanraan seperti ini batil. Sebab, tergolong sewa untuk

memperoleh barang yang lain-

Sedangkan kolam yang kosong, ielas boleh disevuakan.

Wallahu a'larn.

Cabang: Kami telah jelaskan sebelumn5a bahwa jual beli

budak lrang melarikan diri hukumnnva batal. Apabila setelah jual

beli, budak ini kernbali, maka iual beli tersebut tidak serta merta

menjadi sah, menunrt kami-

Sedangkan Abu Hanihh menSntakan, jual beli budak yurg

melarikan diri ini menjadi sah. Ularna madzhab Aqrq/afi'i
berhuiiah dengan kasus orerrg rneniual bunrng yang sdang

terbang di angfusa kemudian ia hinggap di rangannla, maka akad

ini tdak serh rnerta merrhrat hd hi menjadi sah. Pen3lusr:n .,4/

Ba5an meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa kasus tersebut salna

seperti menlral budak yang melari&an diri-

Cabang: Ar-Rupni menlntakan, seandainya seseoftrng

menjual perahu di tengah deburan ombak yang udak murngkin

diserahterimakan di saat akad, maka iual beli ini udak sah, baik
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mereka berada di atas perahu tersebut maupun tidak. Jika mampu

dilakukan serah terima, maka jual beli ini diperbolehkan.

Asy-Syirazi e berkata: Tidak diperbolehkan jual

beli barang yang tidak diketahui seperti jual beli
seorang budak dari sekumpulan budak dan safu potong
pakaian dari sekian barryak pakaian, karena ini
termasuk gharar yang fidak dibutuhkan.

Menjual safu qafiz dari sefumpuk makanan
diperbolehkan, karena ketika pembeli mengetahui
fumpukan makanan itu berarti dia mengetahui qafiz-
nya. Dengan demikian unsur gharamya hilang.

Penjelasan:

Qafiz, sejenis takaran png telah kita kenal. Penyebutan

qafiz oleh para fuqaha ini sekadar pemmpamaan. Arti dasamya,

saht qafiz sama dengan L2 sha' dan sahr srla'sama dengan 5 L/3
kati Bagdad. Demikian keterangan yang dikemukan oleh ahli

bahasa, para ulama yang memahami kata-kata asing, dan lainnya.

Al Azhari menyatakan, sahr irbad salna dengan 24 sha',

atau74 muna- Saht muna sama dengan dua kati. Safu unqul sama

dengan setengah Abad.

Al Azhari menerangkan, safu kw sana dengan 60 qafiz,

sais qafiz sama dengan 8 malruk, safrt malruk sarna dengan satr
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setengah srla'atau sarna dengan 3 hajaliah. Dan, safrs. irq sama

dengan 3 sha'.

Pernyataan AsSrSyirazi, "Karena ini termasuk gharar yang

tidak dibufuhkan," menger-ualikan akad pesanan dan perabotan

rumah.

Hukum:

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu syarat objek

jual beli adalah harus diketahr.ri. Ulama madzhab AsySyafi'i

menyatakan, bukan beraru calon pembeli diqnratkan mengetahui

barang dari segala segi. Dia orlarp mengetahui wuiud, ukuran dan

ciri-cirinya. Seluruh unsur ini dikernukakan oleh AslrSyirazi dalam

bebaapa pasal secarzr kurutan.

Astfqrrazi nrengarrrali dengan penjelasan q,rarat wuiud

barang lnng diiual. Ularna madzhab A+rsyafi'i menielaskan, udak

boleh menjual barang yarrg tidak diketahui. Seandain5n peniual

berkata, "Aku jual padamu salah seorcmg budak-btrdakku atat

salah satu dari dua hdaldm, atau seekor kambing dari gerombolan

kambing itu atau seekor dari dua ekor kambirg ini atau sepotong

pakaian dari sefumpuk paloian 3ang ada atau dari dua potong

pakaian ini." Dan seicrrisnlp, maka iual belinf batal.

Derrihan halnSp iika pernbeli berkata, "Aku jual mereka

padamu kecuali sahq' baik harga para budak, kambing, pakaian

ini sama rr.rupun tidak sama, baik penjual rnengatakan "Kamu

berhak kh@ dalam menenhrkan barang," maupun fidak, seluruh

jual beli ini batal, menurut kami. Ulama tidak be6eda pendapat

soal ini, kecuali menurtrt qaul qadim.
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Al Mutawalli meriwayatkan qaul qadim di atas, bahwa

apabila penjual berkata, "Aku jual padamu salah safu budak-

budakku atau salah satu dari tiga budakku, dengan syarat engkau

berhak khi5nrtrga hari atau kurang," rnaka akad ini sah. Pendapat

ini syadzdan tertolak, karena memuat gharar.

Seandainya seseorang mempunyai budak lalu bercampur

dengan beberapa budak milik omng lain, dan dia tidak

mengetahuinya, lalu dia berkata, "Aku jual padamu budakku dari

budak-budak ini," sementara calon pembeli melihat mereka semua

namun tidak mengetahui jelasnya, di sini terdapat dua pendapat

ularna fikih AqrSyafi'i:

Al Mutawalli mernutuskan bahwa praktek ini sama dengan

jual beli barang yang tidak berada di tempat (ghai\. Di sini

terdapat khilaf.

Al Baghawi , menunrtku, jual beli ini batal. Ini

pendapat yang paling shahih.

Seandain5ra satu fumpukan bahan makanan dibagi menjadi

dua srSa'yang sama, lalu seseorang membeli satu sha'darinya,

menurut pendapat yang masyhr^r dalam ma&hab, jual beli ini

batal. Pendapat ini dipufuskan oleh jumhur ulama, sebagairnana

kami kemukakan dalam beberapa kasus yang sama.

AslrSyirazi meriwayatkan dalam ta'liqnya dari guru beliau,

Al Qadhi Abu Ath-Thayib At-Thabrani tentang sahnya jual beli ini,

karena tidak ada unsur ghanr. Begifu pula kmus seseoranE

menjual dirham, diartikan sebagai dirham mata uang suafu negara.

Jadi, tidak adanln penjelasan barang tidak memgikan bansaksi.
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Menurut madzhab praktek di atas batal, karena tidak jarang

tujuan pembelian ini berteda-beda akibat perbedaan dirham yang

digunakan. Alasan lain, bisa saja dia menjual salah satu dari dua
sia'makanan ini se@ra jelas, dia tidak boleh menyamarkannya.
Adapun jual beli dengan dirham 1nng tidak jelas, perlu adanya

penetapan dalam tanggungan. Wallahu a'lam.

Cabang: Ulama ma&hab AsySyafi'i mengatakan,

diperbolehkan jual beli bagran yang berhubungan dengan suatu

barang dari seiumlah barang yang diketahui seperti rumah, tanah,

budak, biji-bijian, buah-buahan dan sebagainya, karena tidak ada

ghanr-

Akan tetapi, seandainya seseorang menjual bagian png
berhubungan dengan sesuafu dengan bagian lrang sama dari benda

tersebut -misalnya rumah milik dua orang png telah dibagi dua-
lalu salah seoftmg dari mereka merrflnl bagianryn pada rekannya

dengan harga bagian milikngra, ma&a mengenai sah Udaknya jual

beli ini terdapat dua perrdapat ularna fihh AqrSlnfi'i.

Menurut shahifi jual beli ini sah. Masalah ini
Mkut cabang dan faedahngp telah disinggung pada akhir
pembahasan bab barang 1rang bole.h dipedual-belikan.

Seandainya seseorang menjual sejumlah barang dan

menyisakan safu bagian darinSn yang masih terkait dengan barang

tersebut, hal ini diperbolehkan. MisalnSn, penjual berkata, "Aku
jual buah-buahan ini kecuali seperernpat dan kadar zakatl1n".

Seandain5a penjual berkata, "Aku jual buah dari kebun ini
seharga 3 ribu dirham, kedali aku khususkan seribu." uraian

,.

aa'
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kasus ini sebagai berikut. Apabila yang dimaksud, "Sesuatu yang

dikhususkan" adalah ketika aku telah menyiapkan buah sesuai

batas tersebut, maka jual beli ini sah dan pengecualian di atas

berlaku pada sepertiganya.

Jika maskud pemyataan tersebut adalah "Barang yang

menyamai harga seribu jika ditaksir," maka jual beli ini tidak sah,

karena ia tidak diketahui. Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila seseorang menjual afu qafrz (takaran)

fumpukan makanan, AsySyirazi telah memufuskan keabsahannya-

Maksudnya, apabila fumpukan makanan ini lebih dari sau qaftz

dan jenisnya sarna, narnun tidak diketahui safuan shahya,lalu dia

menjual satu srSa'darinya, menurut madzhab, maka jual beli ini

sah. Pendapat ini dipufuskan oleh mayoritas ulama.

Pendapat di atas di-nash oleh AsySyafi'i. Di sini terdapat

wajh yang menyebutkan, bahwa jual beh tersebut tidak sah.

Pendapat ini dipihh oleh Al Qaffal. Kami insSn Allah akan kembali

menjelaskan masalah ini, sebagaimana dipaparkan oleh AsySyirazi

setelah ini. tepaturya, pada pasal lual beli barang yang tidak

diketahui kuantitasnlra.

Cabang: Kami telah sebutkan bahwa madzhab kami

menyebutkan tidak dipe6olehkannya menjual salah sahr budak

yang bercamp.r dengan budak-budak yang banyak, tidak juga dari

dua orang budak. Tidak juga menjual baju dari hrmpukan baju,

atau dari dua baju, baik iU dengan syarat l<hi5nratautdak.
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Abu Hanifah menyatakan, Jika seseorang menjual seorang

budak dari dua atau tiga orang budak lainnya dengan syarat khiyar

selama tiga hari, maka hal jual beli ini sah, namun jika seseorang

menjual satu budak diantara empat budak lainnya, maka jual beli

ini tidak sah.

Malik berkata, Apabila seseorang menjual salah seorang

budak dari kumpulan budak-budak yang banyak atau satu baju dari

tumpukan baju, Sang semua memiliki sifat yrang hampir mirip dan

syarat khigrbulaku bagi pembeli, maka jual belin5ra sah.

***

Aslrsyirazi #B merrgntalen, "&ral beti barang

lrang tidak berada di tempat (ghaiW fidak
diperbolehkan, jika tidak diketahui ienis dan macamnln.
Demikian ini sejalan dengan hadits Abu Hurairah,
bahwa Nabi S melarang jual beli glarar-

Jual beli barang ]raql tirlrk dikehhui ienis dan
macamnya sangat berisiko Lghanfr-

Apabila pembeli merrbri tahu ienis dan macam
barang !,ang di;ual, pernbeli berkab 'Alm iual
padamu pakaian Maruri lpng ada di kantongku; atau
budak Zinji (negro) yang ada di nrmahku; atau kuda
hitam lrang berada di lshthabli," dalam kasus ini
terdapat dua pendapat-

Asy-Syafi'i mengemukakan dalam qaul qadim darr
Ash-Sharf, praktek tersebut sah dan menetapkan khi5nr
bagl pembeli, iika dia melihatnyn- Demikian ini sesuai

zgz ll et u"ir*'SyoahAl Mfi&&ab



dengan hadits yang diriwayatkan oleh lbnu Abu
Mulaikah, bahwa Utsman @, pemah membeli sebidang

tanah milik Thalhah di Madinah dengan sebidang tanah
miliknya di Kufah.

Utsman lalu berkata, "Alnr lual padamu tanah
yang belum aku lihat." Thalhah menjawab, "Aku tenfu
punya hak melihat, karena aku membeli barang yang
tidak berada di tempat- Sementara, engkau telah
melihat barang yang aku jual."

Kedua belah pihak mengadukan kasus ini pada
Jubair bin Muthim- Jubair memufuskan pada Utsman
bahwa jual beli tersebut diperbolehkan; dan Thalhah
berhak melihat tanah milik Utsman karena dia membeli
barang yang fidak berada di tempat. Selain ifu, praktek
ini merupakan akad terhadap substansi barang,
karenanya boleh dilakukan sekalipun fidak diketahui
ciri-cirinya, seperti halnp pernikahan.

Asy-Syaf i mengemukakan dalam qaul jadid,
bahwa jual beli tersebut fidak sah- Pendapat ini
berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $
melarang jual beli gharar. Sedangkan dalam iual beli di
atas mengandung ghanr- Di samping ifu, jual beli di
atas termasuk ienis jual beli yang fidak sah dilakukan
jika ciri-ciri barang fidak diketahui, seperti akad slam
(pesanan).

Apabila kita berpendapat dengan qaul qadim,
apakah keabsahan jual beli perlu menyebutkan ciri-ciri
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barang yang dijual atau fidak? Di sini terdapat tiga
pendapat ulama fildh AsfSyafi'i:

Pendapat Pertana, jual beli ini tidak sah sebelum
menyebutkan seluruh ciri-ciri barang, seperti barang
pesanan-

Pendapat Kedua, fidak sah sebelum menyebutkan
ciri-ciri yang dimaksud-

Pendapt Ketiga, fidak perlu menyebutkan ciri-
ciri apa pun. Pendapat ini di-nash dalam Ash-Shart,
karena acuannlra merujuk pada penglihatan (visual).

Apabila pembeli telah melihat barang yang dijual,
maka dia berhak atas khipr- Jadi, dia fidak perlu
menyebutlran ciri-ciri barang- Jika penjual menyebutkan
ciri-ciri barang, kemudian pernbeli mendapatinya tidak
sesuai dengan ciri-ciri lrang disebutkan, maka pembeli
berhak atas khiSnr-

SebaliknSTa iika pembeli mendapati barang ini
sesuai dengan ciri-ciri !/ang disebutkan penjual atau
lebih bagus, maka dalam hal ini teridapat dua pendapat
ulama fildh AqrSyafi'i:

Pertama, pernbeli fidak memiliki hak khi5nr,
karena dia mendapati barang ifu sesrrai dengan ciri-ciri
yang disebul*an penjual, sebagaimana barang pesnan.

