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Pembahasan Tentang:
[aniutan lual Beli
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Lanjutan Bab: Jual Beli Gharar
dan Jual Beli yang Dlarang

AslrSyirazi & menyatakan, "Jual beli barang
yang tidak diketahui kuantitasn5n fidak diperbolehkan.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu
sebagian fumpukan makanan ini', maka jual beli ini
tidak sah- Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ,t&,

bahwa Nabi * melarang jual beli gharar- Jual beli
sebagian barang mengandung gharar, karena hal ifu
bisa mencakup barang yang sedikit dan banyak.

Praktek di atas termasuk jenis jual beli, narnun
karena tanpa mengetahui kuantitas barang yang dijual,
maka juat beli ini fidak sah, seperti akad pesanan-

Apabila penjual berkata, 'Aku jud padamu
fumpukan makanan ini', maka jual beli ini sah,
sekalipun tdak diketahui kuantitasnln-

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu rumah ini
atau pakaian ini' maka jud beli ini diperbolehhan,
sekalipun fidak diketahui ukurannya. Sebab, ghanr
akibat ketidaktahuan kuantitas barang dinafikan oleh
penglihatan.
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Asfsyafi'i menyatakan,'Aku me-malmth*an jual
beli fumputran makanan lpng fidak ditimbang atau
ditakar, karerra kuantitasngra fidak diketahui dengan
pasti.'

Jika perriual berkata, 'Aku jual padamu sepertiga
atau seperempatnga; atau 'aku jual padamu fumpukan
makanan tersebut kecuali sepertiga' atau
seperempatnlp' maka juat beli ini sah- Sebab, orang
yang mengehhui sesuafu, pasti mengetahui kadar
sepertiga atau seperempatnla, dan sisanlra.

Apabila penjual berkata, 'Aku jud padamu
fumpukan makanan ini kecuali salt:u qafiz',- atau 'rumah
ini'; atau 'kain ini selain srrtu dzin', maka dalam hal ini
terdapat tinjauan.

Jika kedua belah pihak mengetahui batas
maksimal tersebut, dan ukuran dzin'rumah
serta kain ihr, maka jual beli ini sah- Sebab, barang
yang dijual telah diketahui. JilG kedua belah pihak tidak
mengetahui hal terebut, maka jual beli ini fidak
diperbolehkan- Hal ini sejalan dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi $ melarang jual
beli ats-tanign- Sebab, barang !/ang dijual sisanya,
setelah dikurangi *qafiz dan dzin'- Ukuran ini tenfu
tidak diketahui-

Apabila penjual berkata, 'Aku jual kepadamu
sepuluh qafiz dari fumpukan makan ini', maka jual beli
ini sah, karena ukuran dan ciri-cirinya diketahui.
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Jika kedua belah pihak bersengketa, penjual

berkata, 'Aku memberikan bagran bawah tumpukan
makanan ini padamu'; pembeli menyanggah, 'bagian
atasngra', maka hhiyar diberikan pada pihak penjual.
Penjual boleh menyerahkan barang yang mana sria,
karena dia memberinya sebagian dari fumpukan
makanan tersebut.

Apabila penjual berkata, 'Aku iual padamu 10
dzin'rumah ini', atau 'I.O dzira'kain ini', maka rincian
hukumnya sebagai berikut.

Jika kedua belah pihak mengetahui batas dzin'
rumah dan pakaian ini, yaitu LOO dzira'(hasta), maka
jual beli sepersepuluhnya sah. Sebab, sepersepuluh dari
100 s.una dengan sepuluh- Jadi, fidak ada bedanln
antara penjual mengatakan 'Aku iual padamu

sepersepuluhngn' dan ucapan 'Akr jual padamu sepuluh
persennya'-

Jika kedua belah pihak tdak mengetahui batas
maksimal ukuran dzira' nrmah dan pakaian ini, maka
jual belinya fidak sah. Sebab, iika pembeli menetapkan
jual beli pada LO dzira'berdasarkan informasi, maka dia
fidak mengetahui kuantitas barang yang diiual, apakah

sepersepuluh, sepertiga, atau seperenilnn!,ur.

Apabila pembeli menetapkan iual beli pada

sepuluh dzin'pada bagran tertenfu tanpa mengetahui
ciri-ciri barangnya, maka dalam hal ini terdapat rincian
hukum- Selain itu, bagian kain dan rumah ini berbeda,
bahkan fidak jarang sebagran lebih bagus dari 57arrg lain-
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Jika pembeli berkata, 'Aku jual padamu sepuluh dzira-
Awalnya dari tempat ini' dan ia fidak menyebutkan
akhimya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat
ulama fikih Asy-S5rafi'i:

Pertama, jual beli tersebut fidak sah, karena
bagian barang yang dijual berbeda. Tidak jarang,
ukuran pembeli berakhir pada tempat yang berbeda
dengan tempat pertama.

Kdua, jual beli sah, karena pembeli mengetahui
batasngna- Jil<a penjual menjelaskan batasan awal dan
akhirn5Ta, maka jual beli rumah tersebut sah-

Adapun penjelasan batasan kain, masih terdapat
rincian hukum. Jika pemotongan kain ini tidak
mengurangi nilainya, maka hukum jual beli kain
tersebut seperti rumah. Sebaliknya, jika pemotongan
kain ini mengurangi nilainga, maka jual beli ini tidak
sah- Sebab, penjual mensyaratkan memasukan kain
yang kurang pada barang yang fidak boleh diperjual-
belikan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat, pemotongan kain yang dapat mengurangi
harganya tetap sah, karena dengan demikian pembeli
rela dengan kerugian 37ang bakal dialaminya-'

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah & tentang larangan jual beli gharar
berkualitas shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
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Penjelasannya telah diuraikan pada pembahasan terdahulu.

Sedangkan hadits Jabir yang disebutkan dalam kitab ini, bahwa

Nabi $ melarang jual beli tsaniya, diriwayatkan oleh Muslim dalam

Shahilrnya. Hadits ini juga tecantum dalam riwayat At-Tirmidzi

dan An-Nasa'i.

An-Nasa'i menambahkan, "Beliau melamng jual beli tsaniya

kecuali diketahui." At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini hasan

shahih. Redaksi tambahan yang dikemukakan oleh AtrTirmi&i dan

An-Nasa'i berkualitas hasan. Dia didukung oleh riwayat Muslim

Snng tercanhrm dalam kitab ini.

Keterangan tentang kata, " qafiz" telah dijelaskan di depan.

Kata dzim'dapat be6enfuk feminim dan maskulin, namun yang

feminim lebih shahih.

Pemyataan Asy-Syirazi, "Praktek ini termasuk jenis jual beli,

karena itu dia fidak sah tanpa mengetahui kuantitasnya,"

mengecualikan syarat imbalan dalam hibah, menunrt salah satu

pendapat. Wallahu a'lam.

Hularm:

AsySSnfi'i dan ulama madzhab AslrS],afi'i menyatakan,

"Dalam jual beli lnrantitas barang yang dijual diq,raratkan harus

diketahui. Tidak ada l<hilaftentang syarat ini. Hal tersebut sesuai

dengan hadits shahih, bahwa Nabi $ melarang jual beli ghanr
(beresiko).

Apabila penjual berkata, 'Aku jual sebagian tumpukan

makanan ini padamu', atau 'sebagian budak', atau 'pakaian', dan

sebagainya, maka jual beli ini tidak sah. Tidak ada khilaf di sini.

Al llajmu'SloattAl Mhd"nzab ll



Sebab, kata 'sebagian' merujuk pada jumlah sdikit maupun
banyak.

Adapun jika penjual berkata, 'Aku jual satu srla'fumpukan
makanan ini padamu', dalam kasus ini terdapat dua kondisi:

Kondisi pertama, kedua belah pihak mengetahui jumlah

maksimal srla' tumpukan makanan tersebut. Maka, jual beli
tersebut sah, tanpa ada khilafulama, ini sama dengan barang yang

diketahui dari informasi yang tersebar luas.

Misalnya, jika tumpukan barang ini beriumlah 100 s/rai
maka barang yang dijual sebesar 10 persennln. Seandainya
sebagian barang ini rusak, maka oblek yang dliual pun rusak
menunrt persentasenya. Demikian pendapat madzhab. Pendapat
ini diputuskan oleh jumhur ulama.

Dalam Tanzilnya Imam Al Haramain meriwayatkan dua
pendapat ulama fikih AsySyafi'i: Perbma, seperti disebutkan di
atas. Kdua, objek yang dijual merupakan sha'dari jumlah yang
tidak diketahui dua belah pihak. Karena itu, mereka menyatakan,
objek yang dryual masih tetap ada selama sia'itu ada. Jika
sebagiannln nrsak, maka hal ini tidak mengurangi objek yang
dijual dan lainnya.

Kondisi kdua, kedua belah pihak atau salah satu pihak
tdak mengetahui jumlah total srla'tumpukan makanan tersebut.
Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asygnfi'i:

Pertana, pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal, bahwa jual beli
ini tidak sah. Praktek ini sarna seperti kasus jika pembeli
membedakan srla'fumpukan itu, dan berkata 'Aku jual satu srla'
barang ini padamu', menurut madzhab, jual beli ini tidak sah.
Pendapat ini dipufuskan oleh ulama madzhab kami, kecuali Qadhi
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Abu Thayib. Beliau mengesahkannya. Nukilan pendapat dari telah

disebutkan di depan.

Kedua, jual beli ini sah. Demikian ma&hab yang telah

dinash. Pendapat ini diputuskan oleh AslrSyirazi dan seluruh

ulama lrak, serta beberapa golongan ulama selain mereka. Sebab,

objek jual beli tersebut diketahui kuantitasn3n. Jadi, jual beli ini

sama dengan jual beli dengan alat tukar dirham utnum. Jual beli ini

sah, sedangkan dirham tersebut mengacu pada mata uang yang

dominan. Penjual tidak dis5nratkan menyebutkan ciri-ciri dan berat

dirham tersebut, karena dia telah diketahui, sama seperti halnla

sah.

Dalam Fatawa N Qa{fal disebutkan, ketika Al Qaffal

ditanya tentang kasus ini, beliau memfatwakan bahwa jual beli

tersebut sah, padahal dia meyakini batal. Statrnen ini diadukan

pada Al Qaffal, beliau menanggapi, "Orang lang meminta fatwa

mengajukan fatwa padalor dari perspektif madzhab Asy-Syafi'i &,
bukan dari perspekuf keyakinanku. "

Jika kita merujuk pendapat madzhab, bahwa jual beli ini

sah, maka objek yang dijual adalah satu sia'dari fumpukan bahan

makanan ini. Artinya, sha' rnana pun. Seandainya seluruhnya

msak selain safu siai maka akad jual beli unjib terjadi padanya.

Penjual dikenai khijan Jika mau, dia boleh menerima srla'bagian

atas tumpukan ifu, bagian bawah, ataupun bagian pinggimya.

Keadaan bagian dalam tumpukan 5nng tidak terlihat itu
tidak masalah, karena melihat bagian luar fumpukan seperti

melihat seluruh bagiannya-

Pendapat yang kami kemukakan bahwa, jika barang fng
dijual mengalami kemsakan selain satu sia', maka akad iual beli
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wajib dilakukan pada safu srla'tersebut, ini merupakan madzhab.

Pendapat ini dipuhrskan oleh jumhur ulama. Di antara mereka
yaifu Imam Al Haramain, Ar-Ruyani, dan fu-Rafi'i.

Penyusun Al lddah dan Al BaSnn menyatakan, perbedaan

pendapat tidak hanya dikemukakan oleh Abu Hanifah, melainkan

terjadi secara Pendapat ni s5adz dan batiL Pendapat
yang benar adalah yang pertama. fu-Ruyani mengatakan,

seandainya seluruh fumpukan makanan mengalami kerusakan

selain sebagian sha'*ja, maka ia diserahkan pada pembeli jika

mau, dan mengurangi pemba5nran sha'ynng rusak. Wallahu

a'latn.

Cabang: AqrSsrafi'i dan Ashab menlntakan, seandainya

penjual berkata, "Aku jual fumpukan makanan ini selain safu sia'
darinya." Jika ulmran shdnya tidak diketahui, maka jual beli ini
tdak sah, karena barang yang di;ual tidak diketahui kadamp dan

tidak bisa dibdakan sekalipun pembeli melihatrya.

Sebalikn5a iika ukuran srla'hrmprkan ini diketahui, maka

iual beli tersebut sah dan diposisikan sebagai barang yang

diketahui leuat informasi, seperti disinggung di depan.

Apabila jumlah seluruh barang itu 10 sha', mala barang

yang dijual sembilan persepuluhnya. Al Qaffal berhujjah dalam

kasus jika shanln tidak diketahui, bahwa jual beli satu srla'dari
tumpukan makanan tidak sah. Dernikian sebagaimana

kami riwayatkan dari pendapat pilihan Al Qaffal.

Al Ghazali dalam Al Wasith ketika mengarahkan pendapat

Al Qaffal menyatakan: Mana letak perbedaan antara pengecualian

yang diketahui dari yang tidak diketahui, atau sebaliknya yang
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tidak diketahui dari yang diketahui? Ketidak jelasan mencakup dua

kondisi ini. Perbedaannya sangat sulit, lanjutrya.

Al Qaffal menanggapi Al Ghazali bahwa perbdaan tersebut

tidak sulit, karena barang yang dilual diketahui kadamya dalam

kasus jual beli sahr sia'dari tumpukan makanan, lain halnya

dengan jual beli sahr fumpukan kecuali safu srla. Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila seseorang menjual setumpuk gandum,

jelai, kelapa, atau bahan makanan lain tanpa uhrran, dan salah

sahr pihak dari mereka (penjual dan pembeli) tidak mengetahui

kadamSa, baik takaran maupun timbangannln, tetapi mereka

melihatrya, maka jual belinya sah, tanpa khilaf ulama menunrt

kami.

Dalam praktek jual beli seperti ini cukup melihat bagian luar

barang, karena se@ra zhahir, seluruh bagian barang tersebut

sama. Membolak-balik dan melihat seluruh bagiannSn tentu sangat

sulit dan merepotkan. Beda halnya dengan pakaian png dilipat-

AqrSSnfi'i dan ulama madzhab kami mengatakan,

demikian haln5n jika seseorang menjual tumpukan dirham tanpa

ukuran, yang tidak diketahui kadamya oleh salah satu pihak, tetap

kedua pihak melihatrya, jual beli ini sah, tanpa l<hilaf menumt

kami. Akan tetapi, apakah iual beli hrmpukan barang tanpa ukuran

itu matmtli? Begihriugaiual beli dengan tumpukan dirham? Di sini

terdapat dua pendapat yang oleh kalangan ulama

Khurasan.

PerTama, luat beli tersebut malmth. Pendapat ini di[uhrskan

oleh As5rSyirazi dan ulama yang lain, karena mengandung ghamr.
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Kedua, tdak dimakrulf,<an, karena barangnya dapat
disaksikan bersama. Di antara ulama yang meriwalntkan dua
pendapat ini dari kalangan ulama lrak, yaitu penyusun Al Bayan.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengutip dari Malik, bahwa
menurut beliau, jika penjual mengetahui takaran fumpukan barang
ini dan tidak menjelaskannya kepada pembeli, maka jual beli
tersebut batal.

Cabang: Jika seseor.uxg menjual setengah, sepertiga,
seperempat, atau sepersepuluh fumpukan bahan makanan ini atau
bagian tertenfu lainnya; atau menjual tumpukan bahan makanan
ini selain setengahnSra, atau seperempahln, atau bagian tertenfu
lainnya, maka jual beli ini sah, tanpa khitaf.

Apabila penjual berkata, 'tflku jual padamu sebagian
fumpukan barang ini", atau "setengah darinya',, atau "bagian
tertentu lainnya", atau "safu bagiant', atau sekehendakmu", dan
redaksi jual beli lain yang tidak menyebutkan batasan barang
tertentu, maka jual beli ini batal, tanpa khilaf ulama, karena
termasuk gharar-

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan
makanan ini. Jumlahnya 10 qaftz, dengan syamt aku
menguangrrsn safu qafizu maka jual beli ini diperbolehkan,
karena dia menjual sembilan persepuluhnya (90 persen).

Jika penjual ber.kata, 'Aku jual padamu tumpukan bahan
makanan ini, setiap safu qafiz seharga safu dinar", atau ukain iniu,
setiap sfu dzin'seharga satu dinar; atau kambing ini, safu ekor
seharga safu dirham', maka jual beli sehrruh barang ini sah,
sebagaimana kami jelaskan di depan. Ketidak jelasan jumrah
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seluruh pembayaran tdak masalah, karena harganya telah

diketahui sahr per sahr; dan barang yang dijual telah dilihat. Jadi,

unsur tidak ada. Demikian ini pendapat ma&hab.

Pendapat ini diputuskan oleh Ashab ulama madzhab kami

dalam beberapa jalur riwayat. Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i
meriwayatkan satu pendapat dari Abu Al Husain bin Al Qaththan
bahwa jual beli di atas tidak sah. Pendapat ni syadzdan dha'if.

Seandainya penjual berkata, 'Aku jual padamu dari

fumpukan makanan ini, setiap qafiz seharga satr dirham', maka

jual beli ini tdak sah, karena kata dari berarti 'sebagian' sedangkan

kata sernua bermakna 'jumlah'. Jadi, pembeli seolah berkata 'Aku
jual padamu bebempa qafiz dat'. tumpukan makanan ini'. Ini
pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama.

Dalam kasus ini terdapat pendapat dha'ifyang diriwayatkan

oleh hnu Suraij, bahwa jual beli dengan redaksi tersebut sah dalam

kasus "jual beli satu srla'seharga safu dirham."

Keterangan dari Ibnu Sumij ini juga diriwaptkan oleh Ar-
Ruyani dan ulama lainnya. Ad-Darimi meriwayatkan keterangan

ini, sebagaimana statemennya dalam kasus yang hampir sama,

mengenai ijanh. Yaifu, jika seseorang berkata, "Aku seruakan

padamu dari fumpukan makanan ini, setiap sahr bulan sebesar

safu dinaf, maka ijanh ini sah pada bulan pertama sebesar safu

dinar.

Imam Al Haramain dalam pembahasan: Ijanh mengutip
pendapat dari ulama ma&hab kami, bahwa mereka menyatakan,

apabila penjual berkata, uAku jual padamu setiap sha' dan
makanan ini seharga safu dirham," maka jual beli ini

tidak sah, karena redaksi ini Udak merujuk pada seluruh hrmprrkan
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tersebut. [-ain halnya jika penjual berkata, "Aku jual padamu
fumpukan makanan ini, setiap sia'safu dirham.'

Imam Al Haramain menjelaskan, sebaiknya redaksi ini
dibedakan. Lebih jelasnya, jika penjual berkata, 'Aku jual padamu
setiap sha' dari hrmpukan makanan ini seharga safu dirham',
maka jual beli ini batal menumt madzhab. Pemyataan Ibnu Swaij,
'dalam safu sha', hukumnya adalah sah. Perbedaan redaksi ini
juga berlaku dalam ijarah, tambah Imam Al Haramain.

PemSrataan senada diungkapkan oleh q/aikh Abu
Muhammad Al Jurpaini. Beliau menlnmakan antara redaksi, "Aku
jual padamu setiap sha'dan tumpukan bahan makanan ini seharga
sahr dirham' dan redaksi 'Aku jual padamu tumpkan makanan
ini, setiap satu srla'safu dirham." Jual beli dalam dua ilustrasi ini
sah untuk seluruh tumpukan barang tersebut.

Pendapat ma&hab yang diputuskan oleh jumhur ulama
membedakan redaksi ini. Jual beli yang sah adalah pada redaksi,
"Aku jual padamu fumpukan makanan ini, setiap safu sia'seharga
safu dirham," sedangkan jual beli yang batal, terletak pada redaksi,

"Aku jual padarnu setiap sha'dat'r fumpukan makanan ini seharga
safu dirham." Wallahu a'lam.

Selanjutrya, jika penjual berkata, 'Aku jual padamu sepuluh
dari kambing ini seharga 100 dirham,u dan dia mengetahui jumlah

kambing tersebut, maka jual beli ini sah, tanpa l<hilaf ulalrta. tain
halryra dengan jual beli tumpukan makanan, kain, dan tanah. Jual
beli tersebut sah dan diposisikan sebagai barang yang diketahui
ler,rnt informasi ulnum. Sebab, harga kambing tenfu bervariasi.

Seandainya penjual berkata, 'Aku jual padamu fumpukan
makanan ini seharga L0 dirham, setiap srla'safu dirham" atau
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pemyataan yang sama dalam jual beli tanah atau kain, maka

dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan.

Jika jurnlah barang yang dijual sama seperti pemyataan

penjual, maka jual beli ini sah. Namun jika temyata jumlah barang

lebih atau kurang dari pengakuan pembeli, maka di sini terdapat

dua pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur:

Pertama, yang paling shahih, menyatakan bahwa jual beli

tersebut fidak sah karena sulitr5n mengumpulkan dua perkara

png berbeda.

Kdua, iual beli ini sah, karena terdapat isyarat jumlah

tumpukan makanan tersebut dan penyifatan ini tidak diiadikan

aqran. Karena itu, jika barang tersebut temyata kurang, pembeli

berhak khigr.

Apabila pembeli melanjutkan transaksi, di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Pertama, yang paling shahih,

bahwa pembeli diberi kh\nr pada bagian yang ada, karena harga

setiap srla'sebanding dengan sahr dirham. Kedua, pernbeli diberi

khiyar unfuk seluruh harga, karena harga tersebut sebanding

dengan seluruh barang.

Sebalikryn, jika tempta bamng tersebut lebih ban5nk dari

takaran yrang dikernukakan penjual, unhrk siapa kelebihan ini? Di

sini terdapat dua pendapat ularna fikih AqrSpfi'i:

Pubma, 1nng paling shahih, kelebihan tersebut diberikan

pada pembeli. Oleh karena itu, pembeli sarna sekali tdak berhak

l<higar, bagitu juga peniual menuntt owihyarry paling shahih-

Kedua, diberikan pada penjual, karena ihr peniual tidak

berhak khitnr.
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Mengenai penetapkan kh4ar unhrk pembeli, maka di sini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang paling shahih,

menetapkannya. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya tumpukan makanan berada di suatu

dataran yang tinggi dan landai, lalu penjual menjualnya dalam

kondisi demikian; atau menjual minyak samin atau sebagainya

dalam bebempa wadah yang berbeda, ada yang tipis dan ada yang

tebal, di sini terdapat tiga rivrnyat pendapat.

Perhrna,5ang paling shahih, mengenai keabsahan jual beli

tersebut berlaku dua pendapat tentang jual beli barang yang tidak
berada di tempat, karena calon pembeli belum melihat yang

menghasilkan pengetahuan.

Kdua,jual beli ini jelas sah.

Ketiga,jual beli ini jelas batal. Pendapat terakhir ni dha'if.

Ar-Rafi'i mengatakan, pendapat yang terakhir ini dhaif
sekalipun dinisbatkan pada para ulama muhaqqiq.

Apabila kita berpendapat, jual beli ini sah, maka waktu
kh|n, di sini dimulai dari setelah mengetahui jumlah tumpukan

makanan tersebut atau setelah berhasil menaksir jumlahnya

dengan melihat tumprrkan dibawahnp.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli di atas batal, maka

seandainln seseorang menjual hrmpukan makanan ifu dan penjual

mengira dia berada di tempat yang sama, temyata di bawahnya

terdapat tanah yang rata, apakah jual beli ini pasti batal? Di sini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:
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Pertama, yang paling shahih, jual beli tersebut tidak batal,

tetapi sah. Pembeli berhak khiyar dari cacat barang dan penipuan.

Pendapat ini diputuskan oleh pen! rsun AsyS5nmil dan ulama

lainnya.

Kdua, jual beli tersebut batal. Ini pilihan Syaikh Abu

Muhammad, karena mengetahui ulnrran barang secam taksiran

atau secara pasti menrpakan syarat, dan kami telah menjelaskan

pengabaikan hal itu.

Cabang: Ulama ma&hab Asy-Syafi'i menuturkan, iika
penjual berkata, "Aku jual padamu fumpukan makanan ini, setiap

satu sr5a'seharga sahr dirham, dengan syarat aku menambahnya

safu sha'," maka di sini terdapat rincian kasus. Jika 5nng dimaksud

tambahan ini adalah hibah,lalu terjadi jual beli, maka jual beli ini

tidak sah. Sebab, dia mensyaratkan akad dalam akad yang lain.

Jika maksud tambahan satu sia'ifu, menjual kelebihan

tersebut, lalu dia menjual selain tumpukan makan itu, maka jual

beli ini tdak sah. Sebab, jika srla'tersebut fidak diketahui, tenht

praktek ini termasuk jual beli barang yang tidak diketahui. Jika

termasuk jual beli barang 5rang diketahui, maka ia tetap tdak sah,

karena jumlah selunrh sha'fumpukan tersebut tidak dikaahui.

Sebab, kita tidak mengetahui harga barang yang dfual, baik harga

sattran maupun harga keselunrhnya.

Apabila maksud pem5rataan ini, penjual menambah satu

sha' dari fumpukan makanan tersebut; bahwa iika dia

mengeluarkan LO sha', maka harga yang mesti dibayar adalah 9
dirham, dalam hal ini perlu memperhatikan beberapa hal. jika

jumlah sia'tumprrkan makanan ini tidak diketahui, maka jual beli
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tersebut tidak sah, tanpa khilafulama, karena dengan demikian dia
tidak mengetahui bagian settap sha'.

Jika jumlah sria'tumpukan makanan ini diketahui, maka
dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi,i yang
masyhur dalam beberapa kitab ulama Irak, sebagaimana
diriwagntkan oleh Syaikh Abu Hamid, para pengik rtya, dan
lainnya.

Perbma, jual beli tersebut sah. Pendapat ini diputuskan
oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dan
pemuka kalangan ulama Khurasan. Jika fumpukan makanan ini
berjumlah 70 shal berarti dia menjual setiap sia'seharga safu
sepersembilan dirham.

Kdua, jual beli ini tidak sah, karena redaksi tersebut tidak
ditafsirkan demikian. Pendapat ini dirir,rayatkan oleh Ar-Rafi'i.

SeandainSn penjual berkata, uAku jual padamu tumpukan
makanan ini, setiap sahr srla'seharga safu dirham, dengan syarat
aku menambah safu sha' atau mengurangimu sahr sha'," namun
dia tdak menjelaskan bahwa dia akan mengurangi atau
menambahkannya, maka jual beli ini tidak sah, tanpa khilafdarra.

Ar-Ruyani berpendapat, seandainya penjual berkata, 'Aku
jual padanya setiap srla'seharga safu dirham, dengan syamt dia
memberikan safu sha' darinya kepadaku', maka jual beli ini tidak
sah, karena mensyaratkan hibah pada penjual.

Jika yang dia maksud, seluruh pembaSnran sebanding
dengan seluruh fumpukan makanan ini selain safu srla'darinya,
sementara jumlah sia'barang ini diketahui, maka jual beli ini sah.
Jadi, seolah dia menjual setiap srla'seharga sahr sepersembilan
dirham. MaksudnSn, jika tumpukan ini berjumlah 70 sha'.

t6 1l et W*rr"gtoahAl Muhadzdzab



Jika yang dia maksud, pembeli mengambil 10 srla'barang

ini dan membayamya 11 dirham, maka jual beli ini iuga

diperbolehkan, apabila jumlahnya diketahui.

Apabila penjual berkata, 'Aku akan menambah padamu

dari selainnya', maka iual beli ini tidak sah dalam kondisi apapun,

karena jumlah tumpukan ini tidak diketahui.

Ar-Ruyani menyatakan, seandainya penjual berkata, 'Aku

jual kepadamu kain atau tanah ini, setiap dzira'seharga satu

dirham dengan s5rarat aku menambah satu dzira'padamu', atau

penjual berkata, 'dengan syarat aku mengurangrmu salu dzira',

maka,hukumnya sama dengan kasus yang serupa dengannya soal

jual beli tumpukan bahan makanan.

Cabang: Seandainya seseorang mempunyai fumpukan

bahan makanan berupa campuran gandum dan jelai, dan menjual

seluruhnya tanpa ukuran, maka jual beli ini diperbolehkan, karena

barang yang dijual tersebut diketahui.

Jika dia menjual sahr sha' dan tumpukan makanan

tersebut, apabila iumlah gandum dan jelainya sama, maka jual beli

tersebut jelas dipertolehkan. Jika jumlahnya tidak sama, maka

dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih A$rSyafi'i-

Keduanya dirir,vaSntkan oleh fu-Ru5ani. Menurut pendapat Sang

paling shahih, bahwa iuul Ueti ini diperbolehkan.

Cabang: Seandainya seseorang mempunyai setumpuk

makanan dan orang lain punya setumpuk makanan lainnya, lalu

dia berkata, 'rAI{u jual padamu dari tumpukan makananku sekadar
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fumpukan makanmu dengan harga safu dinar', maka jual beli ini
tidak sah. Asy-spfi'i menjelaskan masalah ini dalam r\tab Ash-
Sharf. Mereka menyepakati masalah ini.

Cabang: Apabila unsur barang yang dijual tidak sama,
seperti tanah dan kain, di sini terdapat beberapa masalah.

Pertama, apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu
rumah ini, setiap dzira'seharga safu dirham', maka jual beli
diperbolehkan, baik kedua belah pihak mengetahui panjang
dzirahya maupun tidak. Demikian ini sama seperti pendapat kami
tentang jual beli sefumpuk makanan, setiap srSa'seharga safu
dirham- lni merupakan pendapat madzhab, dan dipufuskan oreh
jumhur.

Al Mawardi menyatakan, apabila kedua belah pihak
mengetahui ukuran dzira' tanah ini, maka jual belinya sah; namun
jika tidak mengetahuinya, maka di sini terdapat dua pendapat
ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya: Pertama, ini pendapat ulama
madzhab kami dari kalangan Bashrah, bahwa jual belinya
diperbolehkan seperti jual beli tumpukan makanan. Kedua,
pendapat ulama madzhab kami dari kalangan Baghdad,
menyatakan bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan, karena jumlah
pembayarannya tidak diketahui. fu-Ruyani menyatakan, bisa jadi
yang beliau maksud adalah sebagian kalangan ulama Baghdad.

Sedangkan jika penjual berkata, "Aku jual padamu rumah
ini atau sepertiganya," maka jual beli ini jelas sah, baik kedua-belah
pihak mengetahui ukuran dArahyamaupun tdak.

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu sebagian rurnah ini,
setiap dzira'seharga satu dirham', maka jual beli ini sama sekali
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tidak sah, dan tidak bisa disamakan dengan kasus sebelumnya

tentang jual beli setumpuk makanan. Diriuralratkan dari hnu Suraij

bahwa jual beli satu sia'darinya sah. Sebab, bagian-bagian rumah

berbeda dengan fumpukan makanan.

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu sebagian

rumah ini, sepuluh dzirai setiap dzira'berharga safu dirham,"

maka rincian hukumnya sebagai berikut. Jika ukuran dzinhya
tidak diketahui oleh dua belah pihak atau oleh salah satu pihak,

maka jual beli ini tidak sah, tanpa khilaf dantr.- Berbeda dertgan

kasus serupa dengannya tentang jual beli sefumpuk bahan

rnakanan, karena menurut pendapat yang paling shahih, jual beli

tersebut sah.

Perbedaannya antam dua jenis barang ini seperti kami

sebutkan di sini bahwa komponen rumah bervariasi, sedangkan

fumpukan bahan makanan tidak.

Sebaliknya, jika ukuran dzira' barang tesebut diketahui oleh

dua belah pihak, maka jual beli ini sah menunrt kami, dan

ditafsirkan pada barang yang diketahui se@ra urnum. Jika luas

rumah tersebut serafus dzira', kemudian barang yang dijual adalah

sepersepuluhnya se@ra umum. Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Yusuf dan Muhammad.

Abu Hanifah berpendapat, jual beli ini fidak sah. Demikian

menunrt pendapat sebagian ulama madzhab kami yang

diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Menurut pendapat yang shahih darr

masyhur, bahwa jual beli ini sah. Pendapat ini diputuskan oleh

ulama madzhab kami.
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Imam Al Hammain mengatakan, kecuali yang dimaksud
adalah beberapa dzin'tertenfu, maka jual belinya terbatas, seperti
seekor kambing dari sekumpulan kambing.

Seandainya kedua belah pihak bersengketa: Pembeli
berkata, "Maksudkl, kubeli secara umum," maka akadnya shahih.
Tetapi, penjual berkata, "Justnl, maksud secara tertenhr,"
pemyataan siapakah yang dibenarkan? Ada dua kemungkinan,
narnun yang paling benar bahwa penjuallah yang

dibenarkan. Sebab, penjual lebih mengetahui niatnya.

Kasus di atas berteda dengan rnasalah jika kedua belah
pihak bersengketa soal syarat yang merusak akad. Maka, yang
paling shahih 5nitu membenarkan penggugat keabsahan akad,
karena di sini fldak ada pendapat yang me njilrkan. Secara

zhahir, akad kaum muslimin berlaku shahih. Sementara dalam
kasus ini, pihak yang bemiat &-raply*r. karena dia lebih
mengetahui niatrln. Wallahu a'lam.

Kedua, Apabila seorang penjual rumah atau tanah
berkata, "Aku jual padamu dari sini ke sana', maka jual beli ini sah
tanpa l<hilafularm.

Jika penjual berhenti di tengah rumah atau tanah, lalu
berkata, 'Aku jual padamu beberapa dzim', hittungan ar,valnya dari
sini," namun dia tidak menjelaskan akhir hifungan dzinhya, maka

iual beli ini fidak sah, tanpa l<hilaf ularna. Sebab, akan terladi
pe6edaan persepsi dan selisih hitungan.

Jika penjual berkata, "Batas awaln5n dari sini sampai amh
ini dalam seluruh arah," namun dia Udak menjelaskan batas

akhimya, terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang
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masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab

kami:

Perbma, yang paling shahih, bahwa jual beli tersebut sah.

Ini pendapat Abu Ishaq Al Mar'.vazi dan Abu Ali bin Abu Hurairah.

Mayoritas ulama mengesahkan jual beli ini. Di antara mereka yaihr

Ar-Rafi'i dan ulama lainnya, karena tidak adanya unsur ghanr.

Kdua, jual beli di atas tidak sah, karena tidak jarang batas

akhir hitungan luas rumah atau tanah ini berujr.rng pada tempat

yang mengalahi batas awal. Ar-Ruyani mert-shahih*an pendapat

ini dalam Al Bahr.

Ketiga, Apabila seseorang menjual beberapa dzin'kain,
maka rincian kasusnya sebagai berikut. Jika jumlah panjang dzimL

nya diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli ini sah, dan

berlaku secara trnuln. Jika seseorang menjtralnya beberapa dzira',

dan jumlah paniang dzira'kain itu LO dzini maka objek yang

dijual adalah sepuruh dzim' secara umulrt, sebagaimana

keterangan dalam jual beli sehrmpuk makanan, tanah, dan rumah.

Demikian ini pendapat madzhab.

Dalam kasus ini terdapat pendapat syadz dalam kasus jual

beli rumah, tanah, dan hrmpukan makanan, yang menyatakan

bahwa jual beli tersebut fidak sah. Pendapat yang benar adalah

yang pertama.

Apabila jumlah dzim'kain ini tidak diketahui oleh kedua

belah pihak atau oleh salah sahrnya, maka ada bebempa hal yang

diperhatikan. Jika kain ini termasuk jenis lrang Udak akan

berkurang nilainya jika dipotong, seperti kain kasar yang tebal dan

sejenisnya, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i
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yang diriwayatkan oleh QTaikh Abu Muhammad Al Juwaini, Imam
Al Haramain, Al Ghazali, dan para pengikut mereka.

Pendapat perlan4 yang paling shahih, pendapat ini
diputuskan oleh As5rsyirazi dan jumhur ulama, bahwa jual beli ini
sah seperti jual beli beberapa dzim'tanah dan beberapa sha'
tumpukan makanan.

Pendapt l<dua, bahwa jual beli ini tidak sah, pemotongan
kain ini fidak serta merta mengubah objek ]rang dijual.

Sedangkan apabila dia termasuk jenis kain 5rang berkurang
nilainya jika dipotong, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat
ulama fikih Asy-Ssnfi'i 5nng masyhur yang dikemukakan oleh As5r
Syirazi dan Ulama madzhab Asy-S5nfi'i;

Pertama, pendapat yang shahih dan yang dinash bahwa
jual beli tersebut Udak sah, karena dia mensyaratkan
kekurangan pada objek yang dijual.

Kdua, jual belin5a sah, karena dia diridhai sebab darurat.
Ini merupakan pendapat hnu Suraij. Pen5rusun At-Taqrib, Al
Qasim bin Al Qaffal AqlSyasyi, memilih pendapat ini. Mereka
mengqiyaskan kasus ini pada jual beli beberapa dzin' rumah dan
jual beli.salah safu pasang sepahr, karena seluruh praktek ini sah.
Sekalipun nilai barang ini berkurang akibat pemisahan ini, bedanSn
kelnrangan tersebut bukan pada substansi sepatunSn, lain dengan
masalah ini.

Apabila dua jenis kain ini dikumpulkan, menumtku, iika
seseorang menjual beberapa dzim' l<arn 5ang tidak diketahui
jumlah dzinhya, dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih
Asy-S5n{i'i; Pertana, sah. Kdua, batal. Ketiga, yang paling
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shahih, jika pemotongan kain ini tidak mengurangi nilainya, maka

ia sah; namun jika mengurangi nilainya, maka tidak sah'

Praktek orang yang membeli beberapa dzira' kain

sekiranya kita berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah-yang

dengan cara menemui pemilik kain unfuk membelinya, kemudian

memotong kain tersebut sebelum membeli. setelah kain dipotong

baru dibeli. Dengan demihan, jual beli ini sah, tanpa khilaf ulama

Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila seseomng menjual bagian SBng tidak

terpisah dari pedang, pisau, perabotan, dan sebagainya, maka lual

beli ini sah tanpa khitaf ulama. si pembeli menjadi pemilik

betsama barang tersebut.

Seandainya dia menentukan sebagiannSa dan menjualnSn,

maka jual beli ini tidak sah. Demikian yang diputuskan oleh ulama

ma&hab kami. Ar-Rafi',i menyatakan, jika dua .4aih di atas ditinjau

dari segi qiyas, tentang jual beli kain yang berkurang nilainya sebab

dipotong, maka juga berlakr dalam kasus ini.

Sedangkan jika seseorang menjual bagian tertenfu dari

dinding, fi*g, dan sebagainya -jika di atasnya terdapat sesuatut-

maka tidak sah. Sebab, dia tidak mungkin dapat menyerahkannlra

kecuali dengan meruntuhkan bagtan atasnya. Jika barang tidak

mungkin dilihat, -iika safu bagian seperti tanah liat, kayu, atau

lainnya- maka jual beliryp iuga tidak sah-

Jika bagian tersebut berupa batu bata atau bahr gamping,

maka jual belinya dipertolehkan. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh penyrsun At-Talkhish. Ar-t{afi'i menyatakan,

pendapat ini. Menunrt Ulama madzhab Aqrsyafi'i, hal ini
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ditafsir{<an, bahwa bagian tersebut akhimya digunakan sebagai
sebagian komponen gamping atau bafu bata. L^ain halnya jika
bagian yang dipotong dijadikan sebagian dari komponen atap.

Ar-Rafi'i menyatakan, bahwa mengenai bolehnya jual beli
bagian dinding, jika terdiri dari komponen gamping atau bahr bata,
maka akan menimbulkan suafu permasalahan. sekalipun akhimya
seperti yang mereka kemukakan, karena tempat yang dipotong
merupakan safu penggalan; dan mengangkat sebagian dinding
mengurangi nilai bagian yang lain, maka akibatrya jual beli ini
fasid.

Oleh sebab ifu, mereka mengatakan, seandainya seseorang
menjual balok kayu dalam sebuah bangunan, maka jual beli ini
tidak sah, karena dengan merunfuhkannya dapat mengurangi
nilainya. Ar-Rafi'i menegaskan, bahwa tidak ada bedanya antara
balok kayu dan gamping. Demikian halnya hukum menjual mata
cincin dari sebuah cincin.

Cabang: Ulama madzhab As5r$af i menerangkan,
bahwa ketika penjual berkata, "Aku jual padamu buah kebun ini
seharga 3 ribu dirham, kectrali buah 5nng seharga seribu ketika
buah itu telah dibagi pada harga 3 ribu', rnaka jual beli ini sah.
Penjual telah menge&alikan sepertigarya. Jadi, jual beli ini terjadi
pada sepertiga buah dengan harga 3 ribu.

Apabila penjual berkata, "Akuiual padamu buah ifu seharga
4 ribu, kecuali buah lang seharga seribun, maka jual beli tersebut
sah pada 3/4 buah dengan harga 4 ribu.
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Seandainya penjual berkata, "Kecuali buah yang sebanding

dengan seribu," maka jual beli ini tidak sah, karena barang yang

menyamai seribu tidak diketahui.

Cabang: Seandainya seseorang berkata, 'Aku jual

padamu sepenuh cangkir besar (fu2i datt fumpukan makanan ini',

maka mengenai keabsahan jual beli ini, terdapat dua pendapat

ulama fikih AsySyafi'i:

Pertama, jual belinya fidak sah, seperti halnya jika dia

memesan barang sepenuhnya.

Kdua,5nng paling shahih, bahwa iual beli ini sah, sebab

dalam ilustasi jual beli ini tidak mengandung ghamr-

Seandain5n seseorang menentukan beberapa takaran yang

sedang dalam jual beli atau pesanan, maka dalam kasus ini

terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Pertama, jual beli dan pesanarr ini fasid, karena

kemungkinan jual beli ini rusak.

Kdua, yang paling shahih, menyatakan bahwa jual beli dan

pesanan tersebut sah, dimana penenfuannSra tidak berlaku seperti

syalatrsyamt Snng tidak bertujuan lainnSn. Wallahu a'lam-

Aslrsyirazi & menyatakan, 'Apabila seseorang

berkata, 'Aku jual padamu min5pk samin ini berikut
wadahnya, setiap muna seharga safu dirham', di sini

ada beberapa tinjauan.
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Jika kedua betah pihak tidak mengetahui kadar
samin dan wadahnya, maka juat beli ini fidak
diperbolehkan, karena ifu termasuk gharar- sebab,
wadah adakalangra ringan dan adakalanya berat- Jika
dua belah pihak mengetahui timbangan keduanya,
maka jual beli ini sh, karena fidak mengandung
gharar."

Penjelasan:

Ytata mana mengikuu timbangan kata a s64 yaifu 2 kau
Baghdadi. Ada juga gang membacanya manna. ulama madzhab
Asy-syafi'i mengatakan, jual beli minyak samin dalam kemasan
ada beberapa masalah-

Pertama, apabila samin, minyak, atau jenis minyak
lainnya atau juga bahan lainnya yang tidak mengalami perubahan
di dalam kemasan, lalu calon pembeli melihat kemudian
membelinSn dalam takaran safu atau dua kau, maka jual beli ini
sah. Keterangannya telah dikemukakan sebelumnya dalam kasus
iual beli fumpukan makanan. Demikian pendapat diputuskan oleh
para ulama.

Dalam l*sus ini juga berlaku pendapat urama fikih Aqr
q/af i sebelumnSa dari AI eaffal dalam jual beli satu srla, dari
fumpukan makanan. Penyusun At-Titimmahmengisyaratkan kasurs
tersebut.

Kdua, apabila pembeli melihat minyak itu kemudian
membelingn berikut kemasannya seharga 10 dirham, misalnya,
maka jual beli ini sah, baik kemasannya terbuat dari tanah liat,
kuyu, besi, tembaga, atau pun geriba, baik kedua belah pihak
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mengetahui bemtlya maupun tidak. Demihan pendapat ma&hab-

Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama.

Ar-Ruyani mengahkan, sebagian r.ilama ma&hab kami dari

kalangan ulama Khurasan meriwayatkan dua pendapat dalam

kasus ketika dua belah pihak tidak mengetahui timbangannya- Ar-

Ruyani menegaskan, pendapat ini fidak kuat. Seandainya

seseorang membeli setengah atau seperempabr5a, itu juga sah.

Ketiga, apabila peniual berkata, "Alm iual padamu sehrnfi

minyak samin ini, setiap kati seharga safu dirham," maka jual beli

ini jelas sah. Caranya, samin ditimbang lebih dulu dalam wadah

yang lain, selanjutrya ditimbang dalam kemasan aslinyra, kemudian

dikurangi bobot kemasan tersebut setdah dipisah darinp.

Pendapat ini diputuskan oleh ulama madzhab kami.

Pendapat sebelumryra yang diriunl,ratkan dari Abu Al

Husain bin Al Qaththan dalam jual beli h-rmpukan makanan,

berlaku juga dalam kasus ini.

Keempat, apabila penjual berkata, "Aku jual padamu

samin ini, setiap kati seharga satu dirham, dengan syarat ia

ditimbang berikut kemasannya, kemudian bobot kemasan

dikurangi," maka jual beli ini sah, berdasarkan kesepakatan ulama,

seperti ilustasi yang telah dipaparkan seblumnya. Sebab, seperti

inilah praktek jual beli min!/ak sanin biasanya berlaku' Alasan

lainnya, bahwa hal ini tidak mengandung glnmr.

Kelima, apabila perfual berkata, 'Aku iual padamu miqnk
samin ini, setiap kati seharga satu dirham, dengan syarat dia

ditimbang berikut kemasannya, dim.rna timbangannln

diperhitungkan bagi calon pembeli, nalnun kemasannya bukan

termasuk barang yang diiual, maka jual beli ini batal,

Al Majmu'$yuahAl Muhodzdzab ll

sesuai



kesepakatan ulama ma&hab kami. Sebab, penjual mensyaratkan

menimbang barang lain berikut min5nk samin tersebut. Sementara,

barang png ditimbang ini bukanlah oblek 1nng diiual. Maka, hal
ini tidak sah.

Demikian ini sama halnya dengan kasus, penjual berkata,
*Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap srla'seharga sahr

dirham, dengan syarat aku menakamyia berilut gandum. Ini
pendapat yang dikeluarkan oleh ulama madzhab kami. Mereka
tidak membedakan antara apakah kedua belah pihak mengetahui

bobot kemasan maupun tdak.

hnu Ash-Shabbagh berpendapat, bahwa sebenamSra jual

beli tersebut diperbolehkan ketika dua belah pihak mengetahui

bobot kemasan dan minyak samin ini. Jadi, kasus ini sama dengan

ucapan penjual, "Aku jual fumpukan makanan dengan syarat aku
menguranE satu srla'darimu," dan aku hitung pembayarannya

darimu', sementara jumlah sria' fumpukan ini diketahui. Sebab,

tidak ada gharardalam praktek ini.

Dalam praktek ini Al Mutaunlli meriwayatkan satu
pendapat dari sebagian ulama madzhab kami. fu-Ruyani
meriwayatkan pemyataan ulama madzhab kami, kemudian beliau

meriwayatkan statemen Ibnu Ash-Shabbagh dari sebagian ulama

ma&hab kami, narnun dia tidak menyebutr5a. Maksud Ar-Ruyani,

keterangan 3png dikutip oleh Al Mutauralli atau keterangan yang

dikemukakan oleh hnu Ash-Shabbagh. Beliau burryak mengutip
dari mereka berdua.

Keenam, apabila penjul berkata, 'Aku jual padamu

minyak samin lm berikut wadahnya, setiap kafi samin bel*r
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seharga safu dirham," maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat

ulama fikih AsySyafi'i:

Pendapat perkma, dan yang paling shahih, menurut

jumhur serta yang paling masyhur. Pendapat ini diputuskan oleh

Asy-Syirazi, Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Thayib

dalam Al Muiarmd, danjumhur kalangan ulama lrak.

Al Mutawalli dan ulama lainnya mengesahkan bahwa jika

kedua belah pihak mengetahui bobot masing-masing barang, maka

jual beli ini sah. Namun jika Udak mengetahuinp maka jual beli ini

tidak sah, karena alasan y6ng telah dikemukakan oleh AsfSyirazi.

Pendapt kdua, menyatakan bahwa iual beli ini sah secara

mutlak. Ini pendapat paling shahihmenunrt Al Baghawi, yang juga

didukung oleh Ad-Darimi, serta yang dipilih oleh lbnu Ash-

Shabbagh, karena seluruh objek yang dijual dapat dilihat.

Perbedaan nilai dua barang ini Udak masalah-

Hal tersebut sarna dengan kasus jual beli bertagai jenis

buah Spng bercampgr dalam sahr timbangan, atau menjual jelai

yang bercampur dengan gandum dalam sahr takaran. Jual beli

tersebut sah.

Pendapt ketiga, menyatakan bahwa jual beli di atas tidak

sah secara mutlak. wfh iil diriwayatkan oleh Al Baghawi dan

lainnya, karena objek yang dimaksud adalah minyak samin.

Sementara ia tidak diketahui bobotn5n, lain halnya dengan kasus

jual beli beberapa jenis buah, karena semuanya menjadi objek yang

drhrju.

ulama ma&hab Asy-Syafi'i menuturkan, ilusbasi masalah

dimana kemasan memiliki nilai sendiri. Jika ia tidak

maka jual belinya jelas tidak sah, tanpa khilaf ulama'
ini yaihr

bemilai,
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Sebab, penjual telah mensyaratkan sesuafu yang tidak bemilai dan
dia memungut pembayaran sebagai kompensasi timbangannya.

Kefujuh, apabila penjual berkata, uAku jual padamu
minyak samin ini seharga sepuluh dengan syarat aku juga
menimbang wadahnya, kemudian aku mengurangi harganya
dengan menguangi bobot wadah tersebut', maka di sini ada
beberapa tinjauan.

Ar-Ruyani dan ulama ma&hab kami mengatakan, apabila
dua belah pihak di saat akad mengetahui bobot wadah dan bobot
yang dikurangi, maka jual belinya sah. Apabila mereka berdua atau
salah satunya tidak mengelahuinya, maka jual beli ini tidak sah,
karena mereka tidak tahu apakah yang digugurkan ihr dua dirham,
jadi hargan5n 10 dirham, kurang atau lebih dari ihr. Artinya, harga
barang ini Udak diketahui.

Mereka menyatakan, kasus ini berbeda dengan masalah jika
penjual berkata, -Aku jual padamu minyak samin ini, setiap satu
kati, kemudian wadahnya, begitu juga bobot wadahnya', jual beli
ini sah, seperti keterangan yang telah dipaparkan sebelumnya.
Sebab, kesimpulannya jual beli seluruh minyak samin, setiap kati
seharga satu dirham. Jadi, ketidak tahuan bobot wadahnya tidak
masalah.

Cabang: Kami telah kemukakan sebelumnln bahwa
ketika seseoftmg membeli minyak satnin dan semisulrrya berikut
wadahnya tanpa ditimbang, maka jaul beli ini sah. Demikian
dinyatakan oleh jumhur.

Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli mengatakan, hal ini jika
kedua belah pihak melihat wadah tersebut kosong, dan
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mengetahui ketebalannya, atau ketebalan undah telah diketahui

dari kebiasaan yang berlaku. Apabila wadah kemasan punya

ketebalan yang berbeda-beda, maka jual belinSTa tidak sah'

Sebab, seandainya seseorang meniual minlrak sanin se@ra

terpisah dalam kondisi seperti ini (ketebalan kemasan berbeda-

beda), maka jelas jual beli ini tidak sah, karena tdak diketahui

kadamya. Jika dia menjual duaduanya (samin dan kemasan),

menunrt pendapat yang lebih utama, jual beliq;abatal.

Al Qadhi Husain mengatakan, seandainln kemasan samin

ini menufupi selunrh bagiannya dan pernbeli melihat dari atas

kemasan, di sini ada tinjauan hukum. Jika pinggiran kemasan ini

terhrtup, maka iual beli tersebut fidak sah- Namun iika

pinggirann3ra terbuka, akan tetapi bagian bahwarrya tertufup, maka

menumt ulama madzhab karni, jual beliqn iuga tr{ak sah'

Al Qadhi mengatakan, menumtku iual bdli ini sah, karena

dia melihat minyak sanin ini dari pinggiran kemasan, bukan dari

bawahnya, karena pada umumnya kedua bagian ini sama. Jika

penjual mengeluarkan samin yang lebih kerrtal dari baEan

pinggimya, maka khvnr ditetapkan bagi pernMfi- Hal ini sama

dengan kasus seseorang membeli sehrmpuk makanan, lalu dia

mengeluarkan dari bagian bawahnya yang datar-

Cabang: Al Baghawi dan Ashab merrgatakan, seandain5n

penjual berkata, ,'Aku jual padamu minlEk kasturi berikut

wadahnya. Setiap mi@al seharga sahr dinar," maka ini sama

dengan jual beli minyak saminberikut kemasanrrlra" setiap satu kati

seharga sahr dinar. Di sini terdapat beberapa masalah.
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Cabangr Kami telah jelaskan sebelumnya, ketika
seseorang menjual minyak sarnin berikut wadahnya tanpa
timbangan, maka jual beli ini sah. ulama madzhab Asy-Syafi'i
berpendapat, seandainya seseorang menjual susu yang bercampur
air, maka jual beli ini jelas tidak sah, tanpa khikfulana.

l-etak perbedaannya, bahwa objek yang dimaksud adalah
susu !,rang tidak bisa dibedakan dengan air dan tidak diketahui.
sdangkan dalam kastrs ini, ob;ek yang dimaksud adalah minyak
samin berikut wadahn5n. Ia dapat dibedakan (karena tidak
bercampur). Jadi, seperti kasus seseorang menjual budak berikut
baju Snng dikenakannSa, maka jual beli ini sah, menurut ijma.

Cabang: Apabila seseorang membeli barang makanan
padat dalam kemasan, seperti tepung, gandum, kurma kering,
anggur kering, dan sebagainya secara ditimbang, setiap kati
seharga safu dirham, dengan syarat ditimbang berikut wadahnya,
kemudian bobokrya dikurangi sesuai bobot wadah tersebut, maka
dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asysyafi'i yang
diriwayatkan oleh Al Maunrdi dan Ar-Ru5nni.

Perbma, jual beli ini fidak sah, karena barang padat tidak
perlu ditimbang berikut wadahn5n, karena ia dapat ditimbang
tanpa wadah. Al Maunrdi dan Ar-Ruyani mengatakan, Abu Ishaq
Al Manvazi cenderung pada pendapat ini.

Kdua,jual beli tersebut sah. Ini sesuai dengan konsekuensi
pernlntaan jumhur ulama madzhab kami. Demikian pendapat
yang benar, karena fidak ada faktor yang merusak (gharal dan
ketidak tahuan.
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Cabang: Apabila seseorang membeli minyak samin,

barang cair lainnya, atau barang lainnya dalam wadah, setiap sahr

kati seharga safu dirham, misalnya, dengan syarat ia ditimbang

berikut wadahnya, serta beberapa kati tertentu dikurangi dengan

bobot wadah ini dan wadahnya tidak ditimbang, maka jual beli ini

jelas batal, tanpa ada khilaf ulama. Sebab, adanya gharar yang

zhahir. Praktek ini termasuk perbuatan mungkar yang diharamkan

dan sering terjadi di pasar.

Asy-Syirazi & menyatakan, 'Ulama madzhab Asy-

Syafi'i berbeda pendapat soal iual beli lebah dalam

kunduj (sarang)nya. Abu Al Abbas berpendapat, bahwa
jual beli ini diperbolehkan, karena kadamya diketahui
saat lebah ifu keluar-masuk.

Di antara ulama madzhab kami ada

berpendapat, bahwa iual beli tersebut
diperbolehkan. Ini pendapat Abu Hamid Al Isfarayini,
karena terkadang lebah berada dalam kandang tidak
keluar.

Apabila anak-anak lebah ini berada di suatu

tempat dan seluruhnya terlihat, maka ia boleh diperiual-

belikan, karena ia diketahui dan bisa diserah terimakan.

Jadi, jual belinya diperbolehkan.'

yang
tidak
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l{ata kunduj artinSn adalah sarang lebah (khaliyah), kata ini
mempakan asing yang telah diadopsi dalam bahasa Arab.
Sedangkan kata khali5mh, kata asli dari bahasa Arab. Sarang lebah

dalam bahasa Arab juga disebut Al Kawamh.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Jual beli lebah

secara kolektif dipertolehkan, karena ia heunn suci dan
bernranfaat, sarna seperti burung merpati. Jika anak lebah

bergerombol di dahan pohon atau lainnya, dan semuanya bisa

dilihat, maka jual beli ini sah, tanpa l<hilafulama menurut kami.

Apabila lebah berada di dalam sarangnln, dan tdak
diketahui keluar-masukn3n, maka hal ini ternrasuk jual beli barang
yang tidak berada di tempat (ghai\.Penjelasan jual beli ini telah

disinggung sebelumn3p. Konsekuensi hukumnya dibedakan antara
jual beli barang ghaib png disebutkan ciri-cirinya dan yang tidak
disebutkan ciri-cirinya.

Jika calon pembeli mengetahui keluar-masuk lebah

tersebut, narnun tdak mengetahui apakah lebah tersebut keluar

sehrnrhn5ra atau tidak, -dimana jika kita berpendapat, bahwa jual

beli barang yang Udak berada di tempat tidak diperbolehkan-
mengenai jual belin5ra dalam kondisi demikian terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur. Keduanya telah

dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnla.

Pendapt perbnn, bahwa jual beli ini sah, karena pada

umurnn!,a calon pembeli lebah mengetahui jumlahnya, karena

kebutuhan menuntut demikian. Kita tidak mungkin melihat lebah

secara kolektif kecuali pada kesempatan png sangat singkat dan

kondisi yang langka. Seandainya disyaratkan melihat seluruh lebah
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ini, tentu jual beli lebah secara umutn akan dilarang. Tindakan ini

kiranya menyrlitkan.

Pendapt kdua, jual beli ini Udak sah- Sedangkan Ar-

Ruyani dan penyusun Al htisharmengesahkan pendapat ini.

Seandainya lebah tersebut terbang unfuk mencari sari

bunga, lalu pemilik menjualnya saat lebah{ebah ini terbang -
biasanya pada petang hari lebah tersebut kembali ke sarangnya,

seperti umulnnya terjadi- dan calon pembeli melihatrya sebelum

ia terbang, mengenai keabsahan jual belinya terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i, 9ilg diriwalntkan oleh Al

Mawardi, Ar-Ruyai, dan ulama lainnya.

Pendapat pertama, jual beli lebah ini tidak dipertolehkan.

Pendapat ini diputuskan oleh Al Baghawi, karena dalam kondisi

demikian ia tidak dapat dikendalikan. Maka, ia tidak sah dijual.

Sama seperti burung merpati dan burung jinak lainnya ketika dijual

dalam kondisi terbang.

Pendapat kdua, yang paling shahih, bahwa jual belinya

sah. Pendapat ini dikernukakan oleh hnu SuraU, yang diputuskan

oleh Al Mutawalli. sebab, pada umumnya lebah-lebah ini kembali

ke tempat semula. Jadi, ia boleh dijual seperti budak yang keluar

untuk suafu kesibukan. Berbeda dengan seluruh jenis burung,

karena ia dapat dicegah dan ditahan terbang dengan jaring yang

dipasang di kandangnya

Sedangkan lebah mau tidak mau hanrs tertang untuk

menghisap sari bunga. Seandainya lebah ditahan dari kebutuhan

ini, maka ia akan mati, dan tenfunya tidak bisa dimanfaatkan

tanpa ia tertang dan menghisap sari bunga yang bakal menjadi
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madu. Beda dengan burung yang dapat dimanfaatkan sekalipun
terkungkung di dalam kandang. Wallahu a'lam.

Cabang: Madzhab para ulama tentang dalil jual beli lebah.
Kami telah kemukakan bahwa madzhab kami memperbolehkan
jual beli lebah. Pendapat ini didukung oleh Ahmad, Muhammad,
dan AI Hasan.

Abu Hanifah berpendapat: l-ebah Udak boleh diperjual-
belikan sama seperti kumbang dan serangga lainqp. Sedangkan
ulama ma&hab Asysyafi'i berargumen bahwa lebah adalah
hewan suci yang bermanfaat. Karena ifu, ia boleh diperjml-belikan
seperti halnya kambing. Lain halnfra da"rgan kumbang dan
serangga lainngra yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi & menyatakan, 'Janin yang berada di
dalam penrt heuran fidak boleh diperjual-belikan. Hal ini
sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar
rg, bahwa Nabi $ melarang majr.

Majr adalah membeli janin lrang masih dikandung
induknya- Alasan lainrya, bahwa bisa jadi ifu memang
janin, bisa juga udara. Ini termasuk ghanr yang fidak
dibuhrhkan-

Jika memang lang dikandung herran ihr adalah
janin, tentu ukuran dan sifat-sifatnya fidak diketahui.
Hal ini juga tergolong gharar yang fidak diperlukan.
Jadi jual beli barang seperti ini fidak diperbolehkan-

36 ll ot Aoi*r'SyoahAl Muhadzdzab



Apabila ..:,s@E€ofdng meniual
mensyaratkan dia mengandung janin,
dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, jud beli tersebut tidak
wujud dan sifatnya tidak diketahui

Kdua, iual belinyii diperbolehkan,'karena secara
zhahir janin tersebut telah ada.

Ketidak tahuan terhadapnya tidak berpengaruh
negatif. Janin hewan fidak mungkin dilihat, karena itu
hal'terseb&t" dimaafkan'sekalip,un''tidak teilihat,' seperti
perabotan rumah-"

Penjelasanz ....
\ ;. al.t

Ha$its hnu Umar diriunyatkan

mengisyaratkan kedha'ifan hadits

mertdha 'i[<annya-

Maft adalah jual beli janin, seperti dijelaskan oleh Asy-
Syrrazi. Ulama sepakat membatalkan jual beli ianin, juga

membatalkan jual beli sperrna yang ada dalam fulang rusuk hewan
pejantan. hnu Al Mundzir, Al Mawardi, dan lainnya mengutip ijma
dua kasus ini, karena hal" ini mengandung gharar dan didukung
beberapa hadits, seperti dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Jika seseorang menjual kambing, sapi, unta, kuda, budak

wanita, atau yang lainnya dan mensyaratkan sedang mengandung
janin, maka mengenai keabsahan jual beli in-i terdapat khilaf yarry

masyhur yang dirivuayatkan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama. Di
sini terdapat dua pendapat. Jama'ah meriwayatkan ada dua

,binatang, dan
di sini terdapat

sah, karena

oleh Al Baihaqi. Beliau
ini. Yahya bin Ma'iin
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pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dalil keduanya ada dalam kitab
ini.

Pendapat yang paling shahih, menunrt ulama ma&habi,,
kami, bahwa jual beli tersebut sah. Ada juga Snng berpendapat,
batal. Menurut sahr pendapat, jual beli budak wanita dengan s:,ra ?t' ,

sedang harnil, sah hukumnya. Ar-Ruyani dan Imam lainnlra

meriwaSntkan pendapat ini. Mereka menlntakan: Bahwa hamil

dalam jual beli budak wanita merupakan cacat, jadi penjualg4r:,

Sedangkan menurut pendapat Asy$afi'i yang masyhur,

bahwa kasus ini mengacu pada dua pendapat.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Dua pendapat ini
merujuk pada dua pendapat AsySyafi'i Snng masyhur tentang
kehamilan, apakah pedu diketaui atau tidak?

Pendapt perhma, bahwa ia perlu diketahui, sebagai

Iandasan hul$m. Penjual berhak mendapat tambahan
pembapran "'r ' i

Pendapt kdua, tidak perlu diketahui dan tidak punln
hukum, serta tdak berpenganrh terhadap harga. Aslrsyirazi :

mengemukakan dua pendapat AsySyafi'i pada akhir bab pertama

dalam pembahasan: Jual Beli. Penjelasan dua pendapat ini telah

dikemukakan. Jika kita berpendapat, bahwa ia perlu diketahui,

Apabila penjual berkata, "Aku jual padamu budak wanita ini',
dan kandunganngd," atau "Kambing ini dan janinnya," atau

"beriktrt janinnya", atau "Aku jual padamu kambing ini dan air susu

yang terkandung dalam susunya", maka dalam hal ini terdapat dua
pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang masyhur.
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Pertama, yang paling shahih, jual beli ini fidak sah.

Pendapat ini didukung oleh hnu Al Haddad dan Syaikh Abu Ali
As-Sanaji, karena hal ini telah menjadikan sesuahr 1ang tidak
diketahui sebagai objek jual beli berikut sesuatu yang diketahui.

Lain halnya dengan jual beli hewan dengan s5arat sedang

mengandung janin, karena ifu merupakan sifat dari perrjual. Jadi,

mungkin hamil, mungkin juga tidak.

Kdua, jual belinya sah. Pendapat ini didukung oleh Sl,nikh
Abu Zaid. Dia mengutip pendapat ini dalam Al kyan dari
mayoritas ulama. Sebab, secara mutlak, redaksi ini masuk dalam
jual beli. Jadi, penyebutan kandungannya Udak masalah. Jtstuq
dia menjadi penegas dan penjelas konsekuensi pembelian barang

tersebut.

Pendukung pendapat ini menjelaskan, redaksi ini sama

seperti ucapan seorang penjual, "Aku jual padamu delima ini
berikut bilinya" atau "kelapa ini berikut santannya,u iual beli ini jehs

sah. Padahal, jika dia menjqal santan ini secara tersendiri, maka
jelas sah.

' Al Qadhi Abu Ath-Thayib mengatakan, sEroglanya khilaf
tersebut juga berlaku pada masalah jual beli delima dan kelapa.

Menurut ma&hab, dua jual beli ini jelas sah.

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu iubah ini dan
isinya,u atau uberikut isinya", maka dalam hal ini terdapat dua

pendapat:

Pertama, tanggapan atas kasus ini terdapat dua pendapat

ulama fitlt AsySlnfi'i seperti pemyataan penjual, 'Aku iual
kambing berikut janinnya."
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Kdua, jual beli ini sah menurut safu pendapat. Pendapat

yang paling shahih, menyatakan bahwa jual beli ini jelas sah.

Sebab, isi masuk dalam barang yang dinamakan jubah. Jadi,

penyebutan isi sebagai penegas kata "jubah,u lain halnya dengan
janin.

Selain itu, keberadaan isi jubah jelas meyakinkan, berbeda

dengan janin. Jika kita berpendapat, bahwa ilustrasi ini batal, maka

Abu Ali As-Sanaji mengatakan, dalam kasus keabsahan jual beli
jubah, kesuciannya, dan bagian dalam jubah, terdapat dua

pendapat terkait pembedaan jual beli ini.

Dalam ilustasi jual beli budak wanita (dan kandungannya)

dan kambing (berikut janinnya) seluruhnya batal, karena isi dapat

diketahui nilainya. Imam Al Haramain mengatakan, rincian kasus

ini bagus.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya

seseorang menjual hs;.ran atau budak yang sedang mengandung
janin dan mensyaratkan lahimya sebagai bagian 1nng dijual, maka
jual beli ini tidak sah, tanpa khilaf ulama. Penlnrsun ,4s5rS5amil

dan ulama madzhab kami berargumen, bahwa qprat tersebut tidak
dapat dipenuhi.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, hukum jual beli
telur dalam perut bumng, sama seperti kandungan budak wanita
dan janin her,van temak dalam seluruh hukum yang telah kami
kemukakan di depan.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa

seandainya seseorang menjual hewan dengan syarat air susunya
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banyak, maka di sini terdapat dua riwayat pendapat yang

masyhur:

Pertama, yang paling shahih, bahwa dalam kasus ini
berlaku dua pendapat dalam jual beli dengan syarat hewan sedang

mangandung janin. Akan tetapi, pendapat yang mengesahkan

dalam hal ini lebih kuat.

Kdua, jual belinya sah secara mutlak. Sebab, syrarat ini
merupakan sifat hevuan (betina) yang tidak berkonsekuensi

terhadap adanya air susu saat akad. Hal ini sarna dengan sSnrat

kitabah dalam jual beli budak.

Apabila pembeli mensyaratkan adanya air susu dalam

kantong susu saat ifu juga, maka di sini berlaku dua pendapat

tentang syarat kehamilan. Dimana pendapat yang paling shahih

menyebutkan, bahwa jual beli ini sah.

Jika pembeli mensyaratkan het'r,ran ini diperah setiap hari
dalam jumlah air susu tertenfu, maka jual beli ini batal, tanpa khilaf
ulama. Sebab, hal tersebut tidak mungkin diketahui, dan tidak bisa

dibatasi. Jadi, akad tidak sah, sarna halnya mensyaratkan budak
yang dijual mampu menulis sepuluh halaman setiap hari.

Cabang: Apabila penjual mensyaratkan hevuan yang dijual

sedang mengandung janin dan banyak susunya -dan kami
mengesahkan jual beli ini- lalu pembeli tidak mendapati harran
tersebut demikian, maka dia berhak khiyar. Tidak ada khilafdalam
kasus ini, sama seperti kasus penjual mensyaratkan bahwa budak
yang dijualmampu menulis, temyata tidak demikian.
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Cabang: Kami telah kemukakan bahwa jual beli

kandungan hukumnya batal, berdasarkan rjma' ulama. Ulama
madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, baik dia menjualnya pada

pemilik induknya atau pada pihak lain. Namun lain halnya dengan

kasus orang yang menjual buah sebelum siap panen pada pemilik
pohon, maka jual beli ini jelas sah menurut salah safu pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i, karena buah tersebut telah dilnkini
wujudnya dan sifatnya telah diketahui, berbeda halnya dengan
janin.

Cabang: Apabila seseorang menjual hewan yang

mengandung janin atau budak wanita yang sedang hamil secara

mutlak, maka janin yang dikandungnya masuk dalam jual beli
tersebut, berdasarkan ijma'.

Seandainya seseorang menjual hewan tersebut selain

kandungannya, maka jual beli ini tidak sah menurut pendapat yang

shahih. Pendapat ini diputuskan oleh AsySyirazi dalam pasal akhir
dalam bab ini, begihr juga dengan jumhur ulama ma&hab kami.
Seperti kasus seseorang yang menjual heunn selain safu

anggotanyra. Ulama sepakat jual beli ini Udak sah.

Imam AI Haramain dan lainnya meriwayatkan bahr,rn dalam

kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih AslrSyaf i. Pendapat

madzhab sebagaimana diputuskan oleh AsySyirazi dan jumhw
ulama ma&hab kami, bahwa jual beli ini tidak sah.

Seandainya induk binatang yang dijual ini milik seseorang

dan janinnya milik orang lain lewat wasiat dan sebagainya, lalu

sang induk dijual pada pemilik janin atau pada orang lain, atau
juga seseorang menjual budak wanita yang sedang hamil dengan
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orang merdeka, maka dalam hal ini terdapat dua riwapt
pendapat:

Pertama, pendapat yang paling shahih adalah pendapat
yang diputuskan oleh jumhur ulama, bahwa jual beli ini tidak sah,
karena janin tidak masuk dalam akad jual beli tersebut. Maka,
seolah ia dikecualikan.

Kdua, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i
lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali.

Beliau memilih untuk mengesahkan jual beli ini. Al Ghazali
menjelaskan di beberapa tempat dalam Al Wasith, bahwa menurut
pendapat yang paling shahih, jual beli budak wanita yang sedang

hamil dengan orang merdeka hukumnya sah. Pendapat ini tidak
seperti yang beliau kemukakan. Bahkan, pendapat shahih yang
dipufuskan oleh jumhur ulama menyatakan, bahwa jual beli ini
batal.

Apabila seseorang menjual mismis, dan mengecualikan
unfuk dirinya hasilnya, atau menjual kapas dan mengecualikan
kayr unh.rk dirinln, maka jual beli ini batal, tanpa l<hilafularna.

Seandainya seseorang menjual kambing yang sedang

mengandung janin dan mengecualikan air susunya, maka jual beli
ini menurut madzhab tidak sah. Pendapat ini diputuskan oleh
jumhur ulama. Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i syadz yang sangat dha'if, yurg menyatakan bahwa jual beli
tersebut sah, pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Penyrsun
As5rSyamil mengemukakan kemungkinan itu bagi dirinya. Beliau
menyatakan, karena dia bisa menyerahkan pokoknya tanpa syarat
yang lain, dengan cara memisahkannya saat itu juga, lain halnln
dengan kandungan.
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Cabang: Apabila kita berpendapat dengan pendapat

madzhab, bahwa tidak boleh menjual budak wanita tanpa
kandungannya, ketika induknya milik satu orang dan bakal bayinya

milik orang lain, lalu kedua belah pihak mewakilkan pada

seseorang unhrk membeli keduanya dengan sifat yrang sama; atau
salah satu pihak mewakilkan pada pihak lain untuk membeli

miliknya, lalu dia menjualnya, maka jual beli ini tidak sah,

sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Ruyani dan lainnya.

Mereka menyatakan, karena masing-masing pihak tidak
berhak melakukan akad untuk dirinya sendiri. Karena itu,
perwakilan di sini tidak sah.

Cabang: AsSrSyafi'i dalam Kitab,4sh-Sharf menyatakan,

Udak ada baiknya menjual hev.ran temak dan mensyaratkan
janinnya. Ulama ma&hab AsySyafi'i dan yang lainnya

menyatakan, Al lqaq, artinya kandungan. Demikian menurut salah

sahr pendapat. Yaifu, melarang jual beli heuan temak dengan

syarat sedang mengandung janin. Demikian penafsiran ulama
madzhab kami. Atau hal ini juga dapat ditafsirkan, bahwa pembeli

mensyaratkan pengecualian janinnya unfuk penjual.

Cabang: Dalam kasus ini, ulama madzhab kami
menyatakan larangan yang masyhur tentang jual beli mulaqih darr

mudhamin. Mulaih yaitu menjual janin yang terdapat dalam perut

her,rnn lrang mengandung. Sedangkan mudhamin, sperrna yang

terdapat dalam tulang punggung pejantan. Demikian penjelasan

ulama madzhab kami, jumhur ulama, dan ahli bahasa.
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Di antara ahli bahasa lrang mengemukakan pengertian di
atas yaitu Abu Ubaidah, Abu Ubaid, Al Azhari, Al Hirawi, Al
Jauhari, dan masih banlak lagi.

Malik bin Anas dan penyusrn Al Mujmal serta N Muhkam,
menjelaskan, bahwa mudhamin adalah bakal janin yang terdapat
dalam perut her,van betina. Pendapat ini dha'if, karena definisi ini
tertukar dengan mulaqih.

Ulama menyatakan, bentuk tunggal mulaqih yaifu
malquhah, sementara benfuk tunggal mudhamin bisa midhman
atau madhmun Benfuk pertama seperti kata miqdam yang
jamaknya muqadim, sedang bentuk kedua seperti kata majnun
yang jamaknya majanin. Penyusun Al Muhkam mengisyaratkan
pada bentuk pertama, sedangkan Al Azhari pada benfuk kedua.

Sperma yang terdapat dalam ful*g punggung heuan
pejantan disebut mudhamin, karena Allah & meminjamkan
sperna di punggungnya, seolah sperrna itu menanggunginya.

***

AslrSyirazi *s menyatakan,'Tidak diperbolehkan
jual beli $rsu yang berada dalam kanfungnya. Demikian
ini berdasarkan keterangan yang diriwa5ptkan oleh lbnu
Abbas rg, dia berkata: Jangan kalian jual bulu yang
masih ada di punggung domba; dan jangan kalian jual
susu yang masih ada di kanfungnya. Sebab, kadarnya
fidak diketahui.

Tidak jarang calon pembeli mengira kanfung susu
ini penuh dengan air susu, padahal ifu amin- Di
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samping itu, ciri-ciri barangnya tidak diketahui. Sebab,
terkadang air susu bersih, ada juga yang keruh.
Demikian ini termasuk gharar yang tidak diperlukan-
Karena ifu, jual belinya tidak diperbolehkan."

Penjelasan:

Atsar yang bersumber dari Ibnu Abbas ini shahih,

diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi. Mereka berdua

meriwayatkannya secara marfu'dengan sanad yarrg dha'if.

Al Baihaqi mengatakan, hanya Umar bin Farukh yang me-

marfil-l<an atsar ini, namun tidak kuat. Al Baihaqi melanjutkan,

pendapat yang mahfuzh, bahwa atsar ini mauquf. Beberapa nash

Asy-Syaf i dan ulama madzhab kami sepakat untuk membatalkan

jual beli air susu dalam kanfung susunya, sesuai dengan alasan

yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Alasan lainnya, bahwa tidak mungkin menyerahkan air susu

tanpa bercampur dengan unsur lain yang baru terjadi. Alasan ini,

menumt lmam Al Haramain, dapat diterima.

Seandainya penjual berkata, 'Aku jual padamu air susu

yang ada di dalam kantung susu kambing atau sapi ini dengan

takaran kati." Dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, menumt pendapat madzhab, bahwa jual beli ini

batal. Pendapat ini dipufuskan oleh mayoritas ulama, karena

objeknya tidak diketahui, sekalipun keberadaan kadarnya diyakini

ada.
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Kedua, di sini berlaku dua pendapat tentang jual beli bamng
yang tidak berada di tempat yang diriwayatkan oleh AI Mutar,rnlli
dan ulama lainnya.

Seandainya seseorang memerah air susu lalu dia melihatnya
kemudian berkata, "Aku jual sekati air susu yang ada di dalam
kantungnya," di sini terdapat dua orrajh masyhur dalam beberapa
kitab kalangan ulama Khurasan, yang dikemukakan oleh Al eadhi
Husain, Imam Al Haramain, Al Faurani, Ar-Ruyani, dan ulama
lainnya.

Pertama, jual beli ini Sfr, seperti kasus pembeli yang
melihat sampel cuka atau susu dalam sebuah wadah.

Kedua, yang paling shahih, jual beli tersebut tidak sah,
karena objek yang dijual bercampur dengan unsur lainnya yang
diperah dari kantung susu sedikit demi sedikit. Al eadhi Husain,
Ar-Ruyani, dan ulama lainnya mengesahkan jual beli ini.

Seandainya seseorang menerima air susu dalam takaran
tertentu dari kanfung susunya, dan dia memuhrskan unfuk
menyumbatrya kemudian menjual air susu yang terkandung di
dalamnya, mengenai sah tidaknya jual beli ini, Al Ghazali daram .4/
Wasith mengemukakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.
Kutipan ini aneh, hampir tidak ditemukan kutipan sejenis dari
ulama lainnya. menurut pendapat yang shahih, bahwa jual beli
tersebut batal.

Cabang: Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan
jual beli hewan yang kanfung susunlra penuh, sekalipun susunya
tidak diketahui. sebab, hukum air susu ini mengikuti hukum
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hewannya. Dalil keterangan ini bersumber dari As-Sunnah yaifu

hadits tentang musharah.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli air susu

dalam kanfungnya, kami telah sebutkan bahwa menurut madzhab

kami jual beli ini batal. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama,

di antaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Muhajid, Asy-Sya'bi,

Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan hnu Al Mundzir.

Thawus mengatakan, "Jual beli air susu ini sah secara

ditakar." Sa'id bin Jubair berpendapat, "Jual belinya

diperbolehkan.' Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Membeli susu

kambing selama sebulan diperbolehkan.'

Pendapat yang sama diriwayatkan dari Malik dan
Muhammad bin Maslamah Al Maliki69. Mereka menyatakan:

Biasanya kadar dan sifat air susu yang berada di dalam kanfungnya
telah diketahui. Mereka mengqiyaskan kasus ini dengan kasus

seseorang yang menyewa seorang perempuan unhrk menlrusui

anaknya selama sebulan. Ser,vaan ini sah dan dia berhak atas air
susunlla.

Lllama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan argumen
yang dikemukakan oleh Asy-Syimzi. Kami mengemukakan

69 Dia adalah Muhammad bin Maslamah bin Hisyam bin Ismail, Abu Hisyam.
Hisyram, kakek Muhammad bin Maslamah seorang pernuka Madinah. Muhammad
meriwayatkan hadits ini dari Malik. Dalam Atlz-Thabqah Al Wasithi, Muhamrnad bin
Maslamah masuk dalam Ashab Malik. Dia seorcng ahli fiqih Madinah, dan omng
paling ahli fiqih pada zamannlra.

Dia periuapt /srQ#, menyusun beberapa kitab fiqih yang dijadikan rulukan ulama
generasi sesudahnya. Dalam Ad-Dibaj disebutkan, Muhammad bin Maslamah
periwayat yang tsiqah, terpercalra, dan hujjah, terkenal sangat alirn dan bersifat wara'.
Dia wafat tahun 206 H.
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pendapat tersebut dari atsar yang bersumber dari hnu Abbas, di
samping dia Udak diketahui dan bertentangan dengan hadits
shahih tentang larangan jual beli gharar

Pemyataan mereka "Biasanya kadar dan sifatnya diketahui'
tidak bisa diterima. Perbedaan kasus ini dengan kasus menyerrra
perempuan yang dapat menSmsui, adalah kebutuhan menunfut
untuk menyerrrJa perempuan tersebut, lain halnya dengan kasus ini.
wallahu a'lam-

***

Asy.Syirazi *ls mengatakan, "Tidak diperbolehkan
jual beli bulu lrang masih ada di punggung domba,
berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas. Selain ifu, fidak
jarang hewan mati sebelum dikulifi, sehingga bulunp
menjadi mutanajis- Demikian ini termasuk gharar yang
tidak dibutuhkan. Praktek ini tidak diperbolehkan.

Selain ifu, menyerahkan bulu tersebut tdak
mungkin, kecuali dengan cara mencukurnSla dari tempat
asalnya. Pencukuran ini fidak dapat dilakukan tanpa
menyakiti hewan tersebut- Tindakan tersebut fidak
diperbolehkan-"

Penjelasan:

Pemyataan AsySyirazi,
Abbas," maksudnya adalah

sebelumnya-

"Berdasarkan pemyataan

yang disebutkan pada

hnu
pasai
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Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa
jual beli bulu yang masih ada di punggung domba fidak

diperbolehkan, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh

Asy-Syirazi, baik disyaratkan mengulitinya seketika ihr maupun

tidak disyaratkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Ini
pendapat qndzdan juga dha'if.

Seandainya seseorang menerima jaminan berupa bulu,

yaitu hMa tidak tetap yang dihimpunnya, dan berkata, 'Aku jual

padamu harta ini', maka jual beli ini sah, tanpa khilaf ulama.

Demikian pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan

Al Ghazali. Sama seperti kasus seseorang menjual pohon di satu

tempat. Di sini terdapat kemungkinan hukum lain, karena dia

dapat mengubah objek yang dijual, berbeda halnya dengan tanah.

Sebab, tanah tidak akan berubah dengan menumbangkan pohon

ifu dan lainnya.

Cabang: Ulama madzhab Asy$nfi'i sepakat atas

bolehnya jual beli bulu yang masih ada di punggung haluan yang

disembelih, karena menetapkan bulu tersebut secara utuh sangat

memungkinkan tanpa ada bahaya. [-ain halnSn dengan jual beli

bulu di saat hewan masih hidup. Di antara ulama yang

menegaskan masalah ini, yaitu Al Baghawi dalam At-Tahdzib, dia

tidak menyebutkan selain pendapat ini.

Al Baghawi berpendapat dalam kitabnya Syamh

Mukhbshar Al Muzani, bahwa ulama madzhab kami mengatakan,
jual beli tersebut diperbolehkan. Beliau menambahkan, menunrtku,

tidak boleh menjual kepala hewan sebelum dikuliti. Pendapat

madzhab sebagaimana dikemukakan oleh ulama madzhab kami.
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Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat, bahwa

boleh metr,rasiatkan air susu yang berada dalam kantung susu

hewan dan bulu yang masih berada dalam punggung domba,
karena wasiat menerima unsur gharar dan ketidaktahuan. Di
antara ulama yang menegaskan masalah ini adalah Al Baghawi

dalam kitabnya, At-T:ehdzib dan Syarah Mukhtashar Al Muani,
begitu juga ulama lainnya-

Al Baghawi dalam Syarah Al Mukhtashar menyatakan,
uBulu he',ryan dicukur menumt kebiasaan yang berlaku." Al
Baghawi menambahkan, "Barang yang ada pada saat berwasiat,

maka barang ifu diberikan kepada penerima wasiat menurut adat

yang berlaku; sedangkan barang yang selain itu diberikan pada ahli

waifis. Apabila kedua belah pihak bersengketa soal kadar wasiat

tersebut, maka yang dimenangkan adalah pernyataan ahli waris
yang dilnratkan dengan sumpahnga.'" ' '-" . 

' ' '- 
.'

Cabang: Madzhi piru ut*" ten*g jual beli bulu yang

masih ada di punggung domba. Karni telah terangkan bahwa

madzhab kami membatalkan jual beli ini. Pendapat ini
dikemukakan oleh jumhur ulama. Ar-Ruyani mengutipnya dalam

Al Bahrdari jumhur.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnrl Abbas, Abu
Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. hnu AI Mundzir

menyatakan, 'Aku sependapat dengannya. Sa'id bin Jubair,

Rabi'ah, Malik, laits bin Sa'ad, dan Abu Yusuf mengatakan,

"Diperbolehkan menjual bulu dengan syarat pencukurannya

dilakukan tidak jauh dari waktu jual beli. Seperti bolehnya jual beli

kurma segar, dedak, dan kubis."
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Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan alasan

yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Mereka menanggapi qlyas

bahwa pengecualian seluruh jenis barang ini dari induknya tanpa

merugikan, sangatlah mungkin, lain halnya dengan bulu.

Asy-Syirazi #s menyatakan, 'Jual beli hanya
diperbolehkan dengan pembayaran yang diketahui
sifatnSn. Apabila seseorang membeli dengan
pembayaran yang muflak di suatu tempat lnng fidak
terdapat mata uang yang dikenal, maka jual beli ini
fidak sah- Sebab, pembayaran (tsamanl merupakan
kompensasi dalam jual beli. Karena ifu, fidak boleh
melakukan jual beli dengan pembalnran yang tidak
diketahui sifatnSn, sebagaimana barang pesanan.

Apabila seseorang membeli dengan pembayaran
tertenfu, hanya pembayaran inilah lrang digunakan,
karena ia sebagai kompensasi, maka ditetapkan dengan
penentuan tersebut seperti objek jual beli-

Apabila dua belah pihak atau salah satunyra fidak
nnelihat alat pembayaran yang digunakan, maka dalam
hal ini berlaku dua pendapat, 

-ebagaimana 
telah kami

kemukakan- dalam jual beli barang lrang belum dilihat
oleh dua belah pihak atau salah seoftmg dari mereka.'

Penjelasan:
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Pemyataan AsySyirazi, "Pembayaran sebagai kompensasi

l'iwadh) dalam jual beli," mengecualikan imbalan dalam hibah
menunrt salah satu dari dua pendapat. Ulama madzhab Asy-Syafi'i

mengatakan, "Disyaratkan alat pembayaran diketahui sifatnya. "

Apabila seseorang berkata, "Aku jual rumah ini, seharga

beberapa dinar," atau "seharga beberapa dirham," dan rumah
tersebut sudah dilihat oleh dua belah pihak, maka jual beli ini sah.

Baik mereka mengetahui kadamya maupun Udak. Kasus ini telah
disinggung dalam kasus jual beli tumpukan bahan makanan tanpa
ditimbang.

Apabila seseorang berkata, *Aku jual padamu dengan dinar
yang ada di rumahku" atau "ada dalam kepemilikanku," atau

"dirham yang berada di rumahku. Jika kedua belah pihak telah
melihat rumah tersebut sebelumnya, maka jual beli ini sah. Namun
jika tidak demikian, maka dalam hal ini terdapat khilaf ulama
dalam jual beli barang yang tidak berada di tempat.

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu dengan dinar dalam

tanggunganmu," atau "dengan harga 10 dirham dalam

tanggunganmu," atau ubeberapa dirham" secara mutlak, maka

ulama sepakat dalam praktek ini disyaratkan mengetahui jenis

dirham tersebut.

Apabila di suatu negara terdapat satu mata uang atau

beberapa mata uang, tetapi yang dominan hanya satu mata uang,

maka mata uang tersebut ditukar dengan satu mata uang itu atau

dengan mata uang yang dominan. Jika berupa uang logam,

penyebutan dirham secara mutlak difukar dengannya. Pendapat ini
ditegaskan oleh Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dan lain{ain. Jika penjual
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menentukan mata uang yang lain dalam akad tersebut, maka

hanya mata uang ihr yang berlaku.

Cabang: Kami telah jelaskan dalam bab zakat emas dan

perak mengenai bolehnya bermuamalah dengan dirham yang tidak

mumi. Jika bahan campuran dirham ini diketahui bobotnya, maka

bermuamalah dengannya hukumnya jelas sah. Namun jika unsur

campurannya tdak diketahui, maka dalam kasus ini terdapat

empat pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Perbma, yang paling shahih, muamalah dengan dirham

tersebut sah secara tertenfu dan dalam tanggungan.

Kdua, tdak sah.

Ketiga, sah secara tertenfu, namun jual beli tidak ditetapkan

dalam tanggungan, fidak pula transaksi 1nng lain.

Keempat, jika bahan campuftrnnya dominan, maka jual beli

dengan dirham ini tidak sah. Jika tidak dominan, maka dia sah.

Dalam kasus ini Asy-Syirazi menjelaskan alasan beberapa

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, cabang kasus, dan faedahnp.

Ulama ma&hab AsySyafi'i mengatakan, "Jika kita

berpendapat dengan pendapat yang shahih, -jual beli ini sah

secara mutlak- maka akad ini diarahkan pada dirham yang

disebut secara mutlak."

Seandainya seseorang menjual dengan dinar campuran

kemudian temyata kandungan peraknya sangat rendah, maka dia

berhak mengembalikannya menurut ma&hab. Pendapat ini

diputuskan oleh jumhur. Ash-Shaimuri meriwayatkan dari Syaikh-
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nVo, Abu Al Abbas Al Bashri, dalam kasus ini beliau

mengemukakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, harus mengembalikan mata uang tersebut-

Kdua, tidak ada khiyar, sebab dalam hukum asli unsur

campuran dirham ini telah diketahui.

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh penyusun Al Ba5nn,

fu-Rafi'i, dan lainnya.

Cabang: Apabila di suatu negara berlaku dua mata uang

atau beberapa mata uilg, dan tidak ada yang dominan, maka jual

beli di sana tidak sah sebelum menentukan mata uang yang

digunakan. Dalam masalah ini tidak ada khilaf ulama. Sebab,

sebagian mata uang tidak lebih utama dari yang lain.

Cabang: Ulama ma&hab AsyS5nfi'i mengatakan:

Taksimn barang yang rusak menggunakan mata uang yang

dominan. Jika di suafu negara terdapat dua mata uang atau lebih,

dan tidak ada 5rang dominan, maka hakim menetapkan sahr mata

uang sebagai acuan. Tidak ada khilafulama dalam masalah ini-

Cabang: Seandainya terdapat safu pembayaran yang

dominan, apakah pembayaran yang disebutkan s@ara muflak

diarahkan padanya? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i yang masyhur dalam sebuah riwayat dari kalangan

ulama Khurasan.
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Pertama, yang paling shahih, pembayaran tersebut diganti

dengan jenis yang dominan, seperti kasus mata uang.

Kedua, tidak boleh ditukar, karena fungsi mata uang sama,

lain hanya dengan pembayaran.

Ilustrasi masalah ini, contohnya seperti seseorang menjual

satu srla'gandum dengan satu srla' jenis yang sama atau dengan
jelai dalam tanggungan; gandum dan jelai ini ada di negara

tersebut dalam golongan yang diketahui atau yang dominan dan

Udak akan tertukar, kemudian setelah akad barang ini didatangkan

dan diserahkan kepada pembeli di majelis akad.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Seperti

halnya akad dengan pembayaran yang mutlak diarahkan kepada

mata uang yang dominan, dari segi jenisnya. Demikian pun dari
segl sifafurya, yang juga sarna diarahkan kepada uang yang

dominan.

Apabila seseorang menjual seharga safu dinar atau

beberapa dinar, sementara mata uang png berlaku di negara ifu
dinar mumi, maka pembayaran tersebut menggunakan mata uang

dinar mumi. Sebaliknya, jika yang berlaku dinar campuran, maka

pembayaran menggunakan dinar tersebut. Demikian pendapat

yang dikutip oleh Ash-Shaimuri dan pen!rusun Al Bayan dari ulama

madzhab kami.

Mereka menyatakan, "Kecuali jika nilai mata uang yang

ditukar berbeda, maka jual belinya fidak sah.u Ar-Rafi'i
mengatakan, "Seandainya ada afuran yang berlaku, bahwa penjual

mengambil setengah harga dari sahr mata uang dan setengah

lainnya dari mata uang yang lain, atau mengambil menurut
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penisbatan yang lain, maka mengacu pada qiyas ini, jual beli ini

sah, dimana hal ini diarahkan pada aturan tersebut.

Apabila aturan yang berlaku, dimana terkadang bertransaksi

dengan mata uang ini dan terkadang dengan mata uang yang lain,

lalu antara keduanya tidak ada selisih harga, maka jual beli dan

pesanan apa pun dengan alat fukar tersebut hukumnya sah.

Namun jika terdapat selisih antara dua mata uang ini, maka jual

beli tersebut tidak sah. Hal ini sama seperti kasus di dalam satu

negara terdapat dua mata uang yang dominan, dan salah satu

pihak menyebutkan mata uang secara mutlak.

Seandainya seseorang berkata, "Aku jual padamu seharga

seribu dirham yang mumi dan campuran," maka dalam hal ini

terdapat dua pendapat ulama fikih AsyS5nfi'i.

Pertama, yang paling shahih, menyatakan bahwa jual beli

ini batal karena tidak ada penjelasan tentang kadar lnng mumi dan

yang campuran.

Kedua, jual beli tersebut sfr, dan diarahkan pada

pembelian setengah barang.

Ar-Raf i menyatakan: Sangat mungkin pendapat ini berlaku

dalam kasus penjual yang berkata, "Aku jual padamu seribu

seberat emas dan perak." Menurut hematku (An-Nawaw$, bahwa

kasus di atas tidak berlaku dalam pem5rataan ini. Perbedaannln

terletak pada banyaknya selisih antara emas dan perak, sehingga

unsur gharar sarrgat besar.

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu seharga seribu

dirham yang diterima atau yang bersih," maka jual beli ini tidak

sah, karena kebiasaan penyebutan batasan ini tdak berlaku.
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Penjelasan ini diutarakan oleh Ash-Shaimuri dan penyusun l/
Bayan.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan:

Seandainya seseorang berkata, "Aku jual padamu dengan safu

dinar mumi;" lalu dia membawa dua dinar mumi; dan timbangan

keduanya safu mitqal, maka dia harus menerima keduanya,

karena fujuannya tidak berbeda. Jika dia membawa safu dinar
mumi jrang bobotrya sahr setengah mitsqal, penlnrsun At-
Titimmah menyatakan, bahwa dia harus menerimanya, dan

kelebihan ini menjadi amanah di tangan penjual.

Pendapat yang benar yang didukung oleh para muhaqqiQ

menyatakan bahwa penjual tidak harus menerirnmya, karena

dalam, sylykah ter.dapat .unsur . gharar, Perrylrsun, Al,, B-ayan darr

ulama lainnya menjelaskan, bahwa penjual tidak harus menerirna

kelebihan tersebut. Seandainya kedua belah pihak suka sama suka,

maka penerimaan ini diperbolehkpl.

Selanjutnya, jika salah satu pihak hendak memecah dinar
ini sedang pihak lain melarangnya, maka jual beli ini tidak
diperbolehkan, karena pembagiaan ini mengandung gharar.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Seandainya

,seseorang menjual dengan ,harga"setengah dinar murni dengan

syarat berbentuk lingkaran, maka jual beli ini diperbolehkan, jika

hal itu mudah didapatkan. Jika dia tidak mensyaratkan berbentuk

lingkaran, dan bobotnya setengah mitsqal, -jika pembeli

rnenerimanya secara mumi lebih dari setengah mitqal dao kedua

belah pihak suka sama suka untuk memiliki bersama- maka jual

beli ini diperbolehkan.
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Jika salah satu pihak menolak kepemilikan bersama atas

dinar tersebut, maka jual beli ini jelas tidak diperbolehkan, karena

alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Seandainya seseorang menjual sesuafu seharga setengah

dinar mumi, kemudian dia membeli sesuafu yang lain seharga

setengah dinar mumi, jika dia menerima dinar mumi dari

keduanya, berarti dia telah menambah kualitasnya. Jika seseorang

memesan dua potong yang bobot masing-masing potong setengah

dinar, maka pesanan ini diperbolehkan.

Seandainya pada akad kedua seseorang mensyaratkan

penyerahan dinar mumi dari keduanya, maka akad kedua batal.

Sedangkan akad pertama, apabila syarat diajukan setelah

penetapan akad, keabsahan tetap berlaku dan pembeli mesti

menerima setengah dinar yang dibelah dua. Sebaliknya, jika syarat

tersebut sebelum penetapan akad, ini berarti penetapan qnrat

fasid terhadap akad pada masa khilnr. Menurut pendapat yang

paling shahih, syarat itu bisa ditetapkan, sehingga akad pertama

juga batal. Wallahu a'lam.

Ash-Shaimuri dan penyusuo Al BaSnn menyatakan: Apabila

penjual berkata, *Aku jual padamu pakaian ini seharga setengah

dinar dua kali," maka pembeli harus menyerahkan safu dinar ufuh,

karena pemyataan tersebut ungkapan dari satu dinar. Jika

seseorang berkata, 'Aku jual padamu dengan harga setengah

dinar, sepertiga dinar, dan seperenam dinar," maka pembeli tidak

mesti memberikan dinar yang utuh, justru dia menyerahkan bagian

masing-masing dinar.

Cabang: Seandainya seseorang menjual dengan

pembayaran mata uang yang telah terpotong di tangan orang-
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orang, maka akad ini ba'ial, karena tidak bisa disarankan. Jika
mata uang ini tidak ditemukan di negara tersebut, dan ditemukan
di negara lain, maka rincian hukumnya sebagai berikut.

Jika pembayaran tersebut tunai atau ditempokan sampai
waktu yang tidak mungkin memindahkan mata uang ifu pada
negara dimaksud, maka akad ini pun batal. Namun jika
pembayaran ditangguhkan sampai waktu yang memungkinkan
untuk memindahkan dia ke negara yang dimaksud, maka jual beli
ini sah.

Selanjutnya, jika telah jatuh tempo, pihak yang lain telah
membawa mata uang itu, maka telah jelas. Jika tidak
demikian, lalu dia mendasari pergantian ini pada nilai pembayaran,
apakah ini diperbolehkan? Jika kita berpendapat, tidak boleh,
maka kasus ini sama seperti terhambakrya barang yang dipesan.

Jika kita berpendapat, iya, diperbolehkan. Dia mengganti
mata uang tersebut dan akadnya tidak batal, menurut pendapat
madzhab. Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-syafi'i yang
dha'ifbahwa akad ini batal.

Selanjutrya, jika mata uang tersebut ada di suafu negara
tetapi sangat jarang, maka rincian hukum sebagai berikut. Jika kita
memperbolehkan penggantian mata uang, maka akad tersebut
sah- Jika mata uang ifu ditemukan, maka masalahnya terah jeras,

namun jika tidak ditemukan, maka mata uang ifu diganti dengan
mata uang lain. Jika kita tidak mempertolehkan penggantian ini,
maka jual belinya jelas tidak sah.

Jika mata uang yang berlaku dalam muamalah ini tersedia,
kemudian mata uang itu hilang dari pasaran, maka rincian
kasusnya sebagai berikut. Jika kita memperbolehkan penggantian
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mata uang, maka uang itu diganti dengan mata uang lain. Jika

tidak demikian, maka hal ini sama seperti terhambatnya barang

pesanan. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorang menjual dengan mata

uang tertentu atau secara mutlak, lalu kita mengarahkannya pada

mata uang resmi, lalu pemerintah membatalkan muamalah itu

sebab mata uang tersebut, maka penjual hanya berhak menerima

mata uang tersebut. Demikian pendapat madzhab. Masalah dalam

bab ini telah disinggung sebelumnya tentang mekanisme serah

terima. Di sana karhi telah menyebutkan beberapa pendapat dan

banyak kasus.

Cabang: Penyusun Al Bayan menulis, Ash-Shaimuri

mengatakan, apabila seseorang menjual barang dengan

pembayaran mata uang suafu negara, kemudian dia mendapati di

negara lain orang-orang tidak bermuamalah dengan mata uang ini,

lalu dia mengembalikan mata uang tersebut pada pembeli nalnutn

si pembeli ifu menolaknya, apakah pernbeli berhak menolak?

Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asfslafi'i.

Pertama, pendapat yang shahih, bahwa pembeli tdak
berhak menolak, bahkan dia ditekan unfuk mengambilnya, karena

mata uang ini menjadi objek akad. Sama seperti kasus orang yang

menjual mata uang itu dengan pembayaran gandum, namun dia

tidak menerimanya hingga harganya turun.

Kedua, penjual tidak ditekan unhlk mengambil mata uang

ini, justru dia berhak menolaknya. Seperti kasus pembeli

menyerahkan pembayaran di tempat yang berbahaya.
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Ketiga, apabila negara tempat pembeli menyerahkan mata
uang ini temyata penduduknya tidak bermuamalah dengan mata
uang ihr, maka dia tidak ditekan untuk mengambilnya. sebaliknya,
jika mereka bermuamalah dengan mata uang ifu, maka dia harus
mengambilnya dan dipaksa unfuk melakukannya.

Cabang: Apabila seseorang menjual barang dengan
pembaSaran tertentu, maka pembayaran ini berlaku. Abu Hanifah
menyatakan, "Pembayaran dengan mata uang tertentu ini tidak
berlaku. Demikian halnya jika kedua belah pihak menentukan
pembayaran dalam ijanh, maskawin, khulu', dan akad lainnya,
berupa dirham atau dinar, maka menumt kami, mata uang ini
telah berlaku."

Abu Hanifah menyatakar, dirham dan dinar tidak bisa
diberlakukan secara khusus dalam akad. perbedaan pendapat
dalam masalah ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut:

1) Seandainya dirham tersebut rusak seberum serah terima,
maka akad ini fasal<h. Namun, menurut Abu Hanifah, tidak
fasakh.

2) Seandainya pembeli ingin menahan dirham ini dan
menyerahkan gantinya. Menurut kami, penggantian
tersebut tidak diperbolehkan, namun menurut Abu Hanifah
boleh.

3) seandainya pembeli menemukan cacat pada dirham ini dan
mengembalikannya, maka akad tersebut fasakh, dan dia
tidak berhak menunfut ganti. Menurut Abu Hanifah, penjual
berhak menunfut ganti.
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4l Seandainya penjual hendak mengambil ganti dari serah

terima ini, maka menurut kami, hal itu tidak diperbolehkan,

seperti halnya serah terima. Namun, menurut Abu Hanifah,

diperbolehkan.

Abu Hanifah berargumen, fujuan penggunaan dirham dan

dinar adalah nilainya bukan barangnya. Mata uang Snng tidak

ditentukan berlaku seperti fungsi mata uang yang ditenfukan.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan

menganalogikan pada barang dagangan. Sebab, menumt ima',
alat tukar barang dagangan telah ditetapkan. Juga, berdasarkan

qirys pada kasus ghaab. Sebenamya, dirham dan dinar berlaku

secara khusus dalam akad berdasarkan ima' dan qiyas, dalam

kasus seseorang mengambil satu sha' dari makanan,

lalu dia menjualdengan alat fukar barang yang sama. Berdasarkan

ima', alat tukar dalam kasus ini berlaku khusus.

Pembeli tidak boleh menyerahkan sia' yang lain sebagai

gantinya dari tumpukan makanan tersebut, karena tumpukan ini

berlaku sama. Selain ihr, maksud penenhtan ini adalah agar

pembayaran tidak dihubungkan dengan tanggungannya. Karena

itu, tidak boleh mengaitkan pembayaran dengan tanggungan.

Asy-Syirazi & menyatakan, "Jual beli hanya

diperbolehkan dengan harga yang diketahui besarngra.

Apabila seseorang menjual dengan harga lrang tidak
diketahui, seperti jual beli barang dengan harga yang
tercantum dan jual beli barang dengan harga si fulan
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ketika menjual barangnya. Dua praktek ini fidak
diketahui besaran harga barang tersebut- Maka jual beli
seperti ini batal, karena harga merupakan ganti dalam
jual beli. oleh karena itu, iual beli tidak diperborehkan
jika besaran harga tidak diketahui, seperti barang
pesanan-

Apabila seseorang menjual barang dengan harga
tertentu tanpa ditakar, maka jual beli ini diperbolehkan,
karena ia diketahui dengan penglihatan, narnun
malmth- Seperti pendapat kami tentang jual beli
fumpukan bahan makanan tanpa ditimbang.

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu sejumlah
kambing ini, safu kambing seharga safu dirham; atau
"fumpukan makanan ini; safu qafiz seharga safu
dirham," dan kedua belah pihak mengetahui jumlah
malsimal qafiz fumpukan makanan ini dan jumlah
selumh kambing tersebut, maka jual beli ini sah. sebab,
gharar jual beli ini dihilangkan oleh perincian harga
objek lrang dijual- Ketika jual beli diperbolehkan dengan
pengetahuan secara urnurn, maka ia diperbolehkan
dengan pengetahuan yang detail."

Penjelasan:

Masalah jual beli sekumpulan kambing, fumpukan
makanan, jual beli dengan alat tukar dirham tanpa ditimbang, telah
dipaparkan secara jelas dalam beberapa kasus jual beli dengan
harga yang diketahui besamya.
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Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa dalam jual beli,

disyaratkan harga barang diketahui besarannya. Hal ini sesuai

dengan hadits yang melarang jual beli gharar. Seandainya penjual

berkata, "Aku jual padamu barang ini seharga beberapa dirham,"

atau "sekehendakmu," atau redaksi semisalnya, maka jual beli ini

tidak sah, tanpa l<hilafdama.

Seandainya penjual berkata, uAku jual barang ini dengan

harta yang tercantum padanya," atau "dengan harga yang

ditetapkan si fulan unhrk menjual kuda atau kainnya," maka rincian

hukumnya sebagai berikut. Jika kedua belah pihak mengetahui

besaran harganya, maka jual beli ini sah, tanpa khilaf ulama.

Sebaliknya, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak

mengetahuinya, maka dalam hal ini terdapat dua riruayat

pendapat.

Perhma, yang paling shahih, pendapat ini diputuskan oleh

AsySyirazi dan selunrh kalalSan ulama lrak, serta jama'ah ulama

Khurasan, mereka berpendapat bahwa jual beli tersebut fidak sah,

berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh AsySyirazi, di
samping hal ifu mengandung gharar.

Kdua, jika kedua belah pihak mengetahui besaran harga

barang ifu sebelum berpisah dari majelis akad, maka jual beli ini

sah.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ulama fikih AsySyafi'i

ketiga, bahwa jual beli tersebut sah secara mutlak, karena harga

tersebut bisa diketahui. Sama halnya jika penjual berkata, "Aku jual

furnpukan makanan ini, setiap safu sia'seharga safu dirham,"

maka jual beli tersebut sah, sekalipun jumlah total harga barang

saat itu belum diketahui. Pendapat ini sangat dha'if.
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Cabang: Apabila penjual berkata, 'Aku jual barang ini
seharga 100 dinar, kecuali 10 dirham, atau 100 dirham selain safu
dinar', Al Mutaunlli dan Ar-Rafi'i berpendapat:

Apabila kedua belah pihak mengetahui nilai dinar dibanding
dirham, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak demikian,
maka udak sah. lain halnya dengan kasus seandainya seseorang
mengakui harga 100 dinar kecuali 10 dirham, praktek ini sah,
sekalipun mereka tidak mengetahui besaran harganya. Sebab,
pengakuan atas sesuatu yang tidak diketahui hukumnya adalah
sah. Demikian menunrt Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i.

semestinya dalam jual beli ini fidak hanya cukup dengan
pengetahuan kedua belah pihak terhadap harga barang, justu
pengetahuan mereka tentang harga barang disyaratkan sebagai
tujuan unfuk mengecualikan harga tersebut.

Penynsun Al Mustazhhir menufurkan kasus ketika dua
belah pihak tidak mengetahui harga dinar dibanding dirham di saat
akad, kemudian mereka mengetahuinya, dalam kondisi ini berlaku
dua riwayat pendapat:

Pertama, yang paling shahih, jual beli ini tidak sah, seperti
kami telah kemukakan.

Kedua, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i
lainnya:

Penyusun Al Bayanmenyatakan, apabila seseorang menjual
barang dengan harga satu dinar kecuali safu dirham, menurut
pendapat masyhur, tidak sah. Beliau menambahkan: Ash-shaimuri
meriwayatkan safu pendapat, bahwa ketika dua berah pihak
mengetahui nilai dinar dibanding dirham, maka jual beli ini sah.
Pendapat yang diklaim masyhur ini sebenamya asing.
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Pendapat yang paling shahih, apabila kedua belah pihak

mengetahui harga barang dan bermaksud mengecualikan

harganya, maka jual belinya sah. Jika tidak demikian, maka tidak

sah.

Penyusun N Ba5nn menerangkan, seandainln penjual

berkata, "Aku jual padamu seharga seribu dirham, dengan syarat

menukar 20 dengan satu dinar," maka jual beli ini tidak sah.

Sebab, harga yang disebutkan, yaihr beberapa dirham, tidak

diketahui besamya. Namun ia tidak serta merta menjadi bamng

yang diketahui dengan menyebutkan harganya.

Jika dirham tersebut adalah mata uang resmi, 20 ditukar

dengan dinar, maka jual beli ini tidak sah. Sebab, harga tersebut

berbeda-beda, dan mata uang harga tersebut tidak mesti dengan

mata uang resmi.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Demikian kondisi yang

sering terjadi saat ini dalam jual beli. Orang-orang menyebutkan

dirham dalam akad namun yang digunakan dalam kansaksi dinar.

Beberapa dirham dalam jumlah tertentu, menunrt mereka,

sebanding dengan safu dinar.

Ibnu Ash-Shabbagh menegaskan: Jual beli ini batal, sebab

kata "beberapa dirham" tidak bisa digunakan unfuk

mengungkapkan kata "beberapa dinar," baik secara hakiki maupun

majaz. Jual beli tidak sah dilakukan secam kiasan.

Demikian pendapat yang dikutip oleh penpsun Al hgn.
Pendapat ini dha'rf Jusbm, menumt pendapat yang shahih, bahwa

jual beli secara kiasan hukumnya sah, seperti telah dikemukakan di

awal Kitab Jual Beli. Oleh karena itu, jika seseorang menyebutkan

dinar dengan dirham, maka sah-sah saja. Wallahu a'lam.
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Cabang: Jual beii tathiah. Prakteknya yaitu dua belah
pihak sepakat unhrk tidak memperlihatkan jual beli, kadang karena
khawatir terhadap orcmg zhalim atau lainnya dan terkadang karena
alasan selain ifu. Mereka sepakat, jika memperlihatkan akad berarti
itu bukan jual beli, kemudian jual belipun terjadi. Ketika dua belah
pihak telah mengikat akad, maka menunrt kami, akad pun telah
terjadi. Kesepakatan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jual
beli ini.

Demikian pula seandainya dua belah pihak sepakat unfuk
berbansaksi seharga seribu dan memperlihatkan dua ribu, lalu
mereka menjalin akad senilai dua ribu, maka jual beli seharga dua
ribu ini sah, dan tidak terpengaruh oleh kesepakatan sebelumnya.
Demikian menurut madzhab kami.

Pendapat lrang sama diriwaptkan oleh Abu yusuf dari Abu
Hanifah. Muhammad meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa jual
beh blhiah ha.ryn sah jika kedua belah pihak sepakat bahwa harga
barang seribu dirham misalnya, lalu mereka melakukan jual beli
seharga serafus dinar. Jadi, harga barang ifu serahrs dinar secara
istihsan.

Pendapat di atas didukung oleh Abu yusuf dan
Muhammad, mereka menyatakan: AlasannSn, jika jual beli ini
didahului oleh kesepakatan, maka kedua belah pihak seperti dua
orang yang bergurau. Dalil kami bahwa kesepakatan sebelumnya
tidak berguna, itu seandainya dua belah pihak sepakat dengan
syarat yang fasid kemudian menjalin akad tanpa qnrat tersebut,
akad ini sah.
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Adapun pemyataan, "seperti dua orang yang bergurau,"

pendapat yang paling shahih menumt kami, jual beli orang yang

bergurau hukumnya sah.

Cabang: Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya

dari kakeknSn bahwa Nabi # melarang jual beli irbuun.

Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwathiha'. Seorang periwayat

yang tsiqah mengabarkan kepadaku dari Amr bin Syraib, lalu

melanjutkan hadits ini. Hadits seperti ini, menurut kami dan
jumhur ulama,7o tidak bisa dijadikan hujjah.

Abu Daud meriwayatkan hadits tersebut dalam Sunarnya
dari Al Qa'nabi dari Malik, bahwa beliau menerimanSn dari Amr
bin bin Syuaib. Hadits ini juga munqathi' yang tidak bisa diladikan

hujjah.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang sama dari Al-Fadhal

bin Ya'qub fu-Rakharni, dari Habib bin Abu Tsabit, sekertaris

Malik, dari AHullah bin Amir Al Aslami, dari Amr bin Syuaib.

Habib bin Abu Tsabit dan Abdullah bin Amir Al Aslami ini
periwayat yang dha?fberdasarkan kesepakatan para muhaddits.

Al Baihaqi menyebutkan riwayat Malik. Yaitu, kalimat 'Ak r

menerima dari Amr bin Syuaib'.

Al Baihaqi selanjuhya menyatakan, demikian Malik

meriwayatkan hadits ini dalam Al Muwaththa', namvn Malik fidak

menyebutkan periwalat yang meriwayatkan hadits ini darinya.

70 Absannya, karena periunyat tsiqah yar;rg disebut dalam sanad hadits ini tidak
dikenal. Ketentuan ini mengacu pada prinsip bahwa kepercayaan periwayat yang

tsiqah terhadap pedurayat yang tidak diketahui tidak mencerminkan sifat adil dan
dhabt
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Al Baihaqi melanlutkan, Habib bin Abu Tsabit
meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari AMullah bin Amir Al
Aslami, dari Amr bin Syraib. Sumber lain menyebutkan,
sebenamya Malik meriwayatkan hadits tersebut dari hnu Luhaiah
dari Arnr bin Syuaib. Demikian dikemukakan oleh Abu Ahmad bin
Adi Al Hafizh.

Ibnu Adi berpendapat, hadits yang bersumber dari hnu
llhaiah dari Amr bin Syuaib adalah hadits masyhur. Al Baihaqi
menyatakan, hadits ini diriwa5ntkan dari Al Harits bin
Abdurrahman bin Abu DzubabTl dari Amr bin Syraib. Kemudian,
Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini berikut sanadnSra dari Ashim
bin AMul Ai7z, dariAl Harits, dari Amr.

Al Baihaqi kemudian menyatakan, Ashim yang disebutkan
dalam rangkaian sanad ini bermasalah. Habib bih'Abu Tsabit
merupakan periwayat yang dhail Sedangkan AMullah bin Amir
dan hnu Luhaiah tidak bisa dijadikan hujjah. Sumber asal hadits ini
adalah MurslMalik.

Al Baihaqi menulis dalam kitabnya, Ma'rifah As-Sunan wal
Atsar, aku menerima infonnasi bdhwa Malik- mengambilnyi dari
Abdullah bin Amir. Sumber lain menyebutkan, dari hnu Luhaiah.
Safu pendapat menyebutkan, dari Al Harits bin Abdurrahman dari
Amr bin Syuaib. Al Baihaqi menegaskan, selumh pendapat ini
lemah. Kesimpulannya, hadits ini dha'if. N Baihaqi menufurkan,
aku mengulas hadits ini secara panjang lebar karena dia telah
menjadi populer dan perlu diketahui oleh masyarakat luas.

71 Dalam rnskah asli tertulis "Dubab". Ini kdirut. Penulisan 5,rang tepat seperti yang
kami canhrmkan dalam di sini.
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Ahli bahasa menerangkan, kata Al Urban punya enatn

bentuk: Urban, Ufrun, Ambun, Arban, Arbun, dan Ambun. Pola

katanya sama. Aku (An-Nawawi) telah menjelaskan seluruh bentuk

kata ini dalam Tahdzib Al Asma' qm Al htghatTz Dalam redaksi

72 knarn An-Naunwi pada enti a-r,b menulis, pernlahan AErq,aind dalam ,4f-
Tanbih, lJual beli anktn tdak dip€rbolehkan'. lhb Ambw mernilih banlak b€ntuk
Jumlahnp ada 5 b€nfuk kata, yaitu arq ar{run, atbn, arubn, hn ,nban.

Keterangan ini dikernulelon oleh lbnu Qutaihh di dua t€rnpat dalarn htab Adab Al
Katib. Kduangtjmtp€rtama pada Bab Pengtrangan dan Penambahan, dan keterangan

kedua pada Bab Kata png R-rrya Ernpat Benh.rk, ubn, atabun, 'atbn, dan 'atabut-
Perhma, urbn; kdrn, arhrz. B€nfuk ketiga dan kqnpat sama dengan benfuk

p€rtama dan kedua, harya saja namzatrrya diganti huruf a.h. Dernikian keterangan
yang dikernukakan oleh Ibnu Qutaibah.

Penynsrn Al Muhhn menulis, Urban dan Urbw, seperti di depan, ditambah
benhfi kenga Ambw. Beliau menuturkan,kab Al Urfunmaupkan bentuk hin dari
Al Uban.

Ibnu Al Jaual[i dalam htab Al Mu'anab menulis, kara. Al Urbn daln Al Arubn
merupakan kata asing, 3nng telah diadopsi dalarn bahasa Arab.

T€rkait j,ral beli Arubn, pen!,usun Al Hawi me*:rriiq Amr bin Slruaib meriurayatkan
dari ayahnln, dari lokelrnSn, bahun Rasulullah SAW melarang itlal beli Urbn. Ub
meriwaptkan, "Dari iual beli afrun. "

Malik menielaskan, iual beli Arufun yaihr seseorang menrbeli seorzrng budak atau
menyevra seekor her,rnn tunggangan, kernudian berkata, "Aku b€ri kamu satu dinar
dengan qprat jika aku mengurunglon jual beli atau sanra, aku tidak mernberi apa pun
padamu." Jual beli s€p€rti ini batl karena dilarang dan memuat qnrat di dalamnya. Di
samping dia juga mengandung unsur undian. Wallahu a'latn. Dqtikian
png dikernulokan oleh pengnrsun Al Hawi.

Hadits ini kami riwa5ratkan dalam Muqnththa'Malik RA dari Malik, dari periunpt
yang tsiqah. Mmurut beliau, dari Amr bin Syraib, dari aphnya, dari kakeknya, bahwa
dia berkata, "Rasulullah SAW melarang iud b.li Ufran."

Malik b€rkata: Praktek jual beli tersebut sepengetahuanku (An-Nawawi) fraitu
seseomng mernbeli budak lald-laki atau perernpuan, atau menyeura her,van

hrnggangan, kemudian b€rkata kepada pihak yang dibeli abu yang diseun, "Alil akan
mernberimu beberapa dinar atau dirham, lebih atau kurang dad itr, dengan qnrat jika

aku ambil barang itu atau aku kendarai her,van yang h.tseun darimu, maka uang yrang

kuberikan padamu itu penrbaSraran bamng tersebut atau ongkos setva heunn itu.
Sebaliknya; jika aku tinggalkan barang atau seluaan ihr, maka uang !/ang telah aku
berikan menjadi milikmu." Jual beli ini batal, tanpa ada konselarensi hukum. Demikian
keterangan 5rang kami riwa5ratkan dari Malik dalam Al'Muwaththa'.
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'At-T;enbih 
diseb.grtkan, bentuk yang paling fasih yaitu arabun.

Ambqo, termasuk kata asing yang.telah di-arab-kan, seperti .dalam
penggunaan berikut, Arabtu fi asy-syai dan a,mbfu.

Anbun yaifu membeli sesuatu dan memberi penjual satu
dirham atau beberapa dirham sambil berkata, "Jika jual beli antara
kita sempuma, maka uang ini termasuk pem!,ayarap. Jika tidak
demikian, maka ia hibah unfukmu." ,

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i menyatakan: Jika calon
pembeli menyebutkan syarat ini dalam akad, maka jual belinya
ba!a!,. Namqlr.jika dia me,nyetutkan syarat itu sebelumnya,...dan
kedua belah pihak tidak menyinggungnya saat akad, maka jual
belinya sah. lni menurut madzhab kami, Asy-syirazi mengulas
masalah ini dalam l<tab At-Tanbih, dan tidak
dalam Al Muhadzdab. 'i '(:l

q/ant di atas membatalkan jual beli, menunrt madzhab kami, jika berada dalam
aLad i"ul itu serdiri, tidak disebltkap *lelum..gtau sqafl4hnp.Apqbrlq.slpl+.Ery_c&.!4t
disebutkan'sebelum atau sefdiJii.a;l8i-"t iii, ii,iru'fia'udut"b'*d'Arrh dan tidak
berkonsekuensi hukum apa pun. Waltahu a'tan.

Imam Abu sulaiman Al Khaththabi nhimahutkh dalam kitabnya, Ma'alim As-
sunan, menyatakan bahwa penjelasan dari kitab sunan Abi Dawd,- muulis,'setelah
kami menyebutkan hadits tersebut. penafsiran Malik ini mempakan penjelasan tentang
jual beli urban. Abu Sulaifnan mg.l+jutkan, Para ulame berselisih pendapat.tenhd
boleh tidaknya jual beli urban. rtdir. d* A;t"fr;;#ffi juat beli ini
berdasarkan hadits, di samping jual beli ini mernuat q,rarat yang fasid dan gharar.
Praktek jual beli uthntergolong memakan harta omng lain dengan cara batil.

ulama fikih msionalis juga membatalkan ufun. Diriwayatkan dari Ibnu umar RA
bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini. Keterangan lrang sama diriwayatkan dari
umar- Ahmad bin Hambal cenderung pada pendapat png mernperbolehkannya.
Ahmad berdalih, apa yang dapat aku kernukakan. perhatikan, beliau Umar RA.
Maksud Ahmad, Umar mernperbol drl,rrn urbn.

Al Bailnqi mqrdtm'iA<an hadits ini karern dia munqathi'. Dia tennasuk riwayat
I\,lalik dari Ballagh. Dernikian perryataan Al Khaththabi-
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Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli anbun.

Kami telah kemukakan, menuntt ma&hab kami hukum

arabun adalah batl, iika syarat disebutkan dalam akad. hnu Al

Mun&ir meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Malik, dan

Abu Hanifah. hnu Al Mun&ir mengatakan: Hal ini sempa dengan

pemyataan As5rSyafi'i.

AqlSyafi'i menyatakan: Kami meriwayatkan dari hnu
Umar dan Ibnu Sirin tentang bolehnya jual beli arabun. Asy-Syafi'i

menambahkan: Kami meriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits

bahwa dia membeli sebuah rumah di Makkah dari Shafwan bin

Umayah seharga 4 ribu. Jika Umar rela, maka jual beli ini

untuknya. Jika tidak rela, 400 untuk Shafwan.

hnu Al Mun&ir menuhrkan: Hadits Umar ini disampaikan

pada Ahmad bin Hanbal. Beliau menanggapi: Aku tidak

mengomentarinya. Demikian keterangan Ibnu Al Mundzir.

Al Khaththabi mengatakan: Para ulama berbda pendapat

tentang boleh tidaknya jual beli ini. Malik dan Aslrqafi'i
membatalkannya berdasarkan hadits, di samping akad ini juga

mengandung syarat yang fasid dan ghanr, dimana hal ini iuga
termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil.

Ulama fikih rasionalis juga membatalkan jual beli arabun.

Namun, diriwayatkan dari Umar dan hnu Umar, tentang bolehnya

arabun. Ahmad bin Hanbal cenderung pada pendapat ini. Wallahu

a'lam.

***
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AqrSyirazi *s menyatakan, 'Apabila seseorang
mempunyai dua orang budak, lalu dia menjual salah
safunya pada seseorang dan menjual safu lagl pada
orang lain, dalam safu akad dengan harga yang sama,
maka solusi hukumnya sebagai berikut-

Aql-Syafi'i #s berpendapat dalam kasus orang
yang mengikat akad kitabah pada dua orang budaknya
dengan nilai harta yang sarna, ada dua pendapat:

Pertama, akad tersebut batal, karena safu akad
bersama dua orang sama dengan dua akad. Apabila
pembeli fidak mengetahui besaran harga setiap budak
tersebut, maka akad ini batal. Sama seperti kasus orang
lnng menjual setiap barang tersebut dalam safu akad
dengan harga lnng tdak diketahui-

Kedua, transaksi ini sah. Pembayaran dibagi
antara mereka berrdua sesuai kadar nilain3ra- Di antara
ulama madztrab kami ada yang berpendapat, bahwa
dalam jual beli ini juga terdapat dua pendapat.
Demikian pendapat Ibnu Abbas-

Abu Sa'id Al Ishthakhri dan Abu Ishaq
menyatakan: Jual beli tersebut batal menurut safu
pendapat, karena jual beli ini fasd sebab
harga.

Yang shahih adalah pendapat Abu Al Abbas,
karena akad ldtabah juga fasid akibat rusakqTa harga-
Beliau menash masalah ini dalam dua pendapat-
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Penjelasan:

Asy-Syafi'i & menjelaskan bahwa ketika seorang fuan

membuat akad kiabah bersama beberapa orang budak, dengan

harga yang sama, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, akad kiabah ini sah, dan harga dibagi kepada

mereka berdasarkan nilainya.

Kedua, akad kiabah ini fasid. Asy-Syafi'i me-nash bahwa

seandainya seseorang menjual dua orang budaknya pada dua

orang, setiap budak ditenfukan dengan harga yang sama, maka

jual beli ini batal.

Prakteknya, penjual berkata, uAku jual padamu, 7aid,,

budak ini; dan aku lual padamu, Amr, budak ini. Keduanya

berharga seribu dirham." Dua orang pembeli ini menjawab, "Kami

terima.t'

Ulama ma&hab AsyS5nfi'i menerangkan: Kasus di atas

dapat diilustrasikan dengan seorang suami yang mxrg-l<hulu'

beberapa orang wanita dengan harga yang sama; dan pria yang

menikahi beberapa orang wanita dengan ivndh yang sama dalam

safu akad. Misalnya, wali terdiri dari satu orang. Contoh lainnla,

seseorang mempun5ni beberapa cucu perempuan dari beberapa

anak lelaki, bebempa keponakan perempuan dari beberapa orang

saudara lelaki, atau beberapa anak perempuan dari beberapa

orang paman (saudara lelaki bapak), atau beberapa budak wanita

yang dimerdekakan.

I(asus di atas juga dapat diilustrasikan dengan bertilangnya

wali. Misalnya, p& wali mev,rakilkan kepada seorang lelaki. Ulama
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madzhab AqrSyafi'i mengatakan, pemikahan tersebut sah, dan
talaknya jahrh dalam kasus khulu'.

Adapun kompensasi yang ditenfukan dalam maskawin dan
khulu', terdapat dua riwayat pendapat:

Perhm4 dia batal, dan suami wajib memberikan mahar
mitsil pada setiap wanita, dalam kasus pemikahan, dan
kompensasi khulu' dibebankan pada setiap istri dalam kasus
khulu'.

Kdua, pendapat yang paling shahih, masalah ini terbagi
dalam dua pendapat dalam nikah dan khulu'. Perbma, yang paling
shahih, suami wajib membayar mahar mibil Kedua, kompensasi
ini sah dan dibagi kepada mereka semua sesuai besaran mahar
mibilnya.

Mengenai jual beli dan kitabah terdapat empat riun3nt
pendapat.

Rir*n9at pertama, png paling shahih, tidak memberlakukan
dua pendapat ini dalam dua transaksi tersebut; yaitu: Perbma,
yang paling shahih, transaksi ini batal. Kdua, sah dan membagi
pembalnrannya kepada mereka sesuai nilai mereka-

Riwayat keduE memutuskan rusaknln jual beli dan sahnya
kitabah.

RiwaSat ketiga, bahwa jual beli tersebut fasid sementara
mengenai kibbahterdapat dua pendapat.

RiwaSnt keempaf akad kibbahrga sah, dan lual belinya
terdapat dua pendapat.
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Jika kita memilah kasus ini, menurut hematku (An-Nawawi),

status jual beli tersebut ada dua riwaSnt:

RiuaSnt perarrn, lnng paling shahih, terdapat dua

pendapat AqrSffi'i yang paling shahih, bahuaiual beli ini batal.

RiovaSat kdw, mernuhrskan batalngra jual beli.

Senrentara ihr, mengenai bansaksi ldbbah terdapat dua

riunlnt pendapat:

RitnSnt perbnn, lnng paling shahih terdapat dua

pendapat Aqrslnfi'i. Pendapat yang paling shahih, ldbbah irn
batal.

RiunSat kdua, ldbbah tersebut jelas sah. Menurut
pendapat 1nng palins shahih, sehrnrh tansaksi fun fasid

Apabila kta berpendapat, bahwa maskawin ini sah, maka

besaran rnahar png telah ditentukan, dibagi sesuai mahar mibil
mereka, ini menunrt madzhab. Di sini terrdapat pendapat 3lang

dha'if.

Sebagian ulama meriuralntkan satu pendapat, bahua

maskawin ini dibagi sesuaiiumlah para isfuinSp

Apabila kita berpendapat, bahwa maskawin irn ksi4 maka

mengenai huk f.r,g mesti diterima masing-masing isfui terdapat

dua pendapat AsyS3nfi'i, yang berlaku dalam kasus suami y'ang

memberi mahar khamer dan sejenisnya kepada kedua istrin5ra:

Pertama, pendapat yang paling shahih, dia harus

memberikan mahar mibil

Kedua, maskawin yang telah ditenhrkan dibagikan sesuai

mahar mitsilmereka. Setiap istri berhak mendapatkan bagian yang
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sarna. Jadi, menurut pendapat ini, mereka mendapat bagian sesuai
besaran maskawin yang telah ditenfukan.