Kdua, pembeli memiliki hrak khiyar, karena kita
ketahui dalam jual beli terdapat l&i5nr n'yah, karena
itu jual beti ini fidak boleh dinafikan dari ffii5nr.

l

l

l

l

I

l

l
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Apakah khiyar ini berlaku dengan segera atau

tidak? Dalam kasus ini terdapat dua waih:

Ibnu Abu Hurairah mengatakan, khiprnya
berlaku dengan segera, karena khiyar ini berkaitan
dengan melihat barang. Jadi, ia berlaku segera berikut
khiyar pengembalian barang karena cacat-

Abu Ishaq mengatakan, khiyar ini dibatasi dengan

majelis, karena akad hanya sempurna dengan melihat
barang. Seolah-olah penjual melangsungkan akad

ketika melihat barang. Jadi, khiyar ditetapkan baginya,

seperti khiyar majelis.

Apabila penjual melihat barang dagangan
sebelum akad, kemudian dia meninggalkan majelis

akad, lalu membelinya, maka di sini terdapat rincian-
Apabila barang tersebut termasuk barang yang tidak
berubah seperti ladang dan sebagain5Ta, maka iual
belinya diperbolehkan-

Abu Al Qasim Al Anmathi mengatakan, menurut
qaul jadid jual beli ini fidak diperbolehkan, karena
melihat barang merupakan syarat akad- Jadi,
keberadaan barang di saat akad sangat diperhitungkan,
sarna seperti kesaksian dalam nikah- Pendapat madzhab
adalah pendapat yang pertama. Sebab, melihat barang,
dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui
kondisinya- Pengetahuan ini kerap dicapai dengan
melihat lebih dahulu.

Oleh karena ifu, ketika seseor.rng telah membeli
barang kemudian dia medapatinya sesuai dengan ciri-
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ciri pertama, maka dia akan mengambilnya. Namun jika
dia mendapati barang ini kurang, maka dia boteh
mengembalikannya, karena aIGd hanya akan ditetapkan
sesuai dengan ciri-ciri tersebut-

Apabila terjadi sengketa antara dua belah pihak:
Penjual berkata, "Barang ifu tidak bembah," sedangkan
pembeli berkata: "Ehrang ifu telah berubah," maka yang
dimenangkan adalah pernyataan pembeli. Sebab,
pembeli hanrs membapr, dan ini trak boleh dilakukan
tanpa kerelaanngla-

Jika barang tersetnrt mung&in berubah dan
mungkin iuga fidak berubah, bisa tetap dan mungkin
fidak tetap, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat
ulama fitdh AsgrSlraf i:

Pertama, jual belinya fidak sah, karena berubah
tidaknya ciri-ciri baraqg ini masih diragukan-

Kedr4 jual beli bararqg ini fidak sah- Ini pendapat
madzhab, karerra merrurut hulum asal, barang ifu tetap
dalam silat-sifatngra- Jadi, jual belirrya sah, diqiyaskan
pada barang yang frak berubah-

Penjeliasan:

Hadits Abu Hurairah berhralitas shahih. Penjelasannya

telah dikernukakan pada aunl bab. Atsar yang bersumber dari

Utsman dan Thalhah diriwa5atkan oleh Al Baihaqi dengan sanad

yang hasan. Akan tetapi, dalam terdapat

seoftmg periwayat lpng tdak dikenal dan diperselisihkan
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kehujjahannya. Muslim meriwayatkan atsar tersebut dalam Shahib

nya.

Redaksi, "Pakaian Marwi." Para ulama sepakat

membacanya "Marwi" bukan "Marawi." Nama ini dinisbahkan

pada "Marwa"7s nama sebuah kota yang terkenal di Khurasan.

Begihr juga narna "hnii' atau "Zinir", dan " Ishthabl'

menggunakan hamzah qatha-

Kalimat "AsySyafi'i menyatakan dalam qaul al qadim dart

Ash-Sharf." Maksudnya, penjelasan perubahan dari kitab-kitab

qaul jadid. Ash-Sharfrnerupakan salah satu bagian htab Al Umm.

hnu Abu Mulaikah nalna aslinya adalah, Abdullah bin

AMullah bin Abu Mulaikah. Sedangkan nalna Abu Mulaikah

adalah Zuhair bin AMullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin

Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi Al Makki. Kunyalrnya addah

Abu Mulaikah Abu Bakar. Abu Mudaikah rnenjabat sebagai hakim

sekaligus muadz&in pada masa AMullah bin Zubair. Beliau wafat

tahun 17 H.

Kata "Menukar dengan tanah rniliknya di l{u{ah,"

maksudnya pengganti tanahnya. Masing:masing pihak

memindahkan kepemilikannya ke tempat lain (saling tukar).

Redaksi, "Akad atas barang," mengecualikan akad

pesanan. Redaksi, "Jenis lual beli," tidak memasukkan wasiat dan

nikah. Redaksi, "Khiyar yang berkaitan &ngan melihat barang

7s Yaitu kota Marun A{rq/ahiran. Pola peni$atan kata ini dibedakan antara

benda dan manusia. Orang png dinisbahkan pada kota ini mendapat tambattan huruf
ay, manjadr "fulan al+{aru,ad" nflsafoiya; sernentara bardng Srang dinisbahkan
pudanya s€e€r[ pal<abn tGnruiah dan lada lvlarwiatr. Sedangkan P€nisbahan kata

Marwardur rnenjadi lrlarunm&i atau l"taruradziy.
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dagangan," fidak memasukkan khi5nr fasakh seperti tidak mampu
memberi nafkah.

Hulnrm:

Di atas, telah dijelaskan bahwa dalam jual beli disyaratkan
kedua belah pihak mengetahui jumlah barang yang dijual, wujud,
dan ciri-ciringra. Pasal ini berikut beberapa pasal setelahnya

berhubungan dengan ciri barang yang dijual. Dalam pasal ini
terdapat beberapa masalah.

Pertann, jual beli barang 3nng tidak diketahui di majelis
akad terdapat dua pendapat yang masyhur. AsySyafi'i dalam qaul
al qadim, Al Imla' dan Ash-Slnrf bagian dari qaul jadid,
mengesahkan jtnl beli ini. Sementara dalam Al Umm dan Al
Buotmithi serta hampir seh-urfi htab-kihb qaul iadid, fidak
mengesahkann5ra-

Al Marwardi dalam Al Hawi menyatakan, AsySyafi'i
menjelaskan keabsahan prat<tek ini dalam enarn kitab: Dalam Al
Qadim, Al lrnla', Perdamaiarl Maslar,vin, Penukaran Mata U*g,
dan Muzara'ah. Namurt dalam enam htab lainnp AsySyafi'i tidak
melegalkan, !,aifu dalam Ar-Risabh, ,4s-&ir, Ijamh, Ghasab,

Istibrai dan Pengelolaan Bamng.

Ulama madzhab Aqrslpfi'i be6eda pendapat dalam
menetapkan m.rna yang paling shahih dari dua pendapat ini. Al
Baghawi dan Ar-Rryani mqrshahilrkan pendapat yang

mengesahkan praktek ini. Sementam mayoritas ulama men-
shahibl<an bablnya praktek ini.
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Di antara ulama yang men-shahih)<an pendapat kedua

yaitu Al Muzani, Al Buwaithi, dan fu-Rabi'. Al Mawardi

meriwayatkan pendapat ini dari mereka. Al Mawardi, Asy-Syirazi

dalam At-Tanbih, dan Ar-Rafi'i dalam N Muhanah, meriwayatkan

pendapat ini. Ini pendapat png paling shahih. Fatwa jumhur

ulama ma&hab kami mengacu pada pendapat terakhir- Dari sini

pula muncul berbagai masalah cabang dalam ruang lingkup

bahasan yang lain. Pendapat tersebut disebutkan secara khusus

karena qaul temkhir bersumber dari nash AsySyafi'i. Dia

menghapus pendapat sebelumnya.

Al Baihaqi dalam kitabnya, Ma'ifah As-Sunan wa Al-Atsar,

pada akhir pembahasan jual beli menyatakan: AsySyafi'i

memperbolehkan jual beli barang yang tidak berada di tempat

@haiA dahm qaul qadim, pembahasan: Perdamaian, penukaran

mata uang, dan pembahasan lainnya. Kemudian, beliau

menganulir pendapat ini, seraya berkata, "Praktek ini tidak

diperbolehkan karena mengandung gharar." Wallahu a'lam.

Terkait dengan dua pendapat ini terdapat tiga riwayat:

Pertama, yang paling shahih, keduanya ditujukan pada

kasus jual beli di mana kedua belah pihak atau salah satunya tidak

melihat barang yang dijual. Dua kasus ini sama saja.

Kdua, dua pendapat ini berlaku dalam kasus jual beli di

mana hanya penjual yang melihat barang yang dijual. Jika penjual

tidak mengetahui barang yang dijual, maka jual beli ini jelas batal,

karena menuntut adanya khw. Sementara khiWr dari pihak

pembeli fidaklah mungkin.

Ketiga, apabila pembeli melihat barang 5lang diiual, maka
jtnl belinla jelas sah, baik penjual maupun tdak.
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Apabila pembeli tidak melihat barang yang dijual, maka dalam hal
ini terdapat dua pendapat. Demikian ini karena pembeli pihak
yang menghasilkan, sedangkan penjual pihak yang mengambil.
Sikap berhati-hati terhadap pihak yang mengambil lebih utama.
Riwayat di atas merupakan pilihan kalangan lrak.

[Jlama ma&hab Asy-Syafi'i menyatakan, dua pendapat ini
berlaku dalam jual beli barang yang tidak berada di tempat, ijarah,
sebagai uang muka pesanan -ketika pemesan menyerahkannya di
majelis-, unfuk menjalankan perdamaian, dan sebagai aset wakaf.
Adapun jika seseoftmg menyemhkan maskawin berupa barang
yang tidak berada di tempat, biaya lthulu', atau denda arnpunan
qisha* maka akad nikah ini sah, ler,vat khulu tercapai,
dan qishash ini gugr. Ulama tidak beda pendapat dalam tiga
kasus ini-

Mengenai keabsahan barang lnng disebut dalam akad
terdapat dua pendapat. Jika kita tidak mengesahkan maswakin
tersebut, maka wajib memberikan mahar mibilkepada isbi-dalam
masalah maskawin -dan kepada $amF dalam kasus khulu.
Semerrtara terdakun qishahs yarry mendapat ampunan wajib
membaSrar di5nt

Hukum menggadaikan dan menghibahkan barang yang
fidak berada di tempat, terdapat dua pendapat AsyS5rafi'i:
Menurut safu pendapat, kduanya lebih utama disahkan karena
tidak ada unsur ghanr (beresiko). Karena ifu, jika kita
rnengesahkan dua pendapat ini, maka pembeli tdak berhak l<hi5nr

kefika melihat barang 11ang diiual.

740 ll et Uqi*rr'Slrzratr Al Muhadz.dzob



Namun, apabila kita tidak memperbolehkan juaibeli barang

yang tidak berada di tempat, maka dalam hal ini terdapat beberapa

cabang masalah.

Masalah pertama, menyebutkan ciri-ciri barang yang dijual

secara detail seperti aturan yang diberlakukan dalam pesanan,

bisakah diposisikan sebagai melihat? Begitu halnya mendengar ciri-

cirinya dengan cara yang tawafur (mendengar dari banyak orang).

Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'it

Pendapat perbma, yang paling shahih, penyebutan ciri-ciri

barang tidak dapat menggantikan posisi melihat barang secara

langsung. Pendapat ini dipufuskan oleh kalangan ulama lrak.

Pendapat kedua, apabila melihat sebagian barang yang

dijual tidak mengindikasikan selebihnya, maka ada beberapa

rincian hukum. Jika bagian yang dilihat hanya sepotong, seperti

kulit delima, cangkang teltr, kulit bagian dalam pala dan jeruk,

cangkang pelum, dan sebagainya, maka melihat sebagiannya telah

culmp dan jual belinya sah. Ulama sepakat soal ini.

Jual beli isi pala, kelapa, dan sejenisnya secara terpisah

yang masih ada larlitnya, tidak sah. Ulama sepakat soal ini. Sebab,

tidak mungkin menyerahkan isinya kecuali dengan mengubah

objek yang dijual.

Apabila seseorang melihat barang yang dijual dari balik

labu, dan barang ini ada di dalamnya, penglihatan ini tidak

memadai, bahkan praktek ini termasuk jual beli barang yang tidak

ada di tempat. Sebab, melihat dengan cara demikian tidak akan

mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak ada kebaikan baginya.

[-ain halnya dengan melihat ikan yang berada di dalam air

yang jemih dan mudah menangkapnya. Jual beli ikan tersebut
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hukumnya sah, seperti keterangan di depan. Demikian halnya,

dengan jual beli tanah yang tergenang air jemih, karena air

tersebut unhrk kebaikannya.

Jika bamng yang dijual tidak demikian kondisinya, melihat

sebagiannya belumlah mencukupi, menurut pendapat kami yang

membatalkan jual beli barang yang tidak berada di tempat'

Sementara itu, rincian hukum atas pendapat terakhit, insya

Allah akan dijelaskan nanti.

Pandapat kefiga, Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan,

bahwa melihat bamng yang diiual berdasarkan azaz kelayakan.

Dalam pembelian nrmah, diqpratkan calon pembeli melihat

kamar, dtap, tangga, dinding bagian hrar maupun dalam, dan yang

tenggelam dan terendam.

Dalam jual beli ladang, disyaratnya melihat pagar,

pepohonan, tanah, dan saluran aimya. ndak dis5nratkan melihat

pondasi bangunan, bagian dasar k€bun, dan rumah, juga tidak

perlu melihat akar pepohonan dan sebagainlra-

Mengenai pensyaratan melihat jalan di rumah dan saluran

air yang dikelilingi oleh batu g€rinda, di sini terdapat dga pendapat

ulama fikih Aqrs!,afi'i. Pendapat l,ang paling shaw yaihr

disSnratkan melihat bagian tersetnrt, karena perbedaan fungsinya'

Sementara dalam jual beli budak, diqpratkan calon pembeli

melihat wajah dan iemarinlp. Dia tidak boleh -melihat aurat.

Melihat bagan selain ihr, maka disini terdapat dua pendapat ulama

fikih AsySyafi'i. Menurut yang paling shahih, bagian itu juga

disyaratkan untuk dilihat. Pendapat ini dipuhrskan oleh Al Baghawi

dan Abu Al Hasan Al Ibadi dalam Kitab Ar-Raqm-
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Adapun dalam jual beli budak wanita, tentang bagian mana

yang dilihat terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling shahih, dia sama seperti budak

lelaki.

Kedua, disyaratkan melihat bagian tubuh yang tampak

ketika melayani dan bekerja.

Ketiga, ctrkup melihat walah dan dua telapak tangan'

Bagaimana dengan melihat gigi dan mulut budak wanita,

apakah disyaratkan? Tentang hal ini, ada dua pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang paling shahih, yaitu tidak

disyaratkan melihat bagian itu. Sedangkan melihat rambuhya, di

sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menunrt

pendapat yang paling shahih, bahwa hal itu disyaratkan-

Dalam jual beli her,r,ran hrnggangan, disyaratkan melihat

tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, kaki, ketinggian

pelana, kain atas pelana, dan poshrmya- Apakah disyaratkan

melepaskan kuda di depan calon pembeli unhrk mengetahui

kecepatan larinya? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy

Syafi'i yang diriwayatkan oleh fu-Ruyani dan Ar-Rafi'i. Menurut

pendapat yang paling shahih, bahwa hal itu tidak disyaratkan'

Sementara itu, dalam jual beli pakaian yang dilipat,

disyaratkan unfuk membentangkannya. Demikian pendapat yang

dikemukakan dan diputuskan oleh ulama ma&hab kami.

Imam Al Haramain mengatakan, menunrtku mungkin saja

tidak disyaratkan penebaran dalam jual beli pakaian yang sama

sekali tidak dibentangkan, kecuali saat akad, karena jika

dibentangkan, kelak akan mengurangi nilainya dan dapat
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merusaknya. Selanjuforya, apabila kain tersebut merupakan kain
jenisnya yang dibentangkan, rirrcian hukumnya sebagai berikut.
Apabila kain tersebut tipis seperti sutera batik, maka disyaratkan
melihat kedua sisinya. Demikian pula disyaratkan untuk melihat
dua sisi, tebal dan tipisnya.T6

Sedangkan dalam jual beli kain kasar, seperti kirbas, cukup
melihat salah safu sisinya, menurut pendapat yang paling shahih.

Ularna rna&hab As5rSyafi'i mengatakan, menurut pendapat ini,
tidak sah menjual kain kusut Srang terpasang pada tenunan.

Sementara ifu, dalam jual beli mushhaf, kitab hadits, kitab
fikih, dan disyaratkan mernbolak-balik ke*as dan
melihat selunrh bagianryra. Sedangl{an dalam jual beli kertas putih,
disyaratkan diketahui seluruhn5n. Di antara ulama yang

menjelaskan masalah ini yaitu Al Qdhi, Ar-Rafi'i, Al Baghawi, dan
sebagainya-

Catnrry: Adap.rn jual, beli qffa'v, meil-rltttAbu Al Hasan

Al lbadi, calon pembeh cul$p mernbuka penutup kepalanSn lalu

melihat sebba mung[in, unfuk mengesahl<an jual belinfra-

Al Ghazali rnens€rnukakan dalarn Al IhW ', bahwa iual beli
qaffa'tanpa syarat melihat adalah sah. Demikian ini pendapat
yang lebih shahih karena keberadaan buah qa{fa' &, dalam

cangkangnya itu demi kebaikannya. Selain itu, melihat buah ini
sulit, di samping juga sangat sedikit. Biasanya buah ini

76 Al-'ai ti kata ini b€ntuk iarnak dari alzil. Furfny4 perkakas dan perabotan.
Sedanglon llab alalWfr kata sar:zr, aittnya tipts dan indah.

77 AI Qaffa', sqenis pohon anggur lrang meranrba! pohonnp seperti tandr.rh yang
keras.
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dijual tanpa melihatnya. Dia tidak memual gbarar yang bisa

menghilang hrjuan utamanYa.

Masalah ketiga, apabila kita memperbolehkan jual beli

barang yang tidak berada di tempat, maka dalam hal ini terdapat

beberapa cabang kasus. Apabila ketika tidak disyaratkan melihat,

maka penjual disyaratkan menyebutkan jenis dan macam

barangnya.

Jadi, penjual mengatakan, "Aktr jual padamu budakku yang

berasal dari Turki, kudaku dari fuab, atau kudaku yang hitam,

pakaian Marwi, gandum gunung, atau gandum sahafi, dan

sebagainya.

Apabila penjual tdak menyebutkan jenis dan ma@ln

barangnya, dia berkata "Aku jual barang yang ada di telapak

tanganku, sakuku, petiku, atau warisanku dari si fulan," sedangkan

baik pembeli maupun penjual tidak rnengetahuinya, maka jaul beli

ini tidak sah. Demikian ini pendapat ma&hab Asy-Syaf i-

Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih AsySyafi'i

bahwa dua belah pihak tidak disyaratkan tahu- Jadi, jual beli

barang yang ada di dalam saku dan sebagainya, hukumnya sah-

Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan, bahwa dalam

jual beli ini disyaratkan menyebutkan jenis, bukan macarnnla.

Misalnya, penjual berkata, "budakku." Dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i ini diriurayatkan oleh kalangan Khurasan. Keduanya

syadzdan dha'if-

Ketika penjual menyebutkan ienis dan macarn barang png
dijual, maka mengenai butuh-tidaknya menyebutkan ciri-cirinya,
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terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur.

Ketiganya telah disebutkan oleh Asy-Syrzr:l berikut dalilnya.

Pertama, waih yang paling shahih menurut ulama

madzhab kami, tdak perlu menyebutkan ciri-ciri barang. Pendapat

ini dinashdalam Al Qadim, Al Imh', dan Ash-Shar{-

Kedua, perlu menyebutkan ciri-ciri yang paling dominan'

ulama madzhab AsSrSyafi'i memberikan batasan penyebutan ciri-

ciri ini dengan ciri-ciri yang dikemukan oleh penggUgat di hadapan

hakim.

Ketiga, perlu mengpbud<an ciri-ciri barang dalam akad

pesanan. Dua pendapat uhma fikih Asrsyafi'i lnng disebulkan

pertama, dha tf, natnun pandapt Fng k€{iga lebih dha'if dan

yang kedua. Pendapat kedua rnenrpakan pemyataan Al Qadhi

Abu Hamid Al Marwad; sedanglan pendapat ketiga merupakan

pendapat Abu Ali Ath-Thabari.

Mengacu pada pendapat yang drnash, seandainya

seseoremg pur4ra dtra orang hrdak seienis, lahr dia meniual salah

safun3la, malsa di+nratkan membedakannya dengan umur atau

lainnya-

Al Nlatmrdi menyatakan, ulama madzhab kami sepakat

bahwa perfuat Udd( dtoyar-dtftan merr5pbtrl*an seh.rnrh ciri barang

lBng diiual. Jika dia menyebtrtlean sehrnrh cirinya, maka di sini

terdapat dua pendapat ularna likih AqrSyafi'i:

Pertama, ini menrpakan pendapat ulama ma&hab kami

dari kalangan Baghdad, penyebgtan selunrh ciri-ciri barang, sah-

Jusfiru, ia lebih sempurna dalam menafikan ghanr.
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Kedua, pendapat kalangan Bashrah. Penyebutan seluruh

ciri-ciri barang tidak sah, karena hal ini hanya terjadi dalam akad

pesanan. Pendapat im qndzdan dha'if.

Cabang: Al Mawardi mengatakan, apabila barang yang

diperjual-belikan bukan aset bergerak seperti rumah dan tanah,

maka disyaratkan menyebutkan negeri tempat aset ihr berada.

Misalnya, penjual mengucapkan "Aku jual padamu sebuah rumah

di Baghdad."

Mengenai syarat penyebutan distik suafu daerah, di sini

terdapat dua pendapat ulama fihh AsySyafi'it

Pertama, Apabila objek yang dijual termasuk aset yang

dapat dipindah seperti budak dan pakaian, maka disyaratkan

menyebutkan negeri aset ini berada. Sebab, proses serah-terima

akan segera berlangstrng jika barang berada di tempat yang dekat,

diberikan tenggang uaktu jika berada di tempat yang jauh, atau

tidak disyaratkan rnenyebutkan distik suafu negeri.

Apabila penjual menyebutkan negeri tempat barang

tersebut berada, maka dia wajib menyerahkannya di tempat

tersebut, bukan di tempat lain. Jika pembeli mensyaratkan penjual

unhrk menyerahkan barang di negeri tempat transaksi

berlangsung, sementara barang berada di negeri lain, maka jual

beli ini batal. Hal ini berbeda dengan pesanan, karena pesanan

berlangsung dalam tanggungan. Ini pemyataan Al Maurardi. Ar-

Rafi'i meriwayatkannp dari sebagian ulama madzhab kami, dan

fldak menanggapin]a.
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Kedua, apabila kita mensyaratkan penyebutan ciri-ciri lalu

penjual menyifatinya, di sini terdapat rincian kasus. Apabila calon

pembeli mendapati barang itu fidak seperti ciri-ciri yang

disebutkan, pernbeli berhak atas l<hi5mr. Ulama sepakat soal ini.

Sebaliknya jika calon pembeli mendapati barang tersebut

sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh penjual, maka dalam

hal ini terdapat dua riwayat pendapat ulama fikih AsgSyafi'i,

Pertama, diputuskan penetapan khiyarbaE pembeli. Asy
Syirazi memufuskan kas.rs ini dalam At-Tanbih, begitu pun

jama'ah ulama. Pendapat ini telah dr-rnsh.

Kedua, pendapat 3nng paling rrEstllur, hal ini terbagi

dalam dua pendapat ulann fiAih Asys5a{if yang dikernulnkan

oleh AsySyirazi berilut dalilnyna- Menunrt pendapat yang paling

shahih, yaitu berlakunya khitprbdipembeh.

Adapun iika kib bependryat, perrlual tidak diqnratkan

untuk rneq,rebutkan ciri-ciri , maka calon pembeli

b€rhak atas khlgrbegitu melihakrya, baik pernbeli menslraratkan

khi5prmaupwr fidak. Inilah pendapat madzhab.

Dalam kasus ini terdapat pendapat uhma fikih Aqrslpfi'i
yang men3ptakan bahwa khi5ar fidak ditetapkan bagi calon

pembeli, kecuali jika dia mensyaoailkanrryp. Pendapat yang shahih

adalah perrdapat yang p€rtarna.

Selanjtrtn5a, apakah pembeli bqhak l<hi5arsebelum rnelihat .

barang yang dijual sehingga dia memiliki hak fasakh atau i

melakukan tansat<si? Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat j

ulama filrih A+rSrcf i: Perbma, dia berhak terhadap keduan5n I
(fasakh dan melan akad). Kdua, dia berhak terhadap I

I

I
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salah satunya. Ketiga, pendapat yang shahih, pembeli memiliki

hak fasakh sebelum dia melihat barang Snng dijual dan tidak

memiliki hak unhrk melakukan tansaksi.

Selumh ketenhran di atm berlaku bagi calon pembeli'

Adapun hak penjual atas l<hi5ar, ada tiga pendapat ulama likih

AsySgnfi'i:

Pertama, yang paling shahih, dia flCak berhak khlprbark
melihat barang yang dijual maupun fidak. Sebab, khi5nr bagi

pihaknya bersifat sukarela.

Kedua, penjual berhak atas khi5mr dalam dua kondisi di

atas sama seperti pembeli.

Ketiga, penjual berhak khipr jika dia belum melihat

barang yang dijual. Pendapat ini diputuskan oleh Syaikh Abu

Hamid dan para pengilartnYa.

Apabila kita berpendapat, bahwa ldriyar ru'5nh berlaku,

maka apakah dia terjadi dengan segera? Di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Arysyafi'i mmyhur yang telah dikemri<akan

oleh AsySyirazi berikut dalilnSn.

Pertama, yang paling shahih, khi5nr ini berlangsung

selama pembeli berada di tempat dimana dia dapat melilrat

barang. Demikian pendapat Abu Ishaq Al Marwazi- Kedua,

khlnr ini berlaku dengan segera. Pendapat ini dilontarkan oleh

Abu Ali bin Abu Hurairah.

syaikh Abu Muhammad Al JuMaini dalam l$ab As-silsilalt

menegaskan, dua pendapat di atas rnengacu pada dua pendapat

frrqahu S5rafi'ilryah dalam penetapkan khigrmaielis dalam jual beli

barang 37ang tidak berada di tempat.
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Pertama, khiSnr tersebut berlaku seperti penetapan khiyar

dalam jual beli barang yang berada di tempat.

Kedua, khiyar trdak berlaku, karena sudah tercukupi

dengan khilrar ru'5nh- Menumt pendapat pertama, khiyar ru yah

berlangsung segera, agar tidak ditetapkan khiyardua majelis dalam

safu waktu.

Sementara menurut pendapat kedua, khisnr ru yah

berlangsung terus sampai majelis tersebut berakhir. Syaikh Abu

Muhammad menyatakan, cabang hukum didasarkan pada dalil

yang lain- Yaitu, jika salah sahr pihak png berbansaksi meninggal

di majelis -menunrt pendapat madzhab dan nasl> khiyarberalih

pada ahli waris, lalu sampai kapankah khi5nrim berlangsung?

Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam

menarlggapi kasus ir:f.- Perbma, khiSnrberlangsung segera. Kdua,
selama ahli uaris berada di tempat terdengamya kabar kematian

orang yang diuarisinln. Masalah ini telah dipaparkan dengan jelas

di depan.

Ketiga, apakah boleh meurakilkan proses melihat barang

yang diperjual-belikan pada orang yang dapat dipercaya untuk

men-faal<h abu melangsungkan jual beli? Di sini terdapat dua

pendapat ularna fildh Aqrqraf i lnng magthur, menurut kalangan

Khurasan-

Pendapt pabma, yang palins sla hih, boleh meruuakilkan

seperti bolehn5n mewakilkan khiinr khalaf dan khiyar

pengembalian barang cacat. Pendapat kdua, tidak boleh

diwakilkan, karena dia termasuk khi5ar sSnhwat (atas dorongan

dalam diri), bukan mengacu pada kelo'rangan ataupun fujuan lain,

karena itu hal ini tidak boleh diunkilkan. Kasus ini sama dengan
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orang yang masuk Islam dalam keadaan berisfui lebih dari empat'

Jadi, dia tidak sah mewakilkan khiyanrya.