Apabila kita berpendapat, maskawin tersebut sah, maka
suami wajib memberikan setiap istri mahar jenis apa pun yang dia
mau (maskawin yang telah ditentukan atau mahar mitsil; dan tidak
wajib mengeluarkan seperti besaran maskawin yang ditenfukan.

Jika seseorang mengawinkan dua budak wanitanya pada
seomng budak dengan maskawin yang sama, maka maskawin
yang ditentukan hukumnya sah, tanpa khilaf ulama. Sebab, orcmg
yang berhak terhadap maskawin mereka berdua adalah sanna,

seperti halryn kasus menjual dua orang budak dengan harga sama.

Seandainp seseorcng mernpun5ni empat oftmg anak gadis

dan orang lain empat orang anak bujang, lalu dia menikahkan
empat gadis ini dengan mereka dalam safu akad dan mahar lnng
sarna, dengan redaksi ijab, 'Aku kawinkan anak gadisku, fulanah,
dengan anak lelakimu, fulan; fulanah dengan fulah dengan
maskawin seribu", dalam kazus ini terdapat dua riwayat pendapat

-vang dikemukakan oleh Al Mutawalli.

Riowyat pertama, mengenai keabsahan maskawin ini
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Riwayat kedua, akad tersebut jelas batal, karena banyaknya
ob;ek akad dari dua belah pihak. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorcmg mempunyai budak, lalu
dia berkata pada dua orang pria, "Aku jual pada kalian berdua
budak ini seharga seribu," lalu mereka menjawab, "Kami terima,',
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maka jual beli ini sah. Sebab, pembayaran tersebut dibagikan

sesuai bagiannya.

Jadi, masing-masing pembeli berhak atas separuh si budak

dengan harga lima ratus. ndak ada khilafdalam kasus ini. Sebab,

ijab si pemilik budak pada dua orang ini ibarat dua akad: Masing-

masing terikat oleh satu akad. Artinya, hanya qabulsalah seorang

saja yang sah.

Seandaingn dia mempunyai dua orang budak, lalu berkata

pada dua orang, "Aku jual kepada kalian berdua dua budak ini

seharga seribu," lalu mereka menjawab, "kami terima," maka jual

beli ini sah, tanpa khilaf vlanta. Artinya, masing-masing pembeli

mendapatkan separuh dari dua budak ini (seorang budak) seharga

lima rafus. Sama halnya dengan kasus orang yang menjual dua

budak pada sahr pembeli.

Seandainya salah seorang dari dua pernbeli ini berkata,

"Aku terima sepanrhn5ra," sementara pembeli lain diam, maka jual

beli atas sepanrhnlra sah bagi si penerima dengan harga lima rafus,

berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan dahm iual beli

seorang budak

Demikian halnya seandainya salah seorang dari mqeka

berkata, nAku terima,n dan tidak menyebutkan, nseparuhnla,n dan

pembeli yang lain diam, jual beli atas separuh mereka sah bagi si

penerima dengan harga lima rahrs. Sebab, penyebutan qabul

merujuk pada konsekuensi ijab, yarfu separuh mereka unfuk si

pernbeli seharga lima ratus.

Jika salah seorang pembeli berkata, "Aktr terima salah

seorang dtra budak tersebut' atau naku terima ini seharga lima
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ratus," maka jual beli ini tidak sah, tanpa khilaf ulama. Sebab,

redaksi qabulini tidak relevan dengan redaksi ijab.

Apabila salah seorang pembeli berkata, 'Aku terima
separuh dari salah satu dari dua budak tersebut, atau separuh dari
budak ini sesuai bagiannya," maka jual beli ini tidak sah, tanpa
l<hilaf ulama, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

Wallahu a'larn.

***

Aslrsyirazi *s menyatakan, 'JilG seseorang
berkata, 'Aku jual padamu seharga seribu, safu mitsqal
em:rsi dan perak', maka jual beli ini batal. Sebab,
penjual fidak menyebutkan kadar m:uiing-masing
barang. Jadi, jual beli ini batil.

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu seharga
seribu funai, atau dua ribu lcedit', jual beli ini batal-
Sebab, penjual tdak melakukan akad atas harga
tertenfu- Kasus ini sama dengan ucapan penjual, 'Aku
jual padamu salah safu dari dua budak ini'.'

Penjelasan:

Dua kasus ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy
Syirazi berdasarkan kesepakatan ulama ma&hab kami. Keduanya
termasuk jual beli ghanr yang dilarang. Abu Hurainh &
meriwayatkan bahun Nabi $ melarang dua jual beli dalam satu

akad jual beli. Hadits ini diriunyatkan oleh At-Tirmidzi.
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At-Tirmidzi mengatakan, hadits di atas hasan shahih.

Dalam bab ini terdapat hadits dari lbnu Umar, hnu Abbas, Abu

Sa'id, dan Anas. AsySyafi'i dan ulama kalangan tabi'in lainnya

menafsirkan dua jual beli dalam safu akad, dengan dua penjelasan:

Pertama, prakteknya penjual berkata, *Aku jual barang ini

seharga sepuluh se@ra funai, atau dua puluh se@ra kredit..

Kdua, pmkteknya penjual berkata, "Aku jual dia padamu

seharga serahls," misalnya, 'dengan syarat engkau menjml

mmahmu padaku sekian dan sekian'.

AsySyirazi menyebutkan dua penjelasan ini dalarn pasal

berikutnya. Beliau juga mengulasnya dalam At-Tanbih. Ulama

madzhab AsySyafi'i dan selain mereka mengemukakan, bahwa

pendapat pertiama lebih masyhw. Berdasarkan dua penjelasan

tersebut, maka jual beli seperti ini batal, menurut ima'.

Sementara ifu hadits y'ang tendapat dalam Sunan Abi Daud

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah S bersaMa, L6. 
'i

(1 
,1 61-41 ti -1X e ,fr."Siap tnns m&ldran dua

tunsal<si dakn satu akad, mal<a bsintn tnng phg
merugilannp ahu iba."

Al Khaththabi dan lainnya mengatakan, bah',ra bisa jadi

hadits ini bersumber dari suatu kisah. Suatu waktu seseorang

meminjam dinar dalam qafiz gandum dalam jangka wakttr sebulan.

Begitu jafuh tempo, pernberi pinjaman menagihnya. Peminjam

berkata, uJual qafrz yang menjadi tanggungaku kepadaku dalam

tempo dua bulan seharga drn qa{i2."

Jual beli yang kedua ini masuk dalam kategori jual beli

pertama. Artinya, terjadi dua jual beli dalam sahr akad iual beli,
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maka dikembalikan pada jual beli yang paling merugikannya -
inilah asalnya-. Apabila kedua belah pihak melakukan jual beli

kedua sebelum fasakh yang pertama, maka mereka berdua terlibat
dalam tindakan nba. Wallahu a'lam.

Cabang: Ma&hab para ulama tentang orang lnng
menjual semi@al emas dan perak dengan harga seribu, Menurut
madzhab kami, jual beli ini batal.

Abu Hanifah berpendapat: Jual beli ini sah dan harganya

dibagi dua. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan meng-
qi57aslan seseoftmg 5nng menjual barang dengan harga seribu:

Sebagian ernEr dan sebagian lain perak.Jual beli ini sah.

***

Asy-Syirad *s menSratakan, 'Apabila seseormg
menjual dengan harga lrang ditempokan, mal<a fidak
boleh membatasi dengan tempo lnng tidak diketahui,
seperti jual beli sampai dia memberi, karena dia ganti
rugi dalam jual beli. Karena itu, tidak boleh melakukan
jual beli seperti ini sampai tempo !/ang fidak diketahui,
seperti barang pesanan.'

Penjelasan:

Para ulama sepakat jual beli dengan pembayaran png
ditempokan sampai waktu yang tidak diketahui, tdak
diperbolehkan. Alasannya telah dikemukakan oleh AErsyirazi.
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Redaksi, "Ganti rugi dalam jual beli," ini mengecualikan

imbalan dalam sayembara (iu'alah). Dalam akad iu alah, seseorang

berhak mendapatkan imbalan, setelah seluruh pekerjaannya

tuntas, dalam jangka wakfu yang tidak diketahui.

Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan, jika seseorang

menjual dengan pembayaran yang ditempokan sampai masa

panen atau sampai adanya pemberian, maka jual beli ini tidak sah.

Jika pembayaran ditempokan sampai waktu pembayaran

keduanya, dan r,rnktu itu telah diketahui, maka dua jual beli ini sah.

Menunrt madzhab, permulaan tempo ini dimulai setelah

akad. Pendapat lain menyebutkan: Dalam kasus ini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti awal masa khi5nrttgahan.
Pendapat pertama, dimulai dari akad. Pendapat Kdua, dihitung

dari perpisahan. Masalah ini telah dijelaskan secara panjang lebar

dalam pembahasan khi5nr qnmt

Terkait tempo pembagnran, terdapat bunfrak kasLrs dan

rincian masalah, 5nng telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan

Ulama madzhab AsySyafi'i dalam pembahasan: Pesanan. Insya

Allah, kami akan menjelaskan pada tempatrya.

Cabang: Ar-Ruyani mengatakan: Seandainya seseorang

menjual barang dengan pemba3nran yang ditempokan sampai

seribu tahtrn, maka akad ini batal, karena dimaklumi bersama tidak

ada orang yang hidup sampai seribu tahun.

Ar-Rafi'i menyatakan: Oleh sebab ifu, syarat keabsahan

batas wakhr adalah barang yang dibeli kemungkinan masih tetap

baik dalam rentang wakfu tersebut.
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Menurut hematku (An-Navrawi) tidak disyaratkan barang

tersebut masih mungkin dalam kondisi baik, bahkan mungkin ia

berpindah dari satu ahli waris ke ahli warisnya, dan begihr

seterusnya. Akan tetapi, penjual tidak sah memberi tempo dengan
seribu tahun dan batas waktu lainnya yang tidak ada jaminan dunia
masih ada dalam rentang waktu tersebut.

Cabang: Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan:

Pemberian batas waktu hunya diperbolehkan jika pembayaran

dilakukan dalam tanggungan. Jika salah safu pihak memberi
tempo penyerahan objek jual beli atau pernbaSaran tertenfu,
misalrya pembeli berkata, "Aku beli dengan dirham ini, dengan

syarat aku menyerahkanryla pada u/alfu demikian.n Maka, akad ini
batal.

C.atnng: Ulama madzhab AsySyafi'i mengatakan: Apabila
telah phrh ternpo dan pembeli kembali mengajukan tempo ynng

lain kepada penjual, atau menambah tempo sebelum tempo yang

ditentukan berakhir, maka ini merupakan janji yang tdak
mengikat. [-ain halnya menurut Abu Hanifah.

Abu Hanifah sepakat dengan kami bahun ganti rugi barang
yang rusak tidak bisa ditempokan.

Seandainp seseoftmg memptrnlni hutang png telah iahrh
tempo, lantas bertrnsiat kepada otang lain untuk
pembaSnran trtang tersebut dalam beberapa lama, maka ahli unris
harus menangguhkanqn sesuai unkfu ifu. Apal€h utangqa gugur

sebelum pihak yang berhak bisa menagihnya dalarn kondisi
tersebut? Di sini terdapat pendapat ulama fikih Aq,rSffi'i.
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Menurut vnjh yang paling shahih, hutang tersebut tidak

gugur karena tempo merupakan sifat yang mengikuti. Silat tidak

bisa menggugurkan sendiri. Bukankah pemilik gandum yang bagus

atau dinar mumi, seandainya menggugurkan sifat bagus dan

mumi, dia tidak gugur.

Cabang: Ma&hab para ulama tentang jual beli 5rang

ditempokan sampai adanya pembayaran, panen, dan tempo yang

tidak diketahui lainnya.

Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa menurut kami, jual

beli tersebut udak sah. hnu Al Mundzir mengatakan demikian.

Pendapat ini didukung oleh hnu Abbas dan Abu Hanifah. Malik,

Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa iual beli dengan

pemba5aran ditangguhkan sampai masa panen, penggilingan,

pembayaran, dan sebagainya, karena batasan ini diketahui.

Ibnu Al Mtrn&ir mengatakan: I{ami meriunyatkan

keterangan ifu dari hnu Umar. Ibnu Abtr Laila menptakan: Jika

seseorcng meniual sampai unkfu pemberian, maka iual beli ini sah

dan pemba3nrannln hrnai. Menurut Ibnu Abu I aila: pendapat hnu
Abbas l&h shahih.

ArySyirazi & menyatakan: Tidak boleh

melakukan jual beli dengan syarat lrang akan datang
seperti tibanp suatu bulan dan datangnya jemaah haii,
karena jual beli ini termasuk iual beh ghanr !/ang fidak
dibuhrhkan.
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Jual beli munabadah juga fidak diperbolehkan-
Praktelmya yaifu seseorang berkata, lika alnr melempar
pakaian ini, berarti terjadi jual beli'. Begrtu iuga jual beli
mulamasah, tidak diperbolehkan. Prakteknya,
seseoftrng menyenfuh pakaian dengan tanganrya tanpa
membentangkannya. Ketika dia telah menyenfuhkan,
berarti telah terjadi jual beli.

Demikian ini berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-I(hudri. Dia berkata:
'Rasulullah db melarang dua jual beli: Munabadah darr
mulamasah.' Munabadah yaifu seseoftmg berkata,
"Jika aku lempar kain ini, berarti terjadi jual beli."
Sedangkarr mulamasah, seseorang menyenfuh kain
dengan tangann3a tanpa membentangkannya. Ketika
dia telah menyentuhnya berarti terjadi jual beli.

Alasanrya, ketika seseorang mengaitkan
terjadiqTa jual beli dengan lemparan pakaian, berarti
dia telah menghubungkan jual beli dengan suafu syarat.
Praktek ini fidak diperbolehkan- Ketika penjual fidak
membentangkan pakaian lnng dijual berarti dia menjual
sesuafu lpng tidak diketahui- Hal ini termastk gharar
yang fidak diperlukan- Itu tentu fidak boleh-

Jual beli hashi, yaifu penjual berkata, "Aku jual
padamu kain atau tanah lrang kejafuhan batu kecil ini."
Demihan ini sesuai dengan keterangan bahwa Nabi $
melarang jual beli hashi- Di samping itu, jual beli ini
termasuk jual beli barang yang fidak diketahui lpng
tdak diperlukan.
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Jual beli hablul habalah fidak diperbolehkan-
Ketenfuan ini sesuai dengan hadits yang diriwaytkan
oleh Ibnu Umar &, dia berkata, "Rasulullah &
melarang jual beli hablul habalah- " Para ulama
memberikan definisi yang berbeda tentang hablul
habalah-

AslrSyafi'i rg menerangkan, hablul habalah yaitu
jual beli barang dengan pembayaran sampai untanya
bunting dan melahirkan anaknya.

Abu Ubaid mendefiniskan hablul habalah, yaitu
jual beli anak unta yang akan dilahirkan induknya.

Jika kita merujuk definisi Asy-Syafi'i, hablul
habalah termasuk jual beli dengan pembayaran sampai
tempo yang tidak diketahui- Kami telah jelaskan di
depan bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Selanjutnya, jika kita mengikuti definisi lpng
dikemukakan oleh Abu Ubaid maka praktek hablul
habalah termasuk jual beli barang yang fidak ada dan
tdak diketahui. Pra}ilek seperti ini tidak diperbolehkan-

Berikutnya, dua jual beli dalam satu akad juga
fidak diperbolehkan, sejalan dengan hadits lrang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah &, dia berkata,
'Rasulullah $ melarang dua jual beli dalam satu akad
jual beli."

Bisa jadi maksud pemyataan Abu Hurairah di atas
yaifu, penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini
seribu secara funai atau dua ribu secara kredit." Jual
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beli ini fidak boleh berdasarkan hadits. Sebab, dalam
praktek jual beli seperti ini tidak mengacu pada harga
lrang jelas.

Bisa juga maksud hadits tersebut ialah, pembeli
berkata, "Aku jual padamu barang ini seharga seribu
dengan syarat kamu menjual rumahmu padaku seharga
seribu." Jual beli ini tidak sah berdasarkan hadits.
Selain itu, dia termasuk syarat dalam akad. Praktek ini
juga fidak sah.

Ketika syarat ini gugur, maka pembayaran
tersebut wajib mengacu pada harga barang dengan
merujuk pada syarat barang yang telah digugurkan. Hal
tersebut tidak diketahui. Ketika pembayaran mengacu
pada harga tersebut, dia menjadi sesuafu yang tidak
diketahui. Maka, jual beli ini pun batal.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim
berikut penjelasannya. Sementara hadits larangan jual beli hashat
(atau hashll diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahibnya, yang

bersumber dari riwayat Abu Hurairah.

Sedangkan hadits Ibnu Umar tentang habM habalah,

diriwaya&an oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Abu Hurairah
tentang larangan dua jual beli dalam satu akad berkualitas shahih.

Penjelasan hadits ini secara panjang lebar telah dipaparkan pada

pasal sebelumnya.
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Redaksi, ',4n yanassu huwm,' boleh dibaca tnnussu
natnun jarang digunakan. Kami [n rang sependapat dengan

pem3ataan Aslrsyirazi, "Diriwayatkan dalam hadits larangan jual

beli hashat." Beliau menggunakan redaksi bmilh lnns
mengindikasikan bahua hadits iru dhair{ padahal ia hadits shahih,

sepedi telah lorni ielaskan.

Kata, habful hablah, pakar bahasa menerangkan, l<aa N
Habalah di sini bentuk jamak dari habil, seperti kata

zhalin5ang jamaknya zhalamah, faiir faiarah, dan katib katabah-

Al Ahfasy mener.rngl<an, habalat al mar'ah (wanita hamili,

hiya habil (dia sedang hamil), nisowh habalah (para wanita hamil).

hnu Al Anbari dan yang lainnya menerangkan, huruf "ha" pda
kata habalah berfungsi hipertola. Para linguis sepakat bahwa kata

al-habla (hamil) khuzus bagi manusia. Sedangkan untuk selain

manusia, arfi 'hamil' menggunakan kab, "al haml.'Misaln5a,
hamalat al mar'ah qaladan dan habalat bi waladi (seorang

perempuan mengandung seorang anak); dan hamalat asy'syat, al
baqar, an naqah(lombing, sapi, unta dan heunn lainnya bunting)-

Abu Ubaid , untuk mengungkapkan

yang sedang mengandtrng ianin
menggunakan kata habla. Kata

manusia, kecuali dalam hadits ini.

Pendapat pata ulama terbagi menjadi dua dalam

menafsirkan hablul habalah seperti dikemukakan oleh Asy-Syirazi-

Definisi yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, merupakan penafsimn

hnu Umar, periwaSnt hadits ini. Riwayat ini shahih dari lbnu Umar

yang tercantum dalam Ash-shahihain Pendapat ini didukung oleh

Malik dan ulama lainn5n.

dalam bahasa Arab
ini hanya digunakan

hetmn
tdak

unhrk
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Sementara definisi hablul habalah yang diriwayatkan dari
Abu Ubaid, juga dikemukakan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al
Mutsanna, guru Abu Ubaid. Definisi serupa dikemukakan oleh

Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahar,raih. Pengertian ini lebih
mendekati makna hablal habalah secara etimologi. Akan tetapi,
pengertian yang dikemukakan dari AsySyafi'i dan para ulama

yang sepakat dengan beliau, itu lebih kuat, karena merupakan
penafsiran perawi hadits ini (lbnu Umad. Beliau tentu lebih faham
maksud hadits tersebut.

Mengacu pada dua definisi ini, maka jual beli hablul habalah

batil berdasarkan ijma', sebagaimana dikemukakan oleh Asy-

Syirazi.

Perlu diketahui, Abu Ubaid 1nng dis€hIkan oleh Asy
Synazi di sini, dalam At-Tanbih, tidak menggunakan .6a pada

akhimya. Abu Ubaid (bukan Ubaidah) nama aslinya Al Qasim bin
Salam, seorang Imam lnng tersohor dalam bertagai bidang ilmu.
Walhhu a'lam.

Adapun jual beli munabadzah punln beberapa pengertian:

Perbma, penjual menjadikan lemparan rfu sebagai jual beli.

Penjelasan ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan lainnya. Jual beli
iru batil.

Ar-Rafi'i mengatakan, Ulama madzhab Asy-Syafi'i

berpendapat, dalam jual beli munabadzah terdapat khilaf yang
terjadi dalam jual beli mu'athah. Sebab, munabadzah disertai

indikator jual beli merupakan mu'athah ifu sendiri.

Kdua, penjual berkata, "Aku jual padamu dengan syarat
jika aku melempamya padamu, ldritn, terputus, dan terjadilah jual

beli.' Ini iual beli yang batil.
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Kefiga, maksudnya lemparan batu kecil yang akan kami

jelaskan nanti. Insjm Allah.

Sementara ifu, jual beli mulamasah terdapat banyak

penjelasan:

Perhma, penjelasan Asy-Syafi'i dan jumhur ulama madzhab

kami. Mulamasah yaihr, seseorang membawa kain yang terlipat

atau dalam kegelapan, lalu kain itu disenhrh oleh seseomng.

Pemilik kain ini berkata, "Aku jual kain ini padamu dengan harga

sekian, dengan syarat senfuhanmu menggantikan penglihatanmu.

Engkau tidak punya khi5nr setelah melihahrya."

Kdua, kedua belah pihak menjadikan sentuhan itu sendiri

sebagai jtnl beli. Penjual berkata, 'Uika kamu telah menyenfuhnya,

maka kain ifu dUual padamu."

Ketiga, seseorang menjual sesuafu pada calon pembeli

dengan syarat ketika pembeli menyentuhnya, maka khSnr mai,elis

dan lainnya terputus dan jual beli ini terjadi. Jual beli mulamaah

menurut seh.rnrh pengertian ini batil.

Definisi pertama kemungkinan sah menurut Imam Al

Haramain. Pengusun At'Taqrib menyebutkan rincian hukum

penafian khiya, ru'yah. Beliau menyatakan, definisi kedua berlaku

hukum mu'athah. Namun, menumt ma&hab, menegaskan

batalnya mulasamah dalam tiga definisi tersebut.

Selanjutnya, jual beli hashatpunya beberapa definisi.

Pertatna, penjual berkata, uAku jual padamu pakaian ini

yang terkena bahr yang aku lemparkanu atau 'Aku jual padamu

tanah ini dari batas ini sampai tempat jatuhnp bahr kecil ini."
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Kedua, penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini
dengan syarat khiSarsampai aku melemparkan bafu kecil."

Ketiga, kedua belah pihak menjadikan batu kecil
ini sebagai jual beli. Misalnya, 'Uika aku lempar batr-r kecil ini,
maka pakaian ini dijual padamu dengan harga sekian."

Jual beli hashatdahm seluruh pengertian irn bafrL

Adapun dua jual beli dalam satu akad terdapat dua
pengertian yang telah disebutkan oleh ArySyirazi. ArySlpfi'i telah
me-nash keduan5ra dalam Mukhtashar Al Muzani. Kami telah
mengemukakan keduanya berikut pendapat para Imam
tentangnya.

Secara tekstual pemyataan Asy-Syirazi mengindikasikan
bahwa kedua pengertian tersebut pendapatrya, padahal tidak
demikian. Wallahu a'latn.

Cabang: Ringkasan pem5rataan Asy-syirazi dalam pasal

ini sebagai berikut. Dua jual beli dalam satu akad, jual beli hablul
habalah, jual beli hashag munabadzah, dan mulanasah, semu.rnya

tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh membubuhi jual beli dengan
qnrat yang akan datang, misalnya penjual berkata, "Jika turun
hujan, jika jamaah haji kembali, jika Zaid datang, jika matahari
terbenam, dan kalimat q;arat lainnSa, maka aku jual dia padamu."

Akad tersebut batal tanpa khilaf dama, berdasarkan hadits

shahih tentang larangan jual beli yang mendung gharar.7s

7s Pada naskah yang ada di tangan kami, setelah redaksi ini t€rtulis "percampuran
dalam suatu negeri haram, yang fdak terhihrng, ...dan setemsn5a." Selintas kalimat ini
tidak ada hubungannya dengan konteks sebelumnya. Setelah kami merujuk matan
htab ini, diternukan redalsi yang tidak disebutkan dalam naskah asli tersebut tidak

92 ll et uri*u'Syoah Al Muhadzdzab



Asy-Syirazi & menlntakan: Bermuamalah dengan

orang yang diketahui seluruh hartanya haram tdak
diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang

diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al Badari, bahwa Nabi
S rnelarang imbalan dukun dan upah melacur.

Diriwayatkan dari Az-Zrthn, tentang wanita yang

berzina dengan imbalan yang besar. Az-hrhn berkata:
Bagi maul*nya fidak pafut memakan imbalan tersebut,
karena Nabi $ melarang imbalan melacur.

Apabila seseorang memiliki harta halal dan
haram, maka kita di-makruh{<an bermuamalah
dengannya dan mengambil harta darinya. Hal ini
berdasarkan riwalnt An-Nu'man bin Baryir, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa , ?r,*rt ii;. ,S'.lli
'op ,* iirr 11 ,716', 

"ts,s 
A. FJ.a*A ,:e,'i,i:i [it u; wt ,fr

jlltUg|'oii,i glt f? ,*|',illt ,?t? lt ;+'Harar
itu jelas; haram ifu jelas; dan di anbn semua ifu

tercantum. Yaitu, mulai dari kalimat "Transaksi jual beli orang lrang tidak diketahui

tidak diperbolehkan.. -dan setemsnya".
Temyata kalimat "percampuran dalam suafu negeri haram.." berhubungan

dengann5a. An-Nawawi dalam permulaan syarah kalimat tersebut sampai di sini tidak

mencantumkan redaksi f.tg tidak bisa kami lacak. S€p€rn halttfra beliau tidak

mengetahui, pada aTarah pertama setelah kalimat "melarang jml beli gharar, baik

bempa barang maupun bukan" tidak tercantum. Silakan dicermati.
Setelah kami rentrngkan kalimat tersebut, redaksi 1nng b€ril$t bisa melen5npkan

kesulitan di atas, "lika saudam perempuan seseorang bercampur dengan beberapa

omng wanita suatu negeri, png tidak bisa dibedakan sahr sama lainqra, dan tdak
terhitung, maka dia boleh menikahi salah seomng dari mereka; dan tidak haram

baginya menikahin5ra, karena keberadaan saudara perempuan itu di tengah mereka

fidak dik€tahui dan tidak diteotukan". Dengan demikian kernuq/<ilan pan $pikh kami

telah t€ratasi.
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terdapat perkara-perkara s5rubhat. Aku akan sebutkan
contoh masing-masing. Sesungguhngm Ailah menjaga
tanah larangan. sungguh, tanah larangan Ntah adalah
haran. Sungguh, orang yang menggembala di sekitar
tanah terlarang dikhawatirkan mendekati tanah
Ianngan tersebut-"

Bermuamalah dan mengambil harta orang yang
hartanya sebagian halal dan haram diperborehkan,
karena secara zhahir apa yang ada di tangannya ifu
miliknya. Karena itu, haram mengambilnya."

Penjelasan:

Percampuran barang haram yang tidak terbatas dengan
barang halal yang tidak terbatas dalam suatu negara fidak
mengharamkan jual beli tersebut. Jusbrr, diperbolehkan
mengambilnya. Kecuali jika barang tersebut terdapat tanda yang
mengindikasikan bahwa ia termasuk barang haram. Jika tidak
terdapat indikator tersebut, maka ia bukan barang haram. Akan
tetapi meninggalkan barang seperti ini merupakan benfuk dari
sikap wara' yang terpuji. Semakin banyak haramnya,
semakin kuat kita dianjurkan bersikap gw,m.

Seandainya kambing memakan pakan yang haram, atau
menggembala di padang rumput yang haram, maka air susu dan
dagingnya tidak haram, tetapi tidak mengkonsumsinya ifu
menunjukan sifat waral sebab, daging dan susu bukan pakan ifu
sendiri.

Seandainya seseorang menolak unfuk mengkonsumsi
makanan halal karena dibawa oleh orang kafir atau orang fasik
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kerena berzina, membunuh, atau sebagainya, maka tindakan ini

bukan waftt. Melainkan, termasuk sikap waswas dan sikap

berpura-pura yang tercela.

Seandainya seseorang membeli makanan secara hutang

dan membayar harganya dari barang haram, maka di sini terdapat

rincian hukum. Apabila penjual menyerahkan makanan itu
padanya sebelum menerima pembayaran dengan suka rela, lalu dia

memakannln sebelum membayar harganya, maka makanan

tersebut halal, berdasarkan ijma'. Meninggalkan makanan ifu
bukan termasuk sikap warayang sangat dianjurkan.

SelanjutlSa, jika orang tersebut membayar makanan itu

setelah mengkonsumsinla, maka pembayaran ihl
menyelamatkannya dari barang haram, seolah-olah dia belum

melunasinya. Jadi, pembayaran masih dalam tanggungannla.

Makanan yang telah dikonsumnya itu tidak berubah menjadi

haram.

Jika penjual membebaskan dia dari pembayaran tersebut

sementara dia tahu bahwa barang tersebut haram, maka si

pembeli terbebas dari tanggungan. Namun, jika dia

membebaskannya dengan anggapan pembayarannln telah lunas,

maka pembebasan ini tidak tercapai, karena dia membebaskannya

sebagai pembebasan bersyarat telah dilunasi. Pembebasan

tanggungan seperti ini tdak berlaku.

Apabila penlual tidak menyerahkan rnakanan itu dengan

suka rela, melainkan pembeli mengambilnyra secara paksa, lalu dia

makan, rnaka findakan memakan tersebut haram, baik dia

memakan sebelum menyerahkan pembayaran maupun setelahnln

dari barang hamm. Sebab, penjual punya hak menahan barang
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dagangann5ra sebelum pembeli membayamya, menurut pendapat
yang shahih. Jadi, pembeli bermaksiat karena mengkonsumsi
makanan ini, seperti maksiat pegadai ketika dia mengkonsumsi
makanan yang digadaikan tanpa izin pihak yang menggadaikan.
Meski demikian, keharamannya lebih ringan dibanding
mengkonsumsi barang gashab.

Jika orang tersebut membayar makanan ifu dengan uang
haram kemudian menerima barang yang dijual, maka rincian
hukumnya sebagai berikut:

Jika penjual mengetahui bahwa pembayaran itu haram dan
dia menyerahkan barang yang dijual dengan suka rela, maka
haknya unfuk menahan barang itu gugur, dan uang tersebut tetap
miliknya sebagai piutang. Jadi, konsusmi pembeli atas barang
tersebut halal.

Sebaliknya jika pembeli fidak mengetahui bahwa
pemba5nran itu haram, sementara seandainln dia mengetahuinlra
dia tdak akan rela, dan barang itu telah diserahkan, maka hak
menahannya Udak gugur akibat kebohongan ini. Dengan demikian
konsumsi tersebut haram. Sama seperti haramnya mengkonsumsi
makanan yang digadaikan. Menahan diri untuk tidak
mengkonsumsi makanan seperti itu termasuk sikap wan' .

Seandainya seorang pemimpin atau lainnfra membeli
sesuafu dengan pembayaran dalam tanggungan dengan pembelian
yang sah, dan dia menerimanya atas kerelaan penjual sebelum
membayamya, kemudian dia meng-hibabl<annya pada orang lain,
sementara hana seorang pemimpin ifu bercampur barang halal
dan haram, dan orang yang menerima hibah ifu tidak tahu dari
mana melunasi pembayaran ifu. Maka, pihak lnng menerima

96 ll,U W*r|Syuah At Muhadzdzab



hibahtersebut tidak haram untuk menerimanya. Akan tetapi, sikap

wara' menuntut dia unfuk meninggalkannya. Kuat atau lemahnya

sifat wan terganfung pada banyak sedikitrlp barang haram yang

ada di tangan pembeli.

Seandainya seseorang membeli sesuatu secara piutang, lalu

membayamya dengan anggur pada orang yang dia ketahui sebagai

pembuat anggur, atau dengan senjata pada orang yang dia ketahui

sebagai perampok, atau sebagainya, maka pembeli malmth

memakannla, bahkan haram.

Seandain5n seseorang bersumpah tidak akan mengenakan

sulaman istinya, lalu sang isti menjual hasil sulamannya dan

meng-hibalrkan pembayarannya kepada suami, maka dia tidak di-

makruhf<anmemakannya. Jika dia tidak mengambilnya, maka had

itu bukan sikap wazt, melainkan waswas.

Termasuk sikap wam yang dianjurkan yaitu meninggalkan

perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh

tidaknya, dengan sedikit perbedaan dan orang mq/akini madzhab

Imam yang memperbolehkannya. Misalnya, binatang buruan dan

sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Menurut AsyS5afi'i,

binatang itu halal; sedangkan menumt mayoritas ulama, binatang

itu haram, maka sikap wan bagi penganut madzhab Asy-S5rafi'i

adalah tidak memakannla.

Barang yang masih diperselisihkan kemubahannla

didukung oleh hadits shahihtanpa ada dalil lain yang konbadiktif,

sementara penafsirannln dilarang atau menyimpang, maka khilaf

pihak yang melarangnya Udak berpengaruh apa pun.

Meninggalkan barang ini pun fidak termasuk waft, yang
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dianjurkan. Khikf dalam kondisi ini tidak mengakibatkan hukum
syubhat.

Begitu pula jika sesuatu disepakati kebolehannya, tetapi
didasari dalil khabar ahad, lalu orang-orang meninggalkanya
karena sebagian orang melarang berhujjah dengan khabar ahad,
maka tindakan tersebut bukan wam, melainkan waswas. sebab,
orang yang melarang mengamalkan khabar ahad, tidak
diperhifungkan. Padahal, para sahabat dan generasi sesudahnya
selalu mengamalkan khabar ahad.

Seandainya seseorang mewasiatkan harta unfuk para ahli
fikih, maka setiap orang yang pakar fikih masuk dalam wasiat
tersebut. Sedangkan pemula di bidang fikih baru sebulan atau
sepadannya tidak masuk dalam wasiat tersebut. sementara
kalangan faqihyang berada di antara keduanya terdapat beberapa
derajat berdasarkan ijtihad seorang mufti.

Namun, sikap wara bagi kalangan tengah ialah
meninggalkan wasiat tersebut, ini jika mufti memberikan fatr,rn
bahwa golongan tengah masuk dalam wasiat ini.

Begitu halnya sedekah yang diperuntukkan bagi orang_
orEing yang membufuhkan. Hakikat "bufuh" ifu sendiri masih
simpangsiur, demikian halnya nafkah yang wajib diserahkan
kepada kerabat, sandang unfuk para iski, dan mekanisme ulama
dalam mengelola baitul mal.

Cabang: AI Ghazali menyatakan dalam Al-Ih5n, ketika
seseorang menyuguhkan atau menghadiahkan makanan
kepadamu, ingin membeli sqsuatu darinya, atau sebagain5a, tdak
mesti ke-wan 'an anda ditunjukkan dengan cara menanyakan
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atau tidak menanyakan kehalalan makanan tersebut. Menanyakan

stafus barang ini terkadang wajib, haram, sunah, dan kadang

makruh. lkiterianya terletak pada motivasi pertanyaan tersebut,

yaifu objek yang disangsikan. Kesangsian ini ada dua kondisi.

Perbma, berkaitan dengan pemilik barang. Kdua, kesangsian

terhadap kepemilikan bamng tersebut.

Kondisi perbma, pemilik barang bisa dikategorikan tiga

ma@In:

Pertama, pemilik tidak diketahui. Orang ini tidak punya

indikator yang menunjukkan baik buruk asetnya. Jika indikator ini

ada dalam dirinya, lalu anda melihat seseorang tidak bersikap apa

puo, dan dia tidak punla indikator tentang kerusakan dan

kesyubhatan asetnya, seperti tindakan musuh, tidak pula indikator

yang baik seperti sikap orang-orang rajin ibadah dan pedagang,

maka dia tergolong orang yang tidak diketahui.

Orang ini tidak bisa dikategorikan orang yang diragukan.

Sebab, keraguan merupakan ungkapan dua keyakinan yang

bertolak belakang, dimana memiliki dua penyebab yang berbeda.

Al Ghazali menyatakan: Mayoritas ahli fikih tidak

menemukan perbedaan antara sesuafu yang tidak diketahui dan

sesuatu yang disangsikan. Wara' adalah meninggalkan apa yang

tidak diketahui.

Membeli barang dari pemilik yutg tidak diketahw (maihul

ini dipertoletrkan. Begitu pula boleh menerima hadiah dan

suguhannya. Kita tdak wajib menangrakan status barangnSa,

bahkan itu tidak boleh dalam kondisi demikian, karena pasti akan

menyinggung pemilik makanan.
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Jika orang ini ingin bersikap wam, hendaknya dia
meninggalkan makanan tersebut. Jika dia terpaksa harus
memakannya, makanlah dan jangan tanyakan status barangnya.
Sebab, bersikap unfuk tidak bertanya jauh lebih ringan daripada
menyinggung dan menyakiti hati seorang muslim.

Kedua, pemiliknya diragukan, pada dirinya terdapat
indikator yang menunjukkan kefidak takwaannya, seperti gaya
berpakaian dan sikap pelaku zhalim; atau anda melihat dia
melakukan perbuatan terlarang yang mengindikasikan sikap
gegabahnya dalam mengelola harta.

Bisa juga dikatakan, boleh mengambil sesuatu dari pemilik
jenis ini tanpa berianya, dan tidak haram menolaknya, bahkan
menanyakan stafus hartanya menrpakan sikap umra'.

Pendapat lain menyebutkan, tidak boleh menolak orang
seperti ini, dan wajib menanyakan kehalalan barangnya. Al Ghazali
menyatakan: Inilah pendapat yang kami pilih dan kami fatwakan,
jika petunjuk yang ada mengindikasikan bahwa sebagian besar
hartanya haram. Jika dia menunjukkan bahwa dalam hartanya
terdapat sedikit barang haram, maka bertangra padanya
merupakan sikap wara.

Ketiga, kondisinya diketahui ler,rat pengamatan dan
sebagainya, sehingga dari pengamatan ini menghasilkan asumsi
tentang kehalalan atau keharaman hartanya. Misaln5a, sikap ini
dapat diketahui dari keshalehan dan religiusitasn5a. Terhadap
oftmg ini, kita tidak wajib menanyakan kualitas hartanya, bahkan
Udak dipertolehkan. Atau, diketahui dia orang 5rang dimgukan
stafusnya, ka1n, dan sebagainya, maka wajib ditanyakan stafus
barang miliknya.
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Kondisi kdua, kesangsian ini terkait dengan harta,

misalnya barang haram tersebut bercampur dengan yang halal.

Contoh, seseorang membawa beberapa bungkus makanan hasil

ghasab ke pasar, dan orang-orang pasar membelinSn, maka dia

tidak wajib bertanya pada orang yang membeli di pasar tersebut,

keqrali jelas-jelas kebanyakan harta yang ada di tangan mereka

haram, maka dia wajib bertanya.

Sebaliknya orang yang mayoritas asetrya hamm, sikap

meneliti terhadapnya merupakan sikap ewtm, karena para sahabat

.& tidak melarang belanja di pasar. Mereka tidak selalu

menanyakan status bamng yang dibeli dalam setiap akad-

Memang, ada sebagian sahabat yang menanyakan stafus barang

yang dibeli di pasar ketika meragukannya.

Al Ghazali menyatakan dalam Al lht ,

seandainya di tangan nadhir wakaf (orarrg yang mengtrus waqafl

atau wasiat terdapat dua aset: Satu milik pihak yang bersifat

tertentu dan lainnya milik pihak yang bersifat lain; lalu salah satu

pihak ingin mengambil sesuafu dan nadhir, di sini terdapat rincian

hukum.

Jika sifat yang dimaksud sangat jelas yang dikenali oleh

pengemban amanah -yaitu sifat adil, maka dia boleh

mengambilnya tanpa bertanya. Apabila sifat tersebut samar atau

diketahui dari kondisi pengemban amanah yang gegabah, dan dia

tdak peduli dengan bercampumya dua jenis aset, maka dia waiib

bertanp. Sebab, di sini tidak terdapat pertanda, tidak pula

indikator Snng menguatkan.
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Cabang: Al Ghazali menufurkan: Seseorang
diperbolehkan membeli satu rumah dari sekian banyak rumah di
suahr negara, sekalipun dia mengetahui di negera ini terdapat
rumah gashab, karena ini termasuk percampuran yang tidak bisa
dibatasi. Bertanya di sini termasuk sikap uara danberhati-hati.

Seandainya di negara tersebut terdapat sepuluh rumah yang
salah satunya hasil ghasa6 atau diwakafkan, dan pembeli tidak
mengetahuinya, maka dia wajib bertanya, karena jumlah tesebut
terbatas.

Andaikan di negara ini terdapat beberapa sekolah dan
pesantren yang sebagiannya dikhususkan bagr mereka yang
menganut madzhab tertenfu, maka dia tidak boleh tinggal di
tempat manapun, dan tidak boleh memakan hasil wakafnya
sebelum bertanya dan mengklarifikasi kebenarannya.

Cabang: Al Ghazali menerangkan: Ketika kami
berpendapat menanyakan stafus barang sebagai sikap wila, maka
seseorang tidak boleh bertanyra pada pemilik makanan dan barang,
karena itu akan menyinggungnya. Kita tidak boleh mer[nkiti
seoftrng muslim harrln unfuk mengamalkan perkara sunnah.

Al Ghazali melanjutkan: Kami ma,rajibkan seseorang unhrk
menan5nkan stahrs barang orang lain jika mayoritas hanaryn
haram. Dalam kondisi demikian, kita tidak perlu menghiraukan
ketersinggungannlra, karena orang zhalim menyakiti kita lebih dari
ini.

Al Harits Al Muhasibi mengatakan: seandainya seseorang
punya saudara atau teman yang tidak akan tersinggung seandainya
ditanyakan statr.rs barang miliknya, maka sebaiknya menanyakan
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hal ifu unfuk menjaga sikap wara. Sebab, seringkali sesuafu yang

difutuptutupi justu menimbulkan amarah.

Al Ghazali menanggapi, "Statemen ini baik." Beliau

melanjutkan: Jika dikatakan bahwa menanyakan aset orang 5nng
sebagian hartanya haram tidak berfaedah, maka tanggapannya

sebagai berikut:

Ketika sebagian harta seseorang bercampur dengan barang

haram, lalu anda hendak bermuamalah dengannya, maka

menyantap suguhannya, menerima hadiahnya, atau transaksi yang

lain, tidak arkup hanya bertanya pada orang tersebut dan ini tidak

ada gunanya. Tetapi, bertan5nlah pada pihak lain.

Bertanya kepada pemilik aset hanya akan berguna jika dia
orang terpercaya dan tidak bermasalah, seperti pengurus wakaf,

seputar aset yang diamanahkan padan5n. Demikian ini seperti
pertanyaan Nabi $ pada orang yang datang membawa sesuafu

unfuk beliau, apakah barang itu merupakan hadiah atau sedekah.

Sikap tersebut tidak menyinggung pihak yang ditanya, dan tidak

memojokkann3ra.

Seorang muslim boleh bertanya pada pelayan dan

budaknya yang terpercaya. Ketika menanyakan sesuatu lalu

ditanggapi oleh orang yang terpercaya, dia menerimanya. Apabila

orang fasik memberikan informasi kepadanya, dan dari bahasa

tubuhya, maka dia tahu orang ini tidak bertohong, dari segi tidak

adanya interes pribadi, maka dia boleh menerimanya. Sebab,

fujuan bertanya adalah kemantapan diri, dan ifu tercapai dengan
pemyataan orang fasik.

Jika seorang anak kecil yartg bmyiz dan terkenal bersikap

kukuh memberikan informasi, maka kita boleh menerimanya.
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Ketika kita wajib menanyakan stafus halal tidaknln barang,
lalu terjadi informasi yang kontradiksi antara dua orang yang adil
atau dua orang fasik, maka keduangn gugur; dan boleh menjih-
kan dengan menerima salah satunla, berdasarkan banlnknya
informan, dan dengan mengenal mereka.

C-abang: Al Ghazali : Seandainla aset tertenfu
dirampas dan kebetulan dari ienis aset ifu terdapat sesuahr yang
dimubahkan, dan mungkin bagian aset yang dirampas, dalam
kasus ini terdapat rincian hukum.

Jika aset tersebut berada di tangan oftmg yang terkenal
shaleh, maka dia boleh membelinSn; dan meninggalkan aset ini
merupakan sikap erlErz,. Jika dia orang S;ang tidak diketahui, maka
dalam hal ini terdapat rincian kasus. Apabila jenis barang tersebut
bar,fnk di suafu nElara tanpa dirampas, maka boleh membeli
darinya. Jika di sana tidak ditemukan barang selain Eunpasan,
hanya sedikit sekali yang non-rcrmpasan, berarti tidak terdapat
indikator kehalalan barang di luar tangannla. Aset ini bertolak
belakang dengan pertanda khusus, yaifu wujud aset yang
dirampas. Jadi, penolakan unfuk membelinya merupakan sikap
wara mer el<a: sedangkan pengharamannya masih diperdebatkan.

C-abang: Al Ghazali menuturkan: Ketika pelayan orang-
orang sufi pergi ke pasar dan ke rumah-rumah untuk mencari
makanan dan sebagainya, kemudian mengrguhkannya pada para
sufi, maka mereka halal memakannya. Selain mereka pun halai
memakannya atas kerelaan si pelayan, dan tidak halal tanpa
kerelaannya.
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Demikian halnya apabila seseorang memiliki keluarga, lalu

orang-orang memberinya sesuafu karena keluarganya, maka

sesuafu itu menjadi milik orang tersebut, bukan milik keluarganya.

Artinya, dia boleh memberi makan dengan pemberian itu unhrk

selain keluarganya. Begitu pula barang yang diberikan kepada si

pelayan, menjadi miliknya. Dia memberi makan para sufi karena

untuk menjaga harga dirinya.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Wakaf unhrk para sufi

artinya bagi selain sufi boleh makan bersama mereka dari hasil

wakaf tersebut atas dasar kerelaannya. Dia hanln memakan sekali

atau dua kali dan sebagainya, karena makna wakaf untuk para sufi

yaitu diperunhrkkan bug, kemaslahatan mereka. Sedangkan,

memberi rnakan didasari sikap toleran.

Dengan kata lain, seorang yang bukan sufi tidak boleh

makan bersama mereka dari hasil wakaf tersebut selaman3a,

sekalipun mereka rela, karena mereka tidak boleh mengubah

syarat pewakaf dengan melibatkan selain golongannya.

Adapun seorang ahli fikih yang berpenampilan dan

berakhlak seperti sufi, boleh dianologikan dengan mereka, atau dia

digolongkan sebagai sufi. Ketidaktahuan bukanlah syarat

tasawuf.T4

Al Ghazali menambahkan: Seorang ahli fikih

menghiraukan aktivitas sebagian orang-orang d*gu,

74 Statemen ini menjelaskan bahwa mayoritas sufi pada masa Al Ghazali
didominasi oleh sikap bodoh. Oleh karena itu, beliau menyinspng kondisi tersebut
dalam kalimat'ketidaktahuan bukanlah ryarat dalam tasaumf"(Al Muthi'i).

tidak

dan
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pemyataan mereka "ilmu adalah hiiab." Justnr, kebodohan itulah

hijab, begitu pula ilmu yang tercela.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Terkadang orang

memberi harta kepada orang lain secara suka rela, karena dia
membuhrhkan. Kadangkala dia memberinya karena ikatan nasab,

karena keshalehannya, atau karena alasan sebagainya.

Apabila pihak yang mengambil tahu orang ifu memberinya

karena kebutuhannya, maka dia tidak halal mengambil kebutuhan

tersebut jika temyata dia tidak membutuhkan. Jika dia tahu
pemberian ifu karena keluhuran nasabn5a, dia juga tidak halal

mengambilnya jika nasabnya rendah. Jika dia memberinya karena

ilmu, maka dia tidak halal mengambilnya kecuali dia berilmu
seperti keyakinan sang pemberi. Begitu pula jika orang tersebut

memberin5n karena keshalehan dan kebaikannya, dia tidak halal

mengambilnya jika batinnya fasik, Sang andai saja sang pemberi
tahu hal itu, pasti ia tidak akan mernberinya.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Tanah hasil grlasabyang

dijadikan jalan tidak boleh dilerryati. Jika tanah tersebut tidak
dimihki oleh pihak tertentu, maka dia boleh dilewati. Namun, demi
menjaga sikap wara, sebaiknya menjauhi jalan tersebut, jika bisa

beralih ke jalan lain.

Apabila sebuah tanah di atasnya dibangun jembatan dari
kaytr atau bahan lain hasil ghasab, maka kita boleh letvat di
bawahnya. Jika seseorang duduk di bar,rnhnya unfuk berlindung
dari terik matahari, panas atau hujan, dan sebagainya, maka
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hukumnya haram, karena atap bangunan memang dibangun unfuk
tujuan ini.

Al Ghazali melanjutkan: Demikian halnya seandainya tanah
masjid tersebut mubah sedangkan atapnya dibangun dari barang

haram, kita boleh lewat di sana namun tidak boleh duduk untuk
berlindung dari panas, hujan, dan sebagainya, karena perbuatan ini
termasuk memanfaatkan barang haram. Demikian pemyataan Al
Ghazali.

Pemyataan di atas perlu ditinjau kembali. Menurut
pendapat pilihan, kita tidak haram duduk di bawah atap dalam dua

contoh ini. Perbuatan ini termasuk memanfaatkan caha5ra lampu
orang lain dan mengaca dari cermin orang lain tanpa diberikan
kewenangan untuk menggunakannya. Kedua pertuatan ini
dipertolehkan, tanpa A4zilaf dama.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Tempat-tempat yang

dibangun oleh orang-orang zhalim seperti gedung, penginapan,

masjid, dan kamar mandi sebaiknya kita berhati-hati dengannya.

Kita boleh lewat di dalam gedung tersebut karena kebutuhan.

Namun, demi menjaga sifat wara, sebaiknya kita menghindari hal
itu.

Kami mempefrolehkan lewat di gedung ifu, sekalipun ada

tempat lain, karena bangunan-bangunan tersebut ketika fidak
diketahui pemilikqn, hukumnya harus digunakan untuk bertagai
kemaslahatan. Sedangkan leuat di sini termasuk sebuah maslahat.

Ketika diketahui bahwa bahr dan bata png digunakan

untuk membangun gedung itu merupakan hasil ghaab dan
seseorang, dari masjid, makam, dan sebagdhga, maka kita haram
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melaruatinya, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi seperti

ini kita boleh menggunakan aset orang lain, kemudian wajib
meminta kehalalan dari pemilik yarrg diketahuinya.

Apabila masjid dibangun di atas tanah hasil giasa6 atau

dari kayu hasil ghasab dari masjid lain atau milik seseorang

tertenfu, maka haram masuk ke dalamnya unfuk shalat Jum'at dan

sebagainya. Jika ia dibangun dari harta yang tidak diketahui siapa
pemiliknya, demi menjaga sikap wara, kita pindah ke masjid lain.

Apabila tdak ditemukan masjid lain, kita tidak boleh
meninggalkan shalat Jum'at dan jamaah, karena bisa jadi masjid

tersebut dibangun dari harta pribadinya, mungkin juga bahan

bangunannya tidak milik seseorang yang dikenal. Maka, ia boleh
digunakan untuk kemaslahatan.

Sementara itu, kamar mandi hukumnya seperti bangunan
yang lain, seperti telah kami jelaskan di atas. Demi menjaga sifat
wn, kita tidak berwudhu dan minum di sana, dan Udak masuk ke

dalamnya, kecuali khawatir tertinggal waktu shalat.

Sedangkan pesanfuen dan sekolah yang tanahnya atau

bahan bangunannya seperti bata dan batu, hasil ghasab, dan
memungkinkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, maka

kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Jika masih sytbhat, ltta
boleh masuk dan berdiam di dalamnya. Namun, demi menjaga

sifat warai sebaiknya kita tinggalkan.

Al Ghazali mengatakan: Apabila sultan memerintahkan
unfuk memberikan sesuafu dari gudangnya kepada orang yang

berhak mendapat sesuahr dari baitul mal, dan dia tahu gudang

tersebut di dalamnya bercampur antara yang halal dan haram -
sebagaimana yang umum terjadi pada zaman ini. Barang halal di
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tangan para sultan sekarang ini sangatlah langka atau bahkan tidak

ada-75 maka rincian hukumnya sebagai berikut.

Apabila aset tersebut kemungkinan terdiri dari barang halal

atau mungkin dari barang haram, r',raka menurut sejumlah ulama,

orang tersebut boleh mengambilnya selama dia tidak berkeyakinan

itu barang haram. Ulama yang lain berpendapat: Dia tidak boleh

mengambilnya sebelum memastikan bahwa barang tersebut halal-

Kedua pendapat di atas berlebihan. Yang lebih adil yaitu

jika sebagian besar harta sultan haram, maka menerima pemberian

tersebut hukumnya haram. Jika sebagian besamya halal, kita

mauqufkan. Demikian pernyataan Al Ghazali.

Pendapat di atas berlakut menurut ikhtiyar Al Ghazali:

bahwa jika barang yang bercampur lebih banyak, orang ini hanam

menerimanya. Kami telah kemukakan di depan, menurut pendapat

yang masyhur menerima pemberian sultan ini maknth, tidak

haram. Dengan demikian tempat penyimpanan seperti gudang

milik sultan hukumnya makruh.

Al Ghazali berpendapat: Ulama yang memperbolehkan

menerima pemberian sultan berhujjah bahwa sejurnlah sahabat,

tabi'an, dan generasi setelahnya pemah menerima pemberian para

sultan dan wakil mereka yang zhalim. Di antara mereka yaihr Abu

Hurairah, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Jarir

bin Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Al Miswar bin

Makhramah, Al Hasan Al Bashri, Asy-Sya'bi, hrahim An-Nakha'i,

hnu Abu Laila, dan Asy-Syafi'i.

7s Dernikian tercantum dalam naskah asli. Redaksi yang dibuang yaitu 'maka, dia

tidak bol€h mengambilnla".
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hnu Umar menerima pemberian dari Al Hajjaj; As5rS5nfi'i

dari Harun Ar-Rasyid; Malik menerima harta yang cukup banyak

dari pam khalifah. Ulama yang menolak pemberian sultan ini
dilakukan secara suka rela.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menerima hadiah dari Al
Mukhtar bin Abu Ubaid. Golongan ulama ini berasumsi bahwa

penolakan sebagian ulama terhadap pemberian sultan tidak

mengindikasikan pengharaman. Demikian ini seperti Khulafa'ur

Rasyidin, Abu Dzarr, dan para zahid lainnya yang meninggalkan

barang halal secara mutlak, yang tidak mengandung syrbhat di

dalamnya atas dasar sikap zuhur.

Al Gtnzali mengratakan: Tanggapan terhadap pendapat ini
bahtra ularna 3rang menerima hadiah dari si.iltan lumlahryn sedikit

dan terbatas, dibanding mereka yang menolak dan

mengingkari4n. Bisa iuga ditafsirkan, mereka telah menyelidik

bahwa aset yang diberil{an padan5ra bersumber dari barang halal.

Karena ihr, aset lang mereka terima halal, keberadaan tangan

sultan lrang berisi bamng haram 5ang terpisah dari kasus ini fidak

berpenganrh bumk terhadap mereka.

Bisa juga ditafsirkan mereka menerima dan mengelola

pemberian ini sesuai afuran baitul mal. Serurnlah ulama dari

mereka mengatakan, mengambil seluruh aset zultan dan

mengelolanya untuk mereka 5nng membutuhkan jauh lebih baik

daripada membiarkannya di tangan sultan.

Oleh sebab itu, hnu Al Mubarak mengatakan, orang-orang

lnng sekarang megambil gaji dan berargumen dengan sikap hnu
Umar dan Aisyah, mereka tidak boleh mengikuti keduanya. Sebab,

Ibnu Umar membagi seluruh harta 5ang diambil dari sultan sampai
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seluruhnya habis di majelisnya, setelah membagi 60 ribu. Begitu

halnya tindakan Aisyah @.

AsySyafi'i melakukan hal yang sama. Beliau mengambil

harta dari Harun Ar-Rasyid dan membagikannya saat itu juga.

Beliau tidak menyimpannya barang sebili pun. Sekalipun, harta

benda pada masa para khalifah awal pasca Khulafaur Rasyidin,

yang ada di tangan sultan mayoritas halal. lain halnya, dengan

aset yang ada di tangan sultan pada zaman sekarang. Sebagian

besar aset tersebut haram, dan hanya sebagian kecil yang halal.

Cabang: Al Ghazali mengatakan, dana untuk

kesejahteraan hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang

bertanggung jawab atas kesejahteraan umum, atau orang yang

membufuhkan pekerjaan, seperti orang menjalankan fugas yang

kesejahteraannya dikembalikan pada kaum muslimin.

Seandainya dia sibuk bekerja, tentu tugasnya akan

terbengkalai. Karena ifu, kebutuhan orang ini harus dicukupi dari

baiful mal. Termasuk dalam kategori ini yaifu para cendikiawan

yang menguasai ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadits, fikih,

qira'at, dan sebagainya. Termasuk juga para penunfun ilmu-ilmu

tersebut, para hakim, muadzin, dan tentara. Orang-orang seperti

ini boleh menerima gaji dari baiful mal sekalipun mereka kaya.

Besamya pemberian tersebut menjadi kewenangan sultan dan

sesuai funfutan kemaslahatan. Jadi, besarannya bervariasi

tergantung banyak-tidaknya aset.
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Cabang: AI Ghazali menufurkan: Seandainya sultan tidak
mendistribusikan hak setiap golongan yang berhak dari baitul mal,

apakah salah seorang dari mereka boleh mengambil sesuatu dari
baitul mal?

Al Ghazali menyatakan: Dalam kasus ini terdapat empat
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i;

Perbrna, dia sama sekali tidak boleh mengambil apa pun

dari baitul mal, sekalipun sebutir biji, karena baitul mal milik
bersama. Selain itu, bagian orang ini dari baiful mal fidak

diketahui, apakah safu biji, salt daniq, atau lainnya. Pendapat ini

kiranln terlalu berlebihan.

Kdra, setiap hari dia mengambil kebutuhan bahan

makanan pokok unfuk sehari.

Ketiga, dia mengambil dari baitul mal kebutuhannya lnng
orkup unfuk safu tahun.

Kernpt, dia mengambil aset 1lang akan diberikan, lraihl
bagiannln; dimana lebih dari itu merupakan findakan zhalim.

Al Ghazali menyatakan: Demikian ini sejalan dengan qiyas,

karena aset tersebut bukan milik bersama kaum muslimin, seperti

halnya harta rampasan perang bagi para prajurit dan warisan bagi

ahli waris. Sebab, aset ihr milik mereka, sehingga seandain5n

mereka meninggal harta tersebut dibagikan kepada para ahli

warisnln. Sementara dalam kasus ini, seandain3n orang yang

berhak meninggal, maka ahli warisqn tidak berhak manarisi apa
pun. Demikian ini iika dia mendapatkan bagian yang patut dia
terima.
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Cabang: Al Ghazali menuturkan: Apabila sultan mengirim

harta kepada seseorang unfuk didistribusikan pada kaum miskin,

maka rincian kasusnya sebagai berikut. Jika dia mengetahui harta

tersebut hasil ghasab dan seseorang, maka dia tidak boleh

menerima dan mendistribusikannya. Bahkan, tindakan ini di-

makruh*an jika menimbulkan prasangka buruk. Misalnya,

membodohi kalangan awam sehingga mereka meyakini baiknya

harta benda sultan, atau mendukung keberlangsungan kekuasaan

sultan sekalipun dia zhalim.

Al Ghazali menambahkan: Sebaiknya kita menjauhi

interaksi dengan sultan, para cendikiawan, pembantu, dan

pekerjanya.

Cabang: Al Ghazali, mengatakan: Pasar yang dibangun

oleh para sultan dari harta yang haram, maka berdagang dan

tinggal di sana hukumnya adalah haram. Apabila seseorang tinggal

di sana dengan imbalan dan mengerjakan sesuafu dengan cara

yar$ syari, berarti dia telah bermaksiat karena tinggal di sana,

namun usahanya fidak haram. Orang-orang boleh berbelanja

padanya.

Akan tetapi, jika mereka menemukan pasar lain, dimana

belanja di pasar tersebut lebih utama. Sebab, berbelanja di pasar

pertama berarti membanfu orang-orang yang tinggal di sana dan

mendorong orang lain unfuk bermukirn di pasar tersebut, serta

memperbanyak asetnya. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Ghazali menerangkan: Seandainp di tangan

seseorcmg terdapat harta hasil griasab dari orang-orang tertenfu,
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lalu bercampur dengan hartanya dan fidak dapat dibedakan,

sedang dia hendak bertobat, maka caranya adalah dengan

memohcn keridhaan dari pemilik barang yang di-gasha6 dengan

memberi bagian harta tersebut.

Apabila pihak yang di-ghasab menolak pembagian itu,
maka orang yang bertobat melaporkan perkara ifu pada hakim
untuk mengadilinya. Jika dia tidak menemukan hakim, maka dia
meminta saran hukum pada orang yang paham agama unfuk
memutuskan perkara tersebut. Jika tidak menemukan orang

tersebut, maka dia menangani perkara ifu seorang diri.

Orang ini mengambil harta dalam jumlah yang sama dari

asetnya lalu diberikan pada pihak yang di-ghasad baik berupa

dirham, biji-bijian, emas, atau lainnya. Jika dia telah melakukan

semua ini, maka sisa harta yang ada menjadi halal.

Seandainya dia hendak makan dari barang yang bercampur

tersebut dan menafkahkan sebagiannya sebelum memilah besaran

aset hasil ghasab, maka para ulama berpendapat, bahwa
perbuatan ini diperbolehkan selama besaran barang yang di-
ghasab masih ada. Dia Udak boleh mengambil seluruhnya.

Kalangan ulama lainnya berpendapat, bahwa orang ini
f,dak boleh mengambil apa pun dari aset tersebut sebelum

memilah besaran barang yang dighasab dengan niat mengganti

dan bertobat.

Cabang: Siapa saja yang mer,rnrisi harta, dimana dia tidak

mengetahui dari mana pewaris mendapatkannya, apakah dari
pekerjaan yang halal atau haram serta tidak ada petunjuk akan hal
ifu, maka harta tersebut halal berdasarkan ijma' ulama.
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Apabila dia mengetahui dalam harta tersebut terdapat

barang haram, dan ragu berapa besamya, maka dia mengeluarkan

besaran yang haram itu berdasarkan ijtihad.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Apabila seseorang

mempunlni harta haram, lalu dia hendak bertobat dan

membebaskan diri darinya, maka di sini terdapat rincian kasus.

Jika pemilik harta tersebut diketahui dengan jelas, maka orang ini

wajib mengembalikan kepadanya atau kepada wakilnya. Jika

pemiliknya telah meninggal dunia, maka dia wajib mengembalikan

pada ahli warisnya.

Apabila pemilik harta ihr tidak diketahui, dimana orang

tersebut sudah kehabisan cara untuk menyelidiki keberadaannya,

maka sebaiknya harta ini diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum

rnuslimin secara urnurn, seperti unfuk membangun gedung,

penginapan, masjid, memperbaiki jalan di Makkah, dan fasilitas

umurn lainnya.

Jika tidak demikian, maka dia menyedekahkannya kepada

seorang fakir atau beberapa orang fakir. Sebaiknya dia

menyerahkan urusan itr.r kepada seorang hakim, jika sang hakirn

menjaga diri dari barang haram ('afiil. Jika si hakim fidak 'afiif,"

maka orang tersebut tidak boleh menyerahkan harta ihr padanya.

Jika dia menyerahkan kepadanya, maka si penerima menjadi

penjamin harta tersebut. Bahkan, sebaiknya dia meminta banfuan

hukum kepada orang yang tinggal sewilayah dengannya, yaitu

orang yang terkenal paham akan agama dan alim, karena

melimpahkan hal itu kepada pengadilan lebih baik daripada

mengumsnya sendiri.
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Jika orang tersebut tidak dapat melakukan upaya di atas,

maka dia mengatasi masalah ini sendiri. Sebab, fujuan utamanya

adalah mengembalikan aset kepada orang yang benar.

Ketika dia menyerahkan harta itu pada orang fakir, berarti

barang ini tidak haram baginya, justru halal dan baik. Orang

tersebut boleh menyedekahkan harta ini untuk diri sendiri dan

keluarganya, jika dia orang fakir. Sebab, jika keluarganya termasuk

fakir, berarti sifat tersebut ada pada mereka. Bahkan, mereka lebih

utama menerima sedekah ini. Dia juga boleh mengambil sebagian

harta ini sesuai kadar kebufuhannya, apabila dia juga fakir.

Statemen yang dikemukakan oleh Al Ghazali dalam ulasan

kasus ini juga dipaparkan oleh ulama madzhab kami lainnya.

Pendapat di atas sama seperti pemyataan mereka. Al Ghazali pun

mengutip pendapat yang sama dari Mua'wiyah bin Abu Sufuan

dan kalangan salaf lainnya, dari Ahmad bin Hanbal, Al Harits Al
Muhasibi, dan ulama ahli uara'lainnya.

Alasannya, orang tersebut tidak boleh memsak harta

tersebut dan melemparkannya ke laut. Hanya safu solusi yang

tersisa dalam menangani kasus ini yaitu mengelola aset haram ini

unfuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Apabila barang haram

yang berasal dari tangan sultan berpindah ke tangan orang lain,

ada sejumlah ulama menyatakan, "Dia mengembalikan harta ifu
kepada sultan. Dia lebih tahu barang miliknyra, dan tdak
menyedekahkannya." Al Harits Al Muhasibi memilih pendapat ini.

Kalangan ulama lain berpendapat Orang ini hendaknya

menyedekahkan harta tersebut, jika dia tahu bahwa sultan tidak

l!6 ll ,U Arj*u'SyarahAl Muhadzdzab



akan mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Sebab,

mengembalikannya ke sultan justru memperbanyak perbuatan

zhalim.

Al Ghazali berpendapat: Pendapat yang menjadi pilihan

dalam hal ini, bahwa jika orang ini mengetahui bahwa sultan tidak

mengembalikan harta ihr kepada pemiliknya, maka dia bersedekah

kepada pemiliknya.

Menurut hematku (An-Nawawi), pendapat yang menjadi

pilihan dalam kasus ini, jika orang tersebut mengetahui bahwa

sultan akan mengelola harta tersebut untuk program yang batil,

atau dia menduga kuat harta itu dialokasikan pada akad yang

digunakan untuk hrjuan ihr, maka dia harus memperunfukkan

harta ini bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti membangun

gedung dan sebagainya.

Apabila orang ini tidak mampu melakukan tindakan di atas

atau kesulitan karena takut atau perasan lainnya, maka

sedekahkanlah hana tersebut pada orang yang lebih membutuhkan

dan setemsnya. Golongan yang menjadi prioritas di sini adalah

para tentara kaum muslimin yang tidak mampu.

Jika orang tersebut tidak punya dugaan, bahwa sultan akan

mempergunakan harta ihr untuk program yang batil, maka

hendaklah dia memberikan harta tersebut kepadanya (sultan) atau

pada wakilnya, jika mungkin dilakukan tanpa ancarnan bahaya.

Sebab, sultan lebih mengetahui kemaslahatarr umum dan berkuasa

unfuk mewujudkannya.

Apabila orang ini takut tertimpa bahaya jika menyerahkan

harta ihr kepada sultan, maka dia memberikannya kepada

beberapa golongan yang telah kami sebutkan dalam kasus ini, hal
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ini juga jika dia menduga kuat sultan akan mempergunakannya

untuk halyarry batiL

Cabang: Al Ghazali mengatakan: Apabila di tangan

seseorang terdapat harta yang sebagiannya halal dan sebagian lagi

syubhat, sedang dia punya keluarga, dan tidak lebih dari

kebufuhannya, maka hendaknya dia memprioritaskan yang halal

untuk dirinya kemudian keluarganya.

Apabila kebutuhan dirinya berkisar antara pangan,

sandang, dan lainnya, seperti upah fukang hijamah, fukang celup,

fukang cukur, kuli panggul, minyak lampu, renovasi mmah,

melatih her,uan funggangan, pembayaran kayu bakar, dan

sebagainya, maka hendaklah dia memprioritaskan harta yang halal

untuk membeli pangan dan sandang.

Apabila kedua kebuhrhan ini konhradiktif sehingga bisa saja

dia memprioritaskan kebutuhan pangan dengan harta halal, karena

makanan akan bercampur dengan dagrng dan darahnya. Memakan

barang haram dan sytrbhat berpengamh mengeraskan hati.

Sementara faedah sandang untuk melindungi dirinya dari panas

dan dingin, menutup aurat, dan semua itu dapat tercapai.

Al Muhasibi berpendapat, hendaknya orang ini

memprioritaskan pakaian dengan barang yang halal, karena dia

mampu bertahan dalam beberapa lama. Hal demikian mungkin

terjadi, akan tetapi pendapat yang pertama kimnya lerhil:. zhahir.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Barang haram 5nng ada

di tangan seseorang -seperti telah kami kemukakan-
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disedekahkan sesuai ketenhran sebelumnya. Dia menyedekahkan

harta tersebut kepada orang-orang fakir dan bersikap longgar

kepada mereka. Jika dia menafkahkan untuk dirinya, -ketika kita
memperbolehkan hal itu- maka bersikaplah seketat mungkin.

Sedangkan barang haram yang terpaksa dinafkahkan unfuk
keluarganya, hendaknya dia bersikap hemat. Tepahrya, antara

sikap ketat dan longgar.

Ketika orang ini menjamu seseorang -bila dia orang fakir-
bersikap longgarlah kepadanya dalam menyedekahkan barang

tersebut. Jika tamu yang dijamu adalah orang kaya, jangan dia

suguhi bamng haram itu sedikitpun kepadanya, kecuali jika dia

dalam keadaan kosong: Tidak punya apa pun. Sebab, dengan

demikian dia dalam kondisi fakir.

Jika orang ini mengenal tamunya dalam kondisi fakir,
bahwa seandainya dia tahu harfa tersebut haram, pasti bersikap

wara padanya, maka suguhkanlah makanan ifu dan beritahukan
padanya keadaan sebenamya, untuk memenuhi hak tamu dan

menghindari kebohongan. Dia tidak mencukupkan diri dengan

anggapan bahwa orang fakir tersebut tidak mengetahui status

barang yang disuguhkan, karena ketika barang haram telah masuk

ke dalam perut, pasti berpengaruh mengeraskan hati75, sekalipun

orang yang makan tidak menyadarinya.

Cabang: Al Ghazali mengatakan: Apabila barang haram

atau s5rubhat ada di tangan bapak atau ibu seseorang, maka

76 Sikap keras hati ini bisa dilihat secara ffsik, karena omng Snng tidak
mempdulikan sumber rezekinya, punya kecenderungan unfuk mendapatkan harta
dengan cara lrang Udak benar dan mempergunakannlp dengan tidak sernestinya.
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hindarilah terlibat memakan barang haram bersama mereka. Jika
mereka tidak menyukai penolakan terhadap barang haram yang

kebeh-rlan ada pada mereka, perlu dicamkan bahwa tidak ada

ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat pada Sang l(halik.
Justm, dia harus melarang mereka.

Jika makanan tersebut syrbhat yang ingin dia tinggalkan
demi menjaga sikap wara, narnun ini bertentangan dengan
perintah meminta kerelaan orang fua yang bersifat wajib, maka
bersikap lembuflah saat menolak. Apabila dia tdak mampu
melakukan ini, maka makanlah dalam jumlah sedikit mungkin,

dengan cara memperkecil suapan dan memperlama waktu
mengunyah, serta fidak bersikap longgar.

Al Ghazali melanjutkan: Saudara, baik lakilaki maupun
perempuan mirip dengan bapak dan ibu, hak mereka sangat kuat.

Begitu juga, jika sang Ibu mengenakannya pakaian dari
sumber yarg sytbha{ lanjut Al Ghazali: Dimana sang hu marah
seandainya dia mengembalikannya; maka terimalah pemberian ifu
dan kenakanlah pakaian itu di depannya, dan lepaslah begitu ibu
tidak ada. Berusahalah untuk tidak melaksanakan shalat dengan

pakaian tersebut, kecuali saat ada ibu.

Cabang: Al Ghazali menuturkan: Apabila seseorang

hanya mempunyai harta haram 100 persen, maka dia tidak wajib

haji, zakat, dan kafarat harta lainnya. Jika harta tersebut sytbhat,

bukan haram yang mumi, maka dia wajib berhaji (dengan harta ini)

bila masih ada di tangannya. Sebab, secara hukum harta itu
miliknya, begihr pula har.ta yang tersisa.
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Cabangr Al Ghazali berpendapat: Apabila di tangan

seseorang terdapat harta haram yang tidak diketahui pemiliknya,

dan kami memperbolehkan menafkahkannya untuk dirinya karena

kebutuhan, -seperti dijelaskan secara detail di depan- lalu dia ingin

melakukan ibadah haji yang sunah (kedua dan setemsnya), maka

rincian hukumnya sebagai berikut. Jika ibadah haji ini dilakukan

dengan berjalan, tanpa kendaraan, maka haji tersebut boleh.

Namun jika dia membutuhkan kendaraan, maka ibadah haji

sunnah ini tidak diperbolehkan.

Alasannya, kita memperbolehkan orang ini untuk memakan

harta tersebut karena butuh. Sebaliknya, dia tidak boleh

menggunakan harta itu untuk hal-hal yang tidak darurat, seperti

membeli kendaraan di negaranya dengan harta itu.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Siapa saja yang

berangkat haji dengan harta yang mengandung syrubhat, maka

hendaklah berusaha agar pangannya selama dalam perjalanan

bersumber dari yang halal. Jika dia tidak bisa, berusahalah untuk

selalu mengkonsumsi barang halal mulai saat ihram sampai

tahallul. Berusaha keraslah untuk mengkonsumsi barang halal

pada Hari Arafah. Wallahu a'lam.

Demikian ulasan terakhir, terkait beberapa kasus yang kami

kutip dari lhya 'Ulumuddin Semoga Allah memberikan kita

pertolongan.

Cabang: hnu Al Mundzir rnengatakan: Para ulama

berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan orang

yang hartanya bercampur dengan barang yang haram, begitu pula
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hukum menerima hadiah dan pemberiannya. Al Hasan, Makhul,

Az-h)hn dan Asy-Syafi'i memberikan keringanan dalam masalah

ini.

AsySyafi'i mengatakan: Aku tidak menyrkai praktek ini.

Sejumlah ulama bahkan me-makruh*annya.

Ibnu Al Mun&ir melanjutkan: Di antara ulama yang tidak

menerima hadiah dari orang tersebut yaitu hnu Al Musayyib, Al

Qasim bin Muhammad, Bisyr bin Sa'id, Ats-Tsauri, Muhammad
bin Wasi', Ibnu Al Mubarak, dan Ahmad bin Hambal 49.

***

Astrsyirazi & menyatakan, "Makruh menjual
anggur pada pembuat khamer\ menjual kurma pada
pembuat nabidz, dan menjual senjata pada orang lrang
bermalrsiat kepada Allah @, karena fidak ada jaminan

barang ifu fidak akan digunakan unfuk membantu
findakan maksiat-

Jika seseorang menjual barang-barang tersebut
padanya, maka jual beli ini sah. Sebab, terkadang
anggur tidak selamanya dibuat l<hamer, dan seniata
tidak mesti digunakan untuk bermaksiat kepada Allah."

Penjelasan:

As5r-Syafi'i *s dalam Al Mukhbsharmengatakan, "Aku me-

makruh*an jual beli anggur pada pembuat khamer, dan jual beli

pedang pada orang yang akan menggunakannya unfuk bermaksiat
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kepada Allah &. Namun, aku tidak membatalkan jual beli ini."

Demikian nasrl Asy-Syafi' i.

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i berpendapat: Makruh menjual

perasan anggur pada orang terkenal sering membuat khamer;

menjual kurma kepada orang yang diketahui sering membuat

nabidz; dan menjual senjata pada orang yang terkenal sering

menggunakan senjata unhrk kejahatan.

Apabila barang-barang ini temyata memang dibuat khamer,

nabidz, dan unfuk kejahatan, maka mengenai keharaman jual

belinya terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

diriwayatkan oleh hnu Ash-Shabbagh, Al Mutawalli, Al Baghaud

dalam Syarh Al Mukhtashar, Ar-Ruyani dan lainlain.

Pendapat pertama, yang dikutip oleh Ar-Ruyani dan Al

Mutawalli dari mayoritas ulama madzhab karni, bahwa jual beli

tersebut sangat makruhdan tidak haram.

Pendapat kdua, yang paling shahih, bahwa jual beli ini

haram. Ini diputuskan oleh Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dalam N
Ihya, dan ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya. Seandainya dia

menjualnya, jual beli ini tetap sah menurut dua waih, sel<alipun

digunakan unfuk perbuatan yang makruh atau haram.

Al Ghazali dalam Al lhya menerangkan: Jual beli budak

kecil yang baik pada orang yang dikenal suka berbuat jahat

terhadap budak kecil, maka hukumnya satna dengan menjual

anggur kepada pembuat khamer. Demikian pula hukum seluruh

transaksi yang membanfu perbuatan jahat, lanjut Al Ghazali.
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Cabang: Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa menjual

senjata kepada orang yang diketahui akan berbuat maksiat dengan

senjata ini hukumnya adalah makruh. Ulama madzhab Asy-Syafi'i

menerangkan, bahwa ini termasuk dalam kategori orang tersebut

perampok dan pemberontak.

Sedangkan menjual senjata pada musuh, jelas haram
berdasarkan ijma. Jika seseorang menjual senjata kepada musuh,

maka jual belinya tidak sfr, menurut ma&hab yang shahih.

Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama ma&hab kami dalam

dua riwayat pendapat.

Pendapat di atas dikutip oleh Imam Al Haramain dan Al
Ghazali dari ulama ma&hab kami. Kami juga meriwayatkan satu

pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang stndz dari mereka, Al
Mawardi, Asy-Syasyi dan Ar-Ru5nni menyatakan, "Bahwa jual beli

tersebut sah sekalipun haram."

Al Ghazali mengatakan: Wajh ni kontradiktif, akan tetapi
Udak masyhur. Madzhab berhujjah bahwa musuh akan

menggunakan senjata tersebut untuk memerangi kita. Jadi,

menyerahkan senjata kepada mereka merupakan tindakan
maksiat. Dengan kata lain, dia termasuk jual beli barang yang tidak
mungkin diserahkan secara syara'i. Artinya, jual beli ini tidak sah.

Al Mawardi dan fu-Ruyani mengatakan: Dua wajh ini
diriwayatkan berikut pemyataan AsySyafii tentang keabsahan jual

beli budak muslim pada orang kafir.

fu-Ruyani berpendapat: Jika kami mengesahkan praktek

ini, musuh diperintahkan untuk melepaskan kepemilikan terhadap

senjata tersebut, sebagaimana kasus orang kafir membeli budak

muslim. Wallahu a'lam.
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Sedangkan menjual senjata pada ahli dzimmah di negeri

Islam, maka di sini terdapat dua riwayat pendapat.

Pertama, pendapat ini diputuskan oleh Imam Al Haramain

dan jumhur, bahwa jual beli ini sah, karena mereka ada dalam

kekuasaan kita. Kasus ini sama dengan menjual senjata kepada

seorang muslim.

Kdua, terkait keabsahan jual beli ini, di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, ymg diriwayatkan oleh Al

Mutawalli dan Al Baghawi dalam dua kitabnya, At-Tahdzib darr

SSnrh Al Mukhtashar, Ar-Ruyani, dan lainnya.

Sementara menjual besi pada musuh, ulama madzhab kami

sepakat mengesahkannya, karena besi belum tenhr digunakan

sebagai senjata. Bahkan, terkadang besi digunakan sebagai

peralatan kerja seperti tatal dan sebagainya. Di antara ulama yang

mengesahkan dan menegaskan masalah ini adalah Imam Al

Haramain dan Al Baghawi dalam dua kitabnya, begitu juga ulama

lainnp. Wallahu a'latn.

***

.dslrsyirazi & menyatalran, 'Jual beli mushhaf

kepada orang kafir fidak diperbolehkan; begitu iuga
menjual budak muslim kepadanya. Alasannya, orang
kafir akan memperlakukan budak itu untuk hal-hd yang
rendah; dan jual beli mushaf menjadikan dia objek yang
kelak disalah sunakan.
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Apabila seseorang menjual budak muslim kepada
orang kafir, maka di sini terdapat dua pendapat Asy-
Syafi'i:

Pertama, jual beli tersebut batal, karena ia
termasuk akad yang diharamkan demi kemulian Islam-
Jadi, jual beli tersebut tidak sah- Sama seperti
menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki
kafir.

Kedua, jual beli ini sah, karena ini salah safu cara
untuk memiliki budak kafir. Artinya, orang kafir boleh
memilih budak muslim, seperti warisan. Jika kita
mengacu pada pendapat ini, kita memerintahkan orang
kafir ifu unfuk melepas kepemilikannya, sebab
membiarkan kepemilikan budak muslim di tangan oramg
kafir dapat merendahkan Islam. Jika si kafir menjual
atau memerdekakan budak tersebut, maka hal ifu
diperbolehkan.

Apabila si kafir menjalin akad kitabah dengan
budak muslim ini, maka dalam kasus ini terdapat dua
riwayat pendapat:

Pertama, akad tersebut diterima, sebab dengan
melalui akad kitabah, budak ini seperti keluar dari
kepemilikannya dalam pengelolaan aset.

Kedua, akad ini fidak diterima, sebab ldtabah
merupakan akad yang fidak menghilangkan
kepemilikan- Karena itu, dia tdak dapat diterima
seperti pemikahan dan ijarah.
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Apabila oftmg kafir
muslim, maka dalam kasus
pendapat:

Pertama, pendapat ini seperti dua pendapat Asy-
Syafi'i-

Kedua, pembelian ini sah menurut safu pendapat,
karena kesempumaan yang diraih dengan pemerdekaan
jauh lebih besar daripada kehinaan dengan
perbudakan."

Penjelasan:

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, kepemilikan orang

kafir terhadap budak muslim atau muslimah dapat diilustrasikan

dalam beberapa contoh.

Budak milik orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan,

memeluk Islam, maka kepemilikannya Udak hilang sebab

keislaman tersebut, tanpa khilaf ulama. Akan tetapi, dia

diperintahkan untuk menghilangkan kepemilikannya.

Seandainya budak milik orang kafir ini masuk Islam, lalu

tuannya meninggal sebelum kepemilikan atasnya hilang,

kemudian para kerabahrya yang kaftr mewarisinya, maka

budak muslim ini menjadi milik mereka. Tidak ada khilaf
ulama dalam kasus ini. Mereka diperintahkan untuk

melepaskan kepemilikannya, sebagaimana kami

kemukakan.

Apabila orang kafir membeli budak muslim dari seorang

muslim atau orang lain, maka jual beli ini hamm, tanpa khilaf

membeli bapaknya yang
ini terdapat dua riwayat

1)
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ulama. Mengenai keabsahan jual beli ini terdapat dua pendapat

masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Asy-Syirazi menegaskan bahwa dua pendapat ini terkait

keabsahan jual beli, sementara tentang keharamanTT praktek

tersebut tidak ada l<hilaf antara ulama. Demikian pendapat yang

ditegaskan oleh Ad-Darimi dan ulama ma&hab kami. fu-Ruyani
mengutip dalam Al Bahr tentang kesepakatan ulama madzhab

kami dalam kasus ini. Sebenamya khilaf ulama terdapat dalam

keabsahan jual belinp.

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i menyatakan: Pendapat

tentang batalnya jual beli menrpakan nash A,sySSnfi'i dalam .4/

Imla; sedangkan pendapat yang mengesahkan merupakan nasrl

beliau dalam Al Ummdan lainnya.

Syaikh Abu Hamid dalam Tahqnyadan fu-Ruyani dalam

At-Tanbih menyatakan, pendapat yang mengesahkan jual beli

tesebut mempakan nash Asrl-Syafi'i dalam sebagian besar kitab

beliau.

Mereka berteda pendapat tentang pendapat 5nng paling

shahih. Syaikh Abu Hamid dalam Ta'liqnya dan peny.rsun //
Bayan men-shahih*an pendapat yang mengesahkan praktek di

atas.

77 Menurut kami, statemen ini merujuk pada kaidah usful kalangan Syafi'iyah,
Malikiah, dan para perrgikut Abu Hanifah, bahwa persentuhan hukum hamm terhadap
perbuatan yang diperbolehkan atau wajib tidaklah membatalkannya. Misalnya, seperti
orang yang shalat dengan pakaian'hasil Shasab atau berhaji dengan harta haram, atau
juga beruudhu dengan air dalam kendi hasil curian.

Ahmad persenhrhan hukum haram terhadap suafu perbuatan dapat
mernbatalkannya dalam seluruh contoh ini.
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Jumhur men-shahih*an pendapat yang membatalkan

praktek tersebut. Pendapat ini shahih. Di antara ulama yang men-

shahihkannya yaitu Asy-Syirazi dalam AfTenbih, Al Jurjani dalam

At-Tahrir Al Baghawi, Al Ghazali, penyusun Al Anshar, Ar-Rafi'i,

dan ulama lainnya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menuturkan: Pendapat ini

berlaku dalam kasus kepemilikan orang kafir terhadap budak

muslim melalui akad pesanan, hibah, wasiat, dan sebagainya.

Menurut pendapat yang paling shahih, orang kafir tidak berhak

memiliki budak tersebut dalam seluruh transaksi ini.

Al Mutawalli dan Ar-Ruyani mengatakan: Dua pendapat

Asy-Syafi'i yang berlaku dalam kasus wasiat ini, inipun jika kita

berpendapat, bahwa orang kafir bisa memiliki budak muslim

dengan adanya persetujuan (qabul. Namun jika kita berpendapat,

bahwa orang kafir bisa memiliki budak itu dengan meninggalnya

pihak yang berwasiat, maka dia memilikinya tanpa l<hilaf ulama,

sama seperti kasus waris.

Apabila orang kafir membeli mushaf, maka dalam kasus

ini terdapat dua riwalnt masyhur.

Pertama, pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan

sekelompok ulama bahwa kasus tersebut terbagi dua riwayat

pendapat, seperti budak. Perbma, yang paling shahih, jual beli ini

tidak sah. Kdua,jual belinya sah.

Kedua, memutuskan bahwa jual beli mushaf tidak sah.

Jama'ah memutuskan pendapat ini, dimana ulama lain men-

shahil>kawtya. I{hilaf ni hanya terjadi dalam menentukan

keabsahan jual beli tersebut. Tidak ada khilafbahwa praktek lual
beli ini hamm.
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Ulama madzhab Asy-Syafi'i membedakan antara kasus jual

beli budak dan mushaf sesuai riwayat sebelumnya, bahwa mushaf

tidak akan dapat menolak sendiri perlakuan hina dan

disalahgunakan, lain halnya dengan budak.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa jual beli kitab
hadits Nabi $ pada orang kafir sama seperti hukum jual beli

mushaf. Karena itu, jual beli kitab hadits pada orang kafir
hukumnya haram. Mengenai keabsahan jual beli ini ada dua

riwayat pendapat.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hukum
jual beli kitab fikih yang berisi atsar ulama salaf sama dengan

hukum mushaf. Demikian pendapat shahihyang masyhur.

Al Mawardi mengemukakan pendapat syadz dari ulama

madzhab kami, dia menyatakan, bahwa jual beli kitab-kitab hadits

dan fikih kepada orang kafir hukumnya sah. Mengenai perintah

unfuk melepas kepemilikan kitab ini dari orang kafir, maka di sini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Orang

kafir tidakTs boleh memiliki mushaf dan kitab-kitab fikih lewat

waris, tanpa khilaf ulama, kecuali menunrt pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i yang 4mdz yang diriwayatkan dari Al Mawardi tentang

kitab hadits dan fikh. Ini mempakan pendapat yang bafil.

78 Dalam seluruh naskah dan cetakan sebelumnya terhrlis, "Dan merniliki". Akan
tetapi, dengan mencermati kasus ini, anda akan dapati bahwa madzhab tentang hak
kepemilikan, jual beli, dan diikuti dengan penetapan milik dengan waris merupakan
madzhab Al Mawardi. An-Nawawi menyifati pendapat ini dengan xgdz. Jadi, madzhab
jumhur ulama madzhab kami adalah tidak adanya kepernilikan. Ini perlu diperhatkan.
Oleh karena itu, kami mengawali redaksi ini dengan la na{i$ahl<negatif).
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Cabang: Apabila orang kafir membeli budak yang akan

dimerdekakan olehnya, seperti bapak, il*, ibu, dan kakeknya,

maka dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat masyhur

yang dikemukakan oleh Asy-Syrrazi dan ulama madzhab kami

berikut dalilnya:

Pertama, hal ini terbagi menjadi dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat yang paling shahih,jual beli ini sah secara pasti.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, khilafini berlaku

dalam seluruh pembelian budak yang diikuti dengan pemerdekaan,

seperti ucapan orang kafir kepada seorang muslim,

"Merdekakanlah budakmu yang muslim dariku dengan ganti atau

tanpa ganti." Maka, budak muslim ini wajib diperlakukan

demikian.

Demikian juga seandainya seorang kafir mengakui

kemerdekaan seorang budak muslim di tangan orang lain,

kemudian dia membelinya. Menurut madzhab, seluruh kasus ini

sah. Imam Al Haramain menlrusun khilaf tersebut dalam dua

ilustrasi sesuai khilaf dalam kasus pembelian budak yang masih

punya hubungan kerabat.

lmam Al Haramain menyatakan, ilustrasi pertama lebih

utama disahkan dari pada kasus muslim yang masih kerabat,

karena kepemilikan dalam ilustrasi ini bersifat jaminan. Sedangkan

pada ilushasi kedua lebih utama unhrk ditolak, karena

pemerdekaan dalam kasus ini sekalipun telah ditetapkan dia sangat

teksfual dan tidak pasti. Berbeda kasusnya dengan kerabat.

Jika seorang kafir membeli budak muslim dengan syarat

memerdekakan, dan kami mengesahkan pembelian dengan syarat

ini, maka menumt madzhab, di sini terdapat dua riwayat pendapat
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yang dikemukakan oleh Al Mutawalli, fu-Ruyani, dan ulama

lainnya. Menurut madzhab, kasus ini sama halnya jika si kafir

membeli budak muslim secara mutlak (tanpa syarat apa pun),

karena pemerdekaan tidak terjadi semata dengan adanya

pembelian tersebut-

Sedangkan menurut pendapat yang lain pembelian ini

seperti pembelian budak yang masih ada hubungan kerabat.

Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seorang kafir membeli budak kafir

lalu dia masuk Islam sebelum serah terima, maka apakah jual beli

ini batal? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, batal, seperti orang yang rnembeli perasan

anggur lalu berubah menjadi khamersebelum serah terima.

Kdua, yang paling shahih,jual beli ini Udak batal, seperti

orang yang membeli budak lalu dia melarikan diri sebelum serah

terima. Di antara ulama yang mengemukakan masalah ini berikut

dalilnya yaitu Imam Al Haramaian, Al Ghazali, Al Mutawalli, Ar-

Ruyani, Ar-Rafi'i, dan lain{ain.

Mereka menyatakan: Jika kita berpendapat tidak batal,

apakah pembeli menerimanya? Ataukah hakim menetapkan orang

yang menerimanya berdasarkan perintahnya untuk melepaskan

kepemilikan? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Qaffal memutuskan dalam Fatawatya, bahwa pembelian ini

tidak batal dan hakim menerima barang itu darinya. Demikian

pendapat yang paling shahih, Ar-Rafi'i men-shahih{<an pendapat

ini, yang juga dirajihkan oleh Imam Al Haramian dan lainnya.
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Imam Al Haramain mengatakan: Mengacu pada pendapat

ini, khiyar untuk men-fasakh jual beli ditetapkan bagi pembeli.

Sebab, kesulitan melanjutkan kepemilikan dan menetapkan

kewenangan atasnya, tidak lebih ringan dari kabumya seorang

budak.

Imam Al Haramaian mengatakan: Tidak ada cara unfuk

menfasakh, jika pembeli juga seorang kafir, karena budak tersebut

beralih dari satu oftrng kafir pada orang kafir yang lain. Wallahu

a'lam.

Cabang: Seandainya seorang kafir mewakilkan pada

seorang muslim unfuk membeli budak muslim, maka perwakilan

ini tdak sah, begitu pula pembeliann5n, tanpa khikf ulama.

Demikian ini jika kita berpendapat, pembeli kafir sendiri tidak sah.

Sebaliknya jika seorang muslim mewakilkan pada orang

kafir untuk membeli budak muslim, maka di sini terdapat rincian

kasus. Jika ketika membeli orang kafir ini menyebutkan pihak yang

mewakilkan, maka jual beli ini jelas sah. Jika tidak menyebutkan,

maka terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang mengaclr

pada dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i lainnya bahwa akad

pertama kali dih{ukan pada pihak yang mewakilkan, atau pada

wakil kemudian beralih pada pihak yang marakilkan?

Perbma,5nng paling shahih, ditujukan pada pihak yang

meurakilkan, jadi jual beli dalam kasus ini sah.

Kdua, pada wakil, maka jual beli tersebut fidak sah. Di
antara ularna png merinci kasus ini adalah Imam Al Hammain

dan ulama lainnya.
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Cabang: Seardainya seorang kafir membeli budak yang
murtad dan kita berpendapat, "Pembelian orang kafir terhadap
budak muslim tidak sah," maka mengenai sah tidaknya pembeli
orang kafir terhadap budak murtad, terdapat dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan
ulama lainnya.

Menurut pendapat yang paling shahih, jual beli tersebut
tidak sah karena orang murtad masih terkait dengan Islam. Imam
Al Haramain mengatakan: Dua kasus ini merujuk pada khilaf
ulama dalam kasus orang murtad yang membunuh kafir dzimmi,
apakah dia wajib dikenai qishash?

Cabang: Seandainya orang kafir mempun5ai budak
muslim dari warisan, atau budak tersebut masuk Islam lalu dia
menjualnya dengan kain sebagai harganya, kemudian didapati kain
tersebut ca@t, apakah dia boleh mengembalikan kain yang cacat
itu dan menarik kembali budak itu? Dalam kasus ini terdapat tiga
pendapat ulama fikih Asy-Syaf i:

Pertama, yang paling shahih, orang kafir boleh melakukan
hai itu, kemudian dia (orang kafir) diperintah untuk melepaskan
kepemilikannya terhadap budak muslim ini.

Kedua, orang kafir tidak boleh melakukan hal ifu, agar
seorang muslim fidak masuk dalam kepemilikannya secara bebas.

Ketiga, dia boleh mengernbalikan kain cacat ihr namun
tidak boleh menarik kembali budak muslim ini. Akan tetapi, dia
menarik nilai budak itu dan stahrsnya seperti budak yang
bermasalah. Di antara ulama yang mengemukakan khilaf tentang
pengembalian kain ini adalah Imam Al Haramain dan Al Ghazali.
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Pendapat yang tepat memufuskan bolehnya

mengembalikan kain ifu. Ini ditetapkan oleh Al Baghawi, Al
Mutawalli dan yang lainnya. Al Mutawalli mengutip kesepakatan

ulama madzhab kami dalam kasus ini.

Apabila pembeli menemukan cacat pada budak tersebut,

maka mengenai pengembalian budak itu dan penarikan kembali

kain tersebut, terdapat dua riwayat pendapat yang dikemukakan

oleh Imam Al Haramain dan lainnya.

Pertama, Imam Haramain menisbatkan riwayat ini pada

sebagian ulama muhaqqiq, memutuskan pengembalian tersebut

diperbolehkan. Sebab, kepemilikan orang kafir terhadap budak

dalam kasus ini terjadi bukan karena keinginannya.

Kdua, riwayat ini terbagi dalam dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i. Riwapt ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Muhammad,

seperti halnya orang kafir dilarang memiliki budak, muslim pun

dilarang memiliki budak kafir. Dia menarik ganti rugi cacat itu pada

penjual.

Cabang: Apabila kita mengesahkan penjual orang kafir

terhadap budak muslim atau penjual mushaf, maka rincian

kasusnya sebagai berikut. Apabila hakim mengetahui kasus ini

sebelum serah terima, apakah dia boleh memberi kewenangan

kafir dalam serah terima, atau dia menugaskan orang lain unhrk

itu? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih AsySyafi'i
yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dan yang lainnya:

Pertama, yang paling shahih, hakim boleh memberi

an orang kafir unfuk serah terima.
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Kedua, hakim tidak memberi kewenangan pada orang

kafir, justru hakim memerintahkan si kafir unhrk mewakilkan serah

terima pada orang muslim.

Ketiga, hakim menugaskan orang untuk menerimanya.

Apabila serah terima telah terjadi; atau hakim mengetahui kasus ini

setelah terjadi serah terima, hakim memutuskan orang kafir ini

unfuk melepas kepemilikannya, sebagaimana kasus yang akan

kami paparkan pada sfudi kasus berikutrya. Insya Allah.

Cabang: Apabila di tangan orang kafir terdapat budak

kafir, lalu dia masuk Islam, kepemilikannya tetap ada pada si kafir.

Tidak ada khilaf ulama dalam kasus ini. Akan tetapi, budak

tersebut tidak ditetapkan di tangan orang kafir, justru dia

diperintahkan unhrk melepas kepemilikannya atas budak ini

dengan cara menjual, menghibahkan, memerdekakan, atau

sebagainya. Pelepasan kepemilikan ini tidak cukup dengan gadai,

menikahkan, ijarah, dan talak.

Mengenai pelepasan hak dengan kitabah, maka terdapat

dua pendapat Asy-Syafi'i masyhur yang dikemukakan oleh Asy-

Syrrazi berikut dalilnya. Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan
jama'ah meriwayatkan dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i. Yang

paling shahih, sesuai kesepakatan mereka untuk mencukupkan

pelepasan kepemilikan budak ini dengan akad kitabah. ;adi, akad

kitabah tersebut sah.

Jika kita berpendapat, 'Kitabah belum cukup untuk
melepas kepemilikan, dalam kasus ini juga terdapat dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i:

Perbma, akad kiabah fasid,lalu budak itu dijual.
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Kdua, akad ini sah, kemudian lika kita mempertolehkan
jual beli mukatab, budak mukatab ini boleh dijual. Jika tdak, maka

kitabahtya batal dan dijual.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Apabila orang

kafir menolak untuk melepas kepemilikannya, maka hakim

menjualnya dengan harta yang sama, seperti menjual aset orang

yang tidak menolak untuk melunasi hutang.

Imam Al Haramain dan ulama madzhab kami

mengatakan: Apabila hakim tidak menemukan pembeli dengan

harga yang standar, maka dia hendak bersabar sampai

menemukan pembeli. Hakim menengahi kedua belah pihak ini,

bahwa mukatabtetap bekerja unfuk fuannya dan menerima nafkah

darinya.

Apabila budak ummul walad milik orang kafir memeluk

Islam, tidak ada mekanisme unfuk mengalihkannya pada pihak lain

dengan cara jual beli, hibah, dan sebagainya. Demikian ini
pendapat madzhab yang diputuskan oleh jumhur.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syaf i
yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat lni sSndz dan tertolak.

Apakah tuan harus dipaksa untuk memerdekakan ummul walad

ini? Terkait masalah ini, maka terdapat dua pendapat ulama fikih
AsyrSyaf i:

Pertama, pendapat shahih dan di-nasrl yang diputuskan

oleh kebanyakan atau paling banyak ulama, dia tidak dipaksa

unfuk memerdekakan ummul walad. Akan tetapi, hakim

menengahi mereka. Seorang sayyid menafkahi ummul walad, dan

dia bekerja untuknya di bawah kewenangan orang muslim.
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Kedua, diriwayatkan oleh Imam Al Haramain, A Ghazali,

dan yang lainnya, bahwa seorang saliyid dipaksa r-rnfuk

memerdekakan ummul walad. AsySyirazi mengemukakan

masalah ini dalam At-Tanbih dalam kemungkinan lain. Pendapat

ini dha'if dan syadz.

Seandainya orang kafir meninggal dunia dan budak

miliknya telah masuk Islam, maka dia kelak menjadi milik ahli

warisnya dan menjalankan apa yang telah diperintahkan
pavarisnya. Demikian ini, jika ahli waris mematuhinya. Jika tidak,

maka dia dijual. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Mahamili dalam Al Lubab menyatakan:

Budak muslim selamanya tidak bisa masuk dalam aset orang kafir,

kecuali dalam enarn kasus:

Perkna,leuat warisan.

Kdua, dia menarik kembali budak itu karena pembeli

pailit (Udak mampu membayar)

Ketiga, mengambil hibah yang telah diberikan kepada

anaknya.

Keempad mengembalikan budak tersebut karena

mengandung cacat.

Kelima, ketika sayyidnya berkata pada seorang muslim,

"Merdekakanlah budakmu untukku," lalu dia memerdekakannya.

Kami mengesahkan praktek ini.

Keenam, ketika dia melakukan akad kibbah dengan

budaknya yang kafir, lalu budak tersebut masuk Islam, kemudian
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dia tidak mampu membayar cicilan. Maka, sayyid berhak

memailitkannya.

Kasus keenam keliru. Sebab, kepemilikan seorang sagryid

terhadap budak mukatab tetap ada, dan diperbaharui akibat

ketidaksanggupan melangsungl<an mukafa6. Masih tersisa kasus

ketujuh, yaitu ketika saSiyid membeli budak yang akan

dimerdekakannya, dan kami mengesahkan hal lni. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Mutawalli dan Ar-Ruyani mengatakan:

Ketika kita mengesahkan hibah budak muslim kepada orang kafir,
lalu hakim mengetahui hal itu sebelum serah terima, maka dia

harus mencegahnya. Sebab, hibah tersebut belum ditetapkan
sebelum serah terima. Demikian pemyataan Al Mutawalli dan Ar-
Ruyani. Dalam masalah ini beberapa tinjauan.

Sebaiknya serah terima budak ini seperti penyerahan

kepada orang yang membelinya, kemudian memerintahkan si kafir
unhrk melepaskan kepemilikannya.

Cabang: Al Mutawalli dan Ar-Ruyani mengatakan:

Ketika orang kafir menjual budaknya yang muslim kemudian

keduanya melakukan iqalah. Jika kita berpendapat iqalah sebagai
jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah. Jika tidak demikian, di
sini terdapat dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i, seperti kasus
jual beli budak muslim dengan kain yang cacat.

Cabang: Al Mutawalli, Al Baghawi, dan Ar-Ruynni
menyatakan: Apabila seorang kafir menjual budaknya yang muslim
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dengan syarat khijmr, maka jual beli tersebut sah. Sebab,

kepemilikannya hilang dengan jual beli tersebut, ini menurut satu
pendapat. Menurut pendapat lain, bahwa tindakan ini mengarah
pada pelepasan kepemilikan.

Jika tuan bermaksud men-fasakh jual beli, maka di sini

terdapat rincian kasus. Jika kita berpendapat: Kepemilikan pada

masa kltiyar diberikan pada penjual, maka fasakh tersebut sah.

Akan tetapi, jika praktek ini sering terjadi, maka hakim
menetapkan bahwa dia menjual budak tesebut dengan jual beli
yang telah lalu. Sebab, jual beli ini bukan awal kepemilikan,
melainkan mencegah lepasnya kepemilikan.

Jika kita berpendapat: Kepemilikannya terhadap objek jual

beli hilang dengan akad itu sendiri, maka mengenai kemungkinan
fasakhaya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus jual beli budak
dengan kain yang cacat.

Cabang: Ar-Ruyani menyatakan: Apabila seorang kafir
membeli budak kafir dengan syarat kh,yur lalu dalam masa khiyar
budak ini masuk Islam, maka dalam kasus ini memungkinkan dua
pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, jual beli ini batal.

Kedua, jual beli ini tidak batal, melainkan kedua belah

pihak berhak melakukan fasakh dan penetapan jual beli. Ketika
mereka telah menjalankan jual beli, maka pembeli harus melepas

kepemilikannya.
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Cabang: Ar-Ruyani mengatakan: Ulama madzhab kami
berpendapat, bahwa seorang muslim hdak di-makruh{<an menjual
budaknya png kafir kepada orang kafir, baik budak itu masih kecil
atau sudah dewasa.

Sebagian ulama madzhab kami menyatakan: Akan tetapi
yang paling utama dia menjual budak kafir yang masih kecil.

Abu Hanifah berpendapat: Menjual budak kafir yang masih
kecil hukumnya makruh.

Ahmad berpendapat: Penjualan tersebut tidak
dipertolehkan karena dia akan tumbuh dalam agama pemiliknya.

C-abang: Ulama madzhab AqlSyafi'i mengatakan:
Seorang kafir boleh memperkerjakan orang muslim dalam
tanggungan. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini. Hal ini
sama dengan kasus seorang muslim boleh membeli sesuahr dari
seorang kafir dengan pembaSaran dalam tanggungan.

Apakah seorang muslim boleh memperkerjakan dirinya
pada orang kafir dengan imbalan hartanya? Dalam kasus ini
terdapat dua riwayat pendapat yang masyhur yang dikemukakan
oleh AsySyirazi pada awal kitab ljarah.

Pertarna, pendapat yang paling shahih, praktek ini
dipertolehkan.

Kdua, te6agi menjadi dua pendapat AsySyafi'i.

Sebagian ulama merivrnyatkannln dengan redaksi dua
owjh. Merel<a sepakat bahwa pendapat ]lang paling shahih adalah
bolehnya ijanh tersebut, baik orang muslim ini merdeka mauptrn
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budak. Berbeda dengan Ar-Ruyani yang mengesahkan jual beli ini.

Menurut madzhab jual beli tersebut diperbolehkan. Akan tetapi,

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami me-nasri bahwa seorang

muslim makruh melakukan tindakan tersebut.

Ketika kita mengesahkan pendapat ini, apakah orang kafir

ini diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya atas manfaat

tersebut? Misalnya, dia dipekerjakan oleh seorang muslim. Di sini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan

oleh Imam Al Haramain dan ulama lainnya. Pendapat yang paling

shahih, dia diperintahkan melakukan ifu. Pendapat ini dipufuskan

oleh Syaikh Abu Hamid.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat, bahwa

budak muslim boleh dititipkan kepada seorang kafir. Adapun

tentang meminjamkan budak muslim kepada orang kafir, Imam Al
Haramain, Al Ghazali, Ar-Rafi'i dan lainnya dengan tegas

memperbolehkannya. Pendapat iru shahih.

Berbeda dengan pendapat di atas, Asy-Syirazi dalam bab

pinjaman yang tercanfum dalam kitab l/ Muhadzdzab dan At-
Tanbih, Al Jurjani dalam At-Tahrir, dan peny.rsun Al Ba5nn,

memutuskan bahwa meminjamkan budak muslim pada orang kafir

tidak diperbolehkan. Pendapat ini dha'if.

Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama, karena

mereka menyebutkan bahwa pendapat yang paling shahih dalam

ijarah barang milik orang kafir adalah boleh. Terlebih, hukum

meminjamkannya, karena peminjaman (i'arah\ merupakan akad

yang diperbolehkan, di mana pemberi pinjaman boleh mengambil

barang yang dipinjam sesukanya. Peminjam tidak boleh memiliki

:t42 ll et u"i*u'Syoah Al Muhadzdzab



manfaat barang tersebut, melainkan mendapatkannp sedikit demi
sedikit, lain halnya dengan ijarah. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seorang muslim menggadaikan

budakn5ra yang muslim atau mushaf kepada orang kafir, mengenai

keabsahan gadai ini terdapat dua riwayat yang dikemukakan oleh

AsySyirazi dalam Kitab Gadai berikut dalilnya:

Pertarna, memutuskan keabsahan jual beli tersebut.

Kdua, terbagi dalam dua pendapat AsSrSyafi'i seperti

menjual budak muslim atau mushaf pada orang kafir.

Ulama madzhab Asy-S5,afi'i sepakat bahwa pendapat yang

paling shahih menyebutkan gadai tersebut sah. Oleh karena itu,
barang tersebut mestinya diberikan kepada orang adil dan muslim.

Wallahu a'lam.

Cabang: Al Baghawi menyatakan dalam At-Tahdzib pada

akhir kitab .4/ Hidayah, di sana disebutkan kasus jual beli Spng
dilakukan orang muslim kepada orang kafir.

Al Baghawi menuttrkan: Seandainya seorang budak
muslim dimihki bersama oleh seorang muslim dan orang kafir, lalu

si kafir memerdekakan bagianqn, dan dia dalam keadaan berada,

maka bagian ini merambah pada bagian si muslim.

Budak tersebut merdeka dari si kafir, baik kami
berpendapat bahwa penambahan hak ini terjadi akibat
pemerdekaan ifu atau akibat pemberian nilai barang. Bagian budak
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tersebut menjadi hak si muslim secara syarai bukan atas
keinginannya sendiri. Dia layaknya warisan.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli budak
muslim pada omng kafir.

Kami telah kemukakan sebelumnya bahwa pendapat yang
paling shahih menurut madzhab kami -dan didukung oleh
Ahmad- bahwa jual beli tersebut batal. Abu Hanifah berpendapat,
jual beli itu sah. Ar-Ruyani mengutip pendapat ini dari jumhr.rr

ulama; dua riwayat dari Malik seperti dua madzhab.

Abu Hanifah berhujjah dengan qiyas pada kasus waris.
Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan ijma'kaum muslimin
bahwa jual beli ini tidak menetapkan kepemilikan orang kafir atas
seorang muslim. Penyebab pelarangan ini karena penjualan budak
muslim pada orang kafir mengindikasikan penetapan kewenangan
dan kesempatan bagi orang kafir unfuk menguasai orang muslim.

Padahal, Allah @ berfirm*' j-,-l 'Ut;A'rF '";SS-'rt S4_ 6;
'Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir unfuk
mengalahkan orang-orang beriman. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 141).

[.ain halnya dengan warisan, karena warisan merupakan
kepemilikan yang bersifat memaksa. Wallahu a'lam.
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Asy-Syirazi & mengatakan: Jual beli budak wanita
hanya diperbolehkan berikutTg kandungannya, karena
janin mengikuti hukum induknya dalam hal jual beli dan
kemerdekaan. Karena ifu, tidak boleh menjualnya tanpa
janin yang dikandung, seperti halnya tangan dan kaki.

Seorang sayyid tidak boleh memisahkan budak
wanita dan anaknp dalam jual beli sebelum anaknya
berumur 7 tahun. Demikian ini sesuai dengan
keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri
rga bahwa Nabi S bersabda, U.rio,. airt yti I 'Jangan

pisahl<an ibu dari analmya. " Beliau bersabda , '#.'6:j U

*Ui, ?"i *i c;;r'^ii.fu O:j r;ijriury 'Barangsiapa wns
memisahkan antara ibu dan anaknya, maka AIIah pasti
memisahkan dia dari saudan perempuannya pada Hari
Kiarnat-'

Jika seorang Sa5ryid memisahkan keduanya
(budak wanita dan anaknya) lewat iual beli, maka
batalah jual beli tersebut, karena akad ini mempakan
pemisahan yang diharamkan dalam jual beli- Jadi, lual
belinya fasid, seperti memisahkan budak wanita dan
kandungannya.

Apakah pemisahan ini sah bagi anak yang telah
berusia tuiuh tahun sampai usia baligh? Di sini terdapat
dua pendapat Asy-Syafi'i:

79 Dahm sdumh redalsi naskah tanpa menyebutkan kata "berikut".
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Pertama, pemisahan mereka dengan jual beli
tidak diperbolehkan berdasarkan pesan umurn hadits-
Selain ifu, si anak belum baligh, karena ifu pemisahan
mereka lewat jual beli fidak diperbolehkan, seperti
halnya anak di bawah umur tujuh tahun.

Kedua, pemisahan tersebut diperbolehkan karena
pengasuhan anak ini telah cukup. Jadi, pemisahan
mereka berdua diperbolehkan seperti orang baligh.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id Al Khudri dan hadits yang lain akan kami
jelaskan berikut hadits lainnya yang tercantum dalam kitab ini,
dalam kasus yang sama, setelah menjelaskan beberapa hukum,
ins5n Allah.

Hulnrm:

Dalam pasal ini terdapat dua masalah:

Pertama, fidak diperbolehkan jual beli budak wanita, sapi
betina, dan hewan lainnya tanpa menyertakan kandungannya.

Masalah ini berikut kasus-kasusnya telah dipaparkan dengan jelas

dalam masaiah jual beli hewan dengan syarat sedang mengandung.

Kedua, Asy-Syafi'i dan ulama rnadzhab kami menyatakan:

Haram memisahkan budak wanita dan anaknya yang masih kecil

lewat jual beli, pembagian, hibah, dan transaksi lainnya. Ulama
sepakat soal ini. Selain itu, memisahkan mereka berdua lewat
pemerdekaan juga haram, tanpa khilafvlama.
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Pemisahan ini boleh lev,rat wasiat, menunrt madzhab. Al

Mutawalli dan Ar-Ruyani menyatakan: Dalam kasus ini terdapat

dua pendapat. Mereka memberlakukan keduanya dalam kasus

wasiat janin yang sedang dikandung induknya. Apakah wasiat ini

sah atau tdak?

Menunrt ma&hab, sah; dan diperbolehkan dalam wasiat

kandungan dan anak. Sementara ifu, pemisahan induk dan anak

dalam kasus pengembalian bamng cacat terdapat dua pendapat

ulama fikih AsySyafi'i.

Abu Ishaq, guru AsySyirazi dalam kitabnya menulis khilaf

sebagai berikut. Seandainya seseorang membeli budak wanita dan

anaknya yang masih kecil, kemudian kedua belah pihak men-

fasakh jual beli pada salah safunya (budak wanita atau anaknya),

maka hal ini dipe6olehkan.

S€danglcn pernisahan keduanya dalam gadai, maka dalam

hal ini terdapat rincian losus yang akan dikernukaton dalam

penrbatrasan gadai" furslp Alhh, s€bagairnana ulasan Astrsyirad

dan ularna mad*rab lonti.

Apabila seorang sa!,yid memisahkan budak unnita dari

anaknSra 5nng masih kecil dalam iual beli, hibh, dan sebagainSn,

maka mengenai keabsahan akad tersebut ada dua riuayat

pendapat:

Patana, memutuskan kebatalannya, karena ini pemisahan

png haram. Penjual tidak dapat menyemhkannyra secara sgnm'.

Berdasarkan riwalnt ini, Asy-Syrrazi dan jumhur ulama lrak

merntrtr.rskan.

Kdua, lolangan ulama Khurasan meriwayatkan, dalam

kasus ini terdapat dtn pendapat AqrSlrafi'i. Sebagian mereka
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menyebutkan ada dua pendapat ulama fikih ArySyafi,i. Yang
paling shahih, yaitu qaul jadid, bahwa akad tersebut batal.
Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf. Sedangkan menurut gaul
qadim, akad tersebut sah.

Abu Hanifah8o menyatakan: Imam Abu Al Fanj Az-Zaz
berpendapat bahr,va khilaf ulama ini hanya terjadi jika pemisahan
induk dan anaknln ini setelah si anak telah meminum
kolostrumnSn. Sedangkan jilo perpisahan ini terjadi sebelum
pemberian kolostrum oleh indukrya, maka jelas tidak sah, tanpa
khilafulama.

Demikian ini hukum pemisahan pada anak gnng masih
kecil. Yaifu, anak yang belum memasuki usia tamyiz, kira-kira
sekitar usia 7 atau 8 tahun.

Sementara pemisahan ibu dan anaknya png telah tarytb
sampai usia baligh, ter.dapat dua pendapat AsySyafi'i:

Perbma, pendapat ]/ang paling shahih, pemisahan ini
makrult narnun tidak haram. Demikian pendapat yang dinash
dalam rirlnyat Al Muzani dan kitab Siyar Al Waqidi.

Kdm, penrisahan tersebut haram sebelum anakrya baligh.
Mengaor pada pandangan ini, mengenai keabsahannga terdapat dua
riwa5rat pendapat. Sementam pemisahan induk dan anaknya setelah

baligh tidak diharamkan, tanpa ada khilaf ulama. Akan tetapi, hal
tersebut nakruhbadasarkan kesepakatan ulama madzhab kami.

80 Kenuurgkinan yang dimal$ud adalah Abu Hanilah penlrusun htab /4/ Ghadb,
bukan Imam Abu Flanifah, ArNu'man bin Tsabit, penlrusun Al Muhddab.
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Cabang: Seandairyn seorang ibu berstatts budak sedangkan

anakn5n merdeka, atau sebaliknla, maka tidak hamm menjual 5nng
budak, tanpa khilafdana, karena alasan darurat.

Cabang: Apabila kita berpedoman pada pendapat 5rang

dhalt bahua jaul beli ibu tanpa anakn5ra hukumn5a sah, maka AI

Mawardi menlptakan: Dua belah pihak 1nng Mansal$i tidak boleh

mengakui telah mernisah keduangra (induk dan anaknSra). Tetapi,

dikatalon pada keduanyra, 'Uika kalian rela unfuk menjual

kepemilikan salah safu dari kalian pada yang lain, maka lah:kanlah

itu, namtrn jika fidak rela, maka jual beli lru fasakh.'

hnu Kajj berpendapat: Dikatakan k"pad. penjual, "Bertuat
suka relalah dengan menyemhkan yang lain, atau engkau men-fasl<h
jual beli.' Jik" p*rjuul menyerahkan yang hin secara suka rela,

kemudian pernbeli menolak untuk menerimaryra, maka jual beli ini

f*akh.

Cabang: Seandain5a ibu rela unhrk dipisah (dari anakn!,a),

maka menunrt rnadzhab yang shahih kehararnan ini tetap berlaku,

derni merfaga hak anak. Namun, fu-Rafi'i meriuaptkan sah-r

pendapat ulama fikih Astrs!/afi'i lnng @z bahwa keharaman

tersebut Udak berlaku.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa nenek

sama dengan ibu dalam hukum pemisahan antamn5a dan cucun5ra

(anak dari anak
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Seandainya seorang budak masih nunlra ibu dan nenek, maka
rincian kasusnSra sebagai berikut.

Jika dia dijual berikut ib*!., maka jual beli ini tdak haram.
Namun, jika dia dijual berikut neneknya, dan dipisah dari ibunya,
mengenai keharamannya terdapat dua pendapat AqrSyafi'i:

Perbma, menumt pendapat shahih dan masyhur, bahwa
pemisahan tersebut haram, karena termasuk pemisahan antara anak
dan iburya.

Jika budak ini masih punya bapak dan ibu, maka memisahkan
dia dengan sang ibu hukumnlra haram. Namun, memisahkan dia dari
bapaknSra fidak hamm, karena hak ibu lebih larat. Oleh sebab itu,
kami mernberikan prioritas hak asuh anak pada ibu.

Jika br.dak temsebnrt rnasih punla bapah dan fidak punln ibu,
maka mernisahkan dia dari bapaknya htrlcrmrya haram, menurut
pendapat yarg shahih dari dua pendapat Asfsyafi'i 3ang ada.

Srrnb€r lain menyebulkan, dari dua pendapat ulama fikih AslrSyafi,i.

Kdua, pernisahan ini tidak hararn berdasarkan alasan png
telah kami sebtrtkan, seperti lernahn5ra derajat bapak dibanding
derajat ibu.

Mengenai pernisahan budak kecil dari para kakek dan para
nenek dari jalur bapak dan dari jalur ibu, kefika tidak ada bapak dan
ibu, maka di sini terdapat tiga pendapat ulama fikih AqlSyafi'i:
P*bma, tidak hamm. Kdua, pemisahan tersebut dipeftoletrkan.
Ketiga, boleh memisahkan budak ini dari kakek, narnun tdak dari
nenek, karena nenek lebih pantas mendidikngra dan lebih sedih jika
berpisah dengannya.
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Sedangkan pemisahan budak kedl dari sehruh kerabat'r5n,

seperti saudara laki{aki, paman dari bapak; dan antara mereka dari

paman dari ibu dan lainnya. Maka dalam hal ini terdapat tiga

pendapat:

Perbma menunrt pendapat ma&hab, pemisahan fuit malmth,

tidak haram. Pendapat ini dipLrtuskan oleh jumhur.

Kdua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih

Aslrsyafi'i, seperti budak dari bapakryra, sebagaimana

diriwayatkan oleh fu-Rafi'i.

Cabang: lJlama ma&hab AsySyafi'i menlntakan:

Pemisahan antara her,van temak dari anaknya setelah kebuhfian

susunya terpenuhi, maka di sini terdapat rincian kasus-

Jika pemisahan ini fujuan Sang jelas, seperti penyernbelihan,

maka hal itu dipertolehlon. Jika tidak untuk hriuan itu, maka

pemisahan m malouhdan udak haram, menunrt madzhab. Pendapat

ini diputtrskan oleh jumhur ulama ma&hab lomi. Ash-Shaimuri,

pen!,rrsun Al ElaSan, dan Ar-Rafi'i meriwalntlmn satu pendapat ulama

ftkih AsySyafi'i yang syadz, bahwa pemisahan tersebut haram.

Wallahu a'lam.

Cabang: Penjelasan beberapa hadits terkait masalah ini.

Diriwayatkan dari Abu Ayy,rb &, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah $ bersabda, ?nt O:j 6rt\) itJ.tt ,y.O:j U

Y-i # *1 c;iJ f$. " hnngsiap tnng memisahl<an ibu dan

analmya, mal<a Attah pasti mentisahlan dia dan sudam
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perempuanryn pda Hari Kiamal.' HR. At-Tirmidzi. Dia berkata:

Hadie in hasan.

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha'ah dari Al Hakam, dari
Maimun bin Abu Syraib, dari Ali rg, dia menuhrkan: Rasulullah #t
memberiku dua budak kecil bersaudara. lalu aku membeli salah

safun3ra. Rasulullah S bersabda, " Ali, ap Wng dilal<ukan budak

kedhnu?" Aku mengabarkan pada beliau. Beliau bersaMa,
" Kembalil<an dia, kembalilan dia!. "HR. At-Tirmidd, hnu Majah, dan
periwayat lain.

At-Tirrnidzi menyatakan: Hadits ni hasan dan tidak diterima,

karena akar masalahnya ada pada Al Hajjaj bin Artha'ah, dia
periwayat 5rang dhaif, di samping hadits ini mursL Selain ihl
Maimun bin Abu Syuaib belum bertemu AIi $. AI Baihaqi men-

dhaiA<an hadits ini.

Diriwayatkan dari Abu Musa &, dia berkata: Rasulullah l$&

melaknat orang yang memisahkan orang tr-ra dan anakn5ra; dan

seorang saudara dari saudaranya. HR. hnu Majah dan Ad-
Daruquthni dengan sanad yang dha'if.

Diriwayatkan dari Maimun bin Abu Syabib dari Ali ;9, bahwa

dia telah memisahkan seorang budak wanita dari anaknya. l-alu Nabi

$ lalu melarangnnya dan menolak jual beli tersebut. HR. Abu Daud.

Dia berkata: Maimun belum bertemu Ali.

Diriwayatkan dari Husain bin AMullah bin Dhamrah dari

bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah S bersaMa, ii.UAl
6*)i:4t2 "nar* boleh dipisaht<an anbn ibu dan anaknja.'HR.

AI Baihaqi. Hadits in dhaif.
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Para ulama sepakat bahwa Husain bin Abdullah dalam sanad

hadits di atas merupakan perir,uayat yang dha'if

Diriwa5atkan dari Jabir Al Ja'fi dari AMurrahman bin Al
As;uad, dari hnu Mas'ud bahwa apabila Nabi $ membawa sesuafu,

maka beliau memberi ahli bait seluruhnya. Beliau Udak suka

memisahkan mereka. FIR. Al Baihaqi. Dia mengatakan: Hadits ini
hanla diriwa5ratkan dari Jabir. Dia terkenal dha'if.

Diriwaptkan dari Ubadah bin Ash-Shamit dari Rasuluilah ei
bahwa beliau mdarang ibu dan anakn5n sebelum anak

kecil itu baligh, dan budak wanita datang bulan. HR. Ad-Danrquthni.

Dia mendhaif:lan hadits ini. Sebab, salah satu periwayatnya

bemama Abdullah bin Amr bin Hassan. Dia pendusta, dan hanSa dia
yang meriwalntkan hadis ini.

DiriwaSntkan dari Salamah bin Al AI{'.^/a', dia menufurkan:

Kami terlibat dalam perang Fazamh. Kami dipimpin oleh Abu Bakar.

Rasulullah $ mengangkat beliau sebagai panglima. K€trka jarak karni

dan surnber air tinggal sedikit lagi, Abu Bakar menrerintahkan kami
unhrk bertahan di posisi tersebut, kemudian beliau mengerahkan

serangan.

Abu Bakar menuju sumber mata air ifu, lalu bertanmg dengan
pasukan musuh lang menghadangnya. Alsr melihat sekelompok

orang, di antara mereka adalah para gadis. Aku khawatir mereka

mendahuluiku mendekati kuda-kuda itu. AI{u bidikkan panahlo untuk
mereka. Kefika melihat panah itu, mereka berhenti.

Aku mernbaura panah tersebut sambil menggiring mereka. Di tengah-

tengah mereka terrdapat seomng wanita Banu Fazarah beserta anak
gadisn!,a Srang sargat cantik.
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Aku menggring mereka dan membawanla ke hadapan Abu
Bakar. Beliau memberiku gadis itu. Akhimya, kami tiba di Madinah.
Aku tidak membuka selubung kain gadis itu. [alu, Rasulullah @
menemuiku di pasar. Beliau berkata, " Salamah, berikanlah padaku

uanib ifu."

Aku menjawab, "Wahai RasLilullah *, alar sangat

mengaguminya, sehingga aku tidak membuka seluruh kainnSa,

kemudian Rasulullah $ menemuiku, dan berkata,"&lamah, Mlan
padaku unnib itu.' Diauntukmu, wahai Rasulullah" jawabku.

Rasulullah mengirim gadis itu kepada Makkah.

Bebempa orang muslim yang tinggal di Makkah akhimp menebus

gadis itu." FIR. Muslim.

Hadits di atas mengindikasikan pemisahan ibu dan anak
gadisn5a lang sudah baligh. Wallahu a'lam.

***

Bab: SSnrat Yar,g Merusak Dan Yang Tidak Memsak
Jual Beli.

AsgSyirazi *s menyatakan, 'Ketika seseorang
menetapkan sgrarat dalam jual beli, maka rincian kasus4n
sebagai trerikut:

Jika q;arat tersebut dibuhrhlmn dalam jual beli
seperti penyerahan barang, pengembalian barang cacat,
dan sebagainSra, maka akad jual beli tdak batal, karena
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s!/arat ini merupakan penjelas unsur lnng difunfut oleh
akad. Karena ifulah, ia tidak membatalkannya.

Apabila seseorang mensyaratkan harta lnng
dibutuhkan dalam akad, tetapi di dalamn5la terdapat
kemaslahatan seperti khijnr, tempo, gadai, dan jaminan,

maka akad tersebut fidak batal, karena qTarat telah
menerangkan ketenfuan tersebut, sebagaimana yang

akan kami paparkan pada bahasan masing-masing. Insgra

NIah. Keterangan ini terpercaya, karena kebufuhan
menunfut syarat tersebut, sehingga ia fidak memsak
akad.

Jika seseorang mensyaratkan pernerdekaan budak
yang dijual, maka akad tersebut fidak batal, karena
Aislrah .g membeli Barirah untuk rnemerdekakanryn.

I--alu, keluarga Barirah mensSraratkan rir,ldnya unfuk

mereka. Rasutullah pun bersabda, il:tli *a @it Q-*t
'6*( '55.'nenah dan merdel<akanlah dia, *sunggahntn

wala' adalah bagi orang Wng memerdel<al<an.'

Apabila seseortlng membeli budak dengan qprat
memerdekakan, lalu dia menolak unfuk memerdekakannln,
maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih AqrSlpfi'i:

Pertama, dia dipaksa unfuk memenuhi qnrat ifu,
karena ifu menrpakan pernerdekaan yang berhak
dipatuhi. Karena itu, iika pembeli menolak, maka dia
dipaksa unfuk menjalankannya. Sama seperti orang lrang
bemadzar unfuk memerdekakan budak, kemudian dia
menolak memerdekakannya.

Al Majnu'Suatr AI Mthaddzab ll fSS



Kdua, fidak dipaksa, iustru penjual berhak l&iSnr
urntnk men-faskh jual beli. Sebab, dia telah memilikinya
dengan ganti. Pembeli fidak lain telah mensgnaratkan hak
bagi penjual. Ketika dia tidak memenuhin3a, maka khgTar
ditetapkan bagi pembeli. Sama seperti seseorang
membeli sesuafu dengan syarat dia menggadaikannya
dengan pembaSlaran, tetapi pembeli menolak gadai
tersebut-

Apabila penjual rela menggugwkan hak
pemerdekaan (yar,g telah diq/aratkan), maka di sini
terdapat dua pendapat ulama fildh Asy-Syafi'i:

Pertama, hak tersebut fidah [Ju[Jur, karena
pemerdekaan telah menjadi hakryn. Hal ini fidak gugur
oleh penetapan manusia, seperti barang !/ang dinadzari.

Kdua, pemerdekaan ini gugur, karena ia
merupakan hak yang telah oleh pembeli
unfuk dirinSTa sendiri- Karena ifu, ia gugur oleh
penetapan pembeli, seperti gadai dan barang jaminan.

Apabila budak tersebut cacat sebelum
dimerdekakan, maka di sini terdapat tiga pendapat ulama
fildh AsrSwfi'i:

Pertama, penjual harrya mendapatkan pembalnran,
karena dia fidak kehilangan aset lnng melebihi
pemerrdekaan.