Keempat, apabila kita tidak mensyaratkan melihat barang

yang dijual, lalu kedua belah pihak bersengketa: Penjual berkata

kepada pembeli, "Kamu telah melihat barang yang dijual jadi tidak

ada l<hiyar bagimu." Lalu, pembeli membantahnya- Maka terkait

hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafr'L Perbn4
yang paling shahih, bantahan pembeli dibenarkan dengan

sumpahnya . Kedua, pemyataan penjual dibenarkan-

Sebaliknya, jika kita mensyaratkan melihat barang, lalu

kedua belah pihak bersengketa, maka Al Ghazali berkomentar

dalam Al Fatawa, "Pemyataan yang dimenangkan adalah

pemyataan penjual, karena kesanggupan pembeli terdapat akad

mempakan pengakuan akan keabsahannya. "

Ar-Rafi'i berpendapat, masalah ini tdak terlepas dari khikf-

Menumt hematku (An-Nawawi), masalah ini adalah masalah l<hilaf

antara dua pihak yang bertransaksi dalam syarat yang merusak

akad. Dalam kasus tersebut terdapat dua pendapat Snng masyhur;

Pertama, yang paling shahih yaifu pemyataan penggugat akan

keabsahan akad. Kedua, pemlrataan penggugat tentang kerusakan

akad. Dua pendapat ini diberlakukan secara khusus dalam kasus

kami. Bisa jadi Al Ghazali menggolongkannya dari pendapat yang

paling shahih.

Cabang: Seandainya seseorang melihat dua potong

pakaian lalu salah sah-r pakaian ini diqri dan Snng kedua dibeli,

namun tidak diketahui mana pakaian yang diari, Al sattrrSn lagi

dalam Al Wasith berkomentar: "Apabila harga, ciri-ciri, dan
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kualitas keduanya sama seperti dua potongan kain kasar, maka
jual beli ini sah tanpa perbedaan pendapat ulama.

Jika salah satu unsur keduanln berbeda, dalam hal ini

terdapat dua pendapat yang berlaku dalam jual beli barang yang

tidak ada di tempat.' Pendapat 5ang dikemukakan Al Ghazali ini

baik. Tidak bisa dikatakan, ini kasus iual beli satu potong pakaian

dari dua potong pakaian, karena barang 5nng dijual di sini hanya

satu, hanya saja dia tidak dilihat saat akad Namun, sebelumnya

sudah dilihat, maka ini srdah menorlnrpi.

Perlu dike{ahui, Sydlfi Abu Amr bin Ash-Shalah &
mengranggah Al Ghazali &lam kasus ini. q/aikh Abu Amr
merqatakan: 'Al Ghazali nenegakan keabmhan jual beli ini
ketika ciri-ciri, kualitas, dan nihi ke&E barang ini sama, sementara

beliau memberlakukan khilaf fia ih,Ehasi gnng kedua."

Syaikh Abu Arnr mdar{uman, peneftian rnalaflbkan
pemberlakukan khilaf sebehrnngra tentang kesamaan ciri-ciri

barang dalarn ilustrasi dua barang, yang identik, seperti beliau

memberlakukannya dahm t6us sampel yang insya Allah akart

kami kemukakan rmnti- Sebab, Al Ghazali berpedoman persamaan

selain barang Vaqg dinnl derrgan barang yang dijual dalam siht
yang berkaitan derrgmnnln leunt pengfihatan. Jadi, dia sama

dengan sampel bamng (ditrnrnd prE tidak diirnl.

Persamaan dalarn sif;at hanln dihriukan pada barang Snng

dijual, tanpa ada perbedaan. Perryebr*ann5ra tentang kesamaan

nilai barang memperhihrngkan niXai berikut ciri-ciri barang, namun

contoh yang ideal dalam bab ini tdak ada. Demikian pemyataan

Abu Amr.
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Dua sanggahan yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Amr di

atas fasid (tidak tepat). Perbma, kasus ini tidak sama dengan

masalah sampel barang. Sebab, barang yang dijual di sini bukan

sampel, tidak terlihat dan tdak pemah dilihat sebelumnya-

Sementara, dalam kasus ini dua potong pakaian ini pemah dilihat-

Adapun pemyataan Abu Amr "wajib memberlakukan khilaf

tersebut, dari kasus kedua pada kasus pertama. Bedanya, dua

potong pakaian dalam kasus kedua berlainan, sehingga dia

mengandung gharar, beda halnya dengan kasus pertama-

Sedangkan tanggapan atas sanggahan kedua, seringkali

terjadi perbedaan nilai barang padahal kualitas dan ciri-cirinya

sarna, seperti dalam kasus jual beli budak, lelaki maupun

perempuan, sehingga di sini mengandung unsur ghanr. Wallahu

a'lam-

Cabang: Apakah disyaratkan mencicipi cuka dan

semacamnya dalam jual beli, menurut pendapat ulama As5r-Syafi'i

yang mensyaratkan melihat barang yang dijual? Begitu pula

mencium hamm kesfuri dan semisalnya, mencoba pakaian dan

sebagainya? Dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat ulama

fikih AqrSyafi'i.

Pertama, yang paling shahih, pendapat ini diputuskan

oleh mayoritas ulama. Konsekuensi pem5ntaan jumhur bahwa

mencicipi, mencium, dan mencoba barang yang diiual tdak
disTaratkan. Ar-Rafi'i menlntakan, demikian pendapat yarg shahih

dan terkenal.
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Kedua, diriwayatkan oleh Al Mutawalli, ada dua pendapat

ulama fikih AqrSyafi'i: Pendapat pertarna, yang paling shahih,

bahwa hal ifu tidak disyaratkan, karena tujuan utama jual beli

berkaitan dengan melihat barang, jadi selain itu fidak disyaratkan.

Pendapat Kedua, bahwa hal itu disyaratkan, karena dalam jual beli

jenis barang ini terdapat khilafulama.

Cabang: Seandainya bararE dagangan nrsak di tangan

pembeli sebelum melihatn5a, -manurut pendapat kami yang

memperbolehkan jual beli barrang 5png tidak ada di tempat-,

mengenai fasakh tidalrrlp rual beli tersebr-t, maka di slni teridapat

dua pendapat ularr-- fikih AsySyafil seperti kasus lrang sama

dalam kh@ syant Masalah ini berikut cabangnya telah

dipaparkan dalarn bahasan ldtiSar sSnmt

Seandain3la ses@rang mer,rfrral barang sebelum melihatnya,

maka jual beli ini tidak sah. Ularrn sepakat soal ini. [-ain halnya,

jika dia menjualnrya pada *at khigar sgant, karena jual beli ini sah

menunrt pndapat edama {ihh As5rSgafrf yang paling slahih,

sebagaimana blah dpaparkan dalarn bahasannya. Sebab, hal

itulah yarE menja& faktor yang mernpertolehkan alad. Di sini

tidak sah ijadT sebelum mdihat barangnp, ini mern-ntrt perdapat

shahih, seperti dit€rangkan di depan. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya pernbeli telah melihat sebagian

pakaian sedangkan sebagian lainnya masih berada di dalam lemari,

dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat ulama fikih Aqr
Syafi'i: Pertama, pendapat madzhab, yang diputuskan oleh
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jumhur, bahwa kasus ini terbagi dalam dua pendapat dalam jual

beli barang yang tidak berada di tempat.

Kedua, jual belinya jelas batal, karena barang yang telah

dilihat tidak berlaku khisnr.Sebaliknya, barang yang belum dilihat,

terdapat khiyar Penggabungan antara khitn, dan tidak ada khiyar

dalam satu barang, tenhr terlarang.

Riwayat pertama pendapat Abu Ishaq, sedangkan kedua

diriwayatkan oleh Al Mawardi dari mayoritas ulama Bashrah dan

lainnya.

Seandainya barang yang dijual ada dua yang hanya dilihat

oleh salah satu pihak, maka rincian perkaranya sebagai berikut.

Apabila kita membatalkan jual beli barang yang tidak berada di

tempat, mengenai keabsahan akad dua barang ini terdapat dua

pendapat tentang orang !/ang mengumpulkan dua transaksi

berbeda dalam satu akad, seperti jual beli dan ijamh. Sebab, pihak

yang melihat barang ini tdak berhak atas kh$m4 dan pihak yang

belum melihatnya, berhak atas kh$nr.

Apabila kita mengesahkan akad ini, yang mana ini

merupakan pendapat yang paling shahih, maka pihak tersebut

berhak mengembalikan barang yang belum dilihahya dan

menahan barang yang telah dilihatnya.

Masalah keempat, apabila kta tidak memperbolehkan jual

beli barang yang tidak berada di tempat, lalu ada seseorang

membeli barang yang dilihatrya sebelum akad, nalnun tidak

melihaturya di saat akad, maka barang tersebut tidak lepas dari tiga

kondisi berikut.
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Kondisi pertama, barang ini termasuk aset yang umumnya

tidak berubah seperti tanah, perabotan, besi, tembaga, dan

sebagainya; atau barang ini fidak berubah dalam waktu selang

antara akad dan melihat barang, maka menurut madzhab, jual beli

tersebut sah. Dalam kmus ini fidak terdapat khihf yang terjadi

dalam jual beli barang Sang tidak ada di tempat. Demikian

pendapat png dipufuskan oleh jumhur ulama ma&hab kami.

Al Annnthi mengeluarkan pendapat yang qadz, dan

membatalkan jtnl beli di atas. Pendapat iru fasfil. Dalil seluruh

keterangan ini terdapat dalarn htab ini. Ar-RuSani menyatakan

dalam Al khr Abu Bakar Al Baihaqi menuturkan dari AMul Aziz

bin Mudash dari mr,nirfmuril Aqrq/afi'i, bahwa beliau mengutip

dari AsySyafi'i, pernyataan yarE salna dengan staternen Al

Anmathi.

Apabila kita berpendapat sesuai madzhab, lalu pembeli

rnerrdapati barang tersebut seperti yang dia lihat pertama kali,

maka ulama sepakat" bahun dia tdak berhak l<higar, karena

praktek irf bukan ter,rrmsuk iual beli barang yang tidak berada di

tempat. SebaliXrnya, jil€ dia mendapatinya tdah b€rubah, maka

menurut madehab yarE diputudlan oleh ulama madzhab Aq1

Slraf i, bahr,va iual beli ini sah dan dia berhak l<hi5nr-

AI Ghazali meriwagntkan dalam AI Wasith, bahwa ielas

praktek tersehrt batal karena jehsnp pengetahuan yang pertama

di saat akad. Yang benar adalah pendapat pertama.

Imam Al Haramain menyatakan, penrbahan barang ini

bukan beraru terjadinyra cacat, karena khiyar (cacat) tidak berlaku

khuzus dalam ilustrasi ini- Jusfurr, melihat barang menempati posisi

syarat menyebutkan ciri-ciri barang di saat melihatnya. Setiap ciri-
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ciri yang luput disebutkan, dia layaknya konfirmasi atas

penyelewengan syarat. Maka, dia berhak atas khiyar.

Kondisi kdua, barang yang dUual umumnya berubah pada

masa tersebut. Jika seseorang melihat makanan yang lekas basi,

kemudian membelinya setelah masa yang biasanya kondisi barang

ihr berubah, maka jual beli ini batal, karena termasuk jual beli

barang yang tidak diketahui.

Kondisi ketiga, telah berlalu masa pasca melihat barang jual

beli yang bisa jadi barang tersebut tetap atau tidak tetap; bisa jadi

barang ini berubah atau tidak berubah; atau juga objek jual beli ini

berupa ha,r.ran, dalam hal ini terdapat drn pendapat ulama fikih

Asjrs5nfifyang masyhur yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi

berikut dalilnya.

Pertama, yang paling shahih menumt AsySyirazi dan

ulama madzhab AsySyafi'i, bahwa akad ini sah. Oleh karena itu,

jika pembeli mendapati barang ini telah benrbah, maka dia berhak

atas khi5ruljika tdak, maka dia udak berhak l<hipr.

Kedua, jual beli tersebut fidak sah. Al Mutawalli

menSntakan, ini pendapat Al Muzani dan Abu Ali bin Abu

Hurairah. Al Mawardi mengemukakan khilaf irtr dalam dua

pendapat ulama fildh AsySyafi'i. Al Mawardi melanjutkan,

perbma di-nash dalam pembahasan: Jual Beli, dan didukung oleh

mayoritas ulama madzhab kami. Kdua, disinggung dalam

pembahasan ghasab, pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Wallahu

a'kn.
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Cabang: Sebelumnya telah kami jelaskan, jika pembeli

telah melihat objek yang dijual, maka di sini terdapat tiga kondisi.

Al Mawardi mengemukakan, ilustrasi masalah ini adalah dimana di

saat transaksi jual beli pembeli ingat seluruh ciri-ciri barangnya.

Sedangkan jika dia lupa ciri-ciri tersebut karena sangat lama waktu

rentan dan sebagainya maka ini ternasuk jual beli barang yang

tidak ada di tempat. Pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi

ini gharib, dan tidak disinggung oleh jumhur.

Cabang: Seandainya pembeli ha.\a melihat sebagian

barang yang dijual, tdak sebagian lainn3n, lrang mana barang ini

termasuk barang yang dengan melihat sebagiannya telah

mengindikasikan yang lain, maka iual beli ini sah. Ulama sepakat

soal ini.

Ulama madzhab AqrsyafiS menyatakan, bahwa praktek

jtnl beli ini sepedi pernbdian s€tumpuk gandum, cukup melihat

bagan luamya. Jika s€fidah itu calon pembeli melihat bagian

dalamnya, maka dia tidak berhak atas khi5nr. L-ain halnya, jika

bagian dalamnya berbeda dengan bagian luamya.

Al Mutawalli menlntakan: Abu Sahal Ash-Sha'luki

meriwayatkan sahr pendapat syadz, bahwa pembeli tidak cukup

melihat bagian luar fumpukan bahan makanan, justru disyaratkan

dia membolak-baliknya unhrk mengetahui bagian dalamnya.

Pendapat ma&hab adalah pendapat 5nng pertama. Pendapat ini

dipuhrskan oleh ulama madzhab AsSrSSafi'i, yang juga

dikemukakan secara tekstual oleh nash-nashAsySyaf i.

Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan, bahwa termasuk

dalam kategori gandum dan jelai yaitr tumpukan pala, kelapa,
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tepung, dan sebagainya. Apabila calon pembeli melihat salah safu

dari bahan makanan ini di dalam wadahnya, lalu dia melihat

bagian atasnya, atau melihat bagian atas samin, minyak, cuka, dan

seluruh bahan makanan cair dalam kemasan, hal ini telah

mencukupi dan jual belinya sah. Praktek ini bukan termasuk jual

beli barang yang tidak berada di tempat.

Seandainya gandum ini disimpan di dalam rurnah yang

penuh dengannya, lalu dia melihat sebagiannya dari jendela atau

pinfu, maka ini telah mencukupi jika dia mengetahui volume

rumah. Jika tdak mengetahui, maka tidak sah- Demikian

pendapat yang ditetapkan oleh Al Hamd dalam Al Muhammadah,

jika calon pembeli bagian atas bahan makanan ini dan mengetahui

volume tempat penyimpanannya, maka jual belinya sah, jika fldak-,

maka jual beli ini tidak sah.

Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan: Dalam jual beli

buah quince, delima, labu, dan sebagainya fidak cukup melihat

tumpuknya, melainkan disyaratkan melihat sahr persatu. Mereka

menyatakan, jual beli buah dalam keranjang seperti anggur, tin,

persik, dan sebagainya, tidak cukup hanya melihat bagian atasnya,

karena banyaknya perbedaan di dalamnya, lain halnya dengan biii-

bijian.

Adapun jual beli setumpuk buahtuahan, jika safu sama lain

tidak melekat, maka fumpukannya salna seperti tumpukan pala

dan kelapa yang jual belirya sah. Jika satu sama lain saling

rnerekat, seperti kurma qausharahTS, disini terdapat dua pendapat

78 Maqaaraflran di daerah Mesir menyebutrla lrl.rnu gaushamh, graitu kurrna yang

sebagiannSra melekat dengan lwru- ajwah. Kurma ajrch sqdui, menurut kami,
adalah salah sahr jenis kurma Madinah terbaik, atau bahkan dia kurma paling bagrrs.
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ulama fikih AsySyafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan

ulama lainnya.

Pertamin, pendapat yang shahih, cukup melihat bagian

atasnya. Kedua, tidak cukup melihat bagian atas saja, bahkan ia

termasuk jual beli barang yang tidak di tempat.

Al Mawardi menyatakan dalam kasus ini terdapat dua

riwayat pendapat, tanpa memilah antara yang merekat maupun

tidak. Pertama, hukumrnTa sarna seperti jual beli barang yang

tidak ada di tempat. Kedua, yang paling shahih -pendapat
jumhur ulama madzhab kami-, jual beli ini sah menumt safu

pendapat.

Jual beli kapas di dalam karung, apakah cukup dengan

hanya melihat baEan atasngra? Di sini terdapat khilaf yarrg

diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri. Dia menyatakan, bahwa hukum
yang paling mendekati, menunrtku, bahwa jual beli kapas dalam

karung ini sama seperti larma qausharah. Ini pendapat yang

shahih.

Cabang: Apabila calon pernbeli melihat sampel barang

yang dijual yang terpisah dari barangnya, dan perihal barang png
dijual mengao pada sampel ini, maka dalam hal ini terdapat

beberapa tinjauan.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu dari jenis ini,

sekian dan sekian," maka barang yang dijual ini batal, karena dia

tidak menjelaskan barang tertenfu, tidak memenuhi syarat-syarat

pesanan, dan tidak bisa menduduki posisi sifat dalam pesanan,

menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat yang ada.
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Sebab, ciri-ciri merujuk pada sampel ini, ketika terjadi sengketa,

Iain haln5n dalam kasus ini.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu gandum yang

ada di dalam rumah ini, dan ini sampelnya." Jika sampel ini tidak

masuk dalam jual beli tersebut, maka dalam hal ini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih,

rnenyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena barang yang

dijual tidak terlihat.

Jika sampel barang ini masuk dalam objek yang dijual,

maka jual beli tersebut sah, menurut wajh yang paling shahih,

seperti halnya jika calon pembeli melihat sampel tersebut

berhubungan dengan barang lainnya.

Jika mau, kamu dapat menggabungkan dua ilustrasi di atas.

Menurutku, dalam hal tersebut terdapat tiga pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i. Perbma, sah. Kdua, batal. Ke.tiga, yang paling

shahih, jika sampel barang ini masuk dalam jual beli, maka dia sah;

jika tidak, maka tdak sah. Selanjuhrya, iluskasi kasus ini terbagi

dalam beberapa kasus yang hampir sama. Wallahu a'lam-

Cabang: Apabila seseorang membeli kain yang dilipat -
dan ulama AsySyafi'i mengesahkannya- lalu membentangkannya

dan memilih unhrk menfasal<h jual beli, dan temyata lipatannya

tidak rapi, maka untuk melipat kembali kain tersebut dia dikenai

biaya.

Al Qaffal menlatakan dalam Sln h At-Talkhish, biaya

melipat kain ini dibebankan kepada calon pembeli. Sama seperti

kasus pembeli yang memindahkan barang yang dijual ke
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rumahnya, Ialu dia mendapati cacat di dalamnya, maka biaya

pengembalian barang ini dibebankan kepada pembeli.

Cabang: Ularna madzhab AsySyafi'i menyatakan, jual beli

kambing yang telah disembelih namun belum dikuliti hukumnya

tidak sah. Ulama sepakat soal ini, baik kita memperbolehkan jual

beli barang yang tidak berada di tempat maupun yang ada di

tempat, baik l$lit berikut dagrngtla yang dijual bersamaan

maupun salah safun3n-

Tidak boleh menjual k€eala dan kikil sebelum dipotong.

Mengenai rual beh ldkil tadapat perdapat ulama fikih Aqrqpfi'i
s@zyarg iml beli kikil hukumnSra sah. Dan, boleh

menjmlnya setehh dipotong dalam keadaan mentah ataupun telah

dipanggarg- Begitu pula bol€h merriml kepala atau kikil Snng telah

diculilr ramh.drga, baik dalam keadaan merrtah mup.rn telah

dipanggang-

Meng€nai iual bdi lrcpala atatr kildl menbh, terdapat

kemungkinan lain Snng dikernukakan oleh Imam Al Haramain,

karena ia rnasih terfufup kulit. Ivt€nurut madzhab, iual beli tersebut

sah, karerra ia kulit Snng boleh dimakan, sama s€perti 5rang telah

dibakar.

C-abang: Ularna mdzhab AqrSrfi'i menlpbkan, apabila

seseonrng melihat bafu cincin lrang tidak diketahui apakah mutiara

atau kaca, lalu dia membelin5a, maka dalam hal ini terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySSpfi'i yang diriwaSntkan oleh Al

Mutarralli.
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Pertama, jual beli cincin ini tidak sah, karena tujuan

melihat barang adalah unhrk menafikan ghanr, dan itr-r belum

tercapai.

Kedua, pendapat yang paling shahih, menyatakan bahwa
jual beli ini sah karena adanya pengetahuan akan benda tersebut.

Cabang: Ar-Ruyani menyatakan, apabila seseorang

melihat lahan, bata dan tanah liat, kemudian dia membangun

kamar mandi di lahan tersebut dengan bata dan tanah liat ifu, Ialu

orang lain membeli kamar mandi ifu tanpa melihat bahwa

bangunan itu sebuah kamar mandi, maka ada kemungkinan jual

beli ini sah. Sebab, kebanyakan barang mengubah ciri-cirinya. Hal
ini tidak membatalkan jual beli.

Mungkin juga jual beli ini tidak sah, karena ditinjau menwut
kebiasaan yang ada, pembeli belum melihat barang tersebut. Ar-
Ruyani berpendapat, ini pendapat yang paling shahih. Oleh sebab

itu, seandainya seseorang melihat kurma mentah kemudian dia

membeli kurma kering, maka pembelian ini Udak sah. Menurut
hematku (An-Nar,r,rawi), kemungkinan kedua inilah yang benar,

karena ia gharar yang sangat besar dan punya hrjuan berbeda-

beda. Semua ini jika jual beli barang yang tidak di tempat,
dinyatakan tdak sah.

Cabang: Ar-Ruyani mengatakan: Al Qaffal berpendapat,

seandainya calon pembeli melihat barang berupa anak kambing

lalu tumbuh menjadi kambing, atau budak kecil dan tumbuh
menjadi budak der,ruasa, dan dia hanya melihat pada pertama kali,
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kemudian membelinya, maka jual beli ini sah. Dalam kasus ini

berlaku dua pendapat tentang jual beli barang yang tidak berada di

tempat.

Abu Hanifah berpendapat, jual beli ini sah dan tidak ada

hak khiyarbagi pembeli.

Cabang: AI Maunrdi mengatakan: Apabila kita

memperbolehkan jual beli barang 1lang tdak berada di tempat, lalu

kedua belah pihak berfansaksi sesuai syarat dan ketentuan yrang

berlaku, apakah aled tersehrt semFrna sebelum melihat barang?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Pertama, dikenrukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi, jual

belinya tdak sempurna, karena kesernpumaan jual beli terletak

pada kerelaan pernbeli- Jadi, sebefum melihat barang yang dijual,

maka belum tercapailah $Etu kerelaan.

Oleh karena itu, k€filta salah safu pihak yang bertansaksi

meninggal dunia, rnaka akad tersebut batal dan ahli warisnya tidak

dapat menempati posisinlra. Sebab, akad yang tidak lazim, batal

akibat kematian salah satu pihak. Demikian halqn seandainya

salah seorat{l dari mereka gih ahu dicekal karena bodoh, maka

akad ini batal. Iv{asing{insing pihak be'rhak melakukan fasakh

sebelum melihat barang yang diiual.

Kedua" pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah bahwa akad

tersebut sempLrrna. Dua belah pihak berhak a+as khi5nr maielis

selama belum berpisah. Apabila salah sahrryn meninggal dunia,

maka akad Udak batal, melainkan ahli ',mris menempaf posisinya.

Jika dia gila atau dicekal, maka sang unli menggantikan posisinya.
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Masing-masing pihak tidak berhak khiyar sebelum melihat barang

yang dijual.

Al Mawardi menyatakan, penetapan khiyar ketika melihat

barang yang dijual, didasarkan pada khilafini- Menurut Abu Ishaq,

khiyar majelis berlangsung saat melihat barang dan berlangsung

sebelum dua belah pihak meninggalkan majelis (tempat jual beli)-

Abu Ishaq mengatakan, salah sahr pihak ketika berada di

majelis akad boleh mensyaratkan kh$nrselartra tiga hari, menunda

pembayaran, menambah, dan menguranginya- Sementara

menunrt Abu Ali, dalam kansal$i ini tdak ada khiyarselain karena

cacat barang. Masing-masing pihak tidak berhak kh$nrselama tiga

hari, menunda pembayaran, menambah, ataupun mengurangi

harga.

Cabang: Al Mawardi menyatakan, jual beli barang yang

tidak berada di tempat dengan syarat meniadakan khiWr ru yah,

maka hukumnya batal. Tidak ada khilafdalam hal ini'

Al Mawardi menambahkan: Adapun jual beli barang yang

berada di tempat dengan syarat khiyar ru'5nh, seperti jual beli

pakaian dalam karung atau dilipat, maka dalam hal ini terdapat

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, kasus ini terbagi menjadi dua pendapat dalam

jual beli barang yang tidak berada di tempat, karena akad ini

terhindar dari gharar(suatu hal yang beresiko).

Kedua, tidak sah menumt satu pendapat. Al Mawardi

menyatakan, demikian pendapat mayoritas ulama madzhab Asy
Syafi'i. Abu Ishaq dan Abu Ali bin Abu Hurairah mengisyaratkan
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pendapat ini. Sebab, barang yang berada di tempat bisa dilihat,

karena ifu fidak perlu menjualnya dengan syarat khiyar ru'yah,lain
haL,ya dengan barang yang tidak berada di tempat. Demikian
pemyataan Al Mawardi-

Ar-Ru!/ani mengemukakan statemen yang sama, hanya saja

dalam kasus jual beli barang yang udak berada di tempat, dia

mensyaratkann5a dengan meniadakan kh\ar ru yah. Ada satu

pendapat lrang st/adz, bahwa jual beli ini sah, dan juga dengan

mengabaikan sgrarat itu demi keluar dari khikf dalam jual beli,

dengan q,rarat terbebas dari cacatnla barang.

Cabang: Al Maunrdi menlratakan, bahwa jual beli ubi dan

lobak -di Damaskr-rs tanaman ini biasa disebut laft-,79 bawang

putih, dan sebagain5m yang masih berada di dalam tanah, sebelum

dipanen, dengan sSrarat l<hilar ru'5ah, maka dalam hal ini terdapat

dua pendapat:

Perbm4 rrrengacu pada dua pendapat dalam jual beli

barang yang tdak berada di tempat Kdua, jual beli ini tdak sah

menunrt sahr pendapat- Merrunrt Al Mawardi, ini merupakan

pendapat sehrruh ulama madzhab AqrSyafii.

Perbedaan jtnl beli di atas dengan jual beli barang yang

tidak berada di tempat dapat dilihat dari dua perspektif : Pertama,

barang )rang tdak berada di ternpat bisa disebutkan ciri-cirinya,

lain halnp dengan komoditas di atas. Kdua, dalam jual beli

barang yang udak berada di ternpat, jika salah satu pihak men-

79 Nama yarTl sama juga digunalian di lt{est- Biamnya hanya disajikan dengan

saus cuka.
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fasakh akad, rnaka pembeli bisa mengembalikannya seperti

semula, berbeda dengan jual beli dalam kazus ini.