Kdua, dia mengambil pembaSpran berikut ganti
rugin5p dengan qnrat pemendekaan. AulalqTa transalrsi
ini berlaku tanpa qTarat pemerdekaan, kemudian ia
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berlaku bersama syarat pemerdekaan, dan pernbeli wajib
membagrar selisih harga keduanya.

Ketiga, cacat ini men- fasakh akad, karena pembeli
fidak suka dengan hanya pembayaran tersebut,
sementara pembeli Udak bersedia membaSnr lebih dari
harta itu. Karena itu, akad wajib di-fasakh-"

Penjelasan:

Hadits di atas Aisyah diriwayatkan oleh Al Bulihari dan

Muslim. Nama Barimh adalah Barirah binti Shafr,van, budak yang

dimerdekakan oleh Aiqph @. Dia meriwaSratkan safu hadits.

Redaksi, "Pemerdekaan menjadi hakn5a," ini mengecualikan

orcmg yang menadzarkan pemerdekaan sebagai nadzar, kemudian

dia memilih lofarah sumpah dengan mernkikan makanan, dan

omng 5rang berianji akan mernerdekakan budakryra.

Hukurn:

Ulama madzhab AqlSyafi'i menyatakan: Syarat ifu ada lima

macam:

Pertama, ryarat 5nng temrasuk korselmensi akad, misaln5ra

seseorang menjual dengan q,rarat kh@ nnjelis, meryrerahkan

barang yang dijual, mengembalikan barang cacat, menarik bamng

sestrai janji, pemanfuatan pembeli sesuai kehendaknga, dan

sebagainya" Sgnrat seperti ini fidak menrsak akad, tanpa khilafulana,
sebagaimana telah dikemulokan oleh AsySyirazi. Jadi, syarat ini

sebagai penegas dan penjelas afuran akad.
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Kdua, seseorang mensyaratkan sesuafu 1nng bukan afumn
akad, tetapi mengandung maslahat bagi pihak yang berakad, seperti

ldr&n, selama tiga hari, ganti rugi, gadai, jaminan, kesaksian, dan
sebagainya; juga seperti qnrat budak png dibeli mampu menjahit,
menulis dan sebagainya, maka akad ini juga tidak batal. Tidak ada

khilaf dalam kasus ini, bahlon syarat ini sah dan oblek yang

disyaratkan b€rlaku.

Ketiga, mensyamtkan sesuahr yang tidak berkatan dengan

suafu hrjuan 5nng menyebabkan sengketa, seperti q,arat budak yang

dijual hanyu makan bubur harisah, hanya suha atau

wol.

Imam Al Haramain mengatakan: Demikian halrya seandainya

perfual mensyaratkan melihat dan menentukan

beberapa saksi. Menurut kami, mereka tidak memberlalmkan q,ramt

ini. Jadi, sgarat ini fidak men:sak akad, bahkan ia diabaikan dan jual

belinya mh. Demikian pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan
oleh Imam Al Hararnain, Al Ghazali, dan ulama 5nng mengikuti

mereka.

Al Mutawalli mengatakan: Seandainya salah sahr pihak

ma,rnjibkan sesuahr yang bukan suafu kannjiban,

misalnya seseorang menjual dengan syarat shalat sunah, puasa selain

Ramadhan, atau shalat fardhu pada awal wakhr, maka iual beli ini
batal, karena dia manrajibkan sesuafu 1ang tidak wajib.

Ar-Rafi'i mengatakan: Konsekuensi qTarat ini adalah rusaknya

akad dalam masalah budak yang hanSa makan bubur harisah dan

sebagain5n . Wallahu a'lam.
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Keempat,S/ seseorang menjual budak, baik lald-laki maupun

perempuan, dengan qnrat pembeli memerdekakann5a. Di sini

terdapat tiga pendapat AqrSyafi'i'

Puhma, pendapat yartg shahih dan masyhw yang di-nash

oleh Aqrs5afi'i dalam sebagian besar kitabnya, dan yang dipuhrskan

oleh AsfSyirazi dan mayoritas ulama madzhab, bahwa syarat ini sah

dan syarat tersebut berlaku dan hams dipenuhi.

Kdua, iual belin5a sah namun syaratngra batal, pernbeli tidak

wajib memerdekakan budak tersebut.

Ketiga, qprat dan jual beli tersebut batal seperti syamt

lainnya. Menurut madzhab, keduanya sah. Dalam kasus ini terdapat

rincian kasr-rs.

Ulama ma&hab AqrSyafi'i menyatakan: Apabila kita

mengesahkan jual beli ini, maka ilustasin5ra adalah ketika s€seorang

menq,raratkan pembeli, memerdekakan budak ini untuk dirinlra, atau

menyebutkan pen$/antan pernerdekaan seram mutlak.

Namun kefika seseorang menjual budak dengan q;arat

pembeli memerdekakannya dari penjual, maka jual beli ini jelas batal.

Ulama madzhab AqrSSafi'i menyatakan: Ketika penjual

mensyaratkan pernerdekaan kepada pembeli, atau memuflakkangra,

maka terkait pemerdekaan yang disyaratkan ini terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Perbma, pendapat yang paling shahih, pernerdekaan ini
merupakan hak Allah & seperti pemerdekaan yang diwajibkan akibat

nadzar.

81 Kita perhatikan An-Nawawi baru menyebutkan ernpat macam syarat, syarat
kelimat disebutkan pada pasal berikuUrya. Harap diperhatikan-
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Kdua, pemerdekaan ini hak pembeli. Aqfsyirad memberi

iq,rarat pada dalil keduanyra.

Apabila hta berpendapat, pemerdekaan ifu merupakan hak
penjual, maka dia boleh menagih pembeli unhrk menjalankannSn.

Idak ada l<hikfdalarnkasus ini.

Jika kita berpendapat: Pemerdekaan tersebut hak Allah &t,
maka pembeli juga berhak menagihnya menumt pendapat ulama

fikih Aqrstafi'i png paling shahih.

Jika pembeli menolak unfuk memerdekakan budak tersebut -
jika kita berpendapat, bahwa pemerdekaan menrpakan hak Allah &-
, maka jelas pernbeli wajib dipaksa untuk melaksanakannp. Jika kita

berpendapat bahwa pemerdekaan hak penjual, maka pernbeli tidak

wajib dipaksa untuk ihr, jushru peniual lah 5ang dipaksa unhrk men-

fae,khlnle.lbeli tersebr*.

Jika kita b€rpendapat bahrra pemerdekaan dilalilkan secata

paksa, maka AI Muhu,alli mengatakan: Kasus bedl$rt pengectralian

dui khilafdi atas, tentang mantan budak lang menolak perceraian

dan fai. Menurut satu pendapat: Dia dimerdelokan oleh hakim.

Pendapat lain mengatakan: Dia ditahan sampai dimerdekakan.

Imam Al Haramain mengemukakan dua

Perbrna, kasus ini terbagi menjadi dua pendapat, sebagaimana

dikemukakan oleh Al Mutar,ralli. Kdua, dia r,rajib ditahan. Menunrt

hematku (An-Nauawi), bisa saja diptuskan, hakim

memerdekakanrya, sarna seperti kazus orang Snng diminta unfuk
menjual asetnyra unfuk memba5nr utang, lafu dia menolakrya, maka

hakim b€rhak menjualnya unhrk melunasi hutang tersebut.
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Apabila penjual manggugwkan hak pemadekaan, maka

rincian kasusnya sebagai berikut:

Jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan merupakan hak

Allah &, maka penggugumn ini fidak sah. Jika kita berpendapat

bahwa pemerdekaan hak penjual, maka pengguguran ifu sah, seperti

halnp seseorang yang mensyaratkan gadai atau penjaminan

kemudian Menurut madzhab, s5nrat tersebut

gugur. Pendapat ini dipuh$kan oleh jumhur.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Aslrs!,afi'i

yang dhaif dal,: Syail<h Abu Muhammad Al Juwaini, bahwa jika

penjual mensyaratkan gadai dan jaminan, maka tidak sah digugurkan

secara sepihak, seperd halnya penempoan. Ulama madzhab Asy-

Syafi'i mengatakan: Ketika pembeli memerdekakan budak tersebtrt,

maka vrmla'pasti menjadi miliknya, baik kita berpendapat, bahwa

pemerdekaan itu hak Allah maupun milik penjual, karena dia

mernerdekakan miliknla.

Ketenfuan di atas berlaku ketika pembeli mernerdel<akan si

budak se@ra gratis. Seandainya dia memerdekakan budak itu sebagai

kafarat yang wajib dipenuhinya, maka di sini terdapat rincian kastrs:

Jika kita bahwa pemerdekaan hak Allah & atau

unfuk pembeli, dan dia tidak mengizinkannya, maka kafaratrya

belum terpenuhi, narnun jika kita berpendapat bahwa pernerdekaan

hak pembeli dan dia mengizinkann5a, maka di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Aerqpfi'i'

Pertama, budak ihr orkup unhrk membayar denda kafarah

dan memenuhi hak pemerdekaan.

Kdua, tidak mencula,rpi. Wallahu a'lam.
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Cabang: Ulama madzhab AsyS5af i mengatakan: Boleh
memanfaatkan budak, baik laki-laki mauptrn wanita, png dibeli

dengan syarat pemerdekaan sebelum mereka dimerdekakan. Juga

boleh menggaulinya dan hasil kerja mereka menjadi milik pembeli.

Sebab, sebelum dimerdekakan, mereka berdua berada dalam
kepemilikan pembeli.

Seandain5a kedua budak ini te6unuh, maka denda harga

budak ini menjadi hak pembeli dan dia tdak dibebani turhrk
memerdekakan budak yang lain.

Seandainya pembeli menyevtrakan budak tersebu! Ad-Darimi
menlntakan: D sini memungkinkan dtn pendapat ulama fihh Aslr
S!,afi'i. Yang paling sha@ bahua fanhtasetruf-batal.

C-abang: Seandainr pernbeli menjual budak ini pada orang
lain dengan ryarat pernbeli kedm mernerdelokannlr4 maka dalam
hal ini terdapat dua pendapat uhma fikih AerSlnfi'i:

Petuna pendapat yang shahih dan maslnr, bahun jml beli
ini fidak sah.

Kdua,jual beli dan syarat ini sah.

Seandainya budak wanita ini melfirkan il*, maka dia tidak
mencukupi syarat pemendekaan tersebul menunrt pendapat shahih.

Pendapat ini diptrhskan oleh mayoritas ulama. D sini terrdapat

pendapat ulama fihh Aqrslnfi'i gnng dz.

C-abang: Seandain5a seseorang menjual budak ini pada
pihak lain dengan qprat pembeli kedm memerdelokanqn, maka di
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sini terdapat dua pendapat ulama fikih Aq,rSyafi'i. Wajhyarry shahih

dan masyhtrr telah dikemukakan oleh AslrSyirazi berikut dalilryn.

Pertama, pendapat Snng paling shahih, pembeli hanya wajib

menerima harga yang ditenhrkan, karena dia fidak diketahui

ka,vajiban lainnga.

Kdua, selain berhak menerima harga yang ditentukan,

pembeli pertama juga menerima selisih harga gang dinisbatkan pada

harta standar. Misalnya, harga budak ini seratus tanpa syarat

pemerdekaan, sdangkan jika ada syarat pemerdekaan harganya 90.

Maka, dia wajib menerima 100 disandarkan pada harta yang

ditenhrkan.

Ketiga, jual beli ir.d fasakh, dan pembeli harus memba3nr

harga budak ini, karena dia teldor saat budak ada di tangannya dan

menarik kembali

Kemtpl peniual berhak atos khgar Jika mau, dia boleh

melaksanakan akad ini, dan hanya menerima harga yang ditetapkan.

Jika dia mau, maka dia dapat mervfasal<hr5ia, dan mengembaiikan

pembayaran serta menarik harga budak ini.

Selanjutrya, apakah semua pendapat ulama ftkih Asy-Syraf i

ini merupakan cabang kasus dari masalah hak pemerdekaan milik

penjual atau berlaku demikian adanya, baik kami berpendapat,

bahwa pemerdekaan ini hak peniual atau hak Allah &. Dalam kasus

ini terdapat dua kemungkinan png diriwayatkan oleh Imam Al

Hammain. Pendapat yang paling shahih adalah lang kedua.

Demikian ini sesuai konsekuensi pemptaan ularna madzhab lomi
dan pernutlakan mereka.
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C-abang: Seandainya seseorang membeli budak dengan
syarat menjadikan muddabati mukatab, atau merdeka setelah safu
bulan, setahun, atau pemerdekaannya dikaitkan dengan hal lah; atau
rnembeli rumah dengan syarat mer,rnkafl<ann5a, maka dalam hal ini
terdapat dua riwayat pendapat:

Perbrna, memufuskan batalnya jual beli.

Kdua, kasus ini berlaku khilaf dalam masalah syarat
pemerdekaan.

cabang: Seluruh kasus yang disebutkan di depan berkaitan
dengan masalah, jika penjual mensyaratkan pemerdekaan budak, dan
tidak menunfut walai atau juga kedua belah pihak mens5aratkan
wala'vnttk pembeli.

Sedangkan jika kedua belah pihak mens5nratkan wara'vnhtk
penjual, maka menurut ma&hab, iual beli ini batar. pendapat ini
dipr-rtuskan oleh jumhur, karena pmktek ini kontradiktif dengan sabda

Rasulullah 8i, 'r9i'r#. 
"'l7t U$"Saungguhn5a owla bagi oftng

tnng memerdel<al<an."

Sekelompok ulama meriwayatkan pendapat yang sJndz
bahwa jual beli ini sah, dimana pensyaratan owla bdakberlaku. Ad-
Darimi dalam kasus ini meriwayatkan sahr pendapat ulama fikih Astr
syafi'i dari Al Ishthalui. Imam Al Haramain merir,uayatkan satu
pendapat ulama fikih AsSrsyafi'i yang bathilbahwajual beli ini sah.
Syrarat u,nlabag penjual juga sah.

Ar-Rafi'i men5atakan: Pendapat ulama fikih As:rsyafi'i ini
h-yu diketahui dari selain Imam Al Haramain. &andainya
seseorcng menjual budak dengan syamt ovala bag penjual, tidak
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mensyamtlon , misalnya dia berkata "Aku iual dia

padamu dengan qprat wala menjadi milildm, jilo aku

memerdekakannya." Maka, jual beli nr bathil, tanpa l<hikf vlana. N
Mutawalli dan Ar-Rafi'i men5ratakan pendapat ini.

Cabang: Seandainya seseorang membeli bapak atau ibunSra

dengan syarat memerdekakannya, Al Qadhi Husain mengatakan:

Jual beli ini batal, tanpa khilafvlarna, karena s5nrat ini sulit dipenuhi.

Sebab, bapak atau ibu si pembeli (9lang berstahrs budak) otomatis

merdeka dengan kepemilikan tersebut. Jadi, pemerdekaan ini tdak

dapat diilusrasikan.

fu-Raf i meriwayatkan pendapat ini dari Al Qadhi, dan dia

sepakat dengann5p. Dalam l€sus ini terdapat beberapa tinjaun.

Mungkin saia iual beli ini sah, dan syamt pemerdelraan ini sebagai

penegas. Sebab, tujuan sprat tersebut ialah tercapain5a

pemerdekaan. Dan, fujuan ifu telah tercapai.

Cabang: Seandainya seseorang membeli budak wanita yang

sedang hamil dengan syarat memerdekakan, lalu dia melahirkan,

kemudian dimerdekakan, apakah anak tersebut mengikuti status

ibunSa? Di sini terdapat dua pendapat ulama likih AslrSyafi'i yang

diriwaptkan oleh hnu Kajj.

Pendapat 5nng paling shahih, status anak ters€but tdak

mengikuti ibunla. Ad-Darimi menptakan: Kedua pendapat ulama

ftkih ArySSafi'i ini menrjuk pada kasus, apakah kandtrngan punln

hukum sendiri atau tidak? Menurut pendapat 5ang paling shahih dia

memiliki hukum sendiri, jadi tidak mengiktrti hul{um ibunln.

Al Majmu'SyarahAl luluhadzdzab ll ,at



Cabang: Seandainya seseorang membeli budak dengan
s5arat pembeli menjualnya dengan syarat pemerdekaan, maka
menunrt madzhab, jual beli ini batal. pendapat ini diputuskan oleh
jumhur- hnu Kajj meriwayatkan dari hnu Al eaththan bahwa sah
tidaknya jual beli ini, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-syaft,i.
Pendapat m s5adzdan dha?ll

Cabang: Madzhab para ulama tentang omng yang membeli
budak dengan qnrat pemerdekaan.

Kami telah paparkan pendapat shahih dan masyhrzr dalam
madzhab kami, bahwa jual beli dan syarat tersebut sah. pendapat ini
dikemukakan oleh An-Nakha'i, Ahmad, dan yang lainnya.

hnu Abu Laila dan Abu Tsaur menyatakan: Juar beli tersebut
sah namun sS;aratrya batal.

Abu Hanifah dan dua mr.,idn5a : Jual bulirryu
fasid, taapi seandainya pembeli memerdekakan budak ini setelah
pemerdekaan penjual, maka menunrt Abu Hanifah pembeli wajib
menerima , narnun menumt dua mwid beliau, dia berhak
menerima hargaryra.

Menurut mereka, budak ini dimiliki oleh pembeli dengan
kepemilikan yang lemah, sebagaimana pendapat mereka dalam kasus
jualbeli yang fasid. Mereka berargumen dengan hadits yang melarang
jual beli bersyarat. Juga, dengan hadits, ,i yt 7q eA y* y
,96. "s.tap syamt5ang tidak terdaptdalam l{itaburah adatah batiL,

Ins5n Allahkami akan menjelaskannya dalam waktu dekat.

tG6 ll et mi^r'Syuah Al Muhaddzab



Ulama madzhab AqrSlafi'i berhujjah dengan hadits Aist/ah

dalam kisah Barirah rS. Sebab, Nabi $ memberi izin kepada Aist/ah

unhrk membeli Barirah dengan syarat memerdekakann5a.

Jika kita berpendapat, bahwa iual beli tersebut dengan qprat

ovala, maka menurut hematku (An-Nawawi), wala memuat qprat
pemerdekaan. Jika disebutkan bahwa Barirah budak mul<aAh

sementara menurut pendapat shahih, budak mulaabfrdaksah dijual.

Tanggapan kami, pensyaratan di atas dapat ditafsirkan bahwa

Barirah tidak mampu membayar ang$.lran kibbah, dan akhimya

sayyidnya me*ksal<h kihbh tersebut. Selain itu, pemerdekaan

punya kekuatan tersembunyi, jadi dia bisa disyara&an dalam jual beli,

bertda dengan tansaksi lainnya.

Sedangkan dua hadits yang dijadikan argumen oleh mereka

bersifut urnurn yang telah dvbkhsis dengan keterangan yang kami

kemukakan sebelumnya.

***

AsfSyirazi *s menyatakan: Apabila penjual

menyebutkan selain qnrat-syarat grang menafikan afuran
jual beli, misalryp seseorang menjual budak dengan
qTarat pembeli fidak menjualnya atau fidak
memerdelnlonnln; atau menjual rumah dengan sryarat

penjual mendiaminSra beberapa saat; atau jual beli
pakaian dengan qprat penjual yang menjahitn5a, atau
jual beli lulit sandal dengan qprat penjual yang membuat
sandalnya, maka jual beli ini batal.
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Demikian ini sesuai dengan keterangan yang
diriwayatl<an dari Nabi g, bahwa beliau melrrang juJ Ue[
dan gTarat- Diriuagratkan bahwa AMullah bin Mas,ud
membeli budak dari istrinSa, Zanab Ats-Tsaqafiylph,
dengan sgnrat "JilG kamu membelinSn, maka dia menjadi
milikku dengan pembayaran." Abdullah bin Mas'ud
meminta fatwa kepada AMullah bin umar rg. Beliau lalu
menanggapi, "Jangan dekati dia- Di dalamngra terrdapat
g;arat unfuk seseorang."

Diriwaptkan bahwa AMullah membeli budak
wanita dan mensyaratkan pelayanannya- Umar &
mene[Jumln, 'Uangan dekati dia. Di dalamnya dua
perkara." Sebab, praktek ini merupalan qprat yang fidak
menjelaskan dominasinya, juga bukan bagian dari afuran
akad, tidak pula unfuk kemaslahatannyra- Mal€, akad ini
rusak.

Sama halnya jika pembeli menqraratl<an penjual
unfuk fidak menyerahkan barang ltang dijual padanya-
Ketika penjual menyerahkan barang tersebut, maka
pembeli fidak memilikinla, karena dia menerima dalam
alrad lrang fasid- Jadi, pembeli fidak berhak memirikinya.
Seperti hulrf hubungan intim dalam pernikahan yang
fasid-

Apabila barang ini masih ada di tangan pembeli,
dia wajib mengembalikannya, namun jika telah rusak,
maka pembeli wajib menggantinya berdasarkan harga
yang lebih tinggl mulai dari penerimaan sampai dengan
uakfu kerusakanrya.

168 ll et *gi*u'SyoahAl Muhadzdnb



Di antara ulama madzhab kami ada lraryl
berpendapat, bahwa pembeli mengganti barang lnng
rusak ifu sesuai dengan harga !/ang berlaku pada hari
kerusakannya, karena dia diizinkan unfuk menahannya.
Maka, dia mengganti harganya sesuai harga pada hari
kerusakan, lagnknya pinjaman.

Pendapat di atas fidak kuat, karena pembeli

menerima barang yang diiaminkan bempa objek lpng
wajib dikembalikan. Jika barang tersebut rusak, dia
menggarrtinln dengan harga yang paling tinggi dari
wakhr penyerahan sampai dengan saat nrsak, seperti
penerimaan oftmg yang ghaab.

Kasus ini berbeda dengan pinjaman (ariphl karena
ariph diperbolehkan pada objek yang manfaatngn telah
rusak. Sebab, dalam afiWh, seandainln peminjam
mengembalikan barang yang dipinjam dalam keadaan

berkurang manfaatnya karena telah digwakan, maka dia
fidak hanrs rnenggantinya. Sementara, dalam jual beli,
seandain5n pembeli mengembalikan barang lnng dbeli
dalam keadaan nrsak, maka dia wajib mengganti
kerusakan tersebut.

Apabila barang lnng dibeli mengalami
penambahan. Misalnya, temak yang awalnyra gemuh

kemudian dikembalikan dalam keadaan kurus, maka
pembeli wajib mengganti kekurangan ini. Sebab, objek
jual beli lrang wajib diganti barangn5ra, maka dia pun
wajib diganti kekurangannSTa, seperti barang lnng di-

shanb-

Al Majmu'syarahet Muhadzdzab ll t6g



Di antara Ulama madzhab Aqrslrafi,i ada yang
berpendapat, bahwa penjual fidak wajib mengganti
karena pembeli masuk dalam akad unfuk mengambil
penggarrti barang !/ang dijual, bukan tambahannya.
Pendapat lnng drnash adalah yang pertama. sementara
pendapat yang dikemukakan sebagran ulama madzhab
kami ini membatalkan berbagai manfaat bamng. sebab,
penjual fidak masuk dalam akad untuk mengganti
pengganti barang kemudian memilikinya.

Apabila unfuk barang yang sepadan dengan barang
yang diperjual-belikan berlaku upah, pembeli wajib
membayar upah selama barang ifu berada di tangannya,
karena barang yang dijaminkan bukanlah barang yang
diizinkan manfaatnya. Jadi, dia mengganti upahnya
seperti barang yang &ghasab.

Apabila barang tersebut berupa budak rvanita, Ialu
pembeli menggaulinyra, maka dia tidak dikenakan /zad.
sebab, perbuatan ini termasuk hubungan intim secara
sytbhat (rmthi qrubhafl, karena si pembeli mepkini
budak tersebut milikqla-

Pembeli wajib memberikan maskawin, karena
tindakan tersebut, hubungan intim secara gTubhat yang
mewajibkan mas kawin, sarna seperti hubungan intim
dalam pemikahan yang fasid.

Apabila budak wanita ini masih perawan, maka
pembeli wajib mengganti denda keperawanan, karena
keperawanan merupakan bagian dari budak tersebut yang
telah dijaminkan-
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Jika dari hubungan intim tersebut, budak ini hamil
dan melahirkan, maka stafus anak tersebut rner'deka,

karena pembeli mqlakini dia sebagai budak wanitanSra.

Dia juga unjib membalnr harga anak tersebut, karena dia
telah merusak status budak si anak dengan keyakinannya.
Talsiran harga anak ini dilakukan setelah dia lahir,
karena fidak mungkin bisa menalrsir harganln selagl
masih dalam kandungan.

Di samping ifu, pembeli menjamin harga anak
budak wanita ifu sebagai pencegahan- Hal tersebut hanya
akan berhasil jika dilal{ulon setelah dia lahir-

Apabila budak perempuan ini melahirkan anakn5n
dalam keadaan meninggal, pembeli fidak wajib
rnenggantinya, karena dia tidak bemilai sebelum terpisah
dari rahim. Dan, pencegahan trarrya ditemulnn setelah
lahir.

Apabila dalam proses persalinan, budak wanita ini
meninggal dunia, pembeli wajib mengganti harganp,
karena dia meninggal akibat tindakanryn.

Budak wanita tersebut fidak menjadi ummul walad
dalam kasus ini, karena dia berhubungan dengan si
pembeli ini fidak dalam kepemilikannf. Apakah dia
menjadi ummul uraladjika si pembeli memilikinya? Di sini
teridapat dua pendapat Aslrsllaf i.'

Penjelasan:
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Hadits 5rang disebutkan di atas gharib. sernentam drn atsar
yang bersumber dari umar ig berkualitas shahih. Atsar pertama
diriwa5atkan oleh Malik dalam At Muwmthha: Al Baihaqi
meriwa5ntkan keduanya.

AMullah yang disebutkan dalam dua atur ini adalah, hnu
Mas'ud- Sedangkan 5nng memberikan fatwa pada hnu Mas,ud dalam
dua kasus ini adalah Umar bin Al lthaththab rg.

Redaksi, "Karena dia syarat yang fidak menjelaskan
dominasi," tdak memasukkan kasus pemerdekaan. Redaksi, ,.Bukan

afumn akad," tidak memasul*an penyiraman buah-buahan dan
sebagainya. Redaksi, "Bukan pula unhrk kemaslahatannya,', tidak
memasukkan syrarat gadai, penjaminan, dan sebagain5ra.

Redaksi, "Karena dia menerima bamng png dijamin pada
objek yang unjib dikembalikan," tidak memasukkan objek 5nng
dijamin dalam akad titipan (undi'ah). Rdaksi, "Dalam objek," tidak
memasukkan manfaat, karena taksimn harga manfaat 0asa) r,uajib
dilakukan saat pengernbaliannya, bukan berdasarkan harga tertinggi
Snng Maku pada dtn wakfu: saat menerima bamng dan ketika
terjadi kenrsakan.

Redaksi, 'Penjual \ /ajib mengembalikannya," fidak
memasukkan barang yang diterima dengan jual beli yang sah.
Redaksi, "Karena dia dijaminkan dan tdak diizinkan unfuk
dimanfaatkan, " tdak memasukkan akad pinjaman barang.

Hularm:

Kry- telahielasl.un di depan bahwa qlaratqlaratirnl beli ada
lirna. ErBpat qrarat tdah diuraikan. Dan, beriht ini gBrat kdirna.
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Yaifu, pam pihak menqpratkan di luar empat slBrat yang menafikan

aturan iual beli.

Misalqn, seseomng menjual barang dengan spmt pembeli

fidak menjualnya kembali, tidak memanfaafl<ann5ra, Udak

memerdekakannla, fidak menerimanya, tdak menyatakan, fidak

berhubungan intim dengannya, fidak berpergian dengannya, tdak

menyerahkan padanya, atau dengan syarat bamng itu tidak dijual

oleh pihak lain, dibeli darinya, dipinjamkan, disalakan, kerugian

ditanggungrya jika dia menjual dengan hargu 5nng lebih rendah, jika

dia menjualnya, maka harus dilual kepada si penjual pertama, atau

syarat sejenisnya. Jual beli pada seluruh contoh ini bafrl, karena

kontradiksi dengan attran jual beli. Menurut kami, tidak ada bedanya

antara mengajukan satu atau dua syarat.

Imam Al Haramain, Ar-Raf i, dan Snng lainnya meriwayatkan

satu pendapat AsySyafi'i yang ghaib, diriwayatkan oleh Abu Tsaur

dari Asy-Syaf i, bahwa jual beli dengan s5arat-syarat Srang Eslir'tidak

rusak sama sekali. Melainkan, s5arat tersebut tidak berpengamh dan

jual belinya tetap sah. Hal ini mengacu pada kasus Barirah. Pendapat

ini dha'if.

Dengan demikian hukum jualbeli di sini merupakan kebalikan

dari nikah. Menurut pendapat masyhur, pemikahan bdak fasid oleh

syarat-syarat yang fasid. Dalam kasus ini terdapat pendapat syadz

dan dhaT{ bahwa syarat tersebut merusak akad nikah.

Apabila seseorang menggabungkan dua kasus jual beli dan

nikah, maka di sini berlaku tiga pendapat AsySyafi'i. Pertarna, kedua

akad ini fasid ahbat syaratrsyarat yang nrsak. Kdua, tdak n$ak.

Ketiga, pendapat ma&hab lrang masyhur, iual beli ini nrsak,
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sedangkan dengan akad nikahnya fidak. Pendapat terakhir ini
memuat rincian kasus.

Seandainyra seseorcmg menjual dengan q,rarat khi5ar maplis
a|aru l<hiyar ru'yah, dalam kasus ini terdapat l<hihf yang telah diulas
pada babnya. Seluruh ketenhran ini berlaku, ketika seseorang
menetapkan q,arat yang rusak; dan qTarat tersebut tidak bisa terlepas
dari akad.

Apabila syrarat ini bisa berdiri sendiri seperti gadai dan
jaminan, apakah jual beli ini juga nrsak akibat kenrsakan keduanya?
Dalam kasus ini terdapat dua pendapat AqlS5afi'i yang masyhur
yang dikemukakan oleh AsySyirazi dalam bab masing.masing.
Pertama, yang paling shahih, bahwa jual beli ini rusak seperti syarat-
syarat fariidlaiwrya. Kdua, tidak rusak, seperti maskawin yang fasil
tidak mempakan akad nilehn5ra.

Cabang: Apabila seseorang menjual rumah dan penjual
mensyaratkan unfuk dirinya menempati rumah tersebut; atau
menjual rumah dengan syarat penjual menaikinya, maka jika
penjual tidak menyebutkan masa pengeoralian ifu dan kedua belah
pihak mengetahui kadamya, jual beli ini batil ndak ada khilaf
dalam kasus ini.

Apabila penjual menyebutkan masa tersebut, maka di sini
terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, pendapat yang paling shahih, pendapat ini
diputuskan oleh Asy-Syirazi dan kalangan ulama lrak, jual beli ini
fasid.
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Kdua, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih AsySlnfi'i
yang diriwayatkan oleh kalangan ulama l(hurasan: pendapatyang

paling shahih, adalah pendapat ini. Pendapat kedua, jual beli dan

syarat ini sah, berdasarkan hadits Jabir dan kisah unta milik Jabir

yang akan kami paparkan dalam uraian madzhab-ma&hab ulama,

insya Allah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib meriwayatkan pendapat ulama

fikih AsySyafi'i ini dari Ibnu l(huzaimah dari para pengikutrya.

Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al Mundzir.

Cabang: Seandainya seseorang menjual barang dengan

slarat dia tdak akan menyemhkan barang tersebut sebelum

pembeli mernbayar harganya, maka rincian kasusnya sebagai

berikut.

Apabila pembayaran ini kredit, maka akad tersebut batal,

karena penjual wajib menyerahkan barang saat itu juga. Demikian

ini termasuk syarat yang menafikan aturan akad.

Jika pemba5,"aran ini dilakukan secara tunai, kita perlu

merujuk pada pendapat tentang siapa yang mengawali

penyerahan? Jika kita berpendapat, 'penjual', maka jual beli ini

tidak msak. Jika tidak demikian, maka jual beli ini rusak karena

konhadiktif.

Cabang: Ketika seseomng membeli sesuatu dengan jual

beli yang rusak karena syarat yang rusak atau oleh sebab lain,

maka dia tidak boleh menerima barang yang dijual. Jika dia

menerimanya, dia tidak memilikinya dengan serah terima tersebut,
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baik dia mengetahui maupun tidak mengetahui kerusakan jual beli
tersebut.

Pengelolaan si pembeli terhadap barang tersebut juga tidak
sah, baik melalui jual beli, pemerdekaan, hibah, dan sebagainya.
Dia wajib mengembalikan barang itu kepada penjual, dan dikenai
ongkos pengembalian seperti barang yang dighasab dan barang
yang diterima dalam proses penawaran.

Pembeli tidak boleh menahan barang ini agar
pembayarannya dikembalikan. Di samping itu, dia
menyerahkannya kepada para penghutang. Demikian ini pendapat
madzhab, yang telah diputuskan oleh jumhur ulama madzhab kami
dan mayoritas ulama.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama ftkih Asy-Syafi'i
ghanb dari Al Ishthakhri bahwa pembeli boleh menahan barang
tersebut, atau menyerahkannya pada para peminjam. pendapat ini
sSndzdan dha'if,

selain ifu, pembeli wajib memba3ar biaya selama barang itu
ada di tangannya, baik dia telah memanfaatkann5ra atau barang ifu
rusak di tangannya, karena barang ini dijamin dan tidak mendapat
izin unfuk dimanfaatkan. Jadi, pembeli membayar biaya barang ini
seperti barang hasrl ghaab.

Jika barang ini mengalami cacat di tangan si pembeli, maka
dia unjib mengganti denda kerusakan tersebut, karena alasan yang
telah kami kemukakan sebelumnya. jika barang ini rusak, maka
pembeli wajib menggantinya. ulama sepakat soal ini, sebagaimana
alasan yang telah kami kemukakan.

Mengenai patokan harga ganti, di sini terdapat tiga
pendapat ulama ftkih Asy-Syafi'i Pertama, yang paling shahih,
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berdasarkan kesepakatan ulama madzhab kami, bahr,ra pembeli

wajib membayar harga yang paling tinggr dari rentang waktu serah

terima sampai dengan waktu kerusakan, seperti barang hasil

ghasab. Sebab, dari segi stnrai setiap saat, si pembeli difunfut

unfuk mengembalikan barang tersebut.

Kdua, pembeli wajib membayar harga barang ihr pada

wakfu kerusakan, seperti pinjaman, karena dia mendapat izin

unfuk menahannln.

Ketiga, mengaqr pada harga saat serah terima, seperti

dirir,nayatkan oleh AsySyirazi dalam At-Tanbih dan ulama yang

lain. Pendapat ini gharib.

Pendapat madzhab yang pertama. Pendapat ini telah di

nash. Sebagian ulama madzhab kami mengutip beberapa

pendapat ulama fikih As5rSyafi'i ini sebagai pendapat. Menurut

pendapat masyhur, beberapa point ini mempakan pendapat ulama

fikih AsySyafi'i.

Aqr$nfi'i dalam Kitab Ghasab men3ratakan, barang hasil

ghasab gang rusak) diganti dengan harga yang paling tinggi pada

hari terjadinya tindakan ghasab sampai dengan saat barang

tersebut rusak. AsySyafi'i menambahkan, begitu juga dalam kasus

jual beli yang rusak (fasid).

Al Qadhi Abu Ath-Thayib mengatakan: Mayoritas ulama

ma&hab kami menafsirkan nash AsySyafi'i secara teksttnl.
Mereka ma,vajibkan gantin5n (barang dagangan yang rusak dalam

kasus jual beli fasd dengan harga tertinggi yang berlaku, seperti

kasns barang hasil ghaab.

Sebagian ulama madzhab kanri mengatakan: Pembeli wajib

mengganti barang itu sesuai harga yang berlaku saat terjadi
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kemsakan. Mereka menafsirkan nasi AsySyafi'i, bahwa yang

dimaksud seperti barang ghasab adalah dari segi adanya jaminan

secara urnum, bukan secara teknis.

AsySyirazi dan ulama madzhab kami membedakan kasus

jual beli dan pinjaman dalam dua segi:

Perbma, rusaknya manfaat barang yang dipinjam dalam

akad pinjaman yang tidak dibebani denda, Iain halnp dengan jual

beli.

Kdua, seandain5ra peminjam mengembalikan barang

pinjaman dalam kondisi berlanrang akibat pemakaian, maka dia

tidak dikenai denda, lain halnya dalam kasus jual beli. Wallahu

a'lam.

Sementara tambahan yang baru terjadi, wajib diganti oleh

pernbeli, jika barang yang dibeli rusak di tangannya. Dalam hal ini
baik tambahan tersebut terpisah (dari obiek !,ang d$ual) seperti air
susu, buah, anah btrlu, dan sebagainp; maupun berhuhrngan -
misalnln, heunn ternak ifu aualnya gernuk kernudian setelah

dipelihara oleh pembeli menjadi kunrs, atau ia telah pardai
mengeriakan suattr keterampilan kemudh lrpu; baik barang ifu

rusak nraupun dikembalikan, maka dia wajib mengganti tambahan

yang hil*,S tersebut. Demikian ini menurut madzhab dan
pendapat png di-rasrL

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Aqrslrafi'i
dha'if Sang diriuayatkan oleh AsySyirazi dan ulama madzhab

kami, bahua tambahan ini tidak diganti, kefika barangnp rusak.

Pembeli wajib menggantin5aa ketika dia mengernbalikan barang dan

tambahannya telah hilang.
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Pendapat yang shahih adalah pendapat pertama, karena

hal ini seperti barang yang di-ghasa6. Seandainya objek jual beli

tersebut bertambah, kemudian berkurang, kemudian bertambah

lagi, lalu ia kembali seperti semula, maka rincian kasusnya sebagai

berikut:

Apabila tambahan kedua tidak berasal dari jenis pertama,

maka dia harus menggantinya.

Apabila dia termasuk jenis pertama dan kadamya sama,

maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

Pertama, pembeli juga wajib mengganti kerugian barang

tersebut.

Kedua, tidak harus mengganti, seperti dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i dalam kasus yang sama dalam masalah ghasab.

Cabang: Apabila seseorang memberi nafkah pada hamba

sahaya atau he',r,ran temak yang diperoleh melalui iual beli yang

fasid, maka nafkah yang ielah dikeluarkan tidak diganti oleh

penjual jika penjual mengetahui akan rusaknya jual beli, namun
jika penjual tdak mengetahuinya, maka di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut wafi yar:rg paling

shahih, nafl<ah tersebut juga tidak diganti, karena pemberian

nafkah ini dilakukan secara suka rela.

Cabang: Seandain5a barang yang diserahkan lervat jual

beli fasidini adalah budak perempuan, lalu pembeli menggaulinya,

maka rincian kasusnya sebagai berikut. Apabila orang yang
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menggauli dan budak yang digauli sama-sama tidak tahu, maka

pelaku hubungan intim tidak dikenai had, karena terjadi sytbhat,

namun dia wajib memberikan mahar pada penjual, karena ini

termasuk hubungan intim yartg syubhat

Apabila hubungan intim tersebut terjadi berulang kali juga

secara syubhat, maka pelaku hanya dikenai karajiban satu kali

mahar, baik perbuatan itu dilakukan berulang-ulang di safu tempat

maupun di beberapa tempat.

Jika kedua pelaku hubungan intim ini mengetahui jual beli

tersebut fasid, maka mereka dikenai had, sekalipun dia membeli

budak wanita ifu dengan bangkai atau darah, karena budak

tersebut bukan miliknya dan tidak boleh menggaulinya,

berdasarkan rjma'.

Jika orang ini membeli budak wanita itu dengan khamer
atau syarat yang rusak, maka dia juga tidak dikenar had, karena

khilaf ulama tentang tercapai tidaknya kepemilikan. Dalam kasus

ini, Abu Hanifah g mengatakan, "Dia memiliki budak tersebut

dengan kepemilikan Snng sebenamya. Jadi, dia seperti melakukan

senggama dalam ikatan pemikahan pada akad pertama."

Pendapat sempa dikemukakan oleh Imam Al Haramain.

Bisa juga dikatakan, bahwa orang tersebut wajib dikenai had,

karena Abu Hanifah tidak memperbolehkan hubungan intim
(dalam kasus ini) jika kepemilikan ini ditetapkan, lain halnya

dengan hubungan intim pada ikatan pemikahan dalam akad

pertama. Jika kita berpendapat, "Orang ini tidak dikenai had darr

wajib membayar mahar." Maka rincian kasusnya sebagai berikut:
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Jika budak wanita ini seorang budak, maka orang tersebut

wajib memberi mahar- Jika dia perawan, maka orang ini vrnjib

membayar mahar seorang gadis dan ganti rugi keperawanan.

Pemberian ganti rugi keperawanan karena pelaku

hubungan intim ini telah menrsaknya tanpa alasan yang benar.

Sementara ka,vajiban mahar perawan, karena dia telah menggauli
perawan secara sytbhat

Demikian halnya Syaikh Abu Hamid, AI Mawardi, Al Qadhi
Abu Ath-Thayib, Al Mahamili, seluruh ulama terdahulu, pen!rusun

Al Bayan, Ar-Rafi'i, dan ulama mutaakhir lainnya menegaskan

kewajiban mahar perawan berikut ganti rugi keperawanannya

dalam kasus ini. AI Qadhi Abu Ath-Thayib dan ulama lainnya

mengutip pendapat ini dari nasrl AsySyafi'i.

AI Qadhi dan ulama madzhab kami berpendapat: Jika ada

yang berpendapat bahwa tindakan ini mengakibatkan jaminan

keperawanan sebanyak dua kali. Maka aku menanggapinyat

Hanya saja dia telah merusak bagian tubuh budak wanita ini tanpa
izin orang yang berhak memberikan izin. Oleh karena itu, dia wajib
membayar ganti rugi dan menggaulinya dalam kondisi perawan.

Dia pun telah merusak kenikmatan yang sempuma. Karena itu, dia

wajib membayar mahar perawan.

Kedua kewajiban ini (mahar dan denda) fidak bisa

diterapkan, karena ia diwajibkan untuk dua hal yang berbeda.

Ganti rugi diwajibkan karena pelaku hubungan intim merusak

bagian tubuh budak wanita (keperawanan). Tindakan ini telah lebih

dahulu dilakukan, dengan cara memasukkan hasSafah (kepala

kemaluan) yang matajibkan mahar.
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Apabila ada yang mengatakan, uJika kalian memilah

rusaknya keperawanan dari hubungan intim tersebut, maka

pelakunya wajib membayar ganti rugi keperawanan dan mahar

janda. Sebab, memasukkan seluruh haqnfah rele'.ran pada kasus

hubungan intim dengan janda." Hal ini sarna dengan kasus

seseorang yang menrsak keperawanan budak wanita dengan

jarinya kemudian menggaulinya, maka dia wajib memba5nr ganti

rugi keperawanan dan mahar seorang janda.

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i menyatakan: Tanggapan

pendapat di atas, bahwa pelaku telah memsakan kenikmatan

hubungan intim dengan perawan, dan disebut sebagai orang yang

menggauli perawan. Beda halnya dengan kasus oftmg yang

merusak keperawanan budak unnita dengan jari.

Jika ada yang berkata, 'AsySpfi'i dan ulama madzhab

kami telah menash bahwa seandainya seseorang menikahi wanita

perawan dengan nikah yang fasid,lalu dia menggaulinya, maka dia

wajib membayar mahar mitsil perawan, narnun Udak wajib

membayar ganti rugi keperawanan, karena dia tidak berhak

menrsak keperawanannya. lain halnya dengan wanita yang

dikawini dengan pemikahan yang sah."

Tanggapan: Merusak keperawanan diizinkan dalam kasus

pemikahan yang fasid, seperti halnya izin tersebut berlaku dalam

nikah yang sah. Berbeda dengan kasus jual bet, karena pembeli

tidak r,rnjib menggauli budak wanitanya yang telah dinikahi dengan

nikah yang fasid. Demikian seperti seorang perempuan yang

berkata kepada seorang pria, "Aku kehilangan keperawananku

oleh jarimu." Dan, seperti orang yang berkata pada pihak,

"Potonglah tanganku, atau rusaklah kemaluanku." Di sini tidak

berlaktr denda. Wallahu a'lam.
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Apabila dari hubungan intim ini, budak wanita tersebut

hamil dan melahirkan, maka anaknya merdeka akibat tindakan

syubhat Apakah orang yang menggaulinya mendapatkan ormla?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih As5rSyafi'i

yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

Menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang shahih,

orang tersebut tidak memperoleh wal4 karena dia menjalin akad

dengan oftmg merdeka. Demikianlah pendapat yang dipufuskan

oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan jumhur.

Apabila anak tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka dia

wajib membayar nilai anak ini pada hari kelahirannya, karena anak

tersebut menjadi merdeka berdasarkan dugaannya, lalu stafus

budaknya dirusak oleh pemilik budak wanita ini, dan harganya

ditetapkan atasnya.

Pembeli tidak boleh menarik harga itu dari penjual, karena

dia telah membohonginya, lain dengan kasus ini.

Asy-Syirazi dan ulama ma&hab kami berpendapat: Budak

wanita ini tidak serta merta menjadi ummul walad bagi pelakr,r

hubungan intim seketika itu, karena dia tidak memilikinSra. Apabila
setelah kejadian itu, dia memilikinya, maka mengenai jadi tidaknya
stafus ummul qnladbudak wanita ini, terdapat dua pendapat Asy-
Syafi'i yang masyhur dalam kasus orang yang menghamili budak

wanita milik orang lain secara syubhatkemudian dimilikinya.

Menumt pendapat yang paling shahih, budak ini fidak
menjadi ummul walad. JLka harga budak tersebu.t berkurang akibat
hamil atau melahirkan, maka pelaku wajib membayar ganti rugi.

Apabila janin yang dikandung budak wanita ini lahir dalam
keadaan tanpa nyawa, maka dia tidak bemilai. Akan tetapi, jika
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terjadi keguguran akibat tindak pidana, maka ahli unris ashabah

pelaku pidana dikenai dipt Dalam kondisi demikian, pembeli

berhak menerirna nilai yang paling rendah antara harga anak pada

hari kelahiran atau ditnt Pembeli menagih denda ini pada siapa

saja yang dia kehendaki: Pada pelakre pidana atau pembeli. Sebab,

denda pelaku pidana baginya bagaikan lahimya si anak dalam

kondisi hidup.

Apabila nilai diyat lebih rendah, penjual menerimanya dan

dia tidak mendapat denda lainnya. Jika diyat ini lebih tinggi, maka
dia mengambil nilai harga budak ifu dan sisanya diberikan pada

ahli waris si janin.

Seandainya pembeli mengembalikan budak wanita ini pada

penjual, lalu budak ini melahirkan di bawah kewenangan penjual

dan meninggal dalam proses persalinan, maka ulama sepakat

pembeli wajib membayar harga budak tersebut. Apakah
pembayaran ini diambil dari harta pelaku l,niminal? Atau dari ahli

waris ashabalny*

Dalam kasus ini, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang

masyhur, dalam kasus apakah ahli waris ashabah menanggung

harga budak. Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa ahli

waris ashabh menanggung harganya.

Seandainya seseorcmg menggauli budak r,rnnita milik orang

lain secara sgbhat, lalu dia meninggal dunia saat proses

persalinan, maka orang ini wajib membayrar harga budak yang

bersumber dari hartanga -menumt satu pendapat- dan dari ahli

waris ashabbnya menunrt pendapat 1nng paling shahih.
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Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-S5nfi'l
yang dhallbahwa budak unnita yang digauli secara syubhatndak
dikenai denda. Pendapat ni qadz dan tertolak.

Seandainya seoremg wanita merdeka digauli secara sytbhat,
atau dalam nikah yang fasd, kemudian dia meninggal dunia saat

bersalin, mengenai ka,rnjiban di5afnya terdapat dua pendapat
ulama fil':ih AsySyafi'i. Syaikh Abu Hamid meriwalntkan dua
pendapat ulama fikih ArySyafi'i ini dengan istilah dua pendapat:

P*-tarna, wajib membaSrar d,lrt seperti budak wanita.

Kdua, pendapat 1lang paling shahih, bahwa

tidak uajib membalnr ditnt Sebab, hubungan intim merupakan
faktor penyebab yang lemah.

Sebenamya kami mauajibkan jaminan dalam kasus

terbunuhnSra budak wanita, karena hubungan intim merupakan
tindakan menguasai orang lain. Kematian ifu mempakan imbas
dari hubungan intim ini. Kami meniadakan findakan penguasaan

ini, seperti kasus muhrim (orang yang berihram) yang mengejar
her,van buman, dimana pengejaran ini mengakibatkan kematian
heqnn tersebut akibat tertabrak unta atau lainnya. Dalam kasus ini,
muhrim wajib membagrar denda. Sdangkan wanita merdeka tidak
bisa dikuasai orang lain.

Seandainya s€seorcmg memperkosa seoftrng u/anita hingga
hamil dan meninggal dunia dalam proses p€rsalinan, baik dia
budak maupun unnita merdeka, rnaka dalam kasus ini terdapat
dtn pendapat Aqr$nfi'i yang masyhur.

P*tarna, yang paling shahih, orang ini tdak dikenai denda,
karena peralinan s@ara syara' tdak ada kaitan dengannlra,
karena tdak adan!,a nasab.
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Kedua, dia wajib membayar denda, karena kelahiran ifu
akibat tindakannya

Seandainya seorang istri meninggal dalam proses

persalinan dari kehamilan akibat hubungan intim secara paksa,

maka suami tidak wajib membayar jaminan. Ulama sepakat soal

ini, karena dia melahirkan dari orang yang berhak.

Ketika kami mer,r.rajibkan penjaminan wanita merdeka, yang

tidak lain adalah ditnt yang dibebankan pada ahli waris ashabah

orang yang berhubungan intim; dan ketika kami mewajibkan
penjaminan harga budak wanita, berarti hal itu dibebankan pada

ahli waris ashabahty4 menurut pendapat yang paling shahih, darr
juga di ambil dari hartan5n, menunrt pendapat lain.

Kapan acuan nilai budak wanita yang digunakan? Di sini

terdapat tiga pendapat ulama fikih As5rSSnfi'i:

Perhma, pendapat yang paling shahih, nilai pada saat dia
hamil, karena kehamilan ini penyebab kematiannya. Sama seperti

kasus seseorang yang melukai budak yang berharga serafus, Ialu si

budak terus kesakitan hingga meninggal dunia, dan harganya turun
menjadi sepuluh, maka si pelaku pidana wajib mengganti serafus.

Kdua, harga yang berlaku saat budak itu meninggal dunia,
karena ifulah \ /aktu kematiannya.

Ketiga, pelaku wajib mengganti harga tertinggi dari dua
kondisi ini, seperti kasus ghaab. Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila seseorang membeli sesuatu dengan
pembelian yang fasid,lalu dia menjualnya kepada orang lain, maka

dia seperti pengghasa6 yang membeli barang ghasab. Jika barang
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tersebut ada di tangan pembeli kedua, dan dia mengetahui status

barang itu, maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya;

dan tidak wajib mengembalikan kepada penjual pertama.

Jika barang tersebut rusak di tangan pembeli kedua, maka

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika harga barang ini di

tangan mereka sama, atau pada tangan pembeli kedua lebih

mahal, maka pemilik mengambil dendanya dari siapa pun yang dia

kehendaki dari mereka. Putusan pada pembeli kedua, karena

kerusakan terdapat di tangannya.

Apabila harga barang itu di tangan pembeli pertama lebih

tinggi, maka denda kekurangan hanya dibebankan pada pembeli

pertama dan pembeli kedua mengambil denda dari salah seoremg

yang dia kehendaki dari mereka. Putusan denda pada pembeli

kedua.

Setiap kekurangan yang terjadi pada tangan pembeli

pertama, maka pembeli pertamalah yang ditagih, tanpa melibatkan
pembeli kedua. Sedangkan setiap kekurangan yang terjadi di
tangan pembeli kedua, maka pemilik menagih siapa pun yang

dikehendaki dari mereka. Namun, putusan ada pada pembeli

kedua. Demikian pula hukum yang berlaku dalam upah standar.

Seandainya pembeli kedua mengembalikan barang pada

pembeli pertama, lalu ia rusak ditangannya, pemilik berhak

menagih kepada siapa pun yang dikehendaki dari mereka. Namun,
pufusan ada di tangan pembeli pertama.
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Cabang: Apabila seseorang menjual sesuafu pada orang
lain dengan slnrat si calon pembeli menjual rumahnya, atau calon
pembeli membeli budail<n5ra, maka akad yang pertama batal

seperti telah dilelaskan di muka.

Apabila akad kedua yang disyaratkan pada akad pertama
terjadi, maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Jika kedua belah pihak mengetahui batalnya syarat

tersebut, maka akad kedua batal. Jika tidak mengetahui, maka

akad kedua tidak batal. Sebab, kedua akad ini dibangun atas

hukum syarat yang fasid. Demikian pendapat yang diputuskan

oleh Al Baghawi dan ulama lainnya.

Imam Al Haramain memufuskan keabsahan akad tersebut.

Beliau meriwayatkan dari bapaknya dalam pembahasan gadai.

Alasannya, kesepakatan sebelum akad tidak berpengaruh, menurut
kami. Pendapat yang pertama lebih shahih. Sebab, kesepakatan

tersebut adalah unfuk tdak meyakini keurajiban memenuhi
keurajiban, berbeda dengan kasus ini. Bandingkan permasalahan

dalam kasus ini yaitu jika kedua belah pihak mengetahui kenrsakan

syarat-

Cabang: Seandainya seseorang membeli hasil ladang dan
mensyaratkan kepada pembeli unfuk memanennya, maka menunrt
madzhab, jual beli ini batal. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur
para penwstur kitab fikih. Al Mawardi dan ulama lainnya dari
jumhur ulama madzhab kami yang terdahulu mengutip pendapat

ini.
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Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat: Dalam kasus ini

terdapat dua pendapat tentang omng yang menghimpun jual beli

dan ijanh dalam satu akad.

Pendapat lain menyebutkan: Syarat memanen batal,

sementara jual belinSp berlaku dua pendapat AsySyafi'i dalam

kasus pembedaan jual beli. Dalam hal ini baik penjual berkata,
uAku jual ia padamu seharga seribu dengan syarat engkau

memanennya,n maupun fidak.

Staikh Abu Hamid berpendapat: Akad png pertama jelas

tdak sah. Sernentara, akad yang kedua terdapat dua riwagnt

pendapat ulama fikih Aqrsyafi'i.

Seandainya pernbeli berkata, 'Aku beli darimu hasil ladang

ini, dan aku menyannmu unfuk memanennya dengan irnbalan

sepuluh," lalu peniual meniar,vab, "Aku iml padamu dan aku

melakukan ijanh denganmu,n terkait hal ini terdapat dtn ritmyat
pendapat:

P*hma, punln dua pendapat seperti kasus penggabungan

dua hukum yang berlainan.

Kdua, yang paling shahih, menyatakan bahun ijanh
tersebut batal, sedangkan dalam jual beli berlaku dua pendapat

Asy$afi'i dalam kasus pembedaan jual beli.

Seandainya pembeli berkata, 'Aku beli tanaman ini seharga

sepuluh, dan aku se\ /a engkau unfuk memanennya seharga

sedirham," lalu penjual menjawab, "Aku jual dan aku mengikat

akad ijanh denganmu," Al Baghawi dan ulama lainnya

berpendapat, bahwa jual beli ini sah, karena dalam kasus ini tdak
terdapat syarat, dart ijarahrrya tidak sah, karena dia melakukan

iarah atas pekerjaan terhadap objek yang kepemilikan
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terhadapnya belum sempuma. Sebab, salah satu unsur ijarah
ditemukan sebelum sempumanya jual beli.

Kasus di atas sama seperti seseorang yang berkata, 'Aku
sewa engkau unfuk menjahit kain ini unfukku," sementara saat itu
kain tersebut belum menjadi miliknya.

Seandainya dia memilih lual beli dengan kompensasi sendiri

dan ijarah dengan kompensasi sendiri dalam satu akad, seperti

redaksi "fih beli dia seharga sepuluh dengan syarat engkau

memanennya dengan upah safu dirham" atau dia membeli kain
dan mensyaratkan pembeli untuk menjahit dan mqpamainya, atau
membeli susu dengan syarat menjadikannya keju, membeli ladam

dengan qlarat dipakaikan pada hauuan tunggangannya, membeli
kulit dengan syarat penjual menjadikannya sepah-r, membeli budak
susuan dengan syarat pembeli menyempumakan susuannya, atau
membeli barang dengan syarat penjual mengangkufurya sampai

rumah dan keduanya mengetahui alat rumah tersebut, menurut
madzhab seluruh akad dalam kasus ini dan sejenisnya batal.

Apabila salah sahr pihak tidak mengetahui alamat rumah
yang dimaksud, dalam kasus jual beli barang, akad tersebut batal,
tanpa ada khilaf ulama. Di antara ulama yang menyatakan
beberapa kasus ini secara umum, Al Baghawi yang didukung oleh
Ar-Rafi'i.

Seandainya seseorang membeli kuyt, bakar di atas

punggung hewan temak, dan mensyaratkan penjual

mengangkutrya sampai mmah, maka menumt ma&hab jual beli

ini batal, seperti kami kemukakan sebelumnya. Seandainya dia
mensyaratkan unhrk meletakkan barang ifu di tempatnya, maka
jual beli ini jelas sah. Seandainya pembeli menyebutkan syarat ifu
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secara umum, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy
Syafi'it

Perbma, yang paling shahih, menlatakan bahwa jual beli

ini sah, dan penjual menyerahkan barang itu pada tempatnya,

karena praktek ini sesuai afuran pelafalan shigatjual beli secara

ulnum.

Kdua, akad ini tidak sah sebelum pembeli menyatakan

syarat penyerahan barang pada tempatrya, karena kebiasaan yang

berlaku menuntut pengangkutan barang yang dijual sampai rumah
pembeli. Jadi, penyebutan tersebut seperti sesuafu yang

disyaratkan. I<hilaf ini berkaitan dengan masalah sedekah dan

sejenisnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang.

terangan.

Cabang: Slprat ]/ang krsamaan dengan akad
dikategorikan bagian dari akad. Jika qnrat tersebut sah, maka ia
wajib dipenuhi. Jika qnrat iru fasid, maka ia menrsak akad.

Sedangkan sSnrat png disebutkan sebelum akad tdak
dikategorikan bagian dari akad dan tidak mempengaruhinya. Jadi,
ia tidak wajib dipenuhi (apabila sah), dan tidak memsak akad jika
sSnrat iru fasid. Sebab, slnrat Snng disebutkan sebelum akad Udak

berfungsi. Demikian pendapat yang dinasi dan diputuskan oleh
ulama madzhab kami.

Sementara syarat 5nng disebutkan setelah akad sempuma,
maka rincian sebagai berikut:

Jika syarat ini diucapkan setelah penetapan akad sesudah

habisnya masa kh,yrf maka syarat ini jelas tidak berlaku.
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Jika syarat disebutkan sebelum akad dalam masa kh,yar
maplis atau l<hi7mr s5nrat, maka dalam kasus ini berlaku tiga
pendapat ulama fikih As5rSyafi'i:

Perbtna, syarat tersebut bukan bagian akad dan tidak di-

shahih)<an oleh Al Mutawalli.

Kdua, sgrarat ini termasuk bagian akad dalam khiyar
maplis, bukan khipr qnmt Pendapat ini dikemukakan oleh
Syaikh Abu Zaid dan Al Qaffal.

Ketiga, syarat ini sah menurut jumhur. Pendapat ini
dipufuskan oleh mayoritas ulama lrak. Syarat tersebut masuk

dalam kategori akad selama dua ldrip, ini berlaku. Demikian ini
bunyr tel<s nash AqrSyafi'i.

Mengacu pada pendapat ini, mengenai keabsahan kategori
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Perbtna, dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari, dan di-
shahihl<an oleh Syaikh Abu Ali As-Sijni, Al Baghawi, dan yiang

lainnya, bahwa pendapat ulama fikih AsySyafi'i ini merupakan
cabang dari pendapat kami, "Kepemilikan barang pada masa

khgnr bagp penjual atau ditangguhkan," maka akad tersebut
fasakh.

Sedangkan jika kita berpendapat, "Kepemilikan diberikan
kepada penjual atau di-mauqufl<an (dibekukan)," maka akad terus
berlaku. SSnrat ini tidak bisa dikategorikan akad, sama seperti
qnrat png disebutkan setelah berakhimya lfiiyar.

Kdua, bolehnya pengkategorian ini berlaku dalam seluruh
pendapat. Demikian ini pendapat shahih yang di-shahih*an oleh
kalangan ulama lrak.
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Seandainya kedua belah pihak menggabungkan tambahan

dalam harga, barang, atau tambahan khiyar, tempo, atau

semisalnya dalam akad; atau, kedua belah pihak melakukan hal

tersebut dalam barang yang dipesan, dalam uang muka pesanan,

maskawin, atau dalam ijanh, dan akad lainnya, maka hulorrmnya

sarna dengan hukum penggabungan perkara sah pada perkara

yang rusak, seperti keterangan sebelumnya-

Jika syarat ini disebutkan setelah penetapan akad, maka

syarat tersebut tidak berlaku. Namun jika ia disebutkan sebelum

akad, maka di sini terdapat khikfvlama.

Apabila kita berpendapat: Jil'ra syarat digabungkan dengan

akad, maka tambahan digabungkan pada pihak 5nng melalnran

syrf'ah, seperti kamjiban pembeli. Seandainf ada pengurangan

harga barang, maka hukumnla sarut dengan penggabungan

tersebut.

Jika pengurangan ini teriadi setelah penetapkan akad,

maka ia tidak berlaku. Sehingga tidak ada pengurangan harga

sedikit pun. Artinp, pihak yang melakukan syttf'ah mengambil

seluruh barang yang disebutkan dalam akad. Penjual secam khusus

mendapat faedah pengurangan.

Jika pengurangan tersebut terjadi sebelum penetapan akad,

maka di sini terdapat khikf. Jika kita menggabungkan

pengurangan ini dengan akad, maka dia mengurangi dari bagian

pihak Sang melakukan spf'ah.

Seandainya dia mengurangl selunrh harga, ihr sama dengan

jual beli tanpa harga. Hukum praktek seperti ini telah disinggung

pada awal bahasan jual beli.
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Ketika akad rusak akibat syarat yang fasil kemudian kedua
belah pihak menggugurkan syarat tersebut, maka akad ini tidak
berbalik menjadi sah, baik pengguguran syarat ini dilakukan dalam
majelis ataupun setelah akad. Ar-Rafi'i meriwayatkan satu
pendapat ulama fikih AsySyafi'i, bahu/a akad ini beralih menjadi
sah, jika syarat digugurkan di majelis. Pendapat ini s5ndz dan
dha'if. Wallahu a'lam.

Cabang: Seandainya seseorang berkata, "Juallah

budakmu pada Zaid, aku akan menambahnya lima ratus," lalu dia
mmjualnya sesuai syarat ini, maka dalam kasus ini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asyrsyafi'i:

Pertatna, yang paling shahih, bahwa jual beli tersebut fasid,

karena syarat ini menafikan afuran jual beli. Sebab, afuran jual beli
adalah dimana seluruh pembayaran ditanggung oleh pihak
pembeli. Orang Iain tdak berkewajiban membayar sepeserpun.

Kdua, jual beli sah. Zaid wajib membayar seribu, dan
pihak lrang memerintahkan membayar lima mfus berdasarkan
kesanggupann5a. Praktek seperti ini terkadang memiliki tujuan
yang benar. Kasus ini sama seperti pemyataan "Lemparkan
barangmu ke laut, dan aku akan menanggung sekian," ketika
perahu hampir karam oleh muatan barang tersebut. Hal ini sama
dengan kasus orang yang menarik aset dari omng lain yang berada
dalam taggungannya.

Sedangkan jika seseorang berkata, "Jual budakmu pada
Zaid seharga seribu dalam tanggunganku," lalu dia menjualnya
sesuai perintah ihr, maka jual belinya jelas batal.
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Cabang: Kami telah jelaskan bahwa jual beli dengan

sgnrat gadai, jaminan, dan kesaksian, hukumnya sah. Jadi, jual beli

dengan qnrat pembeli menggadaikannya dengan harga,

menetapkan penjaminnya, atau menpksikannya, baik

pembaSaran ini tunai atau kredit, maka hukumnya sah.

Selain itu, pembeli boleh menqnratkan jaminan dengan

pertanggungan jatanb kepada penjual, dan mensyaratkan

keharusan gadai dan jaminan.

Acuan dalam gadai adalah kesaksian atau penyebutan ciri-

ciri seperti indentifikasi barang pesanan. Sedangkan acuan dalam

jaminan adalah kesaksian dan mengetahui narna dan nasab, udak

hunp mengenal ciri-cirinya, seperti ormg ka3n yang terperca3ra.

Demikian pendapat Snng dikemukakan oleh ulama ma&hab lorni,
png dinashdan dikutip oleh Ar-Rafi'i dari mereka.

Ar-Rafi'i kemudian menyratakan: Seandairyra seseonng

berkata, "Mencukupkan diri dengan penyebutan ciridri lebih

utama daripada menorlnrpkan diri dengan kesaksian orang !,ang
belum dikenal dan tidak berada di tempat yang jauh."

Ibnu Kaij mengntakan: Tidak diq/aratkan penenfuan

penjamin. Jika salah safu pihak menyebutkan penjamin secar€r

utnurn, maka dia boleh mengangkat siapa pun lrang disukai

sebagai penjamin. Pendapat ni sSndz dan tertolak, karena fujuan

dalam praktek ini sangat berbda.

Menurut omjh yang paling shahih, tdak disyaratkan

penenfuan para saksi. Imam Al Haramain mengklaim bahwa

dalam praktek ini tdak disyaratkan penenttran saksi. Jadi, l<hilaf

ulama teriadi dalam kasus, ketika para pihak menenhrkan saksi,

apakah mereka menjadi wajib untuk bersaksi?
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Barang gadai tidak disyaratkan berada pada pegadai, atau
pada orang yang adil, menurut pendapat ulama fikih AsySyafi'i
yang paling shahih. Bahkan, sekalipun kedua belah pihak sepakat

unh:k menyerahkan barang gadai ifu pada pegadai atau orang
yang adil. Jika tidak demikian, maka hakim menyerahkan barang
gadai kepada otang grang adil.

Sedangkan menurut pendapat yang lain, penenfuan
penjamin dis5raratkan unfuk menghentikan sengketa. Seandainya
pembeli Udak menggadaikan barang yang digadaikan, tidak
mengangkat saksi, tidak menunjuk penjamin, atau orang yang

ditentukan tidak menjamin, maka dia tidak dipaksa untuk
melakukan semua ifu. Jushu, penjual berhak khilnr unfuk men-
fasat<hjual beli, fidak memposisikan gadai orang lain dan penjamin
yang lain, sebagai pengganti pihak yang ditentukan.

Jika penjual men-fasakhjual beli tersebut, maka masalah ini
sudah jelas. Namun sebaliknya, jika dia menemskannya, maka jual
beli iru berlaku, dan pembeli tidak berhak atas khi5nr Seandainya
penjual menentukan dua orang saksi, narrrun mereka menolaknya

-jika kita berpendapat, bahwa penentuan mereka disyaratkan-
maka penjual berhak atas kh*ar. Jika penentuan ini tidak
disyaratkan, maka dia tidak berhak atas l<hi5nr.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang
menjual sesuafu dengan syarat yang menafikan afuran jual beli.
Misalnya, penjual mensyaratkan pembeli tidak menjual barang ifu,
atau tidak menjualnya kepada orang lain, dia tidak menggauli
(budak uranita yang dijual), fidak mengawini, dan tidak mengusir
dari negerin5ra.
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Kami telah jelaskan, menunrt madzhab kami yang masyhur
jual beli ini batal, baik terdiri dari satu syarat atau dua syarat.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ikrimah, Al Auza'i,

Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama.

Al Marrardi mengatakan: "lni pendapat seluruh ahli fikih.'
hnu Sirin dan AMullah bin Syubmmah dari kalangan tabi'in, dan

Hammad bin Abu Sulaiman menSntakan, bahwa jual beli tersebut

sah demikian pula sSnratrya.

Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Ibnu Abu Laila, Abu
Tsaur, dan hnu Al Mundzir berpendapat, bahr,ua jual belinya sah

narnun syaratrSn batal dan tidak berfungsi.

Ahmad dan Ishaq menptakan, "Jika kedua belah pihak

menenhrkan salah safu slnrat ini dan sebagainSa, maka jual beli ini
sah dan qnrat tersebtrt berlaku.'

Ulama yang mengesahkan jual beli dan membatalkan qprat
berargumen dengan ldsah Barirah, dalam saMa Rasulullah $,
,l1i 'fi *;;ti "syaratkanlah wla untuk mereka". HR. Al

Bukhari dan Muslim. Keduanp men3ntakan, 'Nabi *
mengesahkan iual beli dan membatalkan qrarat.n

Sementara ifu, ulama lrang m€ngesahkan keduanla (irnl
beli dan qprat) berargumen dengan hadits Jabir &, dia
menuhrkan, 'Aku bersama Nabi $ dalam satu perjalarnn. Beliau

lalu membeli seekor unta dariku, dan aku mengecualikan

hrnggangannln. Maksudnya, mengendarainlra sampai keluargaku."
HR. Al Bukhari dan Muslim.

Mercl<ajuga berhujjah dengan hadits Abu Hurairah r&, dari

Nabi S, beliau bersaMa, &j? db o:tJ-iit "IGum muslimin
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bertindak sesuai s5nnt-qnrat mereka. " HR. Abu Daud dengan

sanad yang hasanatau shahih.

Ahmad berhujjah dengan hadits Amr bin Syuaib dari
bapaknya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah $
bersaua, ,'d;5- d 6 eli3 ,F. G 9o? l:) , gr ifukt
'!:+ }j6 €.'li " ndak halat (menggabungkan) pesanan dan jual

beli (dalam satu akad), dua syant dalam j'ual beli, keuntungan
barang t/ang fidak dijamin, dan jual beli barang 

'nng 
tidak ada

padamu. " Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain{ain dengan sanad yang shahih. At-
Tirmi&i berkata, hadits rni hasan shahih.

Ulama madzhab AsySyafi'i berhujjah dengan hadits Aisyah

dalam kisah Barirah bahwa Nabi $ menyampaikan khutbah, jU.C

G d Y"b tt'k,;.1':try e'#b\? o*4)E:
,:d\t !, J,?i'6.1 !, i* q? ura o€ oy1 ,gU * ii,t

d. 'rljt 'Ada apa dengan sikap onng-onng yang

mens5nmtkan beberapa sSmrat tnng frdak terdapat dakm
Kitabullah. Setiap sSmmt tnng tidak teidapat dalam Kitabullah
adalah batil. Sekalipun ada seratus syarat, dia btil. Putusan Allah
pasti benar dan syant Allah lebih kuat. Sesungguhnya wala' bagi
orang yang memerdekakan "HR. Al Bukhari dan Muslim.

Mereka pun berargumen dengan hadits yang melarang jual

beli dan syarat. Juga, berhujjah dengan dua atsaryang disebutkan
dalam kitab ini dari Umar ga. Keduanya shahih seperti keterangan

sebelumnya, karena ia merupakan syarat yang menghalangi
kesempumaan pengelolaan harta. Maka, jual belinya batal. Seperti

eg
6l,.)
, ^.

'el
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syarat menyerahkan sebagian barang yang dilual saja, fidak

sebagian yang lain.

Tanggapan tentang kisah Barirah, dapat ditinjau dari dua

segl:

Pertama, syarat yang disebutkan oleh Rasulullah ini bukan

merupakan bagian dari akad, melainkan unsur yang disebutkan

lebih dahulu atau yang disebutkan di akhir.

Kdua, arti kata, "sSaratkanlah unfuk mereka," adalah

syaratkanlah atas mereka. Penafsiran ini dikuup dari AsySyafi'i
t&, Al Muzani, dan png lainnla.

Tanggapan tentang kisah Jabir, juga dapat ditinjau dari dua

segr:

Pertama, praktek tersebut bukan jual beli yang dimaksud.

Sebenamya Nabi & ingin berbuat baik kepadanya dengan

pembayaran tersebut, agar Jabir tidak bersikap malu-malu dalam

mengambilnya. Beberapa jalur riwayat hadits ini mengindikasikan

hal tersebut.

Kdua, syarat ini tidak terdapat dalam akad. Selain itu,

syarat merupakan perkara materi yang menimbulkan banyak

kemungkinan, dan tidak bersifat umum. Jadi, hadits ini tdak dapat

dijadikan dalil, di samping dia juga berstatus mudhtharib.

Tanggapan atas hadits, "I{altm muslimin bertindak sauai
syaraasyarat mereka," hadits ini umum png telah di-takhshih-

Yang dimaksud adalah syarat-syarat yang dipertolehkan. Syarat

dalam praktek di atas tidak termasuk slnrat tersebut.

Tanggapan atas hadits Amr bin Syuaib bahwa pemahaman

terhadap hadits ini kurang tepat. Pendapat shahih yang didukung
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oleh mayorias ulama menyatakan, bahwa hadits ini fidak

mengindikasikan penafian hukum pada selain kasus yang

disebutkan. Artinya, bahwa larangan "Jual beli dan dua syarat,"

fidak serta merta memperbolehkan satu syarat. Demikian

tanggapan yang bisa dijadikan pedoman.

Sementam itu maksud pemSntaan Al Khaththabi dan ulama

lainnya, dimana penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini safu

dinar secara hmai dan dua dinar secara kredit," yaifu dua jual beli

dalam satu akad jual beli. Mereka menafsirkan bahwa alasan

pelarangan jual beli dengan dua syarat juga ditemukan dalam safu

qarat, pifu unsur ghanr.

C.abang: Madzhab para ulama tentang orang yang

membeli sesuatu dengan iual beli yans fasid

IGrni telah kemukakan, menuntt madzhab kami, bahwa

memiliki dan mengelola barang dari hasil iual beli yarg fasid tidak

sah. Dia hanrs mengembalikanrryn. Jika barang ini rusak, maka dia

wajib menggantin5n. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas

ulama.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pembeli memiliki bamng

tersebut dengan kepenrilikan lnng lemah dan kotor.

Pengelolaannya sah. Masing-masing pihak harus mertfasakh

kepemilikan tersebut dan mengembalikan pernbalnran kepada

pemiliknlp.

Ma&hab Abu Hanifah berpendapat: Dalam kasus ini
pembeli fidak memiliki barang tersebut dengan akad, dan dia juga

tidak wajib menerimanya. Jika dia menerima barang ihr, maka dia

mernilikin5n dengan kepemilikan yang lemah. Artinya, bahwa
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penjual berhak menarik barang itu dari pernbeli. AlGn tetapi,

seandainya pembeli mengelola barang ini sebelum penarikan

tersebut melalui jual beli, pemerdekaan, atau lainnya, maka

pengelolaannya sah.

Apabila barang ini rusak, pembeli mengganti harga barang

tersebut. Demikian ini, jika dia membelinya dengan syarat 5nng
nrsak, dengan kharner, atau dengan babi-

Abu Hanifah melanjutkan: Jika dia membelinya dengan

bangkai, darah, kotoran, dan barang sejenisnya yang tdak
tergolong aset berharga menumt pandangan umum, maka dia
tidak bisa memilikinya sama sekali dan pengelolaannya tdak sah.

Kami sepakat dalam kasus jual beli dengan darah, dengan

semisalnga, atau barang yang senrpa.

Abu Hanifah berhujjah dengan kisah Barirah. Aisyah @
menq,raratkan wala kepada mereka (keluarga Barirah). Ini
merupakan ryarat yang fasid, berdasarkan kesepakatan ulama.

Beliau kemudian memerdekalon Barimh, dan pemerdekaan ini
sah. Nabi $ memperkenankan semua ifu.

Selain ifu, dia mengqi5askan kasus ini dengan pemikahan.

Sebab, hubungan intim 5nng dilakukan dalam pemikahan yang

msak, mengakibatkan berbagai hukum yang juga berlaku dalam

hubungan intim dalam pemikahan yang sah.

Berikutrya, Abu Hanifah mengqiyaskan kasus di atas

dengan akad kitabah, karena kitabah png rusak seperti kibbah
yang sah dalam hal tercapainya kemerdekaan, jika syaratnya telah
terpenuhi-
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Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan firman

Auah W,'LK- rii iH g $V{,':};-i Y)( Siet- O-$i

,#l 'u, 'A:iti "or*g-o-ng yang memalan nba fidak dapat

berdii melainkan seperti berdirinSn omng yang kemasukan syetan

larena gila.'(Qs. Al Baqarah l2l:2751.

Seandainya barang yang diterima dengan akad yang rusak

dapat dimiliki, tentu Allah tidak akan mengancam pelakunya-

Mereka juga mengqiyaskan kasus tersebut dengan jual beli

menggunakan alat fukar bangkai atau darah. Di samping ihr, setiap

serah terima yang menghamskan jaminan harga, tdak akan

dikenai qnrat khiy*ketika terdapat larangan memiliki dalam akad

lrang sah dan nrsak.

Tanggapan tentang kisah Barirah bisa ditiniau dari

beberapa segi:

P*hna, q,rarat ini udak terdapat dalam akad.

Kdua, kata, 'Untuk mereka," bermakna, "Atas mereka.'

Ketiga, menunrt pendapat Slnilfi Abu Hamid dan pam

muhaqqQ merSntakan, bahwa q;arat dan akad ini hanp berlaku

khusrrs dalam kisah Aiq/ah, hal ini demi sebuah kemaslahatan,

yaifu menghentikan kebiasaan mereka. Seperti halnya pembatalan

haji dan dialihkan menjadi umrah Snng berlaku khusus untuk para

sahabat dalam haji wada'. Demikian ini demi kemaslahatan, yaitu

untuk menjelaskan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji.

Tanggapan kasus ini yang diqiSaskan dengan pemikahan,

kami tidak bisa menerima argumen ini, karena bertagai hukum
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dalam pemikahan terkait dengan akad itu sendiri, bukan dengan

hubungan intim. Oleh karena ifu, dengan pemikahan yang sah

suami berhak untuk talak zhihar, dan khulu; lain halnya dengan
pemikahan yang rusak.

Kami sepakat bahwa seseorang tidak berhak atas kemaluan

leurat hubungan intim dalam pemikahan yang rusak. Sedangkan
perkara yang berkaitan dengannya seperti ka,rnjiban mahar,
pertalian nasab, masa iddah, dan jafuhnya had, tidak mungkin
semua ini karena akad, melainkan karena hubungan intim 5nng
syubhat Oleh sebab ifu, bertagai hukum ini berkaitan dengan

hubungan intim yang syubhattarrpa ada akad nikah.

Tanggapan terhadap qiyas jual beli fasid drrrryran iiaad

kitabah, bahwa pemerdekahn dalam kitabah tercapai begifu syamt-

syarat yang ditenfukan terpenuhi, bukan dengan akad. Oleh
karena ihr, seandainya seorang'salryid meninggal dunia, maka
syarat itu batal, dan mukafab tidak merdeka dengan--membalnr
syarat tersebut pada ahli waris.

Cabang: Ma&hab para ulama tentang orang Vgn-g

menjual mmah, budak, atau temak dan menfiecualikan

manfaatnya dalam wakhr tertentu.

Kami telah terangkan di depan, menurut pendapat png
shahih dan masyhurdalam madzhab kami, bahwa jual beli tersebut

batal. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah dan para ahli fikih
Irak.

Al Auzq'i, Ahmad, dan Ishaq berpendapat, bahr,va jual beli
tersebut sah dan syaratnya berlaku. Pendapat ini didukung oleh
empat orang dari kalangan Imam ulama madzhab kami, para ahli
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fikih dan muhaddits, Abu Tsaur, Muhammad bin Nashr, Abu

Bakar bin Khuzaimah, dan hnu Al Mun&ir. Ibnu Al Mundzir

mengutip hadits ini dari para pen! rsun kitab hadits-

Pendapat sempa diriwaya&an dari Utsman dan Shuhaib

t&. Malik berpendapat Jika penjual mensyaratkan wakhr yang

singkat seperti sebulan, dua bulan, atau mengendarai hewan yang

dijualnya sampai tempat yang dekat, maka syarat ini

diperbolehkan. Tetapi, jika waktunya lama atau tempat yang difuju

jauh, maka syarat ni malath.

Para ulama yang mempertolehkan pengectralian dalam jual

beli berhujjah dengan hadits Jabir yang telah disebutkan

s*eiumnya; dan qiyas pada kasus orang yang menjual pohon

kurma yang buahnya bdum matang- P"rriual mengectralikan buah

tersebut. Jual beli ini sah, dan buahnya tetap di pohon tersebut

sampai siap panen. Pengectralian ini unfuk menjaga manfaat jual

beli. ulama madzhab Asy-syafi'i berhujjah dengan keterangan

yang telah dipaparkan sebelumnya-

Mereka menanggapi hadits Jabir seperti keterangan

sebelumnia. Sementara soal pengecualian dalam iiamh, menunrt

mereka, bukanlah pengecualian, melainkan berbagai manfaat yang

dimiliki sebelum jual beli. Soal iual beli pohon kurma dan

mengeclalikan buahnSn, di sini bukan pengecualian manfuat,

tetapi pengecualian bagian tertentu dari objek jual beli'

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang

merriual barang dagangan. Ketika melakukan akad, penjual berkata

pada pembeli, "Jika kamu tidak membayar pada waktu si fulan,
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maka tidak ada jual beli di antam kita." Menurut ma&hab kami,

jual beli ini batal.

hnu Al Mundzir meriwayatkan dari At-Tsauri, Ahmad, dan

Ishaq bahwa iual beli dan syarat ini sah.

hnu Al Mundzir menyatakan: Pendapat serupa

dikemukakan oleh Abu Tsaur, ketika syarat yang ditenhrkan

selama tiga hari. Pendapat sempa diriwayatkan dari Ibnu Umar

dan didukung oleh Abu Hanifah.

Abu Hanifah berpendapat: Jika waktu tersebut tiga hari,

maka jual beli tersebut sah dan syaratnSa batal. Jika lebih dari tiga

hari, maka jual belinln fasid. Jika dia menjalin akad dengan

pembeli dalam rentang waktu tiga hari, maka jual beli ini sah dan

b€rlaku.

Muhammad menyatakan: Boleh jual beli dalam rentang

waktu sekitar sepuluh hari. Dia menyatakan: Malik berpqrdapat,

"Jika waktu tersebut sekitar dua atau tiga hari, maka jual beli ini

diperbolehkan. Dalil karni, pmktek ini mirip dengan

mengganhrngkan jual beli. Praktek tersebut tidak sah."

***

Bab: Pembedaan Akad Jual Beli

Ash-Shafqah (tepukan) berarti akad jual beli, karena

kebiasaan otang Arab ketka berjual beli masing-masing pihak

menepukkan tangannln pada tangan pihak lain bqlitu akad telah

terjadi.
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Asfsyirazi & menyatakan, 'Ketika dalam jual

beli terdapat barang yang boleh dijual dan barang yang
fidak boleh dijual, seperti orang merdeka dan budak;
budaknya dan budak milik orang lain, maka dalam hal
ini terdapat dua pendapat As:rSrcfi'i.

Pertaina, bahwa akad tersebut masih dipilah:
Penjualan barang yang fidak diperbolehkan batal,
sedangkan barang yang diperbolehkan sah. Sebab,
pembatalan keduanya bukan karena batalnya salah safu
barang tesebut- Terlebih, pengesahan keduanya karena
sahqla salah satu barang tersebut. Jadi, batallah
mengarahkan salah safunya daripada yang lainnya, dan
keduanSTa berlaku sesuai hukum masing-masing.
Artin3n, bahwa iual beli barang yang diperbolehkan sah
dan jual beli barang llang fidak diperbolehlmn batal-

Kdua, akad ini tidak dipilah. Al<ad terhadap dua
barang ini batal. Ulama madzhab AslrSyafi'i berbeda
pendapat soal alasan pembatalan ini- Di antara mereka
ada lpng berpendapat, bahwa akad tersebut "'batal

karena ia menghimpun perkara halal dan haram- [^alu
perkara haram mendominasi. Hal ini seperti orang yang
menikahi dua orang wanita lpng bersaudara atau
menjual satu dirham dengan dua dinar-

Di antara ulama madzhab kami ada pula yang
berpendapat, bahwa akad ini batal, karena harganSn
Udak diketahui- Kefka seorang menjual oftmg merdeka
dan budak seharga seribu, maka harga yang
diperuntukkan bagr oftmg merdeka gugur, lalu budak ifu
menjadi barang yang dijual dengan harga sisanya-
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Harga irii tentu- dd.l'' dit 
"tahui 

di saat akad- Oleh
karena itu, jual beli ini batal.

Sama seperti kasus seseorang berkata, 'Aku jual
padamu budak ini sesuai bagianlra dari seribu dirham-'
Jika kita berpendapat dengan alasan pertama, maka
jual beli barang yang pembayarannya diserahkan
berdasarkan nilainya seperti dua orang budak, atau jual
beli barang yang pembayaranpya diserahkan sesuai
bagiann5n, seperti seoftmg budak yang setengqhnya
dimiliki satu pihak dan setengah lainnya dimilih pihak
lain, atau dua takar makanan yang safu miliknp dan
yang lain milik orang lain, maka hukum jual beli ini
batal-

Demikian juga jika seseor-rng men[Jumpulkan
barang 3nng diperbolehkan dan barang lrang tidak
diperboleht.r,. dalam, qlrad gadai, hibah, atau'
pernikahan, mal<a 'selurutinya''bdtal- Sebab, dia telah
men(Iumnyt$n !q".rn halal dan barang haram-

Jika kita berpqndapat, bahwa ,alasan pembatalan
ini karena tidak diketahuinya pengganti, maka jual beli
ba:ang 57ang pembaSr,arannln diberikan sesuai
bagiannya, hukumnya fidak batal, karena gantinln
diketahui. Akad gadai dan hibahjuga tdak batal'karena
tidak ada pengganti. Begitu pula, nikah tersebut tdak
bdtal, karena ketidak tahuan akan ganti fidak
membatalkan nikah.

Apabila kita berpendapat bahwa akad dalam dua
barang ini batal, maka pembeli hams mengembalikan
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barang !/ang dijual dan menarik pembaSpran !/ang telah
diserahkan.

Jil<a kita berpendapat, bahwa jual beli ini sah
pada salah safun9ra, maka pembeli berhak atas l<hignr
unfuk men-fasakhjual beli atau meneruskannln, karena
dia mengalami kesulitan dengan melakukan pemilahan
akad. Kondisi ini menetapkan pemberlakuan khi57ar.

Jika pembeli memilih untuk menahan barang, lalu
berapakah pembagaran lrang dipertahankan? Dalam hal
ini terdapat dua pendapat AsfSpfi'i:

Pertatna, dia menahan seluruh pemba3nran atau
mengembalikannya, karena sesuafu lpng tidak
berbanding dengan akad fidak dikenai pembaynran.
Jadi, sehrruh pembaSaran menjadi kompensasi barang

lpng lain.

Kdua, dia menahan sesuai bagiannya, karena dia
hat lra menyerahlan seluruh pengganti sebagai
kompensasi keduanya. Seluruh pengganti fidak diambil
dari penjual sebagai kompensasi salah safurry7a.

Ulama madzhab AqrSyafi'i berbeda pendapat
tentang objek dua pendapat ini. tX antara ulama
madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dua
pendapat tersebut berlaku pada barang yang
kompensasinln dibagi berdasarkan
Sedanglran barang llang pembayarannla dibagi
berdasarkan unsunrya, maka salah safu pihak menahan
sisa pembagnran ini sesuai bagiannyn, menunrt satu
pendapat- Sebab, ganti yang pembalaranrrla dibagikan
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berdasarkan harga, dan lrang diberlakulian, maka
hukumnya boleh, walaupun ifu mempakan harga yang
fidak diketahui-

Jadi, kondisi darurat menuntut unfuk menjadikan
seluruh pembayaran sebagai kompensasi barang, agar
dia menjadi harga yang diketahui. Sementara ganti
yang pembayarannya dibagikan menurut bagian,
dimana hal ini diperbolehkan, merupakan harga yang
diketahui, maka kami tidak perlu menjadikan seluruh
pembayaran ini sebagai kompensasinya-

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat, bahwa dua pendapat di atas berlaku
dalam seluruh barang. Ini pendapat yang shahih,
karena dia me-nash dua pendapat tersebut dalam jual
beli buah sebelum mengeluarkan zakat, dan buah
termasuk barang lpng dibagikan berdasarkan unsumya.

Jika kita berpendapat, bahwa pembeli menahan
seluruh pembayaran, maka penjual tdak berhak khignr,
karena fidak dalam kondisi darurat. Namun sebalikryn,
jika kita berpendapat bahwa pembeli menahan
bagiannya, lantas apakah penjual berhak ffiitrai? Dalam
kasus ini berlaku dua pendapat Agr$nfi'i:

Pertama, penjual berhak atas khigar, karena dia
telah membagi akad tersebut kepada pembeli- Karena
itu, dia berhak l<Itiyar, seperti Lhi5nr yang ditetapkan
bagi pembeli.

Kedua, penjual fidak berhak atas khiSnr, karena
dia memiliki buld. Sebab, oftmg merdeka fidak boleh
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diperjual-belikan- Jika seseorang menjual barang yang
tidak diketahui dan juga yang diketahui, maka rincian
hukumnya sebagai berikut. Jika kita berpendapat, tidak
ada pembedaan akad jual beli ini, maka akad dua
barang ini batal.

Sebaliknya jika kita berpendapat, bahwa akad ini
masih dipilah; dan kita berpendapat, bahwa pembeli
menahan bagian yang diperbolehkan sesuai bagiannya,
maka jual beli ini batal, karena barang yang ditentukan
fidak diketahui-

Jika kita berpendapat, bahwa penjual menahan
barang berikut seluruh pembayaranngn, maka akad ini
sah.

Apabila seseorang mengurnpulkan dua barang
yang halal kemudian salah safunya rusak sebelum serah
terima, maka jual beli barang ini batal- Namun apakah
sisa barang tersebut batal? Dalam hal ini terdapat dua
riwayat pendapat:

Pertama, berlaku dua pendapat dalam pembedaan
akad jual beli, karena kerusakan yang teriadi sebelum
serah terima seperti cacat lnng ditemukan di saat akad,
dimana dia mampu membatalkan akad. Oleh karena ifu,
kerusakan tersebut sama seperti cacat yang ditemukan
di saat akad, seperti uraian yang telah kami kemukakan
sebelumnla.

Kedua, h.nya barang yang rusak saja 3nng batal,
karena penggabungan antara hald dan haram,
pembatalan tersebut karena nilai pengganti lpng fidak
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diketahui. Atau, karena adanya kompilasi barang hald
dan haram dalam safu akad. Sementara dalam kasus

hi, tidak ditemukan salah satunya. Oleh karena ifu,
akad barang lrang lain sah dan pembeli berhak khiltar
unfuk men'fasakh akad. Mengingat, akad atas barang

ini berbeda-beda-

Apabila pembeli melaniutlmn akad, dia
mengambil sisa barang sesuai bagian harga yang

diberikan, menuntt safu pendapat. Sebab, pengganti di
sini sebagai kompensasi dua objek yang dijual. Karena
itulah, hukumnya fidak berubah akibat kerusakan
barang.'

Penjelasan:

Pembedaan akad jual beli merupakan bahasan penting,

sering diulang-ulang, sangat dibufuhkan, dan memuat bertagai

fatwa. Insya Allah aku (An-Nawawi) akan meringkas dan

menjelaskan beberapa tujuan pembedaan akad jual beli. Ketika

seseorang menggabungkan dua barang dalam satu tansaksi, maka

dalam hal ini terdapat dua jenis:

Pertama, dua barang ini digabungkan dalam dua akad yang

berbeda hukumnya. Demikian keterangan yang dikemukakan oleh

Asy-Syirazi dalam pasal berikutnya.

Kedua, dua barang ini digabungkan dalam satu akad.

Pembagian ini punya dua kondisit

Kondisi pertama, pemilahan akad dilakukan pada

permulaan akad.
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Kondisi kdua, pemilahan akad jual beli pada akhir akad.

Pada kondisi pertama kita perlu memperhatikan beberapa
hal berikut:

Apabila dalam akad ini terdapat dua objek yang dilarang
untuk dikumpulkan karena alasan pengumpulan itu sendiri, seperti
mengumpulkan dua saudara perempuan atau lima orang wanita
dalam satu akad nikah, maka akad seluruh objek ':u:ri bab'l tanpa
khilaf dama.

Namun jika seorang menghimpun dua objek Sang tidak
dilarang dikumpulkan, maka di sini terdapat rincian hukum:

Apabila masing-masing oblek ini bisa dilangsungkan akad,
misalnp mengumpulkan dua barang miliknSn seperti budak dan
kain; atau objek sejenis Snng be6eda nilainp seperti dua orang
budak, maka pembayaran dibagi pada dua objek ini sesuai harga
masing-masing.

Jika dua objek ini dari jenis barang yang bemilai sama,

seperti dua qafrzgandum yang sama, maka pembayaran dibagikan
pada masing-masing sesuai bagiannp.

Apabila salah safu barang bisa dipe4ual-belikan, sedangkan
yang lain udak bisa, maka kasus inilah yang dibahas dalam
pernbahasan ini.

Perlu diketahui, bahwa objek 1nng tidak dapat diperiual-
belikan ada dtra ma@rn:

Jenis Pertanna, objek yang bisa dital$ir harganln, seperti
orang 3nng menlual budaknf dan budak orang lain dalam safu
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akad. Maka, jual beli budak milik orang lain tidak sah. Mengenai

keabsahan jual beli budaknya, di sini terdapat dua pendapat Asy
Syafi'i yang masyhur,

Pehma, fidak sah.

Kdua, pendapat 5nng paling shahih menyatakan, bahwa

jual beli budak tersebut sah.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli ini tidak sah, maka

mengenai alasan tidak sahnya terdapat dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i, -sumber lain menyebutkan 'dua pendapat AsySyaf i:

Perbma, pendapat yang paling shahih, karena

berkumpulnya barang halal dan haram. Jadi, sama seperti orang

yang menjual safu dirham dengan dua dirham, atau

mengumpulkan dua saudara perempuan atau lima wanita dalam

akad nikah.

Kedua, tidak diketahuinya pengganti sebagai kompensasi

barang yang halal. Jadi, kasus ini sama seperti penjual yang

berkata, "Aku jual padamu budak ini seharga seribu sebagai

haknya," ketika penjual membagikan uang itu kepada budak

tersebut dan budak si fulan. Maka akad ini jelas tidak sah.

Imam Al Haramain menyatakan, bahwa akad ini tidak sah

berdasarkan ijrna'.

Apabila kita berpendapat, bahwa jual beli tersebut sah,

dengan argument bahwa akad atas barang ini sah seandainya

disendirikan. Maka, tidak berubah sekalipun digabung

dengan barang yang lain. Sama seperti kasus orang yrang menjual

bagiannya (dari barang milik bersama dalam bansaksi syirkah) dart

sebilah pedang. Dalam kasus ini jelas, bahwa bagran tersebut
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dikenai hukum s5rufah, tanpa ada khikfulama, seperti halnya jika

dia menjualnya secara tersendiri.

Selain itu, para pihak tidak boleh menggabungkan barang

yang bisa dijual dengan barang lain, terlebih praktek sebaliknya.

Tanggapan atas alasan pertama, bahwa kasus ini serupa

dengan orang yang menjual bagiannya dan sebilah pedang, tidak

bisa diterima. Sebab, salah safu dari dua dirham, salah satu

saudara perempuan, atau salah sahr dari lima wanita tidak lebih

utama dari rekannya. Jadi, seluruh praktek ini batal, berbeda

dengan masalah ini.

Tanggapan alasan kedua, bahwa barang yang ditenfukan

dalam akad dikategorikan sesuatu yang diketahui. Sebagiannya

gugur karena ada kesamaan dalam akad. Jadi, akad ini tdak rusak.

Sama seperti kasus penjual yang menarik ganti rugi barang yang

cacat.

Jenis kedua, barang yang tidak bisa ditaksir harganya.

Barang seperti ini ada dua macam:

Pertama, taksiran harga barang ini tanpa memperkirakan

perubahan fisik, seperti orang yang menjual orang merdeka dan

budak, orang merdeka jelas tidak bisa dinilai, tetapi bisa

diperkirakan harganya layaknya budak.

Menanggapi barang semacam ini, terdapat dua riwayat:

Pertama, yang paling shahih, pendapat ini diputuskan oleh

Asy-Syirazi, seluruh ulama Irak, dan jama'ah yang lain, bahwa dia

terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang paling shahih,

praktek tersebut sah.
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Kdua, memufuskan kerusakan transaksi ini, karena orang

merdeka dan sebagainya sarna sekali tidak boleh diperjual{elikan.

Seandainya seseoftmg menjual budak dan mukatab, atau

unmu walad, -dan kita berpendapat jual beli keduanya tidak

sah- maka kasus ini sama seperti orang yang menjual budaknya

dan budak milik orang lain. Di sini terdapat dua pendapat Asy
Syafi'i. Sebab, mul<atab dan ummul walad bisa ditaksir harganya

berdasarkan dalil ka,vajiban memba5nr harga mereka bagi orang

yang memsaknln.

Kedua, perkiraan harganya tidak dapat diperoleh tanpa

memperkirakan perubahan fisik, seperti orang yang menjual ctfia

dan l<hamer, daging sembelihan dan bangkai, atau kambing dan

babi.

Mengenai keabsahan penjualan anka, da$ng sembelihan,

dan kambing di sini terdapat dua riwayrat pendapat:

Pertama, berlaku dua riwayat sebelumnya dalam kasus

orang lnng menggabungkan penjualan orang merdeka dan budak.

Kdua, memufuskan rusaknya jual beli ini. Sebab, dalam

penenfuan harga barang ini pasti membufuhkan perkiraan barang

lain. Jadi, barang Srang dihargai belum tentu disebutkan dalam

akad tersebut. namun, menunrt madzhab, jual beli ini sah.

Seandainya seseorang menjual sesuatu yang

pembayamnnya dibagikan pada beberapa bagiannya -sebagian
miliknya dan sebagian lagi milik orang lain, seperti budak atau safu

srla'gandum, dia berhak mendapatkan separuhnya; atau dua srla'
gandum di mana yang satu adalah miliknya- dalam satu akad;

maka dalam hal ini berlaku khilaf dama lrang muncul dari kasus

orang yang menjual dua orang budak yang salah safunya miliknya.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,rt



Jika kita berpendapat, bahwa jual beli barang miliknya sah,
tentu kasus ini lebih utama dihukumi Ss, narnun jika tidak
demikian, maka di sini terdapat dua pendapat Asysyafi'i. Apabila
kita beralasan, telah terjadi gabungan barang halal dan haram,
maka jual belinya tidak sah. Namun, jika kita beralasan
ketidaktahuan, maka jual beli tersebut sah. Sebab, bagian yang
dimiliki tidak ada, yang tidak terganfung pada penentuan harga

Snng hanya didasari asumsi.

Seandainya seseorang menjual buah-buahan yang wajib
dikenai zakat, maka mengenai keabsahan jual beli barang buah
yang masuk kadar zakat, terdapat khilaf ulama yang telah
dipaparkan dalam pembahasan zakat. Menurut pendapat yang
paling shahih, jual beli tersebut tidak sah. Hukum ini berlaku dalam
jual beli barang yang masuk kadar zakat, seperti telah kami
kemukakan sebelumnya tentang orang yang menjual setengah
budak miliknya.

Seandainya seseorang menjual empat puluh ekor kambing
yang telah dikenai kewajiban zakat, -dan kita berpendapat dengan
yang paling shahil> maka jual beli barang dalam kadar zakat tidak
sah- Pendapat berikutnya seperti yang telah dikemukakan
sebelumnya dalam kasus orang yang menjual budaknya dan budak
milik orang lain.

Cabang: Madzhab mengesahkan jual beli barang dalam
seluruh contoh di atas, sebagaimana yang telah kami kutip. Jual
beli tersebut juga di-shahih*an oleh jumhur, baik ia termasuk
barang yang pembayarannya dibagikan pada unsur-unsumya
seperti setengah budak, atau satu srla'gandum dan kain, dan dua
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srla'gandum dari fumpukan yang sama yang salah safunya mirik
penjual; maupun barang yang pembayarannya dibagikan
berdasarkan harga, seperti jual beli budak milik penjual dan budak
orang lain, budaknya dan orang merdeka, cuka dan khatnu,
bangkai dan daging sembelihan, babi dan kambing, dan
sebagainyra.

Pendapat yang shahih menyebutkan, bahwa jual beli
seluruh barang dalam ilusfuasi ini sah, menurut jumhur.

Ar-Rafi'i menSratakan: Sejumlah ulama ma&hab kami
bersikap moderat terhadap dua pendapat Aql-syafi'i dalam kasus
pembedaan al<ad iual beli. Mereka berpendapat, bahwa jual beli ini
sah pada barang yang dimiliki, jika barang S1ang dijual m6uk
kategori aset lrang pembayarannln dibagikan pada unsur-
unsumya; dan rusak pada oblek yang pernbalrarannya dibagikan
sesuai harganya.

Ar-Rafi'i menambahkan: Mayoritas ulama berpendapat,
bahwa menurut pendapat yang paling shahih, iual beri dalam dua
jenis barang ini sah.

C-abang: Mengenai pernberlakuan t<hikf dalam beberapa
kasus di atas, maka tidak ada bedanya antara para pihak yang
mengetahui kondisi dan lnns tidak mengetahui. Dernikianlah
pendapat yang dijelaskan oleh mayoritas ulama, dan seralan
dengan konsekuensi pernyataan ulama lainnya.

Syaikh Abu Muhammad berkomentar tentang kasus
mengumpulkan orcmg merdeka dan budak.. I{hitaf ulama ini
berlaku khusus pada kasus ketika pembeli udak mengetahui
kondisi sebenamla. Sementara jika dia mengetahui, maka
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pendapat yang kuat memufuskan batalnya akad ini. Sama seperti
kasus penjual yang berkata, "Aku jual padamu budakku ini dengan
harga seribu yang berhak dimilikinya', jika dia membagikan
pembayaran ini pada budak tersebut dan budak si fulan.

Imam Al Haramain menyatakan: Pendapat yang

dikemukakan oleh Syaikh kami, Abu Muhammad, tidak tepat.
Justru, pendapat yang kuat, adalah berlakunya dua pendapat
tersebut. Al Ghazali memilih pendapat Abu Muhammad.
Sedangkan pendapat rni syadz.

Cabang: Seandainya seseorang menggadaikan budaknya
dan budak orang lain, atau budaknya dan orang merdeka, atau
menghibahkan keduanya, atau juga menikahkan mantan budak
wanitanya dan 5rang lain, seorang muslimah dan wanita majusi,
atau orang merdeka dan budak wanita, dengan orang yang budak
ini Udak halal baginya, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus.

Apabila kita mengesahkan jual beli pada barang yang
dimiliki oleh penjual, maka pendapat ini lebih utama, namun jika
kita tidak berpendapat demikian, maka berlaku dua pendapat Asy-
Syafi'i berdasarkan dua alasan:

Jika kita beralasan tidak diketahuinya penggilfi, maka jual
beli ini sS, karena di dalamnya tidak terdapat pengganti.
Sebaliknya, jika kita beralasan terjadinya penggabungan barang
halal dan barang tidak halal, jual beli ini tidak sah. Dengan kata
lain, dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat:

Perbma, menurut madzhab, jual beli tersebut sah.

Kedua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat AsySyafi'i:
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Seandainya dalam kesaksian seseorang mengumpulkan

barang yang diterima dan yang tidak diterima, seperti kesaksian

terhadap anaknya dan orang lain, maka mengenai diterima-

tidaknya kesaksian tersebut terkait hak orang lain berlaku khilaf
ulama di atas. Sedangkan menumt madzhab, kesaksian ini

diterima.

Cabang: Ketika seseorang menjual hartanya dan harta

orang lain, dimana kami mengesahkan akad atas hartanya, maka

rincian kasusnya sebagai berikut:

Apabila pembeli tidak mengetahui kondisi tersebut, maka

dia berhak khiyaruntuk men-fasakhjual beli, namun jika dia men-

fasakh jual beli, maka masalahnya telah jelas. Akan tetapi

sebaliknya, jika dia menenrskan akad itu, maka berapakah harga

yang mesti dibayar oleh pembeli?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat AqlSyafi'i png
masyhun

Pertama, pendapat yang paling shahih, hanya jual beli

bagian miliknya saja yang sah. Dengan begitu, harganya dibagi

dua. Sebab, pembeli tidak menyerahkan seluruh pembayaran,

kecuali sebagai ganti atas dua harta ini. Karena itu, pembeli tidak

boleh mengambil seluruh pembayaran sebagai ganti dari salah

satun5a.

Kdua, penjual harus membagnr seluruh harga, karena

barang yang tidak bisa dibansaksikan tenfu tidak pun3n harga,

karena ifu pengganti ini sebagai kompensasi harga Snng lain.
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Sebagai pengganti dari dua pendapat ini, terdapat dua
riwayat masyhur yang dikemukakan oleh ArySyirazi dan ulama
madzhab kami. Riwapt yang paling shahih menyebutkan, bahwa
kedua pendapat Asy-Syafi'i ini berlaku khusus pada objek jual beli
yang' pembayarann5a dibagikan berdasarkan harganya. Jika
barang ini termasuk objek yang pembayarannya dibagikan pada
unsur-unsumya, maka pembagian wajib dilakukan secara adil,
karena bagiannya telah diketahui tanpa penaksiran harga.

Pendapat yang paling shahih menyatakan, bahwa dua
pendapat Asy-Syafi'i ini berlaku dalam kondisi tersebut. Asy-Syirazi
dan ulama madzhab kami merajihkan riwayat ini. Sebab, Asy-
Syafi'i mqnash dua pendapat di atas dalam Al t-lmm dan kitab
lainnya dalam kasus jual beli buah yang belum dikeluarkan
zakatrya, dan buah yang pembayarannya dibagi secara adil
menurut unsur-unsumya.

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa
jika kita berpendapat, "Kewajibannya adalah membayar seluruh
harga," maka penjual tidak berh* khiWr karena dia tidak dalam
keadaan darurat.

Jika kita berpendapat, "Harga dibagi secara adil", maka
dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-syafi'i. syaikh
Abu Hamid dalam Ta'liq+rya menulis, sumber lain menyebutkan,
bahwa dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, penjual berhak khiyarmh:kmembagi dua harga.

Kdua, yang paling shahih, penjual tidak berhak khiyaa
karena barang yang dimilikinya tidak punya kekurangan.

Seluruh ketentuan ini berlaku ketika penjual tidak
mengetahui status barang yang dijual, namun jika dia mengetahui
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kondisinya, maka dia sama sekali tidak berhak khgm Hal ini sama

dengan kasus orang lrang membeli barang cacat dan dia

mengetahuinya.

Mengenai harga yang harus dibagnr dalam kasus ini

terdapat dua riwayat pendapat:

Riwa5mt pertama, menumt madzhab, kasus ini terbagi

dalam dua pendapat Asy-Syafi'i: Pertama, yang paling shahih,

bahwa harga dibagi dua secara adil. Kedua, dibaSar selunfinya.

Riortagnt kdua, memufuskan pembayaran seluruh harga,

karena dia menyanggupi akad ini dalam kondisi mengetahui akan

barang ihl. Pendapat ini fasid, karena penjual menyanggupi

pembayaran ini sebagai kompensasi dua orang budak. Jadi, dalam

kasus ini, pembeli hanya menyanggupi pembayaran sebagai

kompensasi bagiannya yang halal.

Seandainya seseorang membeli budak dan orang merdeka,

cuka dan kharner, daging sembelihan dan bangkai, atau kambing

dan babi, dan kami mengesahkan akad atas barang yang

diterimanya, sementara pembeli fidak mengetahui kondisi

sebenamya, maka kami memperbolehkan jual beli ini. Jika pembeli

mengetahuinla, maka mengenai karajibannya terdapat dua

riwayat pendapat:

Riormjnt Perbma, menumt ma&hab, dua pendapat di atas

berlaku. Pendapat yang paling shahih menlatakan, bahwa dia

berhak mendapat pembayamn secara adil. Sedangkan menurut
pendapat yang lain dia menerima seluruh harga.

Riwagt kdua, menerima selunrh harga. Riuapt ini-
sekalipun memuat kemungkinan dalam ilustrasi penjual yang
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mengetahui kondisi barang -dia tidak tepat dalam ilustrasi penjual
yang tidak mengetahui kondisi barang.

Riwayat di atas mempakan pendapat penlnrsun At_
Talkhish, Ibnu Abu Hurairah, dan Ar Mawardi. Di antara ulama
yang meriwayatkan kasus ini adalah Ad-Darimi, Abu Ali Ath-
Thabari dalam Al tfshah, dan Al Baghawi.

Apabila kita mewajibkan pembagian secara adil dalam
ilustrasi ini, maka mengenai teknis pembagian harga pada barang-
barang ini terdapatbeberapa wajh.

Pertama, umjh yang paling masyhur, yang diputuskan oleh
Ad-Darimi, Al Baghawi, dan lain{ain. pendapat ini juga dikutip
oleh Imam Al Haramain dari beberapa kalangan dari murid-murid
Al Qaffal, bahwa orang merdeka tersebut diperkirakan sebagai
budak, bangkai sebagai daging sembelihan, dan babi sebagai
kambing; dan harga dibagikan pada keduanya berdasarkan
bagiannya.

Kedua, khatnerdnaksir sebagai cuka dan babi sebagai sapi.

Ketiga, harga barang ini ditangguhkan pada orang yang
melihat bahwa dia punya harga. AI Ghazali men-shahibkan
pendapat ulama fikih Asy-syafi'i ini. Ia merupakan kemungkinan
yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain, namun dia men-
dha'ifkannya. Dia menyatakan, bahwa seluruh pendapat ini tidak
tepat. Wallahu a'lam.

seandainya seseorang menikahi wanita muslimah dan
wanita manjusi, atau wanita merdeka dan budak wanita dalam safu
akad, -dan kami mengesahkan pemikahan wanita muslimah yang
merdeka- maka dalam kasus ini berlaku dua riwayat pendapat:
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Menurut madzhab, dimana pendapat ini dipufuskan oleh
jumhur, orang ini tidak wajib membayar selunrh mahar yang

ditentukan. Dia berhak khiyar untuk mengembalikan mahar png
ditentukan dan merujuk pada mahar mitsil.

Pendapat di atas diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dari

Syaikh Abu Ali As-Sijni. Dia sangat melemahkan pendapat ini.

Abu Ali menyatakan, "Hadits ini belum pemah aku lihat dari

periwayat selainnya. Pendapat ini sangat lemah, karena

mengandung unsur kelaliman terdapat pasangan, karena tidak ada

khiSnr dalam pemikahan.

Mengenai pemberian khisnr pada suami unhrk

mengembalikan mahar yang ditenfukan dan merujuk pada mahar

mitsil, tidak menghilangkan flndakan lalim. Sebab, tidak jarang

mahar mitsil nilainya sama atau bahkan lebih besar dari kadar

mahar yang ditenfukan.

Apabila kita berpendapat dengan madzhab, bahwa dia tidak

wajib membayar seluruh mahar yang ditenfukan, maka mengenai

besamn mahar yang harus diserahkan terdapat dua pendapat Asli
Syaf i:

Pertarna,mahar mibil.

Kdua, setengah bagian dari mahar yang ditentukan.

Dengan demikian, maskawinnya dibagi untuk mahar mitsil warita
merdeka, mahar mitsilwarrita majusi, atau budak wanita.

Jika aku (An-Nawawi) ringkas khilaf ldrarrra ini, setidaknln

dalam kastrs ini terdapat tiga pendapat Aqr$nfi'i sebagaimana

diriwaSatkan oleh $niktr Abu Ali dan Imam Al Haramain;
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Pertama, yang paling shahih, dia wajib membayar mahar
mitsil.

Kdua, setengah bagian mahar yang ditenfukan.

Ketiga, seluruh mahar yang ditentukan. pendapat ini syadz
dan dha1ll

cabang: Seandainya seseorang menjuar barang ribawi
(yang mengandung unsur riba) dengan jenis yang sama, maka
sebagian dari salah safu ganti ini sebagai barang yang dimiliki; dan
kami mengesahkan akad pada sisanya. [-aru, pemberi meranjutkan
akad, maka dia wajib menyerahkan sebagian pembayaran. Dalam
kasus ini tidak ada khilafurama, karena selisih antara dua barang
ini haram- Demikian pendapat yang dikutip oreh Ar Baghawi dan
lainnya.

Cabang: Seandainya seseorang menjual barang yang
diketahui dan tidak diketahui dengan safu harga, seperti kalimat
"Aku jual padamu budak ini dan budak yang rain," dan seluruh
budak ifu baginya, maka barang yang tidak diketahui jeras tidak
sah. Sementara tentang barang yang diketahui, Asy-syirazi dan
ulama madzhab kami berpendapat, bahwa kasus ini mengacu
pada masalah 1ka kedua barang ini diketahui, sementara salah
satunya bukan milik penjual.

Apabila kita berpendapat: Dalam kasus ini jual beli barang
milik si penjual tersebut tidak sah, maka jual beli pada bara.g yung
diketahui di sini juga tidak sah.
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Sebalikryn, iika kita berpendapat transaksi tersebut sah,

maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat AsySyafi'i yang

mengaq.r pada kasus berapa besaran harga yang harus dibayar?

Jika kita berpendapat, "Seluruhnya", maka jual beli tersebut sah

dan pembeli membayar seluruh harga.

Jika kita berpendapat, "Sesuai bagiannya secara adil,"
pendapat ini lebih shahih, maka jual beli terhadap barang yang

diketahui tidak sah, karena hal itu tidak mungkin dibagi.

Al Baghawi, Ar-Raf i, dan lainnya meriwayatkan safu

pendapat AsySyafi'i yang syadz, bahwa jual beli pada barang yang

diketahui dalam kasus ini sah, dan pembeli berhak khi5nr. Jil<a

pembeli melangsungkan akad, maka dia wajib membayar selumh

harga. Namun, menurut madzhab, jual beli pada bagian yang

diketahui ni fasid.

Cabang,82 Objek dua cabang hukum dalam beberapa

kasus kitab ini, yaifu ketika hanya terdapat satu akad, bukan

beberapa akad. Bahkan, seandainya seseorang menjual barangnya

dalam safu akad, dan barang omng lain dalam akad yang lain,

maka jual beli barangnya jelas sah, tanpa khilafulama.

Sementara praktek tungsal dan bertilangnya akad bisa

dirumuskan seperti berikut. Jika penjual menyebutkan harta

terpisah unfuk masing-masing barang, seperti redaksi "Aku jual

padamu barang ini seribu, dan yang ini serafus," ini terdiri dari dua

akad. Maka, jual beli barangnya sah, tanpa khilaf dama. Dia wajib

82 Perlu dip€rtntkan dengan c€trrnat, redaksi "stud kasus" ini sebagainrarn
tercantum dalam naskah asli. Mungkin yang dimalsud "drn cabang" di sini adalah dua
cabang akad. Yaihr, sah dan batal, atau boleh dan tdak bol€h. Wahhu a'lam.
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menerima pembalraran barang yang disebutkan, tanpa khitaf
ulama.

seandainya pembeli mengumpurkan keduanya dalam
redaksi penerimaan, seperti kalimat, "Aku terima keduanya,,, atau
"Aku terima," terdapat dua riwayat pendapat yang dikemukakan
oleh Al Baghawi dan yang lainnya:

Akad tersebut satu. Jadi, di sini berlaku dua pendapat.
Yu'g palins shahih, dan ini diputuskan oleh mayoritas ulama
bahwa akad tersebut berbilang. Karena ifu, penjualan hartanya
sesuai harga yang disebutkan sah, karena qabul merujuk pada
redaksi ijab, ketika terdapat pemisah. Demikian halnya dengan
qabul.

Akad juga berbilang sebab berbilangnya penjual, sekalipun
pembeli dan barang yang diakad funggal, seperti kasus dua orang
menjual satu budak pada seseorang dalam safu akad. Apakah akad
berbilang karena berbilangnya pembeli? Misalnya, dua orang
membeli seorang budak dari seseorang.

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy_Syafi,i:

Pertama, yang paling shahih, akad tersebut berbilang,
seperti berbilangnya penjual.

Kedua, tidak berbilang, karena pemberi mengacu pada ijab
sebelumnya dengan memperhatikan kewajibannya, yaitu funggar.

Terkait berbilang dan funggul.yu akad terdapat beberapa
faedah selain yang telah kami kemukakan.

1) Ketika kita memufuskan berbirangnya akad, kemudian
salah seorang dari dua pembeli menimbang bagian
pembayarannya, maka penjual harus menyerahkan bagiannya,
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barang lnng dijual, kepada si pembeli dengan

langsung.

Jika kita berpendapat, dengan tunggalnya akad, maka

menyerahkan sesuatu pada salah seorang pembeli ini tidak wajib.

Apabila pembeli menimbang seluruh pembayaran yang

dibebankan kepadanya sampai pembeli yang lain menimbangnya

karena ditetapkannya hak menahan barang -seperti kasus

pembeli funggal- dan menyerahkan sebagian pembayaran, maka

dia Udak wajib menyerahkan bagian barang yang dibeli. Di sini

terdapat pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang zhahir, lrang
diriwayatkan oleh.lmam Al Haramain dan Al Ghazali, bahwa dia
wajib menyerahkan bagian tersebut dalam bamng yang dijadikan
qiyas dan barang Srang diqiyasi, jika barang tersebut bisa dibagikan.

Pendapat 1ru 4ndz.

2) Apabila kita berpendapat akad ini bertilang, lalu

seseorang berkata pada dua orang, "Aku jual kepada kalian berdua

budak ini seharga seribu," lalu pernbeli menerima setengahnln
seharga lima rafus atau dua pemilik budak berkata pada saseorang,
"Kami jual padamu budak dengan harga seribu," lalu pembeli

menerima bagian salah seorang dari mereka berikut barangnya

seharga lima ratus, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat

ulama fikih AsfSyafi'i yang diriwayatkan oleh Al Baghawi dan
yang lainnya.

Pertama, yang paling shahih, akad ini batal karena tidak
adanya kesesuaian redaksi qabuldengan redalsi ilab.

Kdua, akad tersebut sah, seperti bolehn5n salah seorang

dari dtra pembeli mengembalikan bagiannya png cacat.
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Seandainya penjual berkata kepada dua orang, "Aku jual
kepada kalian dua budak ini seharga seribu," lalu salah safu
pembeli menjawab, "Aku terima budak ini seharga lima ratus,,,
maka praktek ini jelas tidak sah.

Sama seperti kasus jika penjual berkata, "Aku jual padamu
budak ini seharga seribu," lalu pembeli menerima setengahnya
dengan harga lima ratus; atau "Aku jual padamu dua budak ini,"
lalu salah safu pembeli menerimanya dengan harga lima rafus,
atau dengan harga yang disebutkan, seribu, maka jual beli ini tidak
sah.

Syaikh Aub Ali, Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan AI
Baghawi menyatakan: Kasus ini berbeda dengan masalah
seandainya wali dua orang perempuan berkata, 'Aku nikahkan
kalian berdua dengan maskawin seribu," lalu mempelai
menerima salah safunya secara langsung, maka akad
mereka berdua sah.

Seandainla dua orang marajibkan jual beli pada seseorang,
dan kita berpendapat, "Akad bertilang dengan berbilangnya
pembeli," atau seseorang mev.rakilkan jual beli pada dua orang,
apakah aq,ran bertilang dan tidaknya akad pada pelaku akad atau
orang yang diakadi? Dalam kazus ini terdapat empat pendapat
ulama fikih AsySyafi'i:

Pertatna, yang paling shahih, pendapat ini dikemukakan
oleh hnu Al Haddad. Ar-Rafi'i mengutip pen-tashiban pendapat
ini dari mayoritas ulama, bahwa aqran akad tersebut adalah pihak
yang melangsungkan akad, karena berbagai hukum akad terkait
dengannya. Bukankah yang dipertimbangkan adalah penglihatan
wakil, bukan penglihatan orang yang meurakilkan? Begitu pun

pria

nikah
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masalah l<hi5ar majelis, ia berkaitan dengan wakil, bukan pihak

yang meunkilkan.

Kdua, acuan!,a omng lrang diakad. Pendapat ini
dikemukakan oleh Syaikh Abu T:rid dan Abu Abdullah Al
Khadhari. Al Ghazali men-shahih*an wajh ini dalam Al Waziz,

karena barang ifu miliknya.

Ketiga, acuan pada aspek penjualan pada pihak yang

diakad, sedangkan pada aspek pembelian pada pihak yang

mengakad. Ini pendapat Abu Ishaq Al Marwazi. Perbedaannya,

akad terjadi sempuma pada aspek pembelian secara langsung,

bukan pihak yang diakadi.

Oleh karena ifu, seandainya pihak yang diakad mengingkari

izin dalam pembelian langsung, maka akad ini terjadi bagi pihak

yang berbansaksi langsung, berbeda dengan aspek penjualan.

Imam Al Haramain & menyatakan: Perbedaan ini te{adi

dalam kasus ketika seseorang mer,vakilkan pembelian dalam

tanggungan. Sementara jika dia mer,vakilkan pembelian budak

dengan kain, maka hal ini seperti perwakilan unfuk membeli.

Keempat, aoran pada aspek pembelian ada di tangan pihak
yang meunkilkan, sedangkan pada aspek penjual ada di tangan

dua belah pihak. Sebab, jika dua belah pihak berbilang, maka

berbilang pula akad tersebut, mengacn pada bagian 1nng dijadikan

al<ad syfah. Sebab, akad berbilang dengan berbilangnya pihak
yang meurakilkan, maka terkait hak s5nfi', bukan oleh berbilangnya

u/akil.

Pendapat ulama fikih AslrSyafi'i keempat ini memiliki
beberapa kasus, di antaran5n lnifut
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1) Seandainya seseorang membeli sesuafu leunt penvakilan
dua orang, lalu barang tersebut temyata dalam keadaan cacat; jika
kita mengacu pada pihak yang menjalin akad, maka salah safu dari
dua wakil tidak boleh mengembalikan bagiannya. Apakah bagi
salah seorang dari wakil dan salah seorang anak boleh menunfut
ganti rugi? Di sini kita perlu memperhatikan, jika bebempa orang
menyepakati orang yang mengembalikan bagian pihak lain,
dengan merelakan atau memsaknya,8S maka dia berhak
melakukan itu.

2l Seandainya dua orang meruakilkan kepada seseorang
unfuk menjual budak milik mereka, atau salah seorang dari dua
orang png berserikat mewakilkan kepada temannya, kemudian
dia menjual seluruh barang, lalu temyata barang tersebut cacat;
maka menumt pendapat ulama ftkih AsySyafi'i, pembeli tdak
boleh mengembalikan baEan salah seorang dari mereka saja.
Namun, menurut beberapa pendapat ulama ftkih AsySyafi'i
lainnya, dia boleh mengembalikannya.

Seandaiqn seseorang meurakilkan kepada dua orang unfuk
menjual budakryp, lalu mereka menjualnya kepada seseorang,
maka menunrt pendapat ulama fikih AsySyafi,i, pembeli boleh
mengembalikan baEan salah seorang dari mereka. Namun,
menurut ulama fikih AsySyafi'i yang lain, dia tdak boleh
mengembalikanryn.

a Dernikian redaksi yang tercantum dalam naskah asli. pernahaman yang.dapat
aku kernr*akan dari reda&si png rumit ini berdasarkan konteks4ra, "perh;tkan

antara dua pewakil, dengan mengernbalikan salah safu pihak, bukan yang
lain, karena dia rela atau menrsak barar8 yang ada di tangannya, maka dia berhak atas
banng itu. Jika tidak denrikian, di sini terdapat dua pendapat frrqatra q/afi'i!,!,ah.
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Seandainya dua orang mewakilkan pada seseorang unhrk

membeli budak miliknya dan untuk dirinya, lalu dia melakukann5n

dan temyata dia cacat, maka menunrt pendapat ulama fikih Asy
Syafi'i pertama dan ketiga, salah seorang dari dua wakil ini tidak

boleh mengembalikan bagiannya saja.

Sedangkan menunrt pendapat kedua dan keempat, dia boleh

mengembalikan. Al Qaffal mengatakan: Jika penjual mengetahui

bahwa dia membeli untuk mereka berdua, maka bagi salah

seorang darinya boleh mengembalikan bagiannya berdasarkan

kerelaan penjual secara sama rata. Jika penjual tdak
mengetahuinya, maka dia udak boleh mengembalikannp.

3) Seandainya dua orang mewakilkan kepada seseorang

unfuk membeli budak; dan dua orang lainnya meunkilkan kepada

seseorang untuk membelinya, lalu dua wakil ini melakukan

kansaksi jual beli, dan ternyata barang ifu cacat, maka menunrt

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, tidak boleh melakukan pemilihan

akad, sedang menurut ulama fikih AsyrSyafi'i yang lain, boleh

melakukan pemilihan akad.

Seandainya seseorang mewakilkan kepada dua orang unfuk

menjual budak; dan orang lain mewakilkan pula kepada dua omng

lainnya unfuk membelinya, lalu para wakil ini melakukan transal$i
jual beli, menumt pendapat ulama fikih A+rSyafi'i, boleh memilah

akad. Sedangkan menunrt ulama fikih fuirSffi'i lainnya, tidak

diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Pemilihan akad terjadi pada akhir akad. Kondisi ini ada dua

jenis; Sifatrya bebas (ilfifunrl dan terikat. Jenis ikhtiyari terdapat

dalam kasus ketika seseorang membeli dua barang dalam safu

akad, lalu salah satuqn cacat. Masalah ini telah
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dipaparkan oleh Asy-Syirazi dalam bab Al Musharah dan
pengembalian barang yang cacat. Kami akan menjelaskan masalah
ini berikut kasus-kasusnya dalam bahasan lni. Ins5a Allah.u

Adapun contoh barang yang terika! seperti kasus orang
yang membeli dua orang budak, dua kain, atau sebagainya, atau
kain dan budak, lalu salah satunya rusak sebelum serah terima,
maka akad barang lrang rusak fasakh, tanpa ada khilaf ulama.
Sedangkan barang lainnya, terdapat dua riwayat pendapat
masyhur yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ulama
madzhab kami:

Pertarna, kasus ini mengacu pada dua pendapat AsySyafi'i
tentang orang yang menjual budaknya dan budak orang lain,
karena kerusakan yang terjadi sebelum serah terima seperti barang
yang ada pada saat akad, dalam hal membatalkan akad.

Kedua, yang paling shahih, memutuskan bahwa akad ini
trdak fasakh karena tidak terdapat dua alasan kerusakan yang telah
disebutkan di sini.

Apabila kita berpendapat, "Akad tersebut hdak fasakh,"
maka pembeli berhak l<hgar unfuk men-fasaklrnya karena akad
telah terbagi dua. Jika dia menyepakati akad, lantas berapakah
harga yang harus dibayar?

Dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertarna, yang paling shahih, diputuskan oleh Asy-Syirazi
dan jumhw, dia hanya harus membayar bagian sisanya, menurut
satu pendapat. Sebab, pengganti di sini sebagai kompensasi dua

& Kemungkinan redalsi ini bersumbei dari Imam Taqiyuddin As-Subki. Serroga
Allah merahmati dua syaikh ini dan menrberi mereka balasan yang besar.
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barang yang dijual yang sah saat akad. Penggantipun dibagikan

pada keduanya. Dia tidak terpengaruh oleh rusaknln sebagian

barang.

Kedua, di sini terdapat dua pendapat tentang orang yang

mengumpulkan budak dan budak yang lain.

Pertama, pendapat yang paling shahih, dibagi rata.

Kdua, pembeli harus membayar seluruh harga. Riwayat ini

sangat masyhur dalam kitab-kitab kalangan ulama Khurasan.

Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa kelompok ulama fihh
Asy-Syafi'i ulama Irak, di antara mereka yaifu Qadhi Abu Hamid,

Qadhi Abu Ath-Thayib, Ad-Darimi, Al Mawardi, hnu Ash-

Shabbagh, dan yang lainnya. Dia merupakan pendapat Abu Ishaq

Al Marwazi dengan menganalogikan sesuafu yang terjadi dengan

pembanding.

Qadhi Abu Ath-Thayib, penytrsn Al Bayan, dan ulama

lainnya berpendapat, jika kita berpendapat, "Pembeli harus

membayar seluruh harga," maka penjual tidak berhak khi5nr.

Namun jika kita berpendapat, "Dibagi secara adil," maka

mengenai penetapan khiyar bagi penjual terdapat dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah dipaparkan sebelumnya.

Menurut pendapat yang paling shahih, penjual tidak berhak

khiWr Seandainya seseorang membeli perasan anggur lalu

sebagiannya dijadikan khamer sebelum serah terima, maka hal ini
sama seperti rusaknya salah seorang dari dua budak, dan

hukumnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Seandainya dua belah pihak melakukan pemisahan akad

dalam akad pesanan (salam) dan salah satu pihak telah menerima
sebagian uang muka; atau dalam transaksi penukaran uang
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sebagian pihak telah menerima sebagian uilg, apakah sisanya

fasakli? Dalam kasus ini berlaku dua riwayat pendapat:

Menunrt ma&hab: Sisa barangnya tdak fasal<h.

Seandainya pembeli telah menerima salah satu budak kemudian
budak yang lain rusak di tangan penjual, maka mengenai fasakh
budak yang telah diterima, terdapat perbedaan pendapat ulama
yang dalam beberapa ilustasi di atas. Yaitu, ketika salah safu
barang rusak sebelum barang yang lain diterima. Tidak adanya
pembatalan akad dalam kasus ini lebih tepat, hal ini unfuk
mengukuhkan akad dengan mengalihkan jaminan kepada penjual.