Cabang: Apabila kita mempertolehkan jual beli barang

yang tidak berada di tempat, lalu seseorang membeli pakaian yang

tidak ada di majelis akad, kemudian pakaian ini didatangkan,

dibentang sebagiannya, dan dilihatn5n; maka menurut Ar-Ruyani,

khiyarpembeli tidak batal sebelum melihat seluruhnya.

Cabang: Ar-Ruyani menyatakan, seandainya barang yang

dijual dipengaruhi oleh berita png muncul, maka jual beli barang

seperti ini ada dua pendapat ularna AsySyafi'i5yah: Pertama,
sah. Kdua, hukumnya sepedi jual beli barang yang tidak berada

di tempat.

Cabang: Ulama madzhab Aslrsyafi'i menufurkan, acuan

ada-tidaknya melihat barang lpng d[ual, tergantung pada pihak

yang berbansaksi. Apabila calon pembeli mer,vakilkan seseorang

unfuk membeli barang tertenhr, maka rincian hukrmnp sebagai

berikut.

Jika sang wakil melihat barang itu di saat atau sebelum

akad, dan kita menganggap cukup dengan penglihatan

sebelumnya, maka jual beli ini sah menurut safu pendapat, baik

pihak yang mewakilkan melihatrya maupun fidak. Jika dia

melihatTya setelah akad, maka tidak ada lchiSnrbagnya.

Apabila wakil belum melihat barang tersebut, tetapi pihak

yang mannkilkan telah melihakrya, maka losus ini termasuk jual
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beli barang yang tidak berada di tempat. Oleh karenanya, di sini

berlaku dua pendapat.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan,

seandainya sepotong kain berada di alat tenun yang sebagiannya

telah ditenun, lalu kain itu dijrral dengan syarat penjual rnenenun

sisanya, maka jual beli ini tidak sah. Ulama sepakat soal ini- Asy-

Syafi'i menjelaskan kasrs ini dalam kitab .Asi-Shart karena dua

alasan.

C.abang: Apabila saseorang mernbeli irbah vu"g ada

isinlra, lalu dia melihat jubahrrya tanpa melihat lsin1n, maka jual

beli ini sah- Kasus ini sama denganftnl beli mmah, sekalipun calon

pembeli ti&k melihat perabotannyra-

Al Maziri Al IUaliki dan ulama lainnya mengutip ijma ulama

tentang lreabsahan jual beli i.&ah tersebut. Kami telah

menyinggr-mg rrEsalah tersebut pada atval kitab ini-

yang tidak berada di tempat. 
,

Kami telah papar{<an di muka ba}rwa perdapat Snng paling j

shahih --dari dua pendapat yang ada,- menurut madzhab Asy I
syafi'i, bahwa jual beli barang Snng tidak ada di ternpat hukumnya I



Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Ibnu Al Mundzir, jumhur

ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta generasi setelahnya,

mengesahkan jual beli tersebut. Pendapat ini dikutip oleh Al

Baghawi dan ulama lainnya dari mayoritas ulama

hnu Al Mundzir menyatakan, dalam kasus ini terdapat tiga

pendapat madzhab ulama:

Pertama, madzhab Asy-Syafi'i, menyatakan bahwa jual

beli ini tidak sah.

Kedua, jual beli tersebut sah jika ciri-ciri barang

disebutkan. Calon pembeli berhak atas khi5arjika dia melihatnya,

baik barang tersebut sesuai sifat tersebut maupun tidak sesuai.

Demikian pendapat AsySya'bi, Al Hasan, An-Nakha'i, Ats-Tsauri,

Abu Hanifah, dan kalangan ulama rasionalis lainnya.

Ketiga, jual beli di atas sah. Pembeli berhak atas kh$nr,
jika barang yang dijual tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah

disebutkan. Jika tidak demihan, maka tidak ada khiyar Pendapat

ini dikemukakan oleh Ibnu Sirin, Ayytrb As-Sakhtiyani, Malik,

Ubaidillah bin Al Hasan, Ahmad, Abu Tsaur, dan hnu Nashr. hnu
Al Mun&ir mengatakan, saya sependapat dengannya.

Ulama yang mengesahkan jual beli barang ghaib berhujjah

dengan firman Allah &,'€ii' i 'bV 
"Dan Nkh menghalalkan iuat

beli"(Qs. Al Baqarah l2l:2751-

Ayat ini berlaku trnum unfuk semua jenis jual beli, kecuali

jual beli yang dilarang oleh Al Qur'an, Sunnah, atau ijma'.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Abu Bakar bin
AMullah bin Abu Marlnm dari Makhul, dari Nabi $, beliau
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bersabda, ialtyt eiei iz t:tit t tiy ,rp)u; * i;i t* c*t f
atj "Siapa saja yang membeli sauatu yang belum dilihatrya, dia

berhak l$Qpr. Apbila dia telah melihahtya; jika ingin, dia boleh

mengarnbiln5m (membeli); dan jika ingtn, dia boleh

meninggalkanrya. "

Selain ifu mereka berargumen dengan hadits Utsman dan

Thalhah yang disebutkan dalam ldtab ini dan telah dijelaskan

sebelumnln-

Mereka menambahkan, bahwa keabsahan jual beli ini

diqiyaskan pada alod niloh- S€bab berdasarkan ijma, dalam

pemikahan fidak diqrara*an melihat calon pasangan suami isbi.

Juga diqlaskan pada iual beli buah ddima, buah pala, dan kelapa

5rang masih ada ln-ilit lnqa juga diqiyaskan pada melihat barang

lnng diiual sebehrm alod

Ularna rnadzhab Aslrq/afi'i b€Nargumen dengan hadits Abu
Hurairah dan lbnu Urnar bah^a l{ubi g mdarang iual beli Shanr.
Hadits ini diriwagratkan oleh Muslirn. Ghanr dalam jual beli ini
sangat jelas. Jual beli ini mirip derrgan jual beli barang yang fdak
menyebutkan ciri-cirinlra, s€p€rti menjual janin lang bakal

dikandurg dan sebagairyra.

b€rikuh!,a hadits, '!+ ''; tl 'ei "Jangan

murjual banng tnng bukan mililstu." Penielasannln telah

dipaparkan di depan. Selain itu, iqa diqiyaskan pada jual beli biji

kurma yang masih dalam buahnya.
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Tanggapan terhadap argumen ayat sebagai berikut. Ayat di

atas bersifat umum yang telah di-takhsish (dikhususkan) dengan

hadits larangan jual beli ghanr.

Tanggapan terhadap hadits Makhul, bahwa hadits ini dha'if
berdasarkan kesepakatan para muhaddits. Kedha'ifan hadits

tersebut dilihat dari dua seE. Pertama, hadits ini murcal, karena

Makhul termasuk generasi tabi'in. Kedua, salah satu periwayat

hadits ini dhaif Sebab, Abu Bakar bin Abu Maryam tersebut

dha'if, berdasarkan kesepakatan para muhaddits.

Demikian halnya tanggapan terhadap hadits Abu Hurairah.

Hadits ini dha'ilberdasarkan kesepakatan para muhaddits. Umar

bin Ibrahim bin Khalid terkenal dha'if dan pemalsu hadits. Di

antara ulama yang meriwayatkan dua hadits ini dan men-dha'if

kannya adalah Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi.

Ad-Daruquthni menjelaskan bahwa Abu Bakar bin Abu

Maryah periwayat dhait sedangkan Umar bin hrfim sering

memalsukan hadits. Beliau menambahkan, hadits ini 6ar1 tidak

diriwayatkan oleh periwayat lainnya. Hadits ini hanya diriwayatkan

dari Ibnu Sirin yang berasal dari ucapannya sendiri.

Tanggapan terhadap hsah Utsman, Thalhah, dan Jubair

bin Muth'im bahwa praktek jual beli barang yang tidak berada di
tempat belum populer di tengah-tengah pam sahabat &.

Pendapat yar$ shahih menurut kami, pemyataan sahabat

bukan hujjah kecuali pemyataan ini tersebar luas tanpa ada yang

menyanggahnya.

Tanggapan terhadap qilras praktek jual beli ini dengan akad

nikah, bahwa objek 1nng dijadikan akad dalam pernikahan adalah
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untuk mempertolehkan barang yang dilarang, yang tenfu tidak
mungkin dilihat. Di samping itu, kebutuhan menuntut untuk tidak
melihat obj"k akad, karena biasanya sulit dilakukan.

Tanggapan terhadap qiyas mereka dengan jual beli delima

dan buah pala, yaifu bagian luar dua buah ini berperan sebagai

bagian dalamnya saat dilihat, sama seperti fumpukan gandum.

Sebab, menutup bagian dalam buah ini demi menjaga kualitas

buah, seperti perabotan rumah. Hal ini tenfu berbeda dengan jual

beli barang yang Udak bemda di tempat.

Tanggapan terhadap qiyas mereka pada barang png dilihat
sebelum akad, bahwa barang yang dijual dalam kasrs ini diketahui
oleh calon pembeli di saat akad, berbeda dengan kasus 37ang

sedang kita bahas irlli. uallahu a'larn-

**a

Aqrsyimzi e merryratakan, 'Apabila orang buta
menjual atau membeh sesuafu lang belum pemah
dilihatnya, maka solusi hukumrryn sebagai berilrut.

Jika kita berpendapat, bahrra iual beli barang
yang belum dilihat oleh orang !/ang normal
penglihatanngra fidak sah, maka praktek jual beli yang
dilakukan oleh orang buta juga fidak sah.

Jika kita berpendapat jual beli tersebut sah, maka
tentang orang buta yang melalnrkan jual beli, terdapat
dua pendapat ulama fihh As:rSyafi'i:

Pertama, sah, sarn r halnya dengan jual beli
barang oleh oremg normal yang belum dilihatnya-
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l Mengenai serah terima dan khiyarutya diwakilkan pada
pihak lain, seperti perwakilan dalam penenfuan qprat
kh$nr'

Kedua, tidak sah, karena jual beli barang yang
belum dilihat dapat sempuma dengan melihatnya-
Demikian ini tidak akan terjadi pada diri orang yang
buta. Dia juga fidak mungkin mewakilkan khigar,
karena khiyar ditetapkan oleh st/an'. Jadi, tidak boleh
mewakilkan khiyar, seperti khiyar majelis, lain halnya
dengan khiWrsyarat.

Penjelasan:

Ulama ma&hab AsySyafi'i menyatakan, menuntt

madzhab, jual beli yang dilakukan orang buta tidak sah. Secara

singkat bisa dikatakan, apabila kita tidak mempertolehkan jual beli

barang yang tidak berada di ternpat, maka jual beli yang dilakukan

orang yang buta pun tidak sah.

Apabila kita memperbolehkannya, maka dalam hal ini
terdapat dua pendapat ulama fikih AsSr$,rafii:

Pertama, pendapat yang paling shahih, jual beli orang

buta juga tidak boleh, karena tidak ada cara unfuk melihatrln.
Jadi, ih.r sarna seperti jual beli barang ghab yang tidak berlaku

l<hi5nr.

Kedua, orang buta boleh melakukan jual beli. Penyebtrtan

ciri-ciri barang yang dijual oleh orang lain menggantikan

penglihatannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu
Hanifah, dan Ahmad.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll nS



Apabila kita mengesahkan jual beli tersebut, maka Al
Mutawalli dan ulama lainnya menyatakan, ditetapkan khiyarbagi
orang yang buta ketika ciri-ciri barang dagangan telah disebutkan.
Penyebutan ciri-ciri barang setelah akad seperti penglihatan orang
yang normal.

Sebaliknya, jika kita berpendapat jual beli yang dilakukan
orang buta tidak sah, maka begifu juga dengan ijarah, gadai, dan
hibahnya. Adapun akad kiAbah terhadap budaknya, maka dalam

hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asgr-Syafi'i yang

diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan ulama lainnya.

Pertama, rnenurut pendapat yang paling shahih, kitabah
ini diperbolehkan. Al Mutawalli men-shahihf<an pendapat tersebut

karena unfuk menekankan aspek pemerdekaan. Kdua, tidak
diperbolehkan. Pendapat ini diputuskan oleh Al Baghawi. Orang

buta boleh mempe*erjakan dirinya; budak yang hrta berhak

menjual diriryra; dan rnenerima akad kiAbah unfuk dirinya karena

dia tentu mengetahui dirinya. Dh juga boleh menikah. Ulama

sepakat soal ini.

Mengenai kewenangan paurahan ol?mg tuna netra dalam
pemikahan terdapat dua pendapat ulama ftkih Aqrslnfi'i yang

masyhur. P*tama, orang buta trak sah merrikahkan. Kdua, yang
paling shahih, dia sah rnenilsahtr<an. Mengacu pada pendapat ini,
ketika dia menikah maskawinnlp adalah berupa harta
tertenfu, maka rnahar yang disebutkan tidak ditaapkan. Namun,

dia wafb membayar mahar mitsil. Begitu halnf iika dia
menyefujui harta tertenfu.

Adapun jika orang funa netra memesan sesuafu atau

menerima pesanan, rincian hukumnya sebagai berikut. Jika dia

)

zz4 ll et Aoj*r' Slorah Al l,Iuhadz&.ab



!
j

l

ir

mengalami kebutaan setelah rnencapai usia tamyiz, maka pesanan

tersebut sah. Ulama sepakat soal ini. Sebab, dia mengetahui sifat-

sifat barang, kemudian unfuk serah terimanya diwakilkan kepada

orang lain. Menurut pendapat yang paling shahih, dia tidak boleh

melakukan serah terima sendiri, mengingat dia tidak bisa

membedakan antara orang yang berhak dan tidak berhak.

Apabila dia lahir dalam keadaan buta atau mengalami

kebutaan sebelum tamyiz, maka dalam kasus ini terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i. Pertama, jual belinya tidak sah.

Ini pendapat yang paling shahih, menurut Al Mutawalli. Kdua,
pendapat yang paling shahih, menunrt kalangan ulama Irak dan

jumhur lainnya, bahwa jual belinya sah. Demikian ini pendapat

yang dinasrl atau bunyi teskfual nash. Sebab, orang buta masih

bisa mengenali dengan pendengarannya.