Ketenfuan di atas berlaku jika barang yang diterima masih
berada di tangan pembeli. Apabila barang tersebut telah rusak di
tangannya, kemudian barang yang lain rusak di tangan penjual,

maka mengenai pembatalan barang yang diterima berlaku khilaf
ulama mengacu pada ilustrasi sebelumnya. Pendapat yang lebih
tepat, bahwa akad tersebut tidak batal karena dia rusak dari
jaminan pembeli.

Apabila kita berpendapat, "Dalam ilustrasi ini tidak terdapat
fasakh," maka apakah pembeli boleh men-fasakbnya? Di sini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, lya boleh menfasakh, namun pembeli

mengembalikan nilai barang tersebut dan menarik pembayaran,
jika telah menyerahkannya.

Kedua, pendapat yang paling shahih menyatakan, bahwa
tidak boleh men-fasakh. melainkan dia wajib menerima bagian dari
pembayarannya.

Seandainya seseorang menyewa rumah dan menempatinya
selama setengah masa pinjaman kemudian rumah tersebut roboh,
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maka akad untuk masa selanjutrya fasal<h, sedangkan masa yang

telah lerpat terdapat khilaf ulama yang telah kami kemukakan

dalam kasus rusaknya barang yang telah diterima.

Menurut ma&hab, sisa wakfu penyeunan ini tidak fasakh-

Menurut pendapat ini apakah penyerrua boleh men-fasakl>ny*

Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika

kita berpendapat, "Tidak ada fasakh," ini merupakan pendapat

yang paling shahih, maka dia wajib membagnr masa penyewaan

yang telah ler,vat.

Apabila kita berpendapat, akad tersebut fasakh atau

penye\ ra boleh men-fasaklvnya, lalu dia melalnrkan fasakh, maka

dia wajib membayar biaya standar untuk wakhr yang telah lampau,

dan menarik kembali uang sewa yang telah ditentukan jika dia

telah menyerahkannya.

Seandainya sebagian barang yang dipesan terpufus

pengirimannya ke tempat pemesan, sedangkan sisanya telah

diterima atau belum diterima, dan kita berpendapat seandainya

seluruh barang terpufus, maka akad ini fasakh, dan barang yang

terputus juga fasakh, sementara sisanya berlaku khilaf,oJama dalam

kasus salah satu barang yang rusak sebelum serah terima.

Jika kita berpendapat, akad ini tdak fasakh, maka pembeli

(atau pemesan) boleh men-fasakhlya. Jika dia meluluskan akad,

maka dia harus menyerahkan sebagian uang muka saja. Jika kita

berpendapat, "seandainya seluruhnya terpuhrs dan akad tidak

fasakh," maka pemesan berhak khiyar. Dia boleh men-fasakh al<ad

terhadap seluruh barang; dan boleh pula meluluskan seluruhnya.

Apakah pemesan boleh men-faal<h barang yang terpuhrs

dan meluluskan sisanya? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i
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Yang paling shahih, bahwa dia tidak boleh melakukan itu
berdasarkan dua pendapat tentang orang yang membeli dua
budak, lalu mendapati salah safunya cacat, apakah dia boleh
mengembalikan secara tersendiri? Menurut pendapat yang paling
shahih, dia tidak boleh melakukan itu.

Cabang: Seandainya seseorang membeli dua orang
budak, lalu salah safunya kabur sebelum serah terima, maka jual
beli pada budak kedua, tidak batal. Sebab, jual beli budak yang
kabur tidak mempengaruhi keabsahan jual beli kedua.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang
menjualbarang miliknya dan barang orang lain dalam satu akad.

Kami telah menyebutkan ma&hab kami. Di antara ulama
yang berpendapat bahwa akad dua barang tersebut batal adalah
Malik, Abu Tsaur, Daud, dan Ibnu Al Mundzir.

Abu Hanifah berpendapat, jika akad ini menghimpun
barang dan non-barang, seperti cuka dan khamer, budak dan
orang merdeka, kambing dan babi, daging sembelihan dan
bangkai, maka akad dalam seluruh barang ini batal.

Jika seseorang mengumpulkan barang dan sesuatu yang
punya hukum barang seperti budak dan ummul waladnya dalam
satu akad, maka penjualan terhadap ummul waladbatal sedangkan
penjualan budaknya sah, karena ummul walad memiliki hukum
barang. Sebab, apabila ummul owlad rusak, maka pembeli wajib
membayar harganya kepada tuannya. Namun, hakim terkadang
menetapkan keabsahan jual belinya.

296 ll ,et Uoj*r'SyorahAl Muhadzdzab



Abu Hanifah menambahkan: Jika seseorang

menllumpulkan barangnya dan barang orang lain dalam safu akad,

maka penjualan barangnya sfr, sedangkan harta orang lain

ditangguhkan kepada keputusan pembeli. Jika pembeli

meluluskannya, maka jual beli ini berlangsung- Jika dia

mengembalikan, maka akad tersebut batal, berdasarkan kaidah

beliau.

Sementara itu, Ahmad memiliki tiga riwayat: Batal secara

mutlak, sah secara mutlak, dan yang paling shahih menunrt

mereka, akadnya sah pada barang yang pembalnrannya dibagikan

pada bagiannya, dan batal pada barang yang lain.

Aslrsyirazi & menyatakan, 'Apabila seseorang

menggabungkan jual beli dan iianh, iual beli dan
penukaran uang, atau dua orang budak dengan syarat
hhiynr pada salah satunya fidak pada yang lain dengan
safu pengganti, maka dalam kasus ini berlaku dua
pendapat As9r5*6'tt

Pertama, dua akad ini batal, karena hukum kedua

akad ini bertolakbelakang. Salah satunya fidak lebih
utama dari yang lain. Maka, seluruh akad ini batal.

Kedua, kedua akad tersebut sah dan kompensasi

dibagikan kepada keduanya, sesuai harga masing-
masing, karena dalam akad ini tidak terdapat masalah

lpng tebih besar dari perbedaan hut{um dua akad- Hal
ini tidak menghalangi keabsahan akad- Sama seperti
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kasus orang !/ang mengumpulkan jual beli barang yang
memuat syfi'ah dan barang lnng fidak memuat syuf'ah.

Apabila seseor.rng menggabungkan jual beli dan
pernikan dengan safu iuzadh, mal<a akad nikah ini tidak
batal, karena nikah fidak batal karena iwadh-
Dalam jual beli ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i,
pendapat yang paling kuat telah kami kemukakan.

Seandainya seseorang menggabungkan jual beli
dan kitabah, maka rinciannya sebagai berikut:

Jika kita berpendapat, "Penggabungan jual beli
dan ijarah batal," maka keduanya batal- Sebaliknya, jika
kita berpendapat, bahwa jual beli dan ijarah ini sah,
maka jual beli dalam kasus ini batal, karena di sini fuan
fidak boleh menjual sebagian budaknya-

l^antas apakah kitabah tersebut batal? Mengacu
pada pembedaan akad jual beli- Jika kita berpendapat,
akadnya fidak boleh dipilah, maka akad ini batal- Jika
kita berpendapat boleh dipilah, maka jual beli tersebut
batal, dan kitabahtya sah."

Penjelasan:

Pada pasal ini terdapat tiga masalah:

Pertama, apabila seseorang mengumpulkan dua objek
dagangan yang berbeda hukum dalam satu akad, seperti dua kain,
dengan q4rrat khiSnr pada salah sahrnya, bukan gang lain, atau
antara jual beli dan ijamh, jrral beli dan pesanan, ijarah dart
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pesanan, atau penukar.an uang dan lainnya, di sini terdapat dua

pendapat AsySyafi'i yang masyhur:

Pertama, pendapat 5rang paling shahih, bahwa akad dalam

dua barang ini sah, dan penggantinya diganti nilai barang.

Kdua, kedua barang ini batal. Ilustrasi jual beli dan ijarah

seperti perkataan, "Aku jual padamu budakku dan aku ser,vakan

rumahku selama setahun dengan harga seribu."

Contoh jual beli dan pesanan seperti perkataan, "Aku jual

padamu kainku dan serahrs sr5a'gandum secara pesanan dengan

harga safu dinar." Ilustrasi ijarah dan pesanan, "Aku serr.rakan

rumahku setahun dan aku jual padamu serafus sha' secara

pesanan dengan harga seratus dirham."

Seandainya seseormg menjual gandum dan kain dengan

lelai, maka mengenai keabsahan jual beli ini terdapat dua pendapat

Asy-Syafi'i, karena serah terima gandum dan kompensasinya lnng
berupa jelai, merupakan suatu yang r,vajib, dimana hal ini tdak
unjib pada yang lain. Kasus ini sama seperti jual beli dan

penukaran uang.

Kedua, apabila seseorang menggabungkan jual beli dan

nikah, dan berkata, '/0\lfir nikahkan kamu dengan budak wanitaku

ini dan aku iual padamu budaHnr ini seharga serahts," dan dia

termasuk ormg yang halal menikahi budak wanita tersebut; atau

dia berkata, "Aku nikahkan kamu dengan putiku dan aku irnl
padamu budaknya,! sementara putinla berada dalam

atau pada seorang say!/ld wanita yang diberi perunkilan unfuk

menjualryra, maka akad nikah tersebut sah, tanpa l<hilafulalrra.

Sernentara dalam kasus jual beli dan maskawinnya terdapat

dua pendapat Asy-Syafi'iyyah iebelumnya dalam kasus jual beli
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dan ijanh. Menurut pendapat yang paling shahih, transaksi ini
sah.

Apabila kami mengesahkan dua akad tersebut, maka harga
yang ditentukan hams dibagikan pada nilai barang yang dijual dan
mahar mitsil. Jika tidak demikian, maka dia urajib membayar
mahar mibil dalam pemikahan tersebut.

Jika kita berpendapat, bahwa pembayaran ini dibagi rata,
yaitu ketika bagian nikah dalam ilustrasi pemikahan putrinya
adalah mahar mitsil atau lebih, maka di sini terdapat rincian
hukum. Jika bagiannya lebih kecil, dia wajib mengeluarkan mahar
mitsil, ulama telah sepakat soal ini.

Demikian ilustasi penggabungan jual beli dan pemikahan,
yaifu ketika dua pengganti diberikan kepada safu orang, seperti
kami jelaskan sebelumnya.

Apabila kedua pengganti ini diperuntukkan untuk dua
orang, misalnya penjual berkata, "Aku jual padamu budakku dan
aku nikahkan kamu dengan putriku, dengan seribu." Syaikh Abu
Hamid telah memutuskan batalnya jual beli ini. Bisa jadi hukum ini
merupakan cabang dari pendapat yang shahih. Jika tidak
demikian, maka penetapkan kasus ini mengacu pada asumsi
seandainya dua pengganti ini untuk satu orang, rincian hukumnya
sebagai berikut.

Jika kita berpendapat "Jual beli ini tidak sah" maka kasus
ini lebih utama. Jika fidak demikian, maka di sini terdapat dua
pendapat A+rSyafi'i dalam kasus seandairyra dua orang memiliki
dua omng budak Masing-masing memiliki satu budak, lalu dia
menjml keduan5n dengan harga lpng sama. Menunrt pendapat
yang paling shahih,iual beli ini batal.

z4o ll at Uoi*u'syoraltAl Muhadzdzob



Ketiga, Seandainya seseorang mengumpulkan jual beli

dan kiabah, lalu berkata pada budaknya, "Aku menjalin akad

kitabah padamu dengan dua kali angsuran, sekian dan sekian; dan

aku menjual kainku ini padamu, semuanya seharga seribu," maka

solusi hukumnya sebagai berikut.

Jika kita berpendapat, dua masalah sebelumnya batal,

maka kasus ini tentu lebih batal. Jika kita tidak berpendapat

demikian, maka jual beli tersebut batal, dan tentang kiabalnya
ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku. Menurut pendapat

yang paling shahih, praktek ini sah. Pendapat yang dikemukan

oleh mereka tentang pufusan batalnya jual beli ini merupakan

cabang hukum dari madzhab yang masyhur, bahwa jual beli batal

dengan sSnrat yang fasid. Di sini juga terdapat pendapat s5ndz

yang telah dipaparkan sebelumnya.

Cabang: Beberapa kasus yang terkait dengan pembedaan

akad jual beli.

Ketika orang yang sakit menjual seotang budak, dan dia

tidak punya harta lainnya, dengan harga sepuluh, padahal harga

pantasnya tiga puluh, maka jual beli ini batal pada sebagian barang

yang dijual; sedangkan pada sebagian lainnya terdapat dua

riwapt:

Pertama, pendapat yang paling shahih menuntt jumhur,

kasus ini mengacu pada dua pendapat Asy$nfi'i tentang

pembedaan akad ;ual beli.

Kdua, jual beli ini jelas sah. Al Baghawi mengesahkan

praktek ini, karena barang yang dimubahkan di sini
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wasiat. wasiat bisa menerima gharar, sedang akad lain tidak bisa
memaklumi gharar.

Jika kita mengesahkan lual beli sisanya, maka mengenai
teknis jual belinya terdapat dua pendapat As5rSyafi'i -sumber lain
menyebutkan dua pendapat ulama fikih AsySyafi,i.

Pertama, jual beli aset lnng nilainya diperkirakan sepertiga
tirkah (harta warisan) dan aset yang nilainya sepadan dengan harga
seluruh barang, maka hukumnya sah, sedangkan penjualan sisanya
batal.

Dengan kata lain, jual beli dua pertiga budak dengan harga
sepuluh hukumnya sah; dan masih tersisa sepertiga budak yang
nilainya sepuluh unhrk ahli waris, dan harga yang mesti dibayar,
yaitu sepuluh. Demikian ini dua perumpamaan barang mubah,
yang nilainya sepuluh. Masalah ini tidak berkutat pada pendapat
ini.

Kedua, ketika aku 6n-Nawawi) menambahkan penjualan
pada sebagian barang yang dijual, maka pembeli wajib
menambahkan harga sebagai kompensasinya. Masalah ini berlaku
demikian. Sebab, sesuafu yang dapat menjadikan terjadinya jual
beli harus dikeluarkan, dan harga, dimana dia sebagai kompensasi
harus masuk ke dalamnya.

Kita ketahui bersama, sesuafu yang menyebabkan
terjadinya jual beli bertambah dengan bertambahnya tirkah (harta
warisan), dan berlarang dengan berkurangnya tirkah. Kita dapat
mencapai nilai yang dimaksud melalui beberapa @ra: Di
antaranya, dengan menisbatkan sepertiga hana pada kadar 5nng
dimubahkan. Penjualan barang yang dijual hukumnya sah dengan
cara lang sarna, pifu menisbatkan sepertiga aset yang mubah.
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Aplikasi teori ini dalam'kasus di atas, bahwa sepertiga aset

(budak) nilainya sepuluh dan barang yang mubah bemilai dua

puluh, dimana sepuluh merupakan separuh dari dua puluh. Jadi,

jual beli tersebut sah pada separuh budak, dan harganya lima belas

setengah harga, yaifu lima. Seolah-olah dia membeli seperenam

budak dengan harga seperlimanya; manrasiatkan sepertiganya, dan

setengah budak diberikan kepada ahli waris, yaitu lima belas,

berikut harganya yaitu lima. Jadi, nilai totalnya dua puluh, nilai ini

sarna dengan bagan yang mubah.

Para ulama berbeda pendapat terkait mana yang paling

shahih dari dua pendapat atau dua pendapat ulama fikih Asy
Syafi'i tentang teknis pembagian kasus di atas. Mayoritas ulama

me-njilrkan pendapat pertama. Pendapat ini didukung oleh hnu
Al Haddad.

Al Qaffal, Al Ustadz Abu Manshur, dan yang Iainnya

berpendapat, bahwa pendapat ini dinasri oleh AsySyafi'i &.
Mereka menyatakan, keduanya diriwayatkan oleh hnu Suraij.

Ulama yang lain me-rajil>kan pendapat kedua, yang juga dipilih

oleh mayoritas ulama. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al Qash,

hnu Al Uban, dan Imam Al Haramain.

Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini berdasarkan substansi

redaksi. Wallahu a'lam.
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Bab: Riba

Kata riba merupakan bentukan dari kata raba 5mrbu.
Bentuk tasnialrnya ibawani. Kalangan ulama Kufah menulis dan
men-tasnialrkmt kata iba dengdr ya', karena huruf awalnya
dibaca kasnh. Kalangan ulama Bashmh menyanggah pendapat
ini.

Ats-Tsa'labi menyatakan: Para ulama menulis kata riba
dalam mushaf dengan wawu- AI Farra' mengatakan: Mereka
menulis riba dengan wawu, karena penduduk Hijaz belajar menulis
dari penduduk Hairah. Sementara penduduk di sana menulis kata

iba dalarn bahasa Arab "t!jt'. Mereka mengajarkan bentuk

h.rlisan sesuai bahasa yang digunakan.

Al Farra' melanjutkan: Demikian halnya Abu Sammak Al
Adawi membaca kata ini dengan huruf wawu. Sementara Hamzah
dan Al Kisa'i membacanya secara imalah, karena huruf ra'-nya
berharakat kasnh. Sementara ulama lainnya menetapkan bacaan
talkhim (tebal), karena huruf ba' (pada kata riba) di baca fathah.
Dia menyatakan: Dalam menulis kata iba engkau bisa memilih
penulisan dengan alif, waw, atau ya. Sementara l<ata Ar-Rima'
dan Ar-Rubaiah merupakan narna lain riba.

Secara etimologi ibaberartr tambahan, seperti kalimat ar6a
ar-njuldan anna, artinya adalah png melakukan riba.

AqlSyirazi #s menSlatakan: Riba hukumryTa
haram- Dalil keharaman riba adalah firman Allah &,
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WiiSri'6tri'i,ti ffi 'eudara Htah telah menghalall<an

jual beli dan mengharaml<an riba-'(Qs- Al Baqarah [2]:

2751 Dan, firman Allah lainnya, i W( 5&;Y- O-$i

#l1,'d:i ti't# - ii ifr_ G S y|r:fi *onns-orans

yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orirng yang kemasukan setan karena
gila," (Qs. Al Baqarah l2l: 2751

Diriwayatkan dalam tafsir ayat ini, bahwa ketika
dia dibangkitkan dari kubur.

Ibnu Mas'ud & meriwayatkan, dia berkata:
Rasulullah # melaknat pemakan riba, orang yang

mewakilkannln, saksinya dan juru tulisnya.

Penjelasan:

Al Mass artinya adalah gila. Kalangan ulama tafsir dan

lainnya menafsirkan, firman Allah, " Orang-orang yang memakan

iba", artinya melakukan transaksi jual beli secara riba. Allah

menyebutkan kata "Memakad' secara khusus, karena makan

adalah tujuan terbesar jual beli. Demikian ini sama seperti firman

Allah &, (,ig ,;f43$ 6jLfr'"fiii,L'sesunssuhnya orans-

orang yang memakan harta anak 5nfim seara zhalim, " (Qs. An-

Nisaa' [4]: 10).
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Firman Allah, "Tidak dapat berdii," maksudnya bangkit
dari kubumya pada Hari Kiamat, "melainkan seperti berdirin5n

orang truU kemasukan syetan l<arena gila.'

Ahli tafsir dan bahasa menyatakan: At-Takhabbuth berarti
berjalan sempoyongan. Seperti kalimat khabatha al-ba\r (wfta
berjalan dengan ladam{adamnya). Diungkapkan untuk orang yang

melakukan transaksi yang tercela dan tidak bisa dijadikan petunjuk,

"huwa5nkhbathu khabtha'asywa (dia berjalan seperti gerakan

vnta aqwa.)o Asjnw, adalah unta yang lemah pandangan.

Mereka menyatakan: Maksud ayat tersebut adalah syetan

memasukkan kegilaan kepada mereka saat bangkit dari kubur,

sehingga dia bangkit dalam keadaan gila. Jadi, orang-orang di
padang Mahsyar tahu dia termasuk para pemakan riba.

Hadits hnu Mas'ud yang disebutkan dalam kitab ini
berkualitas shahih, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi,
Ibnu Majah, dan para periwayat lain dengan sanad yang shahih.

At-Tirmidzi menyatakan: Hadits ini hasan shahih,

bersumber dari AMurrahman bin AMullah bin Mas'ud, dari
ayahnya.

Yahya bin Ma'in menyatakan: AMullah bin Mas'ud tidak
mendengar hadits ini dari ayahnya. Akan tetapi, AIi bin Al Madini
dan mayontas muhqqiq mengatakan bahwa dia mendengar hadits

dari ayahnp.

Riba berarti tambahan tentu Snng diketahui.

Muslim meriruayatkan hadits ini dalam Shahihrrya dari
riwalnt Jabir bin Abdullah &. Dalam redaksi Al Muhadzdza6 dan

Sunan Abi Daudtertulis l<ata 'dan aksinSa"daliam benfuk hmggal,
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sementara dalam riwayat At-Tirmidzi tertulis "dan kdua sakinSa"
dengan bentuk tasniah.

Hukum:

Kaum muslimin sepakat unhrk mengharamkan riba. Ia

termasuk dosa besar. Safu pendapat menyebutkan, bahwa riba

diharamkan dalam seluruh syariat. Di antara ulama yang

meriwayatkan pendapat ini adalah Al Mawardi. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Mawardi menyatakan: Ulama madzhab kami

berbeda pendapat soal pengharaman riba yang tercantum dalam

Al Qur'an, dalam dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, ayat tersebut mujmal yang ditafsirkan oleh As-

Sunnah. Seluruh hukum riba yang tercantum dalam As-Sunnah

merupakan penjelas pesan umum Al Qur'an, bal/r. riba naqd
maupun riba nasi'ah.

Kedua, perrgharaman riba yang tertera dalam Al Qur'an
tidak lain sebagai respon atas praktek riba nasa' dan meminta

tambahan harta dengan tambahan tempo yang berlaku di tengah

mas5rarakat jahiliyah.

Dahulu, jika hutang seseorang telah jatuh tempo dan

penghutang tidak dapat melunasinya, maka dia akan melipat

gandakan hutang dan menambah tempo pelunasan. Kemudian,

dia melakukan hal yang sama saat jafuh tempo, dan setemsnya.

Inilah pengertian dari firman Allah &, fi;.)i \trLE -i
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'e141i41 "Janganhh l<amu metnakan rib dengan Mipt
ganda,"(Qs. Aali'lmraan [3]: 130).

Al Mawardi menambahkan: As-Sunnah kemudian
menambahkan riba dalam alat fukar, memjuk pada keterangan
yang terdapat dalam Al Qur'an. Demikian ini pendapat Abu
Hamid Al Mawardi.

Cabang: Pengharaman riba berlaku sama, baik bagi laki-
laki maupun perempuan, budak maupun mukatab, berdasarkan

ijma'. Pengharamarn tersebut berlaku secara umum baik di negeri
Islam maupun di negeri musuh. Segala praktek yang diharamakan
di negeri Islam, juga diharamkan di negeri musuh, baik yang
berlaku antara dua orang muslim maupun antara seorang muslim
dan kafir harbi, baik seorang muslim dapat masuk dengan aman
ke negeri itu ataupun tidak. Ini menumt madzhab kami.

Pendapat di atas didukung oleh Malik, Ahmad, Abu Yusuf,
dan jumhur.

Abu Hanifah berpendapat: Riba yang terjadi antara orang
muslim dan kafir mtrsuh di negeri musuh tidak haram, begifu pula
riba yang terjadi antara dua orang muslim yang tidak hijrah dari
sana.

Apabila seorang muslim menjual satu dirham pada kafir
harbi di negeri musuh dengan harga dua dirham; atau dua orang
masuk Islam di sana dan tidak hijrah, lalu keduanya melakukan
transaksi jual beli satu dirham dengan harga dua dirham, praktek
ini diperbolehkan.
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Abu Hanifah berhujjah dengan keterangan lnng
diriwayatkan dari Makhul, dari Nabi ,6$, beliau bersabda, ,y.6) 1

??, )t:t G|i"i # "Tidak boleh ada riba antara seonns

muslim dan kafir harbi di negei musuh.'

Selain itu, harta kafir harbi hukumnya mubah sekalipun

tanpa akad. Akan tetapi, akad yang fasid itu lebih utama.

Ulama madzhab Asy-Syafi berargumen dengan pesan

umum Al Qur'an dan As-Sunnah yang mengharamkan riba tanpa
pengecualian. Di samping itu, praktek yang dikategorikan riba di

negeri Islam, juga riba yang diharamkan di negeri musuh. Seperti

halnya jika dua orang muslim yang berhijrah melakukan transaksi

riba; dan juga seperti seorang muslim dan kafir harbi berfuansaksi

riba di negeri Islam. Sebab, segala yang diharamkan di negeri

Islam juga diharamkan di sana, seperti khamer dan tindakan

maksiat lainnya.

Selain ifu, praktek riba merupakan akad atas sesuafu yang

tidak diperbolehkan di negeri Islam, karena itu ia tidak sah, seperti

nikah yarrg fasid di negeri kafir.

Tanggapan atas hadits Mahkul, bahwa hadits tersebut

mursaFs yang dhail Ia tidak dapat dijadikan hujjah. Seandainya

hadits ni shahih, kami akan menafsirkan bahwa pesan hadits ini
tidak diperbolehkan riba di negeri musuh, untuk mengompromikan
beberapa dalil.

Sedangkan pemyataan mereka bahwa harta benda kafir

harbi mubah tanpa akad, maka kami tidak bisa menerima hal ini,

8s Mahkul Al Hudzali seorang tabi'i, dia meriwayatkan hadits dari Anas. Da
mantan budak Sa'id bin Al Ash.
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jika seorang muslim boleh masuk ke wilayah tersebut dengan
alnan.

Jika seorang muslim masuk ke sana tanpa jaminan
keamanan, maka alasan pembolehan riba tersebut sangat
konhadiktif. Seperti halnya jika seorang kafir harbi masuk ke
negeri Islam, lalu seorang muslim bertransaksi dengannya satu
dirham dengan harga dua dirham.

Kebolehan harta benda l<afir harbi unfuk dirampas (sebagai

ghanimah) tidak serta merta membolehkannya dengan akad yang
fasid. Oleh karena itu, kaum wanita kafir hafrijuga boleh dimiliki
ler,,r,rat penawanan, bukan dengan ak d yurrg fasid.

***

Aslrsyirad *u menSTatakan: Materi lpng di-nash
memuat keharaman riba di dalamnya yaifu emrx;, perak,
gandum, jelai, kurma kering, dan garam. Dalilnya yaifu
hadits yang diriwagntkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit
&, dia menufurkan: Aku mendengar Rasulullah #
melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan
perak, kurma kering dengan kurma kering, gandum
dengan gandum, jelai dengan jelai, dan garam dengan
garam, kecuali secara sebanding dan saling terima
langsung- Siapa yang menambah atau meminta
tambahan, s.rngguh dia telah melakukan riba-'

Adapun em.x; dan perak, keharaman riba di
dalamnSp karena alasan llang sarna, lpifu keduaryTa
termasuk jenis pemba3raran (alat tukar). I(arena ifu, riba
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dalam dua materi ini haram. Sedangkan riba dalam
barang yang ditimbang selain emas dan perak fidaklah
haram.

Dalil statemen di atas, bahwa pengharaman riba
tidak boleh karena fungsi yang mengalihkan emas dan
perak pada aset lainnya. Sebab, seandainya karena
fungsi yang mengalihkan keduanya pada aset lain, tenfu
tidak boleh menukar keduanya dengan aset yang lain.
Mengingat, setiap dua barang yang dikumpulkan oleh
safu alasan dalam riba, tidak boleh ditukar salah satu
pada yang lainnya, seperti emas, perak,'gandum, dan
jelai-

Ketika emas dan perak boleh ditukar dengan
barang-barang yang ditimbang, ditakar, dan sebagainya,
maka hal ini mengindikasikan bahwa alasan keduan5;a

karena fungsi yang tidak bisa dialihkan, yaitu ia
termasuk jenis alat tukar

Penjelasan:

Hadits Ubadah &, diriwayatkan oleh Muslim. Kaurn

muslimin sepakat tentang keharaman riba pada enaln materi yang

telah di-nasrL Mereka berbeda pendapat pada selainnya.

Daud Azh-Zhahiri, seluruh ahli Zhair, Syiah, Al Kisani, dan

seluruh ulama yang dapat dipercaya, menyatakan bahwa tidak ada

keharaman pada riba yang terkandung dalam selain materi

tersebut. Keterangan ini diriwayatkan oleh penyuswt Al Hawi dan

Thawus, Masruq, AsySya'bi, Qatadah, dan Utsman Al Batti.
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Seluruh ulama menyatakan: Pengharaman riba fidak
berhenti pada materi tersebut melainkan merambah pada materi
yang serupa- Yaifu, setiap materi yang mengandung unsur ('iltalt
yang menjadi penyebab pengharaman riba dalam As-sunnah,
dimana mereka berbeda pendapat dalam masalah ini.

sedangkan unsur penyebab pengharaman riba dalam emas
dan pemk, menumt Aglsyafi'i, yaitu keduanya secara urnurn
merupakan jenis alat pembapran. Menurut dia, unsur ini haryn
berlaku pada emas dan perak, tidak merambah pada materi
lainnya. sebab, unsur ini tdak ditemukan pada selain dua materi
ini (emas dan perak).

Abu Hanifah berpendapat, "tJnsur dalam ernas dan perak
adalah timbangan yang sejenis." Jadi, seluruh logam yang
diumbang dapat dianalogikan dengan emas dan pemk seperti besi,
tmah, ternbaga, wol, kahrn, btrlu, dan selunrh rnateri yang
biasan5n ditimbang.

Abu Hanifah sepakat bahwa riba Snng datam
olahan besi, timah, dan lainnya tidak haram. Ia hanp diharamlon
dalam bgi logam. D antara ulama png berpendapat serupa
dengan pendapat Abu Hanifah lraitu Az-Zvhri, Al Hakam,
Hammad, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Mereka berargumen dengan hadits Sa'id bin Al Musa!,yib,
dari Abu Huraimh dan Abu sa'id Al Khudri rg, bahwa mereka
menceritakan kepadanya: Rasulullah mengutus saudara Banu Adi
Al Anshari, Ialu mengangkatrya sebagai petugas di Khaibar. Dia
datang membawa kurma kering Janib, lalu Rasululluh # bertanp
padanya, "Apakah kurma l{haibar seperti ini?,,
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Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.

Sungguh, kami sering membeli satu sha'dengan dua sha'dai
seluruhnya.' Rasulullah S bersabda, "Jangan lalrukan ifu, tetapi
lakukanlah dengan takaran yang sama; atau, juallah ini dan
gunakan pembayamn unfuk membeli ini. Demikian pula barang
yang ditimbang" HR. Al Bukhari dan Muslim.

Mereka menjelaskan: Maksudnya, "dan demikian pula

barang yang ditimbang." Penggalan hadits ini mengindikasikan
bahwa seluruh barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan

selisih berat.

Mereka menambahkan: Alasan kalian terbatas, dan juga

unsur yang mengharamkan riba dalam emas dan perak tidak bisa

dianalogikan. Dua materi ini merupakan sumber kalian mengambil
unsur pengharaman tersebut. Menurut kalian, unsur yang terbatas

ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i llang
dikemukakan oleh pengikut Asy-Syafi'i'

Pertama, unsur ini rusak, yang tidak dapat dijadikan alasan

pengharaman riba, karena tidak ada faedah di dalamnya. Sebab,

hukum asalnya telah kita ketahui. Tujuan penentuan unsur
pengharaman riba ini fidak lain agar barang yang lain bisa

dianalogikan dengannya.

Kedua, unsur yang terbatas itu sah, tetapi unsur yang

merambah ifu lebih utama. Mereka menyatakan, bahwa alasan

kalian terbantahkan dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

karena hukum emas dan perak kita ketahui dari dalil nash.

Mereka berkata: Karena alasan kalian kadang ditemukan
pada barang lain, namun hukum pengharaman riba tidak berlaku.
Sebaliknya, sering kali hukum ini berlaku tetapi tidak ditemukan
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unstrr , seperti fulus fuarq logam) di Khurasan

dan daerah lain. Furtrs menjadi alat fukar di sana, tetapi tidak
mengandung riba menurut kalian. Contoh lainnya, perabotan

yang terbuat dari emas dan perak, riba yang terkandung di
dalamnya haram sekalipun dia bukan alat fukar.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan argumen
yang dikemukakan oleh AsySyirazi, yaitu, bolehnya membarter
emas dan perak dengan barang yang ditimbang lainnya,

berdasarkan Uma', seperti emas dan logam lainnya.

Seandainya timbangan sebagai unsur pengharaman riba,

tentu barter ini tidak diperbolehkan, seperti larangan membarter

gandum dengan jelai, dirham dengan dinar.

Alasan lainnya, Abu Hanifah memperbolehkan jual beli

timah, besi, dan kuningan cetakan dengan barang yang sama

dengan selisih berat. Seandainya unsur pengharaman tersebut

adalah timbangan, tentu praktek ini tidak diperbolehkan.

Jika mereka menyatakan, "Dengan mengecualikan logam

yang dicetak," yaihr logam yang ditimbang, kami pasti

berpendapat, "Kami tidak bisa menerima pendapat ini."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menanggapi hadits mereka

dengan tiga jawaban:

Pertama, tanggapan Al Baihaqi yang menyatakan, safu

sumber menyebutkan kalimat, "Demikian pula timbangan,"

bersumber dari pemyataan Abu Sa'id Al Khudri, merupakan

riwayat yang mauquf.

Kedua, tanggapan Qadhi Abu Ath-Tha5ryib dan ulama

lainnya, bukan pengertian tekstual hadits yang dimaksud, karena
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timbangan itu sendiri tidak mengandung riba. Kalian menafsirkan

'timbangan' dengan barang yang ditimbang. Klaim pesan umum

pada berbagai kata ganti jelas tidak sah.

Ketiga, barang yang ditimbang ditafsirkan sebagai emas dan

perak, untuk mengompromikan beberapa dalil.

Mereka menanggapi pemyataan ulama ma&hab kami,

bahwa tidak ada faedahnya penggunaan unsur terbatas bahwa

madzhab kami memperbolehkan penyebutan alasan pengharaman

riba dengan unsur tersebut. Sebab, 'illat merupakan nama yang

disematkan oleh Allah S dalam berbagai hukum. Di antaranya ada

unsur yang merambah, dan ada unsur yang tidak merambah.

Unsur illatyang dimaksud di sini adalah, penjelasan hikmah

yang terkandung dalam dalil nash, bukan pengambilan hukum dan

penganalogian kasus cabang pada kasus induk, seperti halnya

unsur yang merambah, ada yang umum dan ada yang khtrsus.

Selanjuhya illatyarrytidak merambah terdapat dua faedah:

Pertama, engkau ketahui hukum berlaku terbatas padanya,

dan jangan berharap pada qiyas.

Kdua, sering kali terjadi kasus yang serupa dengan kasus

induk dari segi unsumya lalu dianalogikan padanya.

Mereka menanggapi soal fulus, menunrt kami. unsur

pengharam riba dalam emas dan perak, karena keduanya

merupakan alat tukar yang dominan, sekalipun dia bukan alat

tukar. Wallahu a'lam.
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C-abang: Daud dan para ulama png sepakat dengannya

berargumen dengan pesan umurn firman Allah &,'At'iti 'frt
'Allah menghalalkan jual beli, " (Qs. Al Baqarah I2l: 2751 darr

firman Allah &, il3; ,i6 &t{G- <-rk it $ "Kecuali atas

perdagangan tnng berlaku suka abs sul<a di anbn lami, " (Qs.

An-Nisaa' I4l.29l

Hukum asal pengecualian adalah mubah. Ulama madzhab

AsySyafi'i berhujjah dengan hadits Ma'mar bin Abdullah rS, dia

menuturkan: Aku mendengar Rasulullah $ bersaMu, 
l6irJu, i,;ilt

ara

,!* )v" Makanan dengan makanan lain4n dijual se@m

,"oui*.'Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari hnu Umar &, dia menuturkan,

Rasulullah S melarang muzabah. Yaifu, seseorang menjual kurma

di kebunnya. Jika dia kurma mentah, dengan harga kurma kering
dengan aclran takaran- Jika dia berupa anggur segar, dia

menjualnya dengan anggur kering dengan takaran. Jika berupa

biji-bijian, dia membelinya dengan makanan yang ditakar. Beliau

melarang seluruh praktek ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan Muslim.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menufurkan: Makanan yang

disebutkan pada hadits pertama bersifat umutn mencakup seluruh
jenis barang yang disebut makanan. Satu sumber menyebutkan:

Makanan ini telah dipersempit dengan enam jenis materi.

Tanggapan kami: Menyebutkan sebagian barang yang

tercakup dalam hal umum bukanlah pengkhususan, menurut
pendapat shahih.
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Jika ada yang mengatakan: makanan dikhususkan unfuk
,gandum. Maka tanggapan kami: Pemyataan ini keliru, jushrr dia
berlaku urnurn untuk seluruh jenis makanan yang dikonsumsi.

Allah g berfirm*,,i/Ciy,ttL i#.5"14 ,Cfrtk
a)-fr i!; Lfry'Semua makanan itu hatal bagi Ban' Ismil,

kecuali makanan tnng diharamkan oleh Israil (Yakub) abs dirinya,"

(Qs. Aali'lmraan t3]:93) Dan, firmanAllah &,=yfilylp*jfi
nMaka hendailah manusia ifu memperhatikan makanannya. " (Qs.

'Abasa t80l: 24) sampai dengan firman-Nya ,$:r@qa€!6
'Iifu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggw," (Qs.

'Abasa 1801,27-28) dan setemsnya.

Pada ayat lnng lain, Allah & berfirm *r, J.ifi $,ii ;:b

e li|'^fr|- i ;S 6a "Maka bannssiapa meminum (aimw),

dia bukanlah pengikutku. Dan banngsiap frdak meminumnya,
maka dia adalah pengikutku,"(Qs. Al Baqarah l2l:249).

Diriwayatkan dari Abu Dzar & dalam hadits yang

panjang tentang kisah keislamannya. Dia menuturkan:
Rasulullah $ bersaMa, uLalu, siapa yang memberimu makan?"
Aku menjawab, "Aku tidak punya makanan apa pun selain air
zamzam. Aku gemuk, sampai-sampai ikat pinggangku robek.
Beliau bersabda, "Sungguh air zamzam ifu diberkahi. Makanan
yang bergizi." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim.
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Diriwayatkan dari Aisyah &, dia menufurkan: Kami
hidup bersama Rasulullah $ dalam suatu waktu. Kami tidak
punya makanan selain dua makanan pokok, air dan kurma
kering.e

Tanggapan terhadap dua hadits di atas, bahwa hadits
tersebut umum yang telah di-takhsis dengan beberapa hadits
yang telah kami sebutkan.

Statemen mereka, "Hukum asal segala sesuafu adalah

mubah," tidaklah demikian. Justru, madzhab Daud menyebutkan
hukum sesuatu ditangguhkan. Pendapat yang shahih. Menurut
kami, sesuafu tidak memiliki hukum sebelum keluar keterangan
syara'. Wallahu a'lam.

Cabang: Kami telah kemukakan bahwa unsur riba
dalam emas dan perak, menurut kami, adalah karena keduanya
umum digunakan sebagai alat pembayaran.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, "(Jrnum

digunakan" mengecualikan fulus, jika digunakan sebagai uang,
sebagaimana telah kami singgung. Masuk dalam kategori ini
yaifu, perabotan emas dan perak, biji emas, dan lain
sebagainya. Redaksi ini shahih, menunrt ulama madzhab kami.
Redaksi tersebut dikutip oleh Al Mawardi dan lainnya dari nash
Asy-Syafi'i.

s6 Dahm naskah ash bagian ini kosong. Hadlts ini diriwafiatkan oteh hnu Malah
cerlan Srznnrxsa dari Hislram bin Urwah, dari ayahqa, dari Aiq,rah, dengan redaksi:
"Sungguh, kami keluarga Muhammad, hidup selama satu bulan tidak pemah
m€rnasah selain (makan) kurma dan air."
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Al Mawardi mengatakan: Di antara ulama madzhab kami

ada yang berpendapat, bahwa unsur pengharaman riba emas

dan perak karena keduanya tolak ukur nilai barang yang rusak.

Al Mawardi menambahkan: Di antara ulama madzhab

kami ada yang mengompromikan keduanya. Menurutnya,

seluruh pendapat ini mengandung pesan yang serupa. Asy-

Syirazi dalam At-Tanbih menetapkan bahwa emas dan perak

merupakan patokan harga seluruh barang.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya menyanggah

pendapat di atas dengan argumen yang dikemukakan oleh

ulama madzhab kami. Mereka menyatakan bahwa perabotan,

biji logam, dan perhiasan berlaku hukum riba, padahal bukan

barang yang dapat dinilai harganya.

Kami memiliki pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

dha'if dan gharib bahwa pengharaman riba dalam emas dan

perak karena esensi barangnya, bukan unsur yang terkandung di

dalamnya. Al Mutawalli dan ulama lainnya meriwayatkan

pendapat ini.

Cabang: Apabila uang logam berlaku seperti mata uang

emas dan perak, maka riba yang terkandung di dalamnya fldak

haram. Demikian ini pendapat yang shahih dan di-nash.

Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama.

Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

syadz, bahwa riba yang terkandung dalam uang logam

hukumnya haram. Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini

diriwayatkan oleh kalangan ulama Khurasan. Sedangkan barang

yang ditimbang lainnya seperti besi, timah, kuningan, wol,
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kafun, bulu, tenunan, dan sebagainya, tidak ada unsur riba di
dalamnya, menurut kami.

Jadi, boleh menjual sebagian barang ini dengan sebagian

lainnya dengan selisih bobot dan tidak tunai. Menurut kami,

dalam masalah ini tidak ada khilafulama, selain satu pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan

Ar-Rafi'i dari Abu Bakar Al Audani dari ulama madzhab kami

dari kalangan generasi terdahulu. Dia menyatakan, "Tidak boleh

menjual barang dengan yang sejenis secara selisih, baik ifu
makanan, uilg, atau lainnya." Pendapat ini syadz dan dha'if.

***

Aslrsyirazi & menyatakan: Sedangkan empat
materi lainnya, di sini terdapat dua pendapat Aslr
Syafi'i. Dia menyatakan dalam qaul jadid, "fJnsur
pengharaman riba di dalamnya karena ia bahan
makanan."

Dalilryn yaitu hadits yang diriwayatkan oleh
Ma'maf7 bin AMullah bahwa Nabi g bersabda, irrii.tr

b.r'4 l&u, "Mal<anan dengan mal<anan lainnSTa dijual

*carz, sepadan."

Kata "makanan (tha'aml" merujuk pada segala hal

snng dikonsumsi- Dalil ini yaitu firman Allah &,i$qlg,

87 Ma'mar bin Abdullah bin Nafi' bin Nadhlah Al Adawi. Dia puta Abu Ma'mar,
seorang sahabat besar, yang turut berhijrah ke Habaq;ah. Muslim, Abu Daud, At-
f irrnidzi dan Ibnu Majah meriun5atkan hadits darin5a.

260 ll .U uoj*u'SyoahAl Muhadzdzab



"A L #U,q ltJ L 8$ lj,j -ruu*unan (sembetihan)

Ahli Kitab itu halat bagimu, dan malananmu halal baSI
merel<a-" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5). Maksud "makanan"
pada ayat ini adalah sembelihan.

Aisyah @ menuturkan, "Kami tinggal bersama
Nabi $ selama setahun. Kami fidak memiliki makanan

selain dua makanan pokok: Air dan kurma kering-"

Labid melarrtunkan syair:

ti.t;bi;c ?.1;'"*
Karena seekor anak rusa kelabu menggoyangl<an

anggota fubuhn5n, gerombolan serigala mencari
memangs4 berapa malanan wng dianugerahkan unfuk
dimakannya-

Maksudnya, Al Furasah dan Al Hakam- Ketika
kata "makanan" dikaitkan pada benfuk dasarnya, maka
ia menjadi unsur di dalamnya, seperti potong tangan
dalam pencurian dan had dalam nna-

Selain itu, selama biji-bijian menjadi bahan
makanan, riba di dalamnya pasti haram. Ketika
seseorang berkebun dan menghasilkan tanaman yang
bukan bahan makanan, unsur riba di dalamnya tdak
haram. Ketika biji telah fumbuh dan menjadi bahan
makanan, unsur riba di dalamnya pun haram. Maka,
dapat disimpulkan, bahwa unsur yang terkandung di
dalamnya adalah keberadaannya sebagai bahan
makanan. Oleh sebab ifu, riba dalam seluruh bahan
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makanan, baik makanan pokok, lauk-pauk, manisan,
camilan, dan obat-obatan hukumya haram.

Unsur riba yang terdapat dalam air ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, riba di dalamnya haram, karena ia
termasuk bahan makanan. Hukumnya sama dengan
makanan lpng lain.

Kedua, riba yang terkandung di dalamnya fidak
haram. Sebab, dalarn hulilm asal hukum air mubah dan
biasanya tidak diuangkan, karena ifu praktek riba dalam
air tidak haram.

Mengenai hukum minyak wan$ (parfum) terdapat
dua pendapat ulama fikih AsfSffi'i:

Pertama, fidak ada unsur riba dalam minyak
wangi, karena yang dimanfaatkan bau wangin!,El, tanpa
dimakan.

Kedua, riba dalam minSTak wangl hulrumnya
haram. Ini pendapat yang shahih, karena ia termasuk
barang yang dikonsumsi. Minlpk waryp fidak
dikonsumsi karena pemanfaatan baunya lebih sering
daripada pemanfaatan dengan cara memakannlra.

Praktek riba dalam biji-bijian dan minSnk ikan ada
dua pendapat ulama fikih AqrSyafi'i:

Pertarna, fidak ada riba di dalamn3p, karena dia
dipergunakan sebagai bahan bakar lampu-
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Kedua, praktek rita di dalamnya haram, karena ia
dapat dikonsumsi, sarna seperti minyak wijan.

AqlSyafi'i menyatakan dalam pendapat lama,
bahwa unsur pelarangan riba dalam makanan, ifu
karena ia bahan makanan yang ditakar atau bahan
makanan yang ditimbang. Dalil pemyataan tersebut

bahwa Nabi 4$ pemah bersaMa, J.r* b 7fuu. it;i,l'
'Makanan dengan mal<anan hi;; dij""l ,"ru
sepadan.' Kesepadanan ini hurrln dapat diketahui
dengan takaran atau timbangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa riba hanya
diharamkan dalam bahan makanan yang ditakar atau
ditimbang. Jika kita mengacu pada pendapat ini, maka
riba makanan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang
seperti delima, jeruk, mentimun, semangka, dan
sebagainya hukumnya haram."

Penjelasan:

Hadits Ma'mar diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannla

telah disebutkan. Sedangkan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu

Majah dan periwayat lainnya.

Redaksi, "sedangkan materi yang empat," demikian

tercantum dalam Al Muhadzdzab. Menurut kaidah dasar,

seharusnya menggunakan kata al arba] bukan al arba'arl. Akan
tetapi, penyusun menggunakan kata al a'9nn unfuk pengertian

jenis, karena ifu ha pada kata al arbaM ditetapkan.
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Kata, 'Al t4swadani, " ini termasuk bab bghlib (dominasi

salah satu kata pada kata lainnya) dan menamai dua benda dengan

narna salah satunya, seperti kata al abawaini (ibu dan bapak), a/
qamarain (matahari dan bulan), al unanin (Umar dan Utsman),

dan kata semisalnya. Sebab, air tidak berwama hitam.

Redaksi, "Labid melantunkan sebuah syair unfuk Mubffar."
Mubffaradalah anak msa ],ang akan disapih dari induknya. Dalam

beberapa hari anak nrsa ini tdak disusui, kemudian selama

beberapa hari disusui, setelah itu disapih lagi beberap hari,

kemudian disusui lagi, dan setemsnya hingga proses penyapihan

tidak berpengaruh buruk bagrn5n secara urnurn.

Apabila anak rusa melakukan hal ini, bisa diungkapkan
afant azh-zhabiah unladaha (rusa menyapih anaknya). Anak rusa

tersebut dinamakan mubffar. Demikian ditafsirkan oleh penSnrsun

Al fulan.

Selain pen! rsun Al hjan menjelaskan, al muaffir adalah

anak rusa yang menyeret diri dan bergulingjuling di pasir.

Arti kata Al Qahd, adalah warna putih. Pendapat lain
menyebutkan, warna putih keruh, semu merah atau semu kuning,

bentuk jamaknya qahad.

Redaksi, bnaza a sSnlwah, anggota tubuhnyra bergoyang.

Kata ghabs, artinya serigala, bentuk jamak dat'. aghbas artinya

adalah her,rnn yang bulurrya berwama kelabu. llata kaumsib,

mencari makanan pokokn5n.

Redaksi, "Berupa makanan lrang dianugerahkan

kepadanya," ini memiliki dua penafsiran.
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Pertama, yang paling masyhur, bahwa tidak ada makanan

yang dikaruniakan untuk srigala- Justm, ia mengambil

makanannya secara paksa dan penuh perlawanan, tidak dengan

meminta-minta dan memelas. Lain halnya dengan kucing dan
sejenisnya.

Kdua, artinya makanan serigala ini fidak akan kurang dan

terputus, berdasarkan firman Allah &, g{'i tA 'hhsan wng
tidak ada putus-putusryn "(Qs. At-Tin [95]: 6)

Sebelum bait ini terdapat safu bait lain yang memperjelas

maknanya, yaifu:

, .tto ,, ) ot o . o71 ,o'?. o lo J.. o.
65,ti;Jt ef V e ,/t uab g[.,*:>

t6C"J tii'rL

Sapi betina liar menyia-nyiakan anaknya, langkah dan

suaranp tidak meninggalkan tanah pasir hijau ifu

Arti kata Al Kahnsa, adalah sapi betina liar. Al Fariradalah

anak sapi betina liar. Kata yarim artinya adalah meninggalkan.

Urdh, artinln adalah arah. AsySyaqa )g jamak dan syaqiqah,

artinya adalah tanah berpasir yang difumbuhi pepohonan. Sumber

lain menyebutkan, bahwa ia bermakna tanah terjal di antara dua

daerah berpasir.

llata thaufuha adalah pulangpergi si anak sapi liar. Kata ini
subjek l<ata yarim. Kata bughamuha, di-athafl<an pada kata

thaufuha. Al Bugham artinya adalah suara.
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Lan padakata, li mubffar, adalah lam blil (menunjukkan

alasan). Makna kedua bait sair ini: Sapi liar itu menyia-nyiakan
anaknya. Ia terus mondar-mandir di padang pasir unfuk mencari
indukya, mengira induknya ada di sana. Ia fidak tahu
segerombolan serigala menyeret anggota fubuh dan makanannya.

labid, pen]nrsun syair ini, adalah Abu Aqqad, l-abib bin
Rabi'ah bin Malik Al Amiri, seorang sahabat dan penyair terkenal.
Labid termasuk pemuka para penyair jahiliyah. Dia kemudian
mengunjungi Rasulullah # lalu memeluk Islam dan menjadi

muslim yang baik.

I-abid dikaruniai umur panjang. Dia hidup selama 754
tahun. Sumber lain menyebutkan pendapat lain. Labid meninggal
pada masa kekhalifahan Utsman. Sumber lain menyebutkan, Labid
wafat pada masa awal kekhalifahan Mu'awiyah;9.

Redaksi, "Tidak ada riba dalam oir, karena ia mubah
menurut hukum asal," ini mengeluarkan bahan makanan yang
berpengaruh seperti tanaman dan buah-buahan, serta makanan
yang dibuang karena tidak disukai. Ketika seseorang mengambil
jenis makanan ini, maka di sini berlaku hukum riba, karena dalam
hukum asalnya, ia bukan barang mubah.

Redaksi, "Yang biasanya fidak dapat diuangkan,"
mengecualikan binatang buruan. Al Bazaa atau al bizar, bermakna
biji-bijian. Al Qitsa'dan al qutsal yang pertama lebih fasih dan
Iebih populer.
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Hukum:

Unsur pengharaman riba pada jenis bahan makanan

terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling shahih, menurut qaul jadid, yaifit

terletak pada unsur rasa (makanan). Karena hal ini, ada dalam

seluruh bahan makanan baik yang ditakar, ditimbang, atau lainnya,

hukumnya adalah haram. Sedangkan riba pada selain bahan

makanan tidak haram. Jadi, riba berlaku dalam afaqal (buah

seperti apel; quince), semangka, delima, kubis, dan bahan

makanan lainnp.

Kedua, menurut qaul qadim, bahwa riba hanya hamm

dalam bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Karena itu,

menurut pendapat ini, tidak ada riba dalam afarial, delima, telur,

kelapa, kubis, salrur-salmran hilau, dan bahan makanan lain yang

tidak ditakar dan tidak ditimbang. Jadi, boleh menjual sebagian

bahan makanan sejenis se@ra tidak sebanding. Pendapat ini
sangat lemah.

Rincian kasus ini tidak lain mengacu pada qaul jadid.

Berdasarkan pendapat ini, Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami

mengatakan, bahwa yang dimaksud "makanan" yaifu barang yang

umurnnya diperuntukkan sebagai bahan makanan, baik makanan

pokok, lauk-pauk, cemilan, obat-obatan, dan sebagainya. Selain

bahan makanan ini, maka riba yang terkandung di dalamnya jelas

haram.

Ulama madzhab As5r-Syafi'i berpendapat: Baik bahan

makanan yang umumnya dikonsumsi seperti biji-bijian, lauk-pauk,

manisan, buah-buahan, sa!rur-ma!rur, dan obat-obatan, maupun

yang jarang dikonsumsi seperti pohon baluth dan tanaman
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thartsuts, sejenis fumbuhan 5nng telah dikenal, baik dikonsumsi
se@ra terpisah maupun dicampur dengan bahan makanan lain.

Mengenai unsur riba dalam za'faran, di sini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Al Qadhi
Husain, Al Mutawalli, dan Ar-Rafi'i:

Pertana, tidak ada riba di dalamnya karena a'famn bukan
unfuk dikonsumsi.

Kdua, pendapat ini shahih dan telah di-nash, serta

dipufuskan oleh jumhur, bahwa praktek riba dalam za'faran
hukumnya riba, karena secara umum ia dapat dikonsumsi.

Sedangkan riba dalam damar dan jahe, di sini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syaf i:

Pertama, pendapat yang shahih dan masyhur; bahwa riba
dalam dua bahan ini haram.

Kdua, tidak ada unsur riba dalam dua barang ini, seperti
diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dan diputuskan oleh penlru$.rn N
Ba5an, bahwa tidak ada riba dalam damar.

Pengharaman riba berlaku dalam seluruh jenis obat seperti
mgrobalan, ablilaj, saqmonia, dan sebagainya. AsySpfi'i telah
menjelaskan masalah ini. Ulama madzhab AsySyafi'i sepakat
dengannya, kecuali pada satu pendapat ulama fikih Asgsyafi'i
yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, AI Mutawalli, dan yang

lainnya bahwa dalam dosis tinggi tumbuhan tersebut dapat
mematikan. Memang, dalam dosis rendah fumbuhan ini, seperti
saqmonia, dapat digunakan sebagai obat. Tumbuhan seperti ini
tidak mengandtrng riba. Pendapat ini syadzdan dha'if.
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Mengenai unsur riba di dalam air -jika kita mengacu pada

pendapat madzhab, bahwa air tersebut dapat dimiliki yang sah

diperjual-belikan- lantas apakah ini haram? Di sini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i masyhuryang telah dikemukakan

oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Menurut pendapat yang paling shahih, unsur riba dalam air

haram. Demikian pendapat yang di-siahihkan oleh

Imam Al Haramain, Ar-Rafi'i, dan jumhur ulama- Pendapat ini

benar. Jangan terbujuk oleh pengesahan pen!rusun N Intishar,

bahwa unsur riba dalam jual beli air hukumnya mubah. Pendapat

ini qndzdan dha'if.

Apabila ada yang berkata, "Seandainya air termasuk

makanan, tenhr beristinja dengannya tidak diperbolehkan." Kami

menanggapi, "Adanya banyak hadits yang menerangkan tentang

beristinja dengan air. Jadi, ia termasuk barang yang dikecualikan-"

Sementara minyak dapat dikategorikan menjadi empat

macann:

Pertama, minyak yang dikonsumsi seperti zubad, sannin,

zaifun, dan minyak bijan, minyak kelapa, minyak pala, bathan,

minyak fajal, khardal, shanbur, dan sebagainya. Praktek riba pada

minyak jenis ini hukumnya haram, karena bisa dimakan sebagai

obat. Jadi, dia sama dengan ahlilaj.

Kdua, minyak yang digunakan sebagai obat, seperti

minyak unfuk pengobatan penyakit encok dan penymmbatan

pembuluh darah. Minyak yang digunakan untuk tujuan ini, maka

unsur riba di dalamnya haram.

Ketiga, minyak yang digunakan sebagai parfum, seperti

minyak bunga violet, mawar, yasmin, bunga lily, bunga ben, dan
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seluruh minyak wangi lainnya, terkait hal ini, ada dua pendapat
ulama fikih As5rSyafi'i masyhwyang telah dikemukakan oleh Aq1
Syrrazi berikut dalilnya:

Pertama, yang paling shahih, menurut AsySyirazi dan
ulama madzhab kami, bahwa minyak jenis ini termasuk barang
ribawi. Imam Al Haramain mengutip bahwa kalangan ulama Irak
mengutip dua pendapat AsySyafi'i yang menjelaskan tentang
masalah ini, yaifu bahwa minyak jenis ini termasuk barang ribawi.

Dalam pendapat lain, disebutkan bahwa ia bukan barang
ribawi. PenSrusun At-Taqnb menyatakan, bahwa minyak bunga
violet termasuk barang ibawi. Sedangkan minyak bunga mawar,
di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi,i: Imam Al
Haramain menyatakan, "Aku tidak mengerti pembedaan hukum
antara keduanya (minyak violet dan minyak mawar).,,

Apabila kita berpendapat, bahwa minyak tersebut termasuk
barang ribawi, tenfu tidak boleh memperjual-belikan minyak jenis
ini dengan jenis yang sarna secara berselisih. Juga, tidak boleh jual
beli sebagian minyak bijan dengan sebagian yang lain secara
berselisih, tanpa khihf ulama. Demikian pendapat yang dijelaskan
oleh ulama ma&hab kami, dan dikutp oleh Imam Al Haramain
dari kalangan ulama lrak. Namun, dia tidak menyebutkan khilaf
nya.

Mereka menlntakan, "selunrh minyak, termasuk minyak
bijan yang berbeda-beda aromanya terganfung minyak yang ada
didekatrya."

Keempat, minyak yang digunakan sebagai bahan bakar
lampu, seperti minlnk ikan, biji kattan dan minyaknya. Maka
dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

270 ll et uoi*u'SymahAt Muhadzdzab



masyhw dalam dua riwayat pendapat, yang dikemukakan oleh

AsySyimzi berikut dalilnya:

Menurut pendapat yang paling shahih, bahwa minyak jenis

ini bukan barang ibawi. Sedangkan pemyataan Imam Al
Haramain dan Al Ghazali bahwa kalangan ulama Irak yang

memufuskan bahwa tidak ada unsur riba dalam minyak ini, tidak

dapat diterima. Bahkan, khilaf dalam kasus ini populer dalam

kitab-kitab kalangan ulama lrak. Wallahu a'lam.

Cabang: Tanah liat arama termasuk barang ribawi,

menunrt pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i. Imam Al Haramain mengutip pendapat ini dari Al Ghazali,

dia menyatakan, fidak ada khilafulama dalam masalah ini.

Di antara ulama yang mengemukakan dua pendapat ulama

fikih As5r-Syafi'i ini adalah Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, dan Ar-
Rafi'i. Sementara tanah liat yang bisa dikonsumsi karena

ketidaktahuan -tanah liat ini disebut khumsanF di sini terdapat

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Menurut pendapat yang shahih, tanah liat ini bukan barang

ribawi. Pendapat ini diputuskan oleh Al Qadhi Husain, Abu Ath-
Thayib, Al Mutaunlli, dan penyusun Al Bayan.lmam Al Haramain

mengutip pendapat ini dari kalangan ulama lrak. Dia men5atakan,

"Syaikh Abu Muhammad menyangsikan masalah ini dan

cenderung mengategorikannya sebagai barang ibawi.u

Al Ghazali men-shahih*an pendapat ini dalam Al Wasith,

bahwa tanah kat khurasani termasuk barang ibawi. Pendapat

madzhab yaitu pendapat yang pertama.
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Cabang: Mengenai status ibawi minyak bunga mawar, di
sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syaf i yang

diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri, pen! rsun Al Bayan, dan ulama
lainnya.

Menurut wajh yang paling shahih menyatakan, bahwa
minyak bunga mawar bukan termasuk barang ribawi. Pendapat ini
di-shahih*an oleh Ar-Rafi'i. Demikian pemyataan jumhur. Ar-
Rafi'i meriwayatkan dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i tentang
kuy,, wangi. Mayoritas ulama memufuskan, bahwa ia bukan
barang nbawi.

Cabang: Menumt kami, tidak ada riba dalam binatang.

Jadi, boleh melakukan jual beli seekor kambing dengan dua ekor
kambing, seekor unta dengan dua ekor unta, dan seekor ayam
dengan dua ekor ayam. Demikian pula hatan lainnya.

Menurut kami, dalam masalah ini tidak terdapat khilaf
ulama, selain pendapat ulama fikih Asyr-Syafi'i yang telah kami
kemukakan dari Al Audani. Pendapat ini syadz darl dha'rf Hal ini
mengecualikan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan
oleh Imam Al Haramain dan para pengikutrya tentang kasus ikan
kecil yang bisa ditelah hidup-hidup, bahwa hewan ini termasuk
barang ribawi, hal ini merujuk pada hukum bolehnya memakan

ikan ini hidup-hidup.

Dalam kasus ini terdapat dua wajh yang telah dikemukakan
dalam bahasan tentang makanan, hewan buman, dan sembelihan,
jika kita berpendapat tidak boleh memakannya dalam keadaan
hidup, dan ia bukan barang ribawi. Jadi, boleh menjual seekor ikan
dengan beberapa ekor ikan, seperti hewan yang lain-
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Jika tdak demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Pertama, yang paling shahih, bahwa transaksi ini

diperbolehkan. Pendapat ini sesuai konsekuensi pemyataan

jumhur.

Kdua, fidak boleh. Pendapat ini diputuskan oleh Al

Mutawalli sebagai rincian hukum tentang bolehnya mengkonsumsi

hetr,ran ini.

Cabang: hnu Ash-shabbagh dan ulama madzhab kami

mengatakan, uTidak ada unsur riba dalam biji buah-buahan, karena

ia bukan makanan lnng dikonsumsi manusia, sekalipun dapat

dijadikan pakan untuk hevuan temak. Hukum biji bijian itu sama

seperti rumput.

Cabang: Tidak ada unsur riba dalam kulit dan tulang

binatang, jika ia bisa dikonsumsi. Pendapat ini fidak memuat khikf
ulama. Di antara ulama yang menegaskan masalah ini adalah Al

Mawardi, karena biasanya kulit dan fulang tidak bisa dikonsumsi.

Cabang: Al Mutawalli dan lainnya mengatakan, uBerbagai

jenis rumput-rumputan yang fumbuh di sahara dan dimakan dalam

kondisi segar (sebagai lalapan), dan puank tangkai anggur, tidak

mengandung riba, karena biasanya ia tidak dikonsumsi-"

***
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Asy-Syirazi *es menyatakan: Selain emas, perak,
makanan, dan minuman unsur riba yang terkandung
fidak haram. Jadi, boleh menjual sebagian barang ini
dengan sebagiannya secara fidak sebanding dan tidak
tunai. Kedua pihak juga boleh berpisah sebelum
terjadinya serah terima.

Demikian ini berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh AMullah bin Amr bin Al Ash, dia
menufurkan: Rasulullah # memerintahku unfuk
mempersiapkan pasukan. Kami tidak memiliki unta.
Beliau lalu memerintahkan aku unfuk mengambil
beberapa ekor unta muda dari harta sedekah. Aku
membarter seekor unta muda dengan dua ekor unta
muda hingga unta dewasa dari aset sedekah.

Diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah, bahwa
dia membeli unta sampai tempo tertenfu dengan harga
2O ekor unta muda. Sementara Ibnu abbas rg membeli
seekor unta muda pejantan dengan empat ekor unta
muda betina-

Ibnu Umar ;g membeli seekor unta funggangan
dengan empat ekor unta tunggangan dan beberapa
unta tunggangan di Rabadzah.

Rafi' bin Khudaij & membeli seekor unta dengan
dua ekor unta, lalu dia memberikan salah safunya, dan
berkata, "Aku akan memberikan yang lain padamu
besok. "

Jual beli kredit dengan pembayaran kredit tidak
diperbolehkan, berdasarkan keterangan yang
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diriwayatkan oleh Ibnu Umar dS bahwa Nabi &
melarang jual beli kali' dengan kali' fiual beli hutang
dengan hutang/jual beli kredit dengan kredit). Abu
Ubaidah berkata, maksudnya jual beli kredit dengan
pembayaran kredit.

Penjelasan:

Hadits hnu Umar bin Al Ash diriwayatkan oleh Abu Daud,

dan dia tidak menanggapinp. Kemungkinan besar hadits ini

menunrbrya, berkualitas haan, seperti ketetapan sebelumnya,

sekalipun sanadnya bermasalah.

Akan tetapi, Al Baihaqi menyatakan, "Hadits ini didukung

oleh hadits shahih. Al Baihaqi meriwayntkan hadits ini berikut

sanadnya yang shahih dari AMullah bin Amr bin Al Ash, bahwa

Rasulullah $ memerintahkan dia unhrk mempersiapkan pasukan.

AMullah berkata, "Kami tidak punya kendaraan." Nabi $
lalu memerintahkan dia unfuk membeli her,r,ran hrnggangan dari

aset sedekah. Abdullah lalu membeli seekor unta dengan dua ekor

unta dan dengan unta betina dari aset sedekah, atas perintah

Rasulullah $. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Danrquthni

dengan sanad yarg shahih.

Sedangkan atsar ynng disebutkan dari Ali :g diriwa5ratkan

oleh Malik dalam N Muonthrha i AqrSpfi'i dalam Musnadrrya

dan Al Umm dengan sanad yang shahih dari Husain bin
Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abu Thalib rg mernbeli unta

berpunuk dtra dengan 20 ekor unta muda sampai tempo tertenfu.
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Akan tetapi, sanadnya terputus dari jalur Husain bin Muhammad
bin Ali. Husain bin Muhammad tidak pemah bertemu dengan Ali.

Sementara atsar dari hnu Umar berkualitas shahih,

diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muuaththa dan AsySyafi'i dari
Malik, dari Naft'. Al Bukhari meriwayatkan atsarini dalam ShahilT

nya secarei muallq.

Sementara ifu, abar dari Rafi' bin Khudaij berkualitas

shahih. Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahibnya secara

muallaq. Adapun hadits larangan jual beli kredit dengan
pembayaran lredit, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al
Baihaqi dengan sanad yang dha'f Masalahnya ada pada Musa bin
Ubaidah Ar-Raba&. Dia periwayat yang dha'if.

Al Qilash bentuk jarnak dari qalsh. Al Qatsn jamak dari
qulush, yaifu unta betina muda, sebagaimana dikemukakan oleh Al
Jauhari dan lainnya.

Redaksi, "Mengambil dari unta betina muda sedekah,"

demikian redaksi yang tercantum dalam Al Muhadzdzab

menggunakan l<ata min, sedangkan dalam Sunan Abi Daud, N
Baihaqi, dan lainnya menggunakan kata fi. Maksud dua redaksi ini,
adalah meminjam unta sedekah sampai tempo tertenfu.

Rahilah, unta yang memiliki induk yang bagus. Rabdzah,

nama suahr daerah yang jaraknya tiga marhalahdari Madinah.

Hukum:

Dalam pasal ini memuat dua masalah:
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Pertana, Selain emas, perak, dan makanan, unsur riba di

dalamnya tidak haram. jadi, jual beli seekor unta dengan beberapa

ekor unta, seekor kambing dengan beberapa ekor kambing, kain

dengan beberapa potong kain, satu srla'kapur atau belerang atau

asytan dengan sahr sia'barang, atau satu kati tenunan dengan

beberapa tenunan sejenis, dan kasus sebagainya hukumnya

diperbolehkan. Penjelasan seluruh kasus ini telah dijelaskan-

Kedua, jual beli kredit dengan pembayaran yang kredit

tidak diperbolehkan. Prakteknya, penjual berkata, "Belilah pakaian

yang dalam tanggunganku dengan ciri-ciri demikian sampai bulan

ini dengan harga dinar yang ditempokan sampai waktu tertenhl."

Pembeli lalu berkata, "Aku terima." Jual beli ini jelas fasid, tanpa

ada l<hilafulama.

Cabangt Madzhab para ulama terkait penjelasan unsur

riba yang terdapat dalam empat jenis barang, laitu gandum, jelai,

kurma kering, dan garam. Dalam masalah ini terdapat sepuluh

ma&hab.

1) Madzhab Ahli Zhahir dan ulama yang sependapat

dengan mereka, bahwa tidak ada unsur riba dalam

selain enatn jenis barang ini, seperti telah diterangkan

sebelumnya.

2l Ma&hab Abu Bakar AMun:ahman bin Kaisan Al

Asham, unsur riba empat jenis barang ini karena ia

dapat dimanfaatkan. Al Qadhi Husain meriwayatkan

pendapat ini darinya.

3) Ma&hab Ibnu Sirin, Abu Bakar Al Audani dari

kalangan ulama madzhab kami, bahwa unsur ribanp
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bersifat jenis. Jadi, haram riba dalam setiap barang
yang dijual dengan jenis yang sarna, seperti tanah
dengan tanah secara selisih; kain dengan dua potong
kain, dan kambing dengan dua ekor kambing.

Madzhab Hasan Al Bashri bahwa unsur ribanya adalah

kegunaan jenis barang. Jadi, menurut Hasan Al Bashri
bahwa jual beli dua pakaian yang harganya sahr dinar
dengan dua pakaian yang harganya satu dinar,

diperbolehkan. Sebaliknya, jual beli sepotong pakaian

yang harganya satu dinar dengan sepotong pakaian

yang harganya dua dinar, haram.

Madzhab Sa'id bin Jubair bahwa unsur riba barang

tersebut, terletak pada adanya kedekatan manfaat. Jadi,
jual beli gandum dengan jelai dengan selisih hukumnya
haram, karena adanya kedekatan manfaat. Jadi, selisih

manfaatnya haram. Demikian halnya jual beli sa!ruran

dengan kacang himash, dan jual beli jawawut dengan
jagung.

Madzhab Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa unsur
riba barang ini adalah karena dia jenis barang yang

wajib dizakati. Jadi, riba dalam jenis barang yang wajib
dizakati, seperti hewan temak, bili-bilian, dan lainnya

hukumnya haram. Dan, tidak haram riba dalam barang
yang tidak wajib zakat.

Madzhab Malik, unsur ribanya karena ia bahan

makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama.

Jadi, riba dalam seluruh jenis makanan pokok dan
dapat disimpan dalam waktu lama hukumnya adalah

4l

6)

7l
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haram. Riba dalam bahan makanan tidak pokok,

seperti buah-buahan, dan bahan makanan pokok 5nng

tidak dapat disimpan dalam wakhr lama, seperti daging,

maka tidak haram.

8) Ma&hab Abu Hanifah, unsur penghamman ribaryn

yaifu ia termasuk jenis bahan makanan yang ditakar-

Jadi, riba dalam seluruh bahan makanan yang ditakar

hukumnya haram, sekalipun ia tidak dikonsumsi seperti

gamping, kaur, dan aspan, adalah haram-

Sementara riba dalam selain bahan makanan yrang tidak

ditakar dan fidak ditimbang, sekalipun dikonsumsi

seperti safarialdan delima, hukumnya tidak haram-

9) Ma&hab Sa'id bin Al Musaryib dan AsySyaf i dalam

qaul qadim, bahwa unsur pengharaman riba dalam

bahan makanan ini yaifu karena dia makanan png
ditakar atau ditimbang. Jadi, riba dalam seluruh

makanan yang ditakar atau ditimbang hukumnp

hamm. Sedangkan barang yang tidak dikonsumsi atau

barang yang dikonsumsi namun tidak ditakar dan tidak

ditimbang, seperti safarialdan semangka, maka ribanya

tidak haram.

10) Unsur pengharamannya karena dia makanan, baik

ditakar, ditimbang, maupun fidak. Tidak ada riba dalam

barang selain makanan, selain emas dan perak-

Demikian madzhab AsySyafi'i dalam qaul iadid yang

shahih.lni juga merupakan madzhab Ahmad, Ibnu Al

Mundzir, dan png lainn5n.
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Dalil yang menguatkan dan melemahkan pendapat Ahli
Zhahir telah dipaparkan. Sedangkan selunrh dalil ulama lainnya

tercover dalam sabda Rasulullah #, Jry "J", etii,lq i,;irl'
'Makanan ifu dengan makanan lainnya diuut 

"u*ru 
,.pudun."

Hadits ini shahih. Penjelasann5n telah dikemukakan. Aspek
dilalabnya telah diterangkan oleh AsySyirazi.

Dalil berikutnya yaifu beberapa atsarini berikut hadits yang
tercantum dalam kitab ini. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi #
membeli seorang budak dengan harga dua budak negro. Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwalatkan dari Anas bahwa Nabi $ membeli Shafiyah

dari Dihyah AI Kalbi seharga tujuh orang budak. Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

hnu Kaisan berargumen bahwa fujuan pengharaman riba
adalah terwujudnya sikap belas kasihan kepada sesama manusia.
Alasan ini ditemukan dalam seluruh ajaran syariat.

Berkenaan dengan pengharaman riba, ulama madzhab Asy
Syafi'i berhujjah dengan atsar dan alasan yang dikemukakan oleh
Asy-Syirazi, juga dengan hadits, "Seorang budak dengan dua orang
budak, dan seekor unta dengan dua ekor unta', dan sebagainya.

Mereka menyanggah alasan ini bahwa argumen tersebut
justru akan mengharamkan seluruh pmktek perdagangan dan
keunfungan.

Ibnu Sirin berhujjah dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit,

bahwa Nabi g bersabda, "Ju. 'J,t r^;gu. Art:-fuI .."lil'

#rts-:,47,* }ir:ie #ur$tt ,aur.)ilti *ur'y!:sti

2go ll ,U Uoi*r'SyarahAl Muhadzdzab



*r,:s-i'e 6y.l*"4{ rrti'oat' ltr 'cial $$ "e.*
dengan etnas, pnuk dengan p@k, gandum dengan gandum, ielai
dengan plai, kurma kering dengan kutma kering, dan ganm

dengan gaftiln, seam sanna, sepadan, dan senh terima langsung.

Apabik jenis ini berbda, maka iuallah sekehendak lalian, jika

ditakukan serah terima seara langsung. 'Hadits ini diriwayatkan

oleh Muslim.

Hadits ini menyebutkan bahwa syarat bolehnya menjual

dengan selisih 5atiu berbeda jenis.

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i berargumen dengan beberapa

hadits dan abar dalam jual beli dua orang budak dengan safu

budak dan beberapa ekor unta dengan seekor unta. Hal ini

mengindikasikan bahwa kesamaan jenis bukanlah alasan

pengharaman riba.

Tanggapan tentang hadits, "Jika ienis ini befrda,"
maksudnya bolehnya jual beli dengan selisih dalam jenis barang

yang berbeda. L-arangan jual beli ini jika jenis dan kuantitasnlp

sama, tidak ada larangan di luar itu.

Hasan berargumen bahwa fujuan pengharaman riba dalam

kadar barang terdapat dalam harga, karena ifu riba dilarang dalam

jual beli barang yang sama dengan harga yang udak sebanding,

seperti larangan riba dalam barang yang sama kadamSra. Ulama

madzhab Asysyafi'i berhujjah dengan keterangan terdahulu. Kami

fidak bisa menerima penganalogian harga dengan kuantitas

bamng.

hnu Jubari berhujjah bahwa manfaat sarna seperti

kuantitas. Ulama madzhab AsySpfi'i menyatakan, bahwa
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statemen ini terbantahkan oleh pendapat nash yang

memperbolehkan selisih bobot dalam jual beli gandum dengan
jelai. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah $, 'Apabila jenis ini
berbda, maka juallah sekehendak kalian".

Ar-Rabi'ah berhujjah bahwa pengharaman riba pada

seluruh jenis ini tidak lain unfuk memoti'.rasi dan menghibur

dengan persamaan kuantitas dan jenis. Harta yang berfungsi

sebagai pelipur lara adalah harta zakat.

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i menanggapi, pendapat ini fasid
dan kontardiktif dengan beberapa hadits dan atsar di depan,

tentang bolehnya jual beli hewan dengan selisih kuantitas. Juga,

fasid difrnjau dari jual beli garam dengan garam, karena ia barang

nbawi berdasarkan nash, sementara sesuai konsekuensi madzhab

Ar-Rabi'ah, tdak ada riba dalam jual beli garam, karena dia bukan
barang ribawi.

Malik berargumen, alasan pelarangan tersebut karena

sangat mirip dengan dalil nash. Alasan ini lebih utama. Ulama
madzhab AsySyafi'i berhujjah dengan sabda Rasulullah W,
" Ketika jenis ini berbda maka juallah sekehendak l<alian. "

Pemyataan Malik kontardiktif dengan jual beli kurma segar,

karena ia termasuk barang ribawi berdasarkan nasrl dan tidak
dapat disimpan dalam waktu lama. Jika ada yang mengatakan,

"Kurma segar akan dikeringkan sehingga dapat disimpan dalam

waktu lama-" Tanggapan kami, "Riba berlaku pada kurma segar

yang belum menjadi kurma kering, atau pada anggur segar yang

belum menjadi kismis."

Abu Hanifah berargumen bahwa timbangan merupakan
patokan unfuk menenfukan kesamaan. Jadi, ia menrpakan unsur
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pengharaman riba. Ulama madzhab Agr$nfi berarsurnen

dengan keterangan terdahulu, bahwa keberadaan takaran sebagai

patokan fldak serta merta menjadi unsur yang mengharamkan

nba. Wallahu a'lam.

Cabang: Madzhab kami memperbolehkan jual beli

sepotong kain dengan dua potong kain dan beberapa potong kain

dari jenis yang salna secara tunai dan kredit. Pendapat ini

dikemukakan oleh Abu Tsaur dan hnu Al Mundzir. Malik dan Abu

Hanifah melarang praktek ini.

Abu Hanifah menyatakan: Tidak ada riba dalam jual beli

sedikit gandum, jelai, dan sebagainSn, seperti sepenuh dua telapak

tangan, dua kali lipat'4n, atau jumlah semisalnya yang biasanya

tdak ditakar

Demikian pula tidak ada riba dalam semangka, terong,

telur, safrjal, delima, dan seluruh buah yang diiual satuan, mengacu

pada kaidah Abu Hanifah sebelumnln, bahwa tidak ada riba dalam

barang yang tdak ditakar dan tdak ditimbang. Sedangkan

menurut madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama, bedakunp

riba dalam seluruh buah tersebut, karena pesan utnutn nash yang

mengharamkan riba.

Cabang: Diperboletrkan i"ul b"li heunn dengan her,ran

yang sejenis secara selisih, seperti seekor unta dengan dua ekor

unta, seekor kambing dengan dua ekor kambing, baik secara tunai

maupun kredit, baik ia lulak sebagai het,tran pengangkut,

tunggangan, konsumsi, dikembangbiakkan, atau sebagai hewan
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potong. Demikian menunrt madzhab kami. Pendapat ini didukung
oleh jumhur ulama.

Mutit mengatakan: Jual beli seekbr unta dengan dua ekor
unta, atau dengan seekor unta, tdak diperbolehkan, ketika
keduanya atau salah safunya hanya layak disembelih, seperti
herr,ran yang fulangnya patah atau hancur, dan sebagainya. Sebab,
her,van seperti ini hanSn bisa dimanfaatkan dagingnya. Kasus ini
sarna seperti jual beli daging dengan daging tanpa ditimbang, atau
dagrng dengan her,rnn. Dalil kami adalah beberapa hadits dan atar
yang telah dipaparkan tentang jual beli seekor unta dengan dua
ekor atau beberapa ekor unta.

Cabang: Kami telah kemukakan bahwa madzhab kami,
memperbolehkan jual beli seluruh barang yang bukan makanan,
emas, dan perak, secara sejenis, selisih, dan kredit. Pendapat ini
dikemukakan oleh jumhur ulama.

Abu Hanifah menyatakan: Haram menenfukan tempo
dalam jual beli barang sejenis dari jenis apa pun. Demikian ini
berdasarkan hadits Al Hasan dari Samurah rS, bahwa Nabi .s
melarang jual beli her,rnn dengan hewan secara kredit. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lbnu
Majah.

At-Tirmidzi menyatakan: Hadits ini hasan shahih.

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia menuturkan: Rasulullah

S melarang jual beli heunn dengan hewan secara laedit.

Ulama ma&hab Asy-Syafi'i berhujjah dengan sejumlah
hadits dan atsar tentang jual beli unta dengan unta se@ra kredit,
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karena ia menrpakan dua pengganti di mana unsur lrang sama

tidak mungkin berkumpul di dalamnya. Jadi, jual beli dalam dua

barang ini secam kredit tidak haram, salna seperti jual beli kain

katun dengan kain sutera sampai tempo tertenfu- selain ifu, dalam

transaksi ini tidak terdapat riba jika dilakukan secara hlnai, begih-r

pula jika dilakukan secara kredit.

Tanggapan terhadap hadits Samumh, dapat ditinjau dari

dua aspek:

Pertama, tanggapan Asy-Syafi'i bahwa hadits tersebut

dha'if.

Al Baihaqi menyatakan: mayoritas hafizh tidak menetapkan

penerimaan hadits Al Hasan secara langsung dari Samurah, selain

hadits tentang aqiqah.

Kedua, praktek ini ditafsirkan bahwa tempo tersebut

berlaku pada kedua pengganti, jadi ia sarna dengan jual beli hutang

dengan hutang. Praktek ini fasid, seperti dijelaskan sebelumnya-

Tanggapan tentang hadits hnu Abbas juga dari dua aspek-

Para hafizhsepakat menilai dha'ifhadits tersebut. Pendapat shahih

menyebutkan bahwa hadits inl mursal, dari lluimah, dari Nabi $.
Di antara ulama yang berpendapat demikian yaifu Al Bukhari, hnu

I(huzaimah, Al Baihaqi, dan yang lainnya.

Ibnu Khuzaimah berpendapat: Pendapat lang shahih

menurut ahli ilmu hadits, bahwa hadits lru mursal.

***
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Ary-Syirazi *B menyatakan: Barang yang mana
riba diharamkan di dalamnya, ada beberapa
pertimbangan. Jika ia dijual dengan jenis yang sama,
maka haram selisih, kredit, dan berpisah sebelum serah
terima.

Ketentuan ini sejalan dengan hadits yang
diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Nabi
g bersabd u, -#u;'y$r t "Ju.'J, t ft$u 4, t :-fu y .+lil'
Ut::.,\r gg l->it;r rif g fii ,b. y+ cpr, $ti ;,flu'i,J;rr:
p,ts- o€ $1 '&, '.tS ir$"i^u,'a.*un emas,'perak

dengan perak, kurma kering dengan kurma kering,
gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, dan garam
dengan gzrram, secerm sepadan dan serah terima
langsung. Jika jenis ini berbeda, mal<a juallah
sekehendak l<alian, jil<a serah terima langsung."

Apabila seseorang menjual barang ini dengan
jenis yang lain, maka di sini ada beberapa
pertimbangan. Jika riba dalam dua barang ini
diharamkan, karena unsur yang sarna, seperti emas,
perak, jelai, dan gandum, maka jual beli dengan selisih
kuantitas diperboletrkan; dan haram jika dilakukan
secara kredit dan berpisah sebelum serah terima. Hal
ini berdasarkan saMa Rasulullah #r, Utb\t 9;j.|.>iA 6$

#rls- o'( $1;*,',"5 t-ili " K"tika jenis ini berbeda, -"L
juallah sekehendak l<alian, jil<a serah terima langsung."
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Apabila dua belah pihak bertransalsi dan
melalrukan kh$pr majelis sebelum serah terima, maka
jual beli ini batal, karena ffiignr sarna dengan
perpisahan.

Seandainp dua belah pihak berpisah sebelum
serah terima, maka akad ini juga batal. Demikian
halnya jika mereka melakukan l<hi57ar.

Apabila dua belah pihak bertransaksi dirham
dengan beberapa dirham dalam tanggungan, dan
mereka saling serah terima kemudian salah safu pihak
menemukan cacat pada barang yang diterima, maka di
sini ada beberapa pertimbangan:

Jika kedua belah pihak belum berpisah, maka dia
boleh mengembalikan barang tersebut dan menunfut
ganti rugi, karena objek yang dijadikan akad berada
dalam tanggungan, dan dia telah menerima sebelum
berpisah.

Jika mereka telah berpisah, maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, boleh mengganti barang tersebut,
karena barang yang boleh diganti sebelum berpisah, dia

iuga boleh diganti setelah ifu, seperti barang pesanan.

Kedua, tidak boleh mengganti dengan barang
lain- Demikian pendapat Al Muzani, karena jika dia
menggantinya berarti telah terjadi serah terima sebelum
berpisah. Tindakan ini tidak diperbolehkan.
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Jika barang . tersebut termasuk barang yang
ribanya diharamkan karena dua alasan, seperti jual beli
gandum dengan emas dan jelai dengan perak, maka di
sini boleh dilakukan dengan selisih, secara kredit, dan
berpisah sebelum serah terima. Demikian ini
berdasarkan ijma' tentang ketidak bolehan barter emas
dan perak dengan makanan yang ditakar.'

Penjelasan:

Hadits Ubadah diriwayatkan oleh Muslim. An-Nasa.,
artinya pemberian tempo. Asy-syafi'i dan ulama madzhab kami
mengatakan: Ketika seseorang menjual barang ibawi, maka di sini
terdapat tiga kondisi:

Pertama, dia menjual barang tersebut dengan jenis yang
sama- Maka, dalam kasus ini dia diharamkan tiga haL selisih
kuantitas, kredit (fidak tunai), dan berpisah sebelum serah terima.

Kedua, menjual barang tersebut dengan jenis yang
berbeda. Akan tetapi keduanya termasuk barang yang ada unsur
riba di dalamnya diharamkan oleh safu alasan, seperti emas88,
perak, gandum, jelai, dan kurma kering dengan gaftrn, minyak
zaifun dengan madu, maka dalam dua jenis barang ini boleh
dilakukan secara selisih, kredit, berpisah sebelum serah terima.
Dalil seluruh kondisi ini terdapat pada apa yang sedang kita bahas.

Ketika kami mensyaratkan serah terima, maka yang
dimaksud adalah serah terima sebelum dua belah pihak berpisah

- 
s8-Redaksi png tepat sehanrsnya, seperti ernas dmgan perak, gandum dengan

jelai, dan setemsnlm. Perhatikan, penyusun tidak menyebutkan kondisiketiga.

288 ll A Uoj*r'SyarahAt Muhadzdzab



yang dapat memutuskan khiyar maplis. Penjelasan lebih lanjut

telah kami paparkan.

AsySSnfi'i dalam pembahasan penukaran mata uang dalam

Al Umm dan ulama madzhab kami mengatakan, bahwa tidak

masalah kedua belah pihak berada di majelis dalam unktu lama,

juga tdak mengapa mereka berada lama di majelis sebagai

pelancong, sekalipun wisata ini berlangsung lama dan berada jauh

dari majelis akad, kemudian mereka melakukan serah terima

sebelum berpisah, maka jual beli ini sah karena tidak adanya

perpisahan.

Seandaiqn salah satu pihak menjual dinar dalam

tanggungan dengan sepuluh dirham dalam tanggungan, dan

menyebutkan ciri-ciri seluruhnya, atau di tempat tersebut berlaku

mata uang yang dominan, sementara dua alat fukar ini belum ada

di tempat, kemudian mereka mengirim orang yang dapat

menghadirkannya, atau pergl untuk mengumpulkan keduan3n, dan

terjadi saling serah terima sebelum berpisah, maka jual beli ini sah;

dan selamat dari riba.

Seandainp dua belah pihak atau salah satun1p

meunkilkan, dimana terjadi serah terima sebelum perpisahan dua

wakil yang mengikat akad, maka hal ini diperbolehkan, namun jika

tidak terjadi serah terima, maka perwakilan ini Udak boleh.

Ketika kedua wakil berpisah sebelum serah terima dan

terjadi serah terima, maka akad tssebut batal, dan mereka

berdosa atas tindakan tersebut-

Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama madzhab kami mengatakan:

Praktek ini menjadi riba yang berlaku seperti jual beli barang ribawi
secara kredit. Perpisahan mereka tidak bisa membebaskan mereka
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dari dosa, sekalipun akad ini batal. Seperti halnr akad berikut
selisih kuantitas hukumnya batal dan kedua belah pihak berdosa.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa apabila
dua belah pihak kesulitan melakukan serah terima barang di
majelis, dan mereka hendak berpisah, maka mereka harus men-
fasakh akad sebelum berpisah, agar tidak berdosa.

Apabila masing-masing pihak telah menerima sebagian
barang yang dijadikan akad dan mereka berpisah sebelum
menerima sisanya, maka akad barang yang belum diterima batal.
Mengenai batal tidaknya akad atas barang yang telah diterima,
disini terdapat dua riwayat yang telah dipaparkan sebelumnya,
dalam kasus orang yang membeli dua budak, lalu salah safunya
rusak sebelum serah terima.

Menurut ma&hab, akad tersebut tidak batal, jusktr sah.
Wallahu a'hm.

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami mengatakan: Ketika
dua belah pihak melakukan lfiiyar majelis sebelum serah terima,
maka kasus ini seperti bfrtqus shafqah (pembedaan akad;ual beli).
Jadi, akadnya batal, sesuai alasan yang dikemukakan oleh Asy
syirazi. Demikian ini pendapat madzhab yang juga diputuskan oleh
jumhur.

hnu Surai; mengatakan: Akad ini tidak batal berdasarkan
bunyi teksfual hadits, karena praktek ini disebut serah terima
secara langsung.
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Sampar di sini akhir hrlisan Syaikh 7,al<arQa Yahya bin

Syaraf An-Nawawi. Dia telah wafat. Semoga Allah merahmatinyn,

memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah

melimpahkan shalawat dan salam sejahtera kepada penghulu kita,

Muhammad, dan keluarga beliau. Cukuplah Allah sebagai wakil

bagi kita, dan Dialah sebaik-baik wakil.

***
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Dengan menyebut narna Allah Yu'g Maha pengasih ragi Maha
Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. semoga Ailah
melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad $,
keluarga, dan pam sahabatrya dengan shalawat dan salam yang
seban5nk-banyaknya.

Syaikh AI Imam Syaikhul Islam, panutan para tokoh,
pemersafu pam mujtahid, hakim terkemuka kaum muslimin,
Taqiyddin Abul Hasan bin AMul Kafi As-Subki - semoga Allah
memberikan surga kepadanya - dia berkata;

segala puji bagi Allah yang dengannya semua kebaikan
menjadi sempuma dan menghasilkan sesuatu yang bermanfat.
Dengan karunia-Nya cahaya-Nya menjadi terang. saya memuji-
Nya dengan pujian yang mengakui kelemahan dan kekurangan
saya- saya memuji-Nya dengan prinsip saya tidak akan berhitung
pujian itu dan memohon ampunan kepada-Nya. sala bersaksi
bahwa tiada IIah selain Allah satu-satu-Nya yang tidak ada sekutu
baginya. suatu kesaksian yang menerangkan keimanan dan
menampakannya. saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah
hamba dan Rasul-Nya yang diutus sebagai pemberi kabar gembira
dan pemberi peringatan serta meridhai para sahabatrgra.

Para sahabat saln dan orang-orang yang mencintai saya
telah memotivasi saya unfuk menyempumakan gnrah At
Muhadzdzab, karya syaikhul Imam Al Allamah seperti ilmunya
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parur ahli zuhud, panutan ahli ibadah, safu-safunya pada

zamarulra, l,ang menghidupkan ilmu para ulama terdahulu,

penyampai sunnah para ulama shalih, Abu Zakaria An-Nawawi &.

Dororrgan dan motivasinya cularp lama untqk menyempumakan

buku ini.

Dalam menjelaskan buku ini saya meletakkan sebagian

narna di depan dan kadang meletakkannya di belakang. Saya

bemsaha mempermudah redaksinya dan melihat sebagai sesuatu

yang mudah, dan ihr tidak ada halangan. Namun demikian,

terkadang ada juga kendala yang saya alami agar sal16 fidak salah

dalam menjelaskannp dan berbuat fidak baik padanp. Saya

menjelaskan apa yang perlu diperielas, mendulcung pendapatrya,

dan berusaha semaksimal mungkin menyenrpumakan qprahnp,

sehingga saln hanrs mempermudah setiap pefnaharnan yang sulit

dicerna.

Tidak dapat diragulGn lagi bahu/a dalam menyempumakan

penyusunan buku ini diperlukan tiga keahlian, yaihr:

Perbma, foh.rs dan bekeria sepenuh hati dan memiliki

waktu gnng cukup. Dalam hal ini beliau (lmam Naurawi) telah

diberi kebenrrhngan lpng lebih dari anlnrp, sehingga beliau tidak

memiliki kesibukan lain unhrk mengurus dirinln dan keluarganya.

Kdua, kemampuan mengumpulkan buku-bulfl.l sebagai alat

banh.r unfuk mempertimbangkan dan menelig pendapat para

ulama. Dalam hal hi, beliau banyak memiliki kesempatan

mendapatkan buku-buku tersebut, karena mudahnya

mendapatkanrya di negaranya kala ihr,

Ketiga, niat 5nng hrlus, banyak bersikap wara', anhud, dan

amal shalih yang telah menerangi hiclupnya. Beliau termasuk

orang lrang menyimbangkan ketiga kernampuan ini. Jika

kemampuan ini telah ada pada diri seseorang' maka dia sekali-kali
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tidak akan pemah mengalami kehinan. Kita memohon kepada
Allah, semoga mempertaiki niat kita dan memberi kita
pertolongan-Nya.

saya telah melakukan shalat istikharah kepada Allah & dan
menyerahkan umsan ini kepada-Nga. Kepada-Nya saya juga
bersandar dalam segala umsan. saya berkata dalam hati, semoga
berkat amal shalih penulis buku ini dan niat fulusnya, Allah akan
memberikan pertolongan-Nya kepada saya. sungguh Dia memberi
petunjuk ke jalan yang lurus kepada orang yang dikehendaki-Nya.
Jika Allah memberikan pertolongan unfuk menyempumakan buku
ini, maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan karunia dari
Allah & berkat amal shalih penulis buku ini dan niatrya yang tulus,
sebab tujuannya adalah memberikan manfaat sebanyak-banyak
kepada manusia.

Saya memulai menjelaskan buku ini dengan memohon
pertolongan kepada Allah, pasrah dan berlindung kepada-Nya,
bahwa tiada daya dan upaya kecuali karena Ailah. Dia cukup
bagiku. sebagai sebaik-baik penolong. Hanya kepada-Nya saya
memohon agar mengampuni segala dosaku dan dosa kedua orang
tuaku, keluargaku, gunr-guruku, dan semua saudaraku. semoga
buku ini bermanfaat selamanya hingga hari kiamat.

Di sini saya akan menyebutkan materi yang menjadi acuan
saya ins5n Allah. Di antaranya ada yang berasal dari saya sendiri
dan telah sempuma penlusunannya. Di antaranya juga ada yang
berasal dari saya dan baru saya mulai di sini sekarang. saya beri
judul buku-buku tersebut berdasarkan buku N Muhadzdza6yaifu:

1. Kitab Fawa'id Al Muhadzdzah l<anlaAbu Ali Al Fariqi,
murid penulis.

2. Slarah l<itab thun'id At Muhadzda4 lGrrn Abu Said
bin Ashrun.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kitab Bayan Ma,Asykala Fil Muhadzdza4 karya Abu Al
Husein Yahrra bin Abu Al Khair bin Salim Al Imrani.

Kitab k-Subl Amma ftl Muhadzdab Mnal Asyl<al

karya Al Imrani juga.

Kitab Tajrid $awahid Al Muhadzdab, kuryu

AMullah bin Muhammad bin Abi Ali Al Qal'i.

Kitab Al Mustaghib Fil Muhadzdza6, karSra Al
juga.

Abu

Qal'i

Kitab Al Wafi Bith-Thalab Fi $arhil Muhadzdzab,karw

Abul Abbas Ahmad bin Isa bin Abu Bakar Abdullah.

Kitab At-Taliqah Fi $nrhil Muhadzdza4 karya Slraikh

Abu Ishaq yang dikenal dengan sebtrtan Al lraqi.

9. Kitab At-Tabrub Alal Muhdzdza4 kar!,a Abu Mu'in.

10. Kitab Al Fash Al Mthadzdab Fi Gharib Al
Muhadzdzab,l<arya hnu Abi Ashrun.

11. Kitab Al Mu'khilzat, kar5a Jamaluddin bin Al Badri.

12. Kitab Sgnh Msykilat di antaranya, lrar!,a Abu Al
Hman Ali bin Qasim Al Haltoni.

13. Kitab Fi Musykikt Al Muhadzdab, penulisnya tidak

diketahui.

14. Demikian iuga dengan kitab lain4a

15. Kitab GhaSntul Muftd Wa Niha3ntul Mustafid Fi
Ikhtuaatil Muhadzdzab, kurln Abu Muhammad

Abdullah bin Yahya Ash-Sha'bi.

16. Kitab lainnya yang tidak diketahui.

17. Kitab Tafsir Musykitat Minat Muhadzdzab, yang

disunting oleh hnu Ad-Duni.
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18. Kitab AaTankit, karya Ad-Damanhuri.

19. Kitab Al Mutbhab Fir-Raddi 'Alaihi, kaq/a Hamzah bin
Yusuf Al Hamawi.

20- Kitab Lughatul Muhadzdzad penulisnya tidak diketahui.

21. Kitab, karya hnu Bathis.

22. Ktab Syanh Al Muhadzdae karya Abu Amru Al
Marini yang disebut dengan "Al Istiqsha..,,

Adapun kitab-kitab yang berafiliasi kepada madzhab adalah
sebagai berikut

23. Kitab Al Umm, kuryu Imam AsgrSyafi'i

24. Kitab Al Imla ', karya Imam AsySyafi,i juga. Saya
menemukannya dua jilid kedua dan ketiga.

25. Kitab Mul<hbshar At Muzani.

26. Kitab Mul<hbshar Al Buytthi.

27 . Ktab Slnrah Mukhtashar Al Mtzani, kuryu Abu Daud
dan Syarahnya, karya Abul Hasan AI Jauzi.89

28. Kitab Slnnh Al Mutrhtashar Min S5nrh Ta,liq Ath-
Thabari, karya Abu Ali bin Abu Hurairah.

29. Kitab At-Talkhish, karya hnu Al eash.

30. Kitab Al Mftah juga, karya hnu Al eash.

31- Kitab Syarah Al Miftah, kur!,a salamah bin Ismail bin
Salamah Al Maqdisi.

32. Kitab stnnh Al Mifbh lainnln dan tidak diketahui
penulisnya.

33. Kitab Al Maulidar, karyra hnu Al Haddad.

8e Abu A Hasan AIi bin Al Husein Al Jauzi.
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Sedangkan di antara kitab-kitab ulama lraq dan para

pengikutnya adalah:

34. Kitab Ta'liqah, karya Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini.

35. Kitab Adz-Dzakhinh, karya Al Bandaniji.

36. Kitab Ad'Dariq, kuryu Syaikh Abu Hamid j.rgu.eo

37. Kitab Ta'liqah, karya Al Bandaniji juga.

38. Kitab Al Majmu ', karya Al Mahamili.

39. Kitab Al Ausaath, kurya Al Mahamili.

40. Kitab Al Mugni', karya Al Mahamili.

41. Kitab Al-Lubab, karya Al Mahamili.

4z.Ktab At-Tajnd karya Al Mahamili.

43. Kitab Ta'liqah, karya Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-
Thabari.

44. Kitab Al Hawi, karp Al Mawardi.

45. Kitab Al lqnai karya Al Mawardi.

46. Kitab Al-Iathif, kuryu Abu Al Hasan bin Khairan.

47. Kitab AbTaqrib, karya Salim.

48. Kitab Al Mujarad, karya Salim juga.

49. Kitab N Kifagah, karta Salim juga.

50. Kitab Al Kifa5nh, karya Al Abdari.

51. Kitab At-Tahdzib, karya Nashr Al Maqdisi.

52. Kitab Al lkfi.

90 Saya tidak menernukan kitab karya Syaikh Abu Hamid Al Asfirayini dengan
nama ini- Namun yang dikenal adalah ldtab At-Ta'liqah. Wallaahu a'lam.
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53. Kitab SWnh Al Is5anh, karyanp juga.

54. Kitab Al KifaSah, karya Al Muhajiri.

55. Kitab AATalqin, karya hnu Suraqah.

56. Kitab Tadmib Al Aqsan, karya Al Mur'isyi.

57. Kitab Al l{afi, kurya Az-Zubaidi.

58. Kitab N Mutharihaf, karya hnu Al Qaththan.

59. Kitab AsySyaft, karyu Al Jurjani.

60. Kitab At-Tajri4 karya Al Jurjani juga.

61. Kitab Al Mu'ayah, karya Al Jurjani juga.

62. Kitab Al Ba5an, kuryu Al Imrani.

63. Kitab Al Intishar, karya hnu Abi Ashnrn.

64. Kitab Al Murcyil kuryu hnu Abi Ashrun juga.

65. Kitab At-Tanbih.

65. Kitab Al Isyarah, karyanya juga.

67. Kitab ,4s5t Syamil, karya Abu Nashr bin Ash-Shabbagh.

68. Kitab N Uddah, karya Abu AMullah Al Husein bin Ali
Ath-Thabari.

69. Kitab Al Bahaa karya Ar-Ruyani.

70. Kitab Al Hufuh, kuryu AsySyasyi.

71. Kitab Al Hufuah, karya Ar-Ruyani.

72. Ktab At-T;nbih, kuryu penulis buku ini.

73. Kitab S!/arah At-Tanbih,karya lbnu Yunus.

74. Kitab S!,amh At-Tanbih, I<ar5la syaikh kami Ibnu Ar-
Rif'ah.
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75. Kitab Daf'ut-Tamwih An Musykilatin Tanbih, kurya

Ahmad bin Kutasib, dan berbagai kitab lainnya yang

dikenal sebagai penjelasannya.

Adapun di antara kitab-kitab Ulama kharasan dan para

pengikutnya adalah sebagai berikut:

76. Kitab Ta'liqah, karya Al Qadhi Husein.

77. Kitab Al Fatawa, karyanya juga.

78. Kitab As-Silsilah, karya Al Juwaini.

79. Kitab N Jam'u Wal Farq, karyanya juga.

80. Kitab An-Mhayah, karya Imam Al Haramain.

81. Kitab At-Tadznib, karya Al Baghawi.

82. Kitab Al lbanah, karya Al Faurani.

83. Kitab Al Umdah, karya Al Faurani.

84. Kitab Tatimmatul lbanah, karya Al Mutawalli.

85. Kitab Al Basith.

86. Kitab Al Wasith.

87. Kitab Al Wajiz.

88. Kitab Al l{hulashah.

89. Kitab SWnh Al Wasith, karya syaikh kami hnu Ar-
Rif'ah.

90. Kitab Isykalatul Wasith."

9L. Kitab Al Wajiz,karya Al Ajili.

92. Kitab Hawasyi Al Wasith, karya hnu As-Sukkari.

93. Kitab Isykalatul Wasith, karya hnu Ash-Shalah.

94. Kitab Asy-Syarah Al KabA, karya Ar-Rafi'i.
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95. Kitab AslrSWrah Ash-Shaghir, karyanya juga.

96. Kitab At-Tahdzib, karyanya juga.

97 . Kitab Ar-Raudhah, karya An-Nawawi.

98. Kitab Mul<htasharul Mukhtashar, karya Al Juwaini.

99. Kitab $nrah Mukhtasharul Mul<htashar, yang disebut

dengan "AI Mu'tabar."

100. Kitab Al MuharrA.

101. Kitab Al Minhaj.

102. Kitab Tad*iratul Alim, karya Abu AIi bin Suraij.

103. Kitab Al-Lubab, karya AsySyasyi.el

Dan di antara kitab-kitab para sahabat kami yang ditulis
belakangan adalah:

104. Kitab Al Islraf karya hnu Al Mundzir.

105. Kitab Al Kifa5ah Fin-Nazhar, karSn Ash-Shaidalani.

106. Kitab Al Ghaniyyah, karya Al Juwaini.

107. Kitab An-Nukat, karya Syaikh Abu Ishaq, penulis.

108. Kitab Ma'khadz An-Nazhr karya Al Ghazali.

109. Kitab AtTahshin, ka4nrya juga.

e1 Dia b€rkata dalam ths1,t ,4zh-Ztwun: Tadzl<imtul Atan Wa hq,aadut
Muta'allim, dalam pernbahasan masalah cabang karya Imam Abu Hafash umar bin
Ahmad yang dik€nal dengan nama hnu suraij Agrslafi'i. saya mendapatkan dalam
6*u Thabqat Ast&af it/tal\ kaqa lbnu As subki, bahua dia terrnasuk di antara
reformer di penghujung abad ketiga. Amruddin dalam fiqih, Al As.ru'ari dalam
ushuluddin, dan An Nasa'l dalam hadits. Dinyabkan dalam buku wafaghl A'pn
kaqa hnu Khalkan dalam biograft, bahwa dia wafat pada bnggal 5 jumadal ula tahun
305 H- Ada yang mengatakan, pada hari senin tanggat 25 Rabiul Awal di Baghdad
dan dikuburkan di kamamp di suvrniqah Ghalib di delet daemh At Karakh dan
r.lmumlra 57 bhun dan 6 bulan.
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110-'Kitab Ar-Ru'ya, karya Al Kiya.

111. Kitab Ba dhu MufradatAhmad,karya Al KiSra.

112. Kitab Ta'liqah, karya Asy-Syarif Al Maraghi.

113. Kitab Tu'liq, karya Al KamalAs-Samnani.

114. Kitab Ru'usul MasaV,kan1aAl Mahamili.

1 15. Kitab Samthul Masa'il, l<aryaAt-Tabrizi.

115. Kitab Mukhtashar, karya At-Tabrizi.

117. Kitab Al l{hawathir Asy-S5nifah, karya Humam bin

Rajiullah bin Saraya.

118. Kitab Hqiqatul Qaulain, karya Ar-Ruyani.

119. Kitab Al l{afi fi S5nrh Mul<hbshar Al Muani, k rya
Ar-Ruyani.

120. Kitab At-Targhib, karya AsySyasyi.

121. Kitab Adz-Dal<ha'ir.

l22.Ktab Ta'liqah, karya Al Bandanili.

Dan di antara kitab-kitab ulama yang menentangnya dari

madzhab Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

123. Kitab S5nrhul Hidayah, kuqn Al Farghani Al
Marghinani Al Wasdani.

L24. K;rtab Al Jami' Ash-Shaghir.

125. Kitab Al Wajiz, karya Al Khadhiri.

Di antara kita yang ditulis dari ma&hab Imam Malik adalah:

126. Kitab At-Talqin, karya Al Maziri.e2

92 Di antara hul yang aneh, bahwa dinyatakan dalam cetakan Al-Maqlaayii!.h

dengan lafazh "Al Mawardi." Padahal ketika saya berkuniung kepada Imam Besar
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L27. Ktab S5nrhur-Risalah, karya AI Qadhi AMul Wahhab.

128. Kitab At-Tahdzib, karya Al Baradi'i.

L29. Ktab At-TahshiL

L30. Kitab Al Bayan, karya Ibnu Rusyd.

131. Kitab Ta'ligah, karya Abu Ishaq At-Tunisi.

Di antara kitab yang dihrlis dalam madzhab Imam Ahmad
adalah:

Syaikhul Azhar, Dr. Muhammad Al Fahham yang bermadzhab Maliki, sebelum menjadi
grand sgraihh Al-Azhar, saya bertan5ra kepadanya, "Apakah dalam madzhab Maliki ada
ulama yang bemama Al Mawardi?" Dia menjawab, "Tidak, barangkali yang dimaksud
adalah Al Madri. Di sini, dalam cetakan Al Qal'ah saya memperbaiki lafazh itu dan
saya memperingatkan k"puda pemilik percetakan itu, tetapi dia fidak memenuhi
permintaan saya dan mengabaikannya, dan dia tetap menulis "Al Mawardi." Di sini
kami mentahqiqnya dan menjelaskan apa yang telah berlalu dari dua cetakan
sebelumnyra.

Jika Imam As Subki menyebut "At Talqiin" maka ini adalah kar5ra Abu Muhammad
bin AMul Wahhab bin Ali Ats Tsa'labi Al Maliki, eadhi Baghdad grang wafat pada
ta}:nn 422 H. Ibnu Farhun berkata, "Dalam madzhab Maliki tdak ada kitab yang
sepertinya. Sedangkan kar!,a Al Maziri adalah kitab "Al Mu'iin Alat Talqiin." Sebagai
syarah (penjelasan) buku ini diterbitkan dalam beberapa jilid. Ada yang mengatakan,
"Tiga Puluh Jilid." Sembilan di antaranya terdapat di Perpustakaan Al Qurawiyryiin di
Vas, dan di antaranSn ada 5nng terdapat di Az-zaituni!,ah. Demikian juga sebagiannya
terdapat di perpustakaan Al Asyuuriyah dan lainn5ra.

Al Maziri adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Umar bin Muhammad At
Tamimi, yang dikenal dengan nama Al Maziri, sebagai penisbatan kepada nama
daerah Messara, pifu daerah pertama yang dikuasai oleh tentara penalduk di bawah
pimpinan Al Qadhi Asad bin Al Farrat pada Rabi'ul Awal tahun 212- Daerah ni
kernudian ditaklukkan oleh Roger raja Norman dari tangan Abdullah bin Al Hawwash
akhir raja Ath Thawaif di Shaqligah tahun zt64 H. Karena itu, kekuasaan Islam lalu
terpufus darinya, dan sebagian kaum muslimin mernilih b€rhijmh dan sebagian masih
ada yang menetap di sana di bawah jaminan Pemncis hingga awal abad ketujuh.

Ayah Al Maziri termasuk orang yang berhilrah bersama orang lang hijrah ke
Tunisia, karena dianggap sebagai daerah yang paling dekat dengan Messara.

Imam Al Maziri r,vafat pada tahun 536 H dalam usia 85 tahun di kota Al Mahdiyah.
Kemudian jasadngra dipindahkan ke Almonstair yang merupakan kuburan orerng-onmg
shalih, para ulama, para zuhud dan ahli ibadah. Tempat ini sering dijadikan tempat
ziarah oleh penduduk Afrika ketika ditimpa musibah.

Dimngkum dari kitab Nauabighul Magfuib, karya AI Allamah Hasan Husni AMul
Wahhab (Komite Peneliti Kebudayaan Arftka) di Tunisia.
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132. Kitab Al Mughni Fi Syarh Al Kharqi, karya Abu

Muhammad bin Abdullah bin Quddamah Al Maqdisi,

dan ini termasuk kitab terbaik menurufurya.

133. Kitab Al Atsar, karya hnu Abi Syaibah.

Di antara kitab yang ditulis dalam madzhab Imam Azh

Zhahiriyah adalah:

134. Kitab Al Mahalli, karya lbnu Hazrn.

135. Kitab Al Muwadhdhih, karya Abul Hasan bin Abi Al
Mughlis.

Dari kitab matan-matan hadits:

136. Ada dua bagian, di antaranya ada yang terdiri dari

beberapa bab, seperti kitab Al Muwaththa'."

137. Kitab Musnad AsySyafi'i.

138. Kitab Sunan AsySyafi'i.

139. Kitab Musnad Ad-Darimi.

140. Kitab ShahihAl Bukhari.

141. Kitab Shahih Muslim.

L42.Ktab Sunan Abi Daud.

143. Kitab Sunan An-Nasa'i.

144. Kitab Jami' At-Tirmidzi.

145. Kitab Sunan hni Majah.

146. Kitab Sunan Ad-Daraquhtri.

147. Kitab Al Musbdrak, karyn Al Hakim.

148. Kitab At-Taqasim Wal Anvni karya Ibnu Hibban.

149. Karya Ibnu Hibban yang memiliki susunan khusus.
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150. Kitab Shahih, karya Abu Awwanah.

151. Kitab As-Sunan Al Kabir, karya Al Baihaqi.

152. Kitab Ma'ifatus-Sunan.

153. Kitab Al Atsar, karyanya juga.

154. Kitab As-Sunan Ash-Shaghir

155. Kitab Al Ahkam, karya Abdul Haq.

Di antaranya juga ada dalam kitab-kitab musnad.

156. Kitab Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi.

157. Kitab Al Muntakhab, dali Musnad Abd bin Hamid.

158. Kitab Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah.

159. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

160. Kitab Musnad Ahmad bin Muni' Syaikhul Mahdi.

161. Kitab Al Mujam, karya Ath-Thabrani.

Di antara kitab para perawi hadits dan ilalnya:

162. Kitab Mu'jam Ash-Shahabah,karya hnu AMil Bar.

163. Kitab Al Isti'ab lish-Shahabah,karya hnu Abdil Bar.

164. Kitab Udul Ghabah fi Ma'rifatish shahabah, karya

hnu Atsir.

165. Kitab Taril<hul Bukhari Al lkba.

156. Kitab Taril<hul &tl<hari,4sh-ShaghA, lorlra hnu Addi.

167. Kitab Tbdkh lbni'Abi Klnfrm. ,

168. Kitab Al Janh Wat-Ta'dil,leryalbnu Abi Hatim.

169. Kitab Al lhmil, karya hnu Addi.

170. Kitab Adh-Dhuafa' Al Matutkin, karya Al Bukhari.
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171. Kitab Adh-Dhuafa' Al Matutkin, karya An-Nasa'i.

172. Ktab Adh-Dhuafa', karya Al Aqili.

173. Kitab Adh-Dhuafa ', karya hnu Syahin.

174. Kitab Ats-Tsiqal karya Ibnu Hibban.

175. Kitab Taril<h Naisabur, karya Al Hakim.

176. KiAb Tarikh Baghdad, karya Al Khatib.

177. Kitab Dzailuhu, karya hnu Al Madini.

178. Kitab Dailuhu, karya hnul Bukhari.

179. Kitab N'Ilal.

180. Kitab Ath-Thabaqa( karya Muslim.

181. Kitab Adh-Dhuafa', karya hnu Abi A1ryub At-Tamimi.

182. Kitab Ath-Thabaqat Al Kubra, karya hnu Sa'ad.

183. Kitab Ath-Thabaqat Ash-Shughra, karyanya juga.

184. Kitab hnu Al Qaththan pada Al Ahkam.

185. Kitab Sytruhul Hadits AbTamhid, karya hnu AMil
Bar.

186. Kitab Al Istidzl<ardan Al Muntaqa,lloirya Al Baji.

187. Kitab Al lkmal, karya Al Qadhi lyadh.

188. Kitab Syarah Muslim, karya An-Nawawi.

189. Kitab S5nrhul 'Umdah, karya hnu Daqiq Al lid.

Di antara kitab bahasa adalah:

190. Kitab Ash-Shahhah.es

191. Kitab Al Muhkam.ea

e3 Ash-Shahhah, karya Al Jauhari.
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192. Kitab Al Gharibin, ka4/a Al Harawi. Wallahu a'larn.

Imam As-Subki & berkata:

Penulis buku ini dan para sahabatrya berkata: Jika pembeli

dan penjual saling memilih di tempat akadnya sebelum adanya

serah terima barang dengan uang, maka ini hukumnya seperti
orang yang berpisah, sehingga akadnya batal sebagaimana yang

telah disebutkan oleh penulis. Ini menurut pendapat ma&hab Asy-
Syafi'i dan dikuatkan oleh mayoritas ulama. Ibnu Surarj berkata,
"Akadnya tidak sah, sesuai dengan hadits Nabi $ secara zhahir.

Karena ifu disebut tangan ke tangan."

Menunrtku (As-Subki), ini adalah akhir dari apa yang
saya dapatkan dari penjelasan Abu ZakariaAn-Nawawi 49. Karena
itu, dengan pertolongan Allah S saya katakan;

Dalam masalah ini ada pendapat versi ketiga, bahwa
perdagangan itu batal, namun pilihannya tetap ada dalam keadaan
itu. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Mawardi. Ada pendapat yang
agak aneh dari para ulama lraq, karena mereka menerapkan
pembatalannya.

Adapun di antara ulama yang menguatkan pendapat itu
adalah Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyb dan dikutip dari
para sahabakrya, Al Mahamili, penulis dan pengikutnya.
Kebanyakan mereka tidak menceritakan perbedaan pendapat hnu
Surarj dan lainnya dalam hal itu, kecuali Salim dalam kitab ,4r-
Taqrib. Dia menceritakannya dan berkata, "Madzhab yang
mengatakan pembatalannya, saya melihat dengan fulisannya
dalam kitab Ta'liqah Abi Hamid." Dia berkata, "Dia
menceritakannya di akhir bab tentang gadai."

ea At Muhkan kart/a Ibnu Sayyidu.
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Sedangkan pengikut Al Maruazi, seperti Al Faurani dalam

kitab l/ tJmdah sepakat dengan pendapat para ulama kaq dan

menguatkan pendapat yang membatalkannya. Mayoritas mereka

mengisahkan dua pendapat meskipun makna dari keduanya

berbeda. Al Qadhi Husein menceritakan pendapat !/ang

membatalkan dan menguatkannya dalam dua judul dari bukunya

dengan meringkas maksud masing-masing dari kedua pendapat

tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan. Hal ini dikuti oleh

penulis l<ttab At-Tatimmah dan penulis kitab At-Tahdzib. Dia

menjelaskan bahwa yang pendapakrya bertentangan adalah Ibnu

Surarj.

Adapun Imam Al Haramain menceritakan dari kutipan

gurunya dan penulis kitab At-Taqnb tentang aspek batalnya

perdagangan dan aspek terjadinya hansaksi dan tidak

menyebutkan pembatalannya. Pendapat ini diikuti oleh Al Ghazali

dalam Al Basith dan Al Wasith dengan tambahan yang

menguatkan terjadinya transaksi. Hanya dia sendiri 1/ang

menguatkan pendapat ifu di antara dua bukunya, dan pendapat ini

disetujui oleh para ulama belakangan, seperti Zainudin Al Halabi,

guru penulis kitab Al Wafi.

Dari dua kutipan pengikut Al Marwazi ditemukan pendapat

ketiga sebagaimana yang telah disebutkan, dan ini juga berteda

dengan pendapat para ulama Iraq dan sekelompok penulis l<rtab Al
Bahr. Dia menghubungkan pendapat pembatalan itu kepada

mayoritas sahabat penulis.

Ar-Rafi'i #S, dia menyebutkan tiga pendapat secara terpisah

di dua judul dari bukunya, dengan memilih tidak memberikan

komentar terhadap keduanya. Dalam bab riba, dia berkata, "Sikap

bingung sebelum memegang barang yang akan dibeli

kedudukannya seperti kedua berpisah dan akadnya batal.
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Pendapat ini berbeda dengan pendapat hnu suraij, sebagaimana
yang dilakukan oleh penulis kitab At-Tahdzib.,

Dalam bab memilih di tempat akad diceritakan ada dua
pendapat: Pendapat Pertama, bahwa pemiagaan itu batal.
Pendapat kedua, bahwa akad jual beli terjadi, sebagaimana yang
dinyatakan oleh Imam Al Haramain. Namun tidak ada peringatan
bahwa masing-masing dari dua pendapat tersebut bertentangan
dengan tujuan tadih dari apa yang dibicarakannya dalam bab riba.
Dengan demikian, batasan dari Ar-Rafi'i pada dua pendapat dalam
pembahasan ini seolah menguatkan sahnya akad jual beli.

sedangkan Imam An-Nawawi egs melakukannya di sini -
dalam bab riba - sebagaimana yang dilakukan oleh fu-Rafi'i dalam
hal itu. Diceritakan dalam bab memilih di tempat akad
sebagaimana yang telah dijelaskan tentang batalnya pemiagaan
dan terjadinya akad jual beli. Dia berkata, "Bahwa pendapat yang
paling shahih dari keduanya adalah terjadinya akad jual beli." Dia
berkata, "Dalam hal ini ada pendapat ketiga, bahwa akad batal
dan dia mengakomodir ketiga pendapat tersebut. Akan tetapi
dengan persepsi bahr,va pembatalannya mempakan pendapat yang
lemah. Di sini dia berkata, "ltulah pendapat madzhab. Sedangkan
perkataannya, "Paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah
terjadinya akad.' Namun ini dapat dikatakan, bahwa pendapat ifu
paling shahih dari kedua pendapat tersebut, dan bukan berarti
paling shahih secara mutlak, sehingga saling tidak menafikan
antara pendapat tersebut dan pendapat ketiga yang bisa jadi lebih
shahih.

Ketahuilah bahwa Ar-Rafi'i &, demikian dengan yang
menjelaskan dalam pasal ini yang mengutip dari hnu suraii,
bahwa akadnya tidak batal dan tidak menjelaskan juga apakah
maksudnya setelah itu adalah terjadinya akad? Atau pemiagaan ihr
batal? Sedangkan tidak adanya pembatalan dapat dibenarkan dari
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kedua pendapat tersebut. Akan tetapi Salim dalam lttab At-Taqrib

dan penulis kitab Al Uddah keduanya menjelaskan secara terang-

terangan dengan mengatakan, "Dari Abu Al Abbas ada safu

pendapat, bahwa akad te4adi dengan hal itu dan tidak batal.

Demikian yang tercakup dalam pembicaraan penulis kitab .4r-

Tahdzib, perkataan Salim dan penulis lttab Al Uddah lebih lelas.

Pendapat Salim dan penulis kitab Al Uddah bahwa

perkataan yang membatalkan adalah pendapat madzhab, kadang

diambil darinya, dengan persepsi bahwa itulah yang difulis oleh

Imam Asy-Syafi'i as. Namun saya tidak melihat masalah ini yang

saya dapatkan dalam tulisan Imam AsySyafi'i, melainkan saSn

.mendapatkannya dalam perkataan Syaikh Abu Hami dan ulama

setelahnya.

Untuk fujuan global dari pengutipan Ar-Rafi'i dan ulama

yang sepakat dengannya dari hnu Suraij, maka terjadilah campur

aduk dengan pendapat guru kami, hnu Ar-Rif'ah dalam kitab l/
Kifayah. Maka perkataan Ibnu Suraij dijadikan seperti pendapat Al

Mawardi. Namun yang benar adalah apa yang saya sarnpaikan

menuntt pendapat ma&hab Hambali, seperti perkataan lbnu

Surarj. Sedangkan menunrt mereka ada beberapa kemungkinan

seperti dalam madzhab kami. Adapun menurut ma&hab Malik

dan Abi Hanifah, maka masalah ini tidak dibahas oleh keduan5a-

Sebab keduanp tidak mengatakan adan3ra memilih di tempat

akad.

Alasan dari Masingmasing Pendapat

Adapun pendapat Srang menyatakan gugurnya pemiagaan,

maka dalam hal ini Al Mawardi berargumentasi, bahrnra pilihan

menyefujui akad dilal$kan setelah meneliti secarct mendalam ienis

akadnya. Barang lnng tetap dipug*g oleh
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menghalangi unfuk diteliti, sehingga ini menghalangi pilihan unfuk
menyetujuinya. Dia berkata dalam l*ab Al Bahr "lni baik dan
bukan seperti yang dikatakan. Sebab pilihan menyetujui akad,
adakalanya telah didahului oleh akad yang sah sebelumnya atau
dia telah menelitinya, jika itu telah disetujui. sedangkan
pengkhususan tempat terjadinya kognplain tanpa lainnya tenfu ini
merupakan sikap main hakim sendiril'

Kemudian hadits "Pembeli dan penjual dapat memilih,,
menunjukkan bahwa pilihan ifu dilakukan sebelum keduanya
berpisah, atau sq$r*seorang dari keduanya berkata kepada yang
lain, "Pilihlah!" orang yang mengklaim bahwa pilihan tetap ada
setelah keduan$a berpisah, maka dia telah mewajibkan jual beli.
sedangkan Imam Asy-Syafi'i cendemng mengatakan bahwa
keduanya berpjpah setelah akad. Karena itu, berpisahnya keduanya
menyebabk$ te4adinya akad secara mutlak. Wallahu a,lam.

Adapun perkataan Ibnu Sumij, maka arahnya jelas. Sebab
syarato'rya adalah barang ifu dipegang atau diserahterimakan
sebelum berpisah, dan ini ada. Sedangkan mengidenukkan hak
pilih dengan berpisahnya penjual dan pembeli dalam setiap
hukum-hukumnya, maka ini dilarang. sebab dinrratakan dalam
syariat Islam adalah adanya persamaan hak pilih dengan
berpisahnya penjual dan pembeli dalam hal te4adinya akad dan
bukan dalam hal diwajibkannya akad dengan hak pilih tersebut,
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya meskipun tanpa
terperinci antara akad riba dan lainnya-

Pengikut madzhab Hanbali berkata, "Disyaratkan serah
terima uang dan barang sebelum terjadinya akad merupakan
justifikasi tanpa dalil dan tidak batal jika keduanya memilih sebelum
melakukan kansaksi selama keduanya belum berpisah. sebab
transaksi bisa terjadi dan sah sebelum diserahkannya uang dan
barang. Kemudian disyaratkan diserahterimakan di tempat akad.
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Tetapi kami menolak masalah ini dalam madzhab kami menurut

pendapat yang lebih shahih. Orang yang menetapkan perkataan

ih.r kepada pendapat tersebut dan mengatakannya sebagai akad

riba dan salam, maka mustahil perkataan yang mengatakan bahua

saling memilih antara pembeli dan penjual membatalkan akad.

Ketahuilah bahwa sebagian dari para sahabat Imam Asy
Syafi'i ada mengatakan, pendapat itu adalah pendapat Imam Asy-

Syafi'i, yaitu tentang sahnya persyaratan yang meniadakan

memilih di tempat akad (khiyarul majelis). Berdasarkan hal ini, jelas

verifikasi perkataan orang yang sependapat dengan lbnu Suraii

dalam masalah kami di sini dan tidak ada jalan untuk mengatakan,

"bahwa dalam hal itu udak te4adi akad riba." Wallahu a'lam.

Pada saat itu saya katakan dalam mengarahkan apa yang

dipilih oleh mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa dalil

disyaratkannya serah terima barang dengan uang adalah sabda

Rasulullah #, "Ta.gan dengan tangan-" l-afazh ini adakalanya

bersifat zhahir, bahwa pembeli memberikan dengan satu tangan

dan mengambil dengan tangannya yang lainnya. Namun

adakalanya juga dilakukan dengan beberapa cara lainnya- Akan

tetapi kami menferivikasi hal itu sesuai dengan perkataan Umar

bin Khattab kepada Malik bin Aus ketika dia membeli sesuahr dari

Thalhah, "Janganlah engkau berpisah dengannya hingga engkau

mengambil barang yang engkau beli."

Jadi perkataan Umar di atas kami jadikan sandaran unfuk

berpisah antara penjual dan pembeli, dan bukan karena

berpisahnya itu sendiri, melainkan karena suafu makna yang

memungkinkan berlakunya hukum kepadanya, yaitu bahwa akad

sebelum berpisah seakan-akan tidak ada, sesuai dengan dalil dari

sabda Rasulullah &, "setiap penjual dan pembeli tidak ada

transaksi antam keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual
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beli memilih-" (HR. Al Bukhari dan Muslim, semuanya dengan
lafazh ini).

Hadits ini menunjukkan bahwa akad yang di dalamnya tidak
terjadi perpisahan antara penjual dan pemberi atau hak saling
memilih dianggap tidak ada, dan bahwa akad setelah berpisah dan
saling memilih tidak demikian. Jika ada serah terima sebelum
selesai memilih pada suafu wakfu, maka di sini hakekat akad tidak
sempuma, dan ini menyempai serah terima yang terjadi pada
unkfu akad, seperti memberi dengan safu tangan dan mengambil
dengan tangan yang lain. Jadi "ini lebih dekat kepada saMa
Rasulullah $, "Tangan dengan tangan." Ini berbeda dengan jika
hal itu dilakukan setelah terjadinya akad.

Sedangkan terjadin5a perpisahan seperti ifu, maka tidak
memiliki makna dan tdak ada dalam syariat Isram yang
menunjukkan hal ifu. sebab serah terima barang dengan uang
sebelumnya secara mutlak sudah orkup. Hal ifu diperkuat menumt
kami, bahwa dalilnya berkenan dengan jual beli yang mengandung
unsur riba png diharamkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan
dipertolehkannya, sebagaimana yang akan kami jeraskan inqa
Allah.

_ Jtu bertentangan antara hak saling memilih dengan
berpisah dan apa yang menyebabkan iidak adanya, maka jelas

harus merujuk kepada asalnya. Sebab bagaimana mungkin terjadi
sesuatu yang bertentangan? syariat Islam tidak menyatakan bahwa
apabila telah terjadi serah terima barang dengan uang sebelum
berpisah maka akadnya S*, dan juga tdak menyatakan
perpisahan sebagai tanda sahnya akad, melainkan hanya
mensyaratkan tangan dengan tangan atau serah terima barang
dengan uang- sedangkan akad dengan adanya saling memilih
antara pembeli dan penjual secara hakekat dan hukumnya telah
ada- Adapun sahnya akad yang mendahului syaratnya tenfu saja
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dilarang. Apabila sebelum adanya saling memilih, maka sahnya

akad png diputusnya seperti akad yang tidak sah sebagaimana

Snng telah kami jelaskan sebelumnlra. Demikian juga hal ifu orkup