Menurut pendapat di atas, pesanan orang tuna neta hanya

sah jika barang telah disebutkan ciri-cirinya, dan barang yang

sudah tersedia di majelis akad. Jika barang tersebut ditentukan

dalam akad, maka hukumnya seperti jual beli barang oleh orang

funa neta. Menurut madzhab, jual beli ini batal.

Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan, seluruh

pengelolaan harta yang tidak sah dilakukan oleh tuna neka, maka

dia sah ma,rnkilkann5ra kepada orang lain. Sangat mungkin

penrakilan ini sah karena darurat. Masalah ini termasrrk kasus

yang disanggah oleh AsSr-Syirazi pada bab perwakilan dalam l/
Muhadzdzab dan At-Tanbih.

Dalam kitab tersebut, AsySyirazi menulis: "Omng yang

tidak boleh mengelola barang yang bisa diwakilkan, dia tidak boleh

mewakilkannya. Menurut madzhab, orang buta fidak boleh
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melakukan jual beli dan sebagainya. Namun, dia boleh mewakilkan
seluruh aktivitas itu kepada oftmg lain. Ulama sepakat soal ini,
sebagaimana telah kami kemukakan di depan. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya orang buta pemah melihat sesuafu
yang sifatnya tidak berubah, maka dia sah melakukan jual beli
barang tersebtrt; ini jika kita mengesahkan jual belinya bagi orang
yang normal. Demikian menunrt madzhab, sebagaimana telah
dikemukakan di depan. Wallahu a'larn.

C,abang: Apabila orang buta rnemiliki sesudu leuat
pesanan ahu pernbelian -jika kih mengesahkan hal ini- maka
dia fidak sah melakukan serah terima sendiri. Dia harus
mer,rnkilkan serah terima ihr kepada orang normal dengan ciri-ciri
barang 57ang disebutkan. Seand&lp orang buta ini melakukan
serah terirna tersebut, maka hal ifu fdak diperhiturElran-

Al Mfia\r,.alh mengatakan, seandain3ra orang berpenglihatan

normal mernbeli s€suatu kernrdian dia merrgalami kebutaan
sebelum serah tsima -dan kita berpendapat, bahwa pembelian

onmg yang buta fidak sah- apaftahiual beli irn {asaklfl Dalam hal
ini terdapat dua pendapat ulama fikih Aqrstafi'i, seperti kasus

orang kafir mernbeli budak grang kafir, ldu budak ini masuk Islam

sebelum serah terima. Menunrtku (ArNaurawi), pendapat yang

paling shahih adalah jual beli ini tdak batal.

Cabang: Orang btrta berteda dengan orang yang normal
dalam beberapa masalah berikut.
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1)

2)

3)

4)

Tidak boleh berijtihad tentang kestrcian perabotan dan

pakaian, rnenunrt safu pendapat.

Makruh menjadi muadzdzin tetap kecuali didampingi

orang yang berpenglihatan normal, seperti hnu Ummu

Makh.rm berserta Bilal.

Tidak boleh berijtihad tentang arah kiblat.

Tidak dikenai kewajiban shalat Jum'at, jika tidak ada

orang yang menunfunnya.

Orang yang berpenglihatan normal lebih utama

daripada orang buta untuk memandikan jenazah.

Dia tidak wajib menunaikan haji, jika tidak ada orang

yang membimbingnya.

Sembelihan orang gang buta hukumnya makruh tanzih.

Ulama sepakat soal ini. Hasil buruannya dengan

melepaskan aniing atau panah fidak halal, menumt

wajh yarrg pding shahih.

Tidak sah melakukan jual beli, ijanh, gadai, hibah,

musaqah (irigasi), dan muamalah lainnya, menumt

madzhab yang shahih.

9) Tidak boleh memberikan wasiat, menurut safu

pendapat ulama fikih As5;Slafi'i.
10) Tidak boleh mengadakan akad kibbah dengan

budaknp, menunrt salah safu pendapat ulama ftkih

AslrSyafii.
11) ndak bisa menjadi wali dalam pemikahan, menurut

satu pendapat ulama fikih AqrSyafi'i.
12) Budak buta tidak orlmp dijadikan lafant
13) Mata orang yang norrnal tidak boleh di-qishas karena

melukai mata orang buta.

14) Orang buta tidak boleh menjadi pemimpin.

6l

8)
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15) Orang buta tidak dikenai keuiajiban jihad.

16) ndak boleh menjadi hakim.

17) Kesaksian orang buta fidak diterima kecuali atas

sesuatu yang terjadi sebelum dia buta, atau perkara

yang tersebar luas, atau orang yang berkaitan

dengann5ra.

***

Astrsyirazi *s mengratakan, 'Apabila calon
pembeli harrya melihat sebagran barang yang dijual,
fidak sebagian lainngla, mal<a perlu memperhatikan
beberapa hal-

Apabila barang ini terrdiri dari unsur yang fidak
berbeda, seperti sefumpuk rrnkanan dan sebotol simp,
maka jual beli barang ini diperbolehl{an- Sebab, dengan
melihat sebagian unsunrltra, maka ghanr ketidaktahuan
pun hilang, karena secaftr zhahfu, bagran lpng di dalam
sama seperti yang diluar-

Jika barang ini terdiri dari unsur lrang berbeda,
maka perlu memperhatikan b&erapa hal- Apabila ia
termasuk barang lrang sebagiarurya sulit dilihat seperti
pala yang masih berada di dalam kulit luarnya, maka
jual belinln diperbolehkan- Sebab, melihat bagran
dalam buah pala cukup sulit, karena ifu dia tidak
diperhitungkan, seperti melihat pondasi dinding.

Apabila melihat sebagian lainnya fidak sulit,
seperti kain yang dilipat, maka dalam hal ini terdapat
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dua riwayat pendapat ulama fikih A$rSyafi'i. Di antara
ulama madzhab Aslrsyafi'i ada yang berpendapat,
dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i,
seperti jual beli barang yang fidak terlihat sedikit pun-

Ada juga yang berpendapat, bahwa jual beli ini batal
menurut safu pendapat, karena barang yang dilihat
fidak berlaku khi5Tar di dalamngra; sedangkan barang
yang belum dilihat, di sini berlaku hhisnr- Praktek
seperti ini tidak boleh diberlakukan dalam barang yang

salna.

Penjelasan:

Penjelasan ini telah dipaparkan sebelumnya dalam

beberapa cabang masalah di depan. Wallahu a'lam.

Aslrsyirazi a men3Tatakan, 'ulama madzhab Asy-
SSnfi'i berbeda pendapat tentang juat beli al baqila
(buncis: sejenis kacang-kacangan) lrang masih di dalam
kulitnSTa- Abu Sa'id Al Ishthakhri berpendapat, bahwa
yang demikian itu boleh dijual, karena ia dijual di
seluruh negeri tanpa sanggahan.

Di antara mereka berpendapat, jual beli seperti
buncis fidak diperbolehkan. Masalah ini dinasfi dalam
AI Umm, karena biji kadang berbentuk kecil, kadang
besar, tdak jarang di dalam kulitnlp fidak terdapat
buah, dan fidak iarang pula berid biii yang telah
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berubah- Semua ini termasuk gharar yang tidak
diperlukan- Jadi, jual beli di atas tidak diperbolehkan-

Para ulama juga berselisih pendapat tentang jual
bek nafijatil misk (tempat minyak) kasturi. Abu Al Abbas
berpendapat, boleh memperjual-belikan tempat minyak
kashrri, karena tempat tersebut unfuk menjaga kualitas
minlrak- Sebab, banyak minyak kasfuri yang tersisa
dalam tempatn3ra. Jadi, jual belinya lebih pada objek .

lrang ada di dalamnya- Hal ini sama seperti jual beli
buah pala di lildit dalamnya-

Di antara ulama madzhab Ary-SgTafi'i ada lrang
berpendapat, bahun jrnl beli tersebut fidak boleh.
Demikian bunyr teks nash Asy-Syafi'i, karena kuantitas
dan ciri-ciringra fidak diketahui- Demikian ini termasuk
gharar lang fidak diperlukan. Jadi, jual beli tempat
miqpk kashri fidak diperbolehkan.

Para ulama berbeda perrdapat soal jual beli serbuk
!/ang ada di dalam kulit pala- Abu Ishaq berpendapat,
jual beli serbuk ini fidak diperbolehkan, karena objek
lrang dimalsrd tertutup oleh sesuatu lpng fidak
tersimpan di dalamnSn- Karena ifu, j'ral beli serbuk ini
fidak sah, seperti jual beli buah di dalam al jinb
(geriba)-

Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan, jual beli
serbuk ini diperbolehlran karena ia terhrtup oleh kulit
yang boleh dimalon- Jadi, ia boleh dimakan sarna
seperti aI qi&n (oyong) dan mentimun.
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Ulama berbeda pendapat tentang iual beli

gandum dalam bulirnya (Sabah)- Asy-Syafi'i menyatakan

dalam qaul qadim, diperbolehkan- Hal ini sejalan

dengan keterangan yang diriwayatkan oleh A,gt bahwa

Nabi $ melarans jual beli anggur sebelum berurarna

hitam; dan dari iual beli biji-biiian sebelum mengeras''

Dalam qaul iadid, Asy-Syaf i mengatakan, iual
beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena kuantitas

dan sifat biii yang terkandung di dalamnya fidak

diketahui. Demikian ki gharar yang fidak dibutuhkan,

sehingga tidak diperbolehkan.

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirrnidzi, hnu

Majah, dan periwayat yang lain dengan sanadsanad yartg shahih.

At-Tirmidzi mengatakan, hadits rni hasan. l{ata Al Baqila (bun ls)

terdapat dua cara baca yang telah disinggung pada awal Kitab

Bersuci: N Baqilaa'dan Al Bqqila.

Kata "ghamr yang tdak diperlukan," mengecualikan

pondasi dinding dan akad pesanan. Nafriadtl misk, berarti wadah

minyak kasturi. N Jinb atau Al Jan4 yang lebih fasih jirab, yarry

berarti geriba. Al Qisbb atau N Qubba, yang lebih fasih .4/

Qitstsa, artinya adalah oyong (sejenis labu).

Hulmm:

Pertama, ulama sepakat mempertolehkan iual beli labu

berilot kulit dalamnya, baik labu segar maupun kering- Sedangkan
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jual beli labu berikut kulit luamya dan dalamnya -jika dalam
keadaan kering- menunrt pendapat ulama Syafi'i yang melarang
jual beli barang yang tdak berada di tempat, tidaklah
dipertolehkan. Jika ularna AsySyafi'i memperbolehkan jual beli
barang ghaib, maka jual beli di atas diperbolehkan. Demikian
pendapat ini ditegaskan oleh Imarn Al Haramain, Al Baghawi, dan
jumhur.

Al Mutawalli meriwayatkan saht wajh, bahwa jual beli labu
kering berikut kulitrya sah, sekalipun kita melarang jual beli barang
yang ghaib. Pendapat 'tru syadz dan dhaif, karena barang tersebut
terhrtup oleh sesuafu yang tidak dibufuhkan dan juga tidak perlu
menjualnSra dalam kondsi demikian-

Jika hbu ini masih seglar, di sini terdapat dua pendapat
ulama fikih AsfSffi'i yarg rna4trur, sebagaimarn telah
dikemukakan oleh Aslrsyirazi berikut dalilngra

Perhna, pendapat Al Ushthukhri memperbolehkannyra.
Imam Al Haramain dan Al Ghazali mengklaim bahwa perrdapat
yang paling shahh adalah sahrya jrnl beli ini. Sebab, AsyS3nfi'i
memerintatil<an seseorang unfuk mernbeli labu segar unfuknp.

Kdtn, tdak diperbol€hlon. Pendapat ini di-nasi ddam Al
Umm seperti dikernulokan oleh Aqfsyirazi dan ulama ma&hab
AslfSyafi'i. Demikian ini pendapat 3nng paling shahih menurut Al
Baghawi dan ulama luirnSl.. Astrqlmzi dalam
At-Tanbih.

Kdaa, hukum jual beli ptrtik kurma berilut kulitrln, disini
terdapat dua pendapat ulama fthh AqrSfli'i masyhur yang
dikemukakan oleh Aslrsyirazi berikut daliln5n. Pendapat yang
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paling shahih, adalah bahwa jual beli ini diperbolehkan. Demikian

pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah.

Ketiga, minyak kasturi hukumnya suci. Ulama sepakat

memperbolehkan jual beli kasfuri. Ini merupakan ijma kaum

muslimin. Sekelompok ulama mengutip ijma' ulama dalam kasus

ini. penlnrsun AsySyamil dan ulama lainnya, mengutip dari

sebagian orang bahwa minyak kasturi hukumnya najis, dan tidak

boleh diperjual-belikan.

Al Mawardi mengatakan, ini pendapat Syi'ah. Mereka

menyatakan, bahwa minyak kasturi terbuat dari darah. Selain ifu,

minyak ini merupakan unsur yang terpisah dari hewan yang masih

hidup. Bagian yang terlepas dari hewan yang masih hidup

termasuk bangkai. Madzhab ini jelas keliru dan terlalu berlebihan.

Seandainya tidak khawatir tertipu olehnln, tentu aku tdak.
memberanikan diri unhrk meriwayatkannya.

Beberapa hadits shahih dari Aisyah dan periwayat lainnya

yang bersumber dari para sahabat dengan lqas menjelaskan

bahwa mereka melihat kilauan minyak kasturi saat berpapasan

dengan Rasulullah $. Ijma kaum muslimin menyatakan kesucian

minyak kashri dan boleh diperjual-belikan.

Pemyataan "Sesungguhnya minyak kasturi darah," tidak

dapat diterima. Seandainya pemyataan tersebut diterima, maka

tidak serta merta menjadi najis, karena ia mempakan darah yang

tidak mengalir seperti hati dan lirrpu.

Sementara kalimat, "terpisah dari her,r,ran yang masih

hidup." Ulama madzhab Aslhsyafi'i menanggapi pemyataan ini
dari dua perspektif. Perhma, msa betina mengeluarkan minyak
kasturi, begitu saja seperti ia melahirkan anaknya, dan seperti
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burung mengeluarkan telumya. Jadi, kasfuri hukumnya suci seperti

anak atau telur binatang yang boleh dimakan.

Selain ifu, seandainya kasfuri berasal dari hewan yang tidak

boleh dimakan, maka ia tidak serta merta menjadi najis. Seperti

halnya madu 5rang berasal dari binatang yang tidak boleh dimakan

flebah), namun ia tetap suci dan halal dimakan, tanpa diragukan

lag,.

Kdua, qilns tersebut kontradikuf dengan Sunnah, jadi

tidak perlu dihiraukan. Wallahu a'lam.

Adapun jual beli minyak kashd dalam tempat'rya, terdapat

tiga pendapat ulama fikih AqrSffi'i'

Perbma, diperbolehkan secara mutlak. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ibnu Suraii, sebagaimana dikemukakan oleh

Aqrsyirazi.

Kdua,jika tempat tersebut tertuka dan terlihat ada kashli
di dalamryn, serta harganya udak terlampau mahal, maka jual beli

tersebut sah- Jika fidak demikian, maka udak sah. Pendapat ini

diputuskan oleh Al Mutawalli dan penytrsun ALBaSan.

Ketiga, pendapat lri shahih, nalnun jual beli kasfuri 5nng

ada di dalamnln udak sah secara mutlak, baik dijual bersama

wadah ters€but maupull tanpa undah, te6uka maupun terhrfup.

Demikian ini sama seperti Udak sahnya jual beli dagrng yang masih

terbungkus larlit. Pendapat ini telah dijelaskan.

Apabila seseorang melihat min!/ak kasturi di luar wadahnya

kemudian dia memasukkan ke dalamnya dan menjual kasfuri itu

berikut wadahnya dalam kondisi terbuka, maka jual beli ini jelas

sah.
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Jika wadahnya fidak terbuka, ulama fikih Asy-Syafi'i

menyatakan, di sini berlaku dua pendapat dalam jual beli barang

yang tidak berada di tempat. Pendapat ini diarahkan pada kondisi

kashrri yang biasanya berubah jika dibiarkan dalam wadah yang

terbuka dalam waktu lama. Jika tidak berubah, maka jual beli ini

sah menurut safu pendapat, karena calon pembeli telah

melihatnya.

Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan, seandainya

seseorang menjual minyak kasturi yang dicampur dengan barang

lain, maka jual belinya tdak sah menunrt safu pendapat. Sebab,

objuk yang dimaksud tdak diketahui, sarna seperti tidak sahnya

jual beli strsu yang dicampur atr. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Mawardi menyatakan, zubad adalah susu

singa yang hidup di laut (singa laut). Al Mawardi menambahkan,

menanggapi sah tidaknya jualibeli susu ini. Ulama madzhab Asy
Syafi'i memiliki dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, jika kita

berpendapat, "Hawan tersebut najis yang tidak boleh dimakan."

Maka pertama, susunya najis, dan tidak boleh diperjuaFbelikan.

Kdua, susunya suci dan boleh diperlual-belikan seperti minyak

kasturi. Demikian pemyataan Al Mawardi.

Pendapat png benar, bahwa susu singa laut suci dan sah

diperjual-belikan. Sebab, menunrt pendapat shahih, daging seluruh

hewan laut halal unfuk dimakan dan air susunya juga halal,

sebagaimana telah dipaparkan dalam bahasan di depan. Masalah

ini telah diulas dalam bab menghilangkan najis.
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Cabang: Ulama madzhab Aq;Syafi'i menyatakan, tidak
diperbolehkan jual beli susu, cuka, dan sebagaimana jika
bercampur dengan oir, karena objek yang dimaksud fidak
diketahui.

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i sepakat bahwa
seandainya seseorang menjual minyak kasfuri yang bercampur
bahan lain, maka jual beli ini fidak sah, karena objek yang
dimaksud tidak diketahui. Hal ini sama seperti tidak sahnya jual
beli susu yang dicampur air. Maksudnya, minlnk kasfuri dicampur
dengan bahan lain bukan unfuk menciptakan formula baru. Jika
kasturi dikombinasikan dengan bahan lain seperti formula yang
mahal dan kayu gaharu misalnya, maka dia boleh dipejuar-belikan.
Namun, tidak boleh dipesan.

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i sepakat fidak
memperbolehkan jual beli tanah pertambangan sebelum
dibersihkan, dan memilah bili emas dan perak darinya. Begifu juga
tanah bekas celupan emas, baik dia membelinya dengan emas,
perak, atau logam lainnSn. Demikian ini merupakan pendapat
madzhab kami.

Al Hasan, An-Nakha'i, Rabi'ah, dan Al taits mengatakan,
bolehnya jual beli biji emas dengan perak, jual beli biji emas

dengan perak.

Malik berpendapat, boleh jual beli tanah pertambangan

dengan emas dalam bobot yang berbeda. Kita sepakat tidak
memperbolehkan jual beli tanah galian emas sarna sekali. Dalil
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kami, bahwa objek yang dimaksud dalam jual beli ini tertutup oleh

sesuatu yang biasanya tidak berpengaruh baik baginya. Karena itu,

jual beli tanah galian emas tidak sah, sama seperti jual beli daging

sembelihan yang masih tertutup kulit, sebelum dikuliti.

Masalah keempat, Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan,

bahwa disyaratkan sucinya objek yang dimalsud dalam jual beli

buah-buahan, sayuran, dan sebagainya-

Apabila seseomng menjual buah lrang udak berikut

kelopaknya seperti tin, anggur, kamtsari, miqmisy, pala, ajas, dan

sebagainya, maka jual belinlp sah menunrt ijma', baik buah ini

diiual setelah dipetk maupun masih di polror. Al<an tetapi, untuk

keabsahan jual beli buah yang masih berada di pohon, disyaratkan

bahwa dia telah siap panen, atau disyaratkan mengunduh.

Ulama madzhab AqrSyafi'i merqntakan, seandairyra

seseorang meniual gandum, jagung, atau jelai beril$t bulimya,

maka boleh dilalolon sebehrm atau sesudah dipanen. Tidak ada

perbedaan pendapat ulama ddam pmktdt ini, karern biji-bijian

tanaman ini dapat dilihat.

Apabila buah dan biji ptrnya kelopak btrnga yang selalu

menempel kecuali saat dimakan, s€perti delima, alas, dan

sebagainya, maka dia boleh dijual berikut kelopaknSa, hal ini luga
tanpa adaqn perbedaan pendapat ulama.

Sedangkan btrah$uahan yang punya dua kelopak bunga,

safu gugur dan satu lagi masih menempel sampai waktunSra

dimakan, seperti buah pala, kelapa, dan mnij, boleh dijual berilart

lnrlit dalamnya. Ulama sepakat soal ini. Namun, jika buah ini diiual

berikut kulit luamln, iual beli ini tidak diperboletrkan, baik dijual
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setelah dipetik maupun masih berada di pohon, baik basah

maupun kering.

Dalam pendapat dha'if yang diriwayatkan oleh kalangan

ulama Khurasan disebutkan, bahwa buah tersebut boleh dijual

berikut kulit luamya selama masih segar. Madzhab membatalkan

jual beli buah tersebut secara mutlak.

Sementara itu, biji-bijian yang tidak terlihat dari bulimya,

seperti gandum, adas, jelai, simsim, dan jinten hitam, selama

masih berada dalam bulimya, tidak boleh dijual secara tersendiri

dari bulimyra. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Demikian ini sama

seperti jual beli tanah galian emas dan tanah pertambangan.

Ulama madzhab AsySyafi'i menyatakan, bahwa seandainya

seseorang menjual gandum, maka jual beli ini tidak sah, tanpa

khilaf ulama, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan

sebelumnya.

Apabila jenis tanaman ini dijual berikut bulimya, di sini

terdapat dua pendapat masyhur yang telah dikemukakan oleh Asy
Syirazi berikut dalilnya. Menurut pendapat yang lebih shahih, gaitu;

qaul jadid, bahwa jual beli ini tidak sah. Sedangkan menuntt qaul

qadim, bahwa jual beli tersdut sah.

Mengenai jual beli beras terdapat dua riwayat pendapat

ulama:

Pertama, menunrt pendapat ma&hab, sah menjual beras

berikut bulimya seperti gandum, karena ia terjaga dalam kulitrya.

Jadi, ia sarna dengan a/as. Riwayat ini dikemukakan oleh hnu Al

Qash, Abu Ali Ath-Thabari, dan mayoritas ulama. Al Qadhi Abu

Ath-Thayib, pen!rusun As5rSyamil, dan Ar-Raf i menshahill<arr

pendapat ini.
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Kedua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat seperti jual

beli gandum. Syaikh Abu Hamid menyatakan pendapat tersebut.

Walkhu a'lam.

Cabang: Jual beli wortel, bawang merah, bawang putih,

lobak, dan salq (sejenis buah bit) yang masih berada di dalam tanah

tidak diperbolehkan, karena objek yang dimaksud tertutup.

Namun, jual beli daunnya yang tampak diperbolehkan dengan

syarat mengunduhnya.

Jual beli bungkul (qunnabith) yang masih berada di dalam

tanah diperbolehkan, karena terlihat. Begitu juga jual beli buah

sejenis syaljam (tumip) yang terlihat. Dua kata ini tercantum dalam

Shihah N Jauhari dan lainnya. Masalah ini telah dibahas baru saja.

Cabang: Boleh memperjual belikan bagran atas buah

badam (lau) sebelum bagian bawahnya matang, karena seluruh

bagiannya boleh dimakan, seperti apel.

Cabang: Apabila kita berpendapat jual beli dalam iluskasi

di atas batal, apakah dia cabang hukum dari batalnya jual beli

barang ghaib? Di sini terdapat dua riwayat yang telah dipaparkan
yang bersumber dari riwayat AI Mawardi.

Pertama, pendapat ini dipufuskan oleh Imam Al Haramain,

bahwa kasus tersebut merupakan cabang hukum dari pembatalan
jual beli barang yang fidak berada di tempat. Jika kita
memperbolehkan jual beli barang ghaib, maka jual beli seluruh

ilustrasi di atas hukumnSra sah.
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Kdua, pendapat ini diputuskan oleh Al Baghawi dalam jual

beli wortel dan sejenisnya, bahwa praktek tersebut bukan cabang

hukum dari pembatalan jual beli barang ghaib. Justru, dia batal

ditinjau dari dua pendapat Asy-Syafi'i tersebut. Sebab, dalam jual

beli barang ghaib terjadi pengembalian barang yang dijual setelah

akad melalui penyebutan ciri-cirinya. Demikian ini tidak mungkin

dipraktekkan.

Riwayat ini paling shahih. Sebelumnya telah disinggung dari

Al Mawardi, bahwa beliau mengutip dari jumhur ulama madzhab

kami. Penjelasan perbedaan tersebut telah disinggung sebelumnya.

Cabang: Ketika kita berpendapat batalnya ilustoi iual beli

ini, kemudian seseorang menjual buah kelapa, misalnya, berikut

kulit luar dan pohonnya, atau menjual gandum dan bulir berikut

tanahnya, di sini terdapat dua riwayat pendapat ulama fikih Aqr
Syafi'i,

Pertama, jual beli buah kelapa dan gandum ini batal.

Mengenai pembatalan jual beli pohon dan tanahnya, terdapat dua

pendapat dalam membedakan jual beli ini.

Kdua, menunrt pendapat yang paling shahih, bahwa

seluruh jual beli ini jelas batal, karena ketidaktahuan salah sahr

objnk yang dimaksud, dan sulitrya membagi.

Seandainya seseorang menjual lahan yang telah ditebari

benih berikut benihnya, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih

Asy-Sya{i'i rnasyhur. AsySyirazi telah mengulat dua kasus ini

dalam bab jual beli pohon dan buahnya.
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Pertama, jual beli tanah tersebut sah begitu juga benihnya'

ini mengikuti hukum tanahnya. Kedua, pendapat yang shahih,

berdasarkan kesepakatan ulama madzhab kami, bahwa jual beli

benih ini batal, sementara hukum jual beli tanahnya terdapat dua

riwayat pendapat.

fu-Rafi'i menyatakan, ulama yang berpendapat

mengesahkan jual beli tersebut, tidak sepakat dengan pembagian.

Melainkan, penjual berhak menerima seluruh pembayaran

mengacu pada pendapat kami tentang pem5ratan dha'if tentang

pembedaan jual beli ini, bahr*ra penjual tidak mengambil seluruh

pembayaran . Walhhu a'lam.

Cabang: Sejumlah hadits shahih menetapkan bahwa

Rasulullah # melarang muhaqalah. Ulama menerangkan,

muhryalah ialah jual beli gandum lang masih dalam bulimya

dengan sejumlah gandum yang telah ditakar-

Ulama sepakat membatalkan muhaqabh- Ada dua alasan

yang mendasari pembatalan praktek ini, selain hadits di atas-

Pertama, terjadi jual beli gandum dan jerami gandum, ini

termasuk riba.

Kdua, terjadi jual beli gandum dalam bulatnya.

Seandainya seseorang menjual jelai dalam bulimya dengan

gandum mumi dan bersih, dan terjadi serah terima di maielis akad,

maka jual beli ini sah, tanpa ada khilafulama.

SeandainSra seseorang menjual tanaman ladang sebelum

tampak bijinya dengan biji dari jenis yang salna, maka jual beli ini

sah, tanpa ada khilafulama. Sebab, hasyisybi<an barang ribawi.
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Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli gandum

dalam bulimya. Kami telah kemukakan bahwa pendapat shahih

dalam ma&hab karni, bahwa jual beli tersebut batal.

Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad menyatakan, jual beli ini

sah. Dalil kami seperti telah dikemukan oleh AsySyirazi.

Cabang: Madzhab ulama tentang jual beli wortel, bawang

putih, bawang merah, syaljam (selenis buah bit), dan lobak yang

tidak terlihat di tempat . Kami telah kemukakan bahwa

madzhab kami yang masyhur membatalkan jual beli ini. Ibnu Al

Murn&ir meriwa3ntkan dari Asyr$;af i dan Ahmad.

Ibnu Al Mur&ir mengatakan: Malik, Al Auza'i, dan Ishaq

memperbolehkan jtral beli ini- hnu AI Mundzir menambahkan, aku

sependapat untuk membatalhan jual beli ini, karena termasuk iual
beh gharar.

***
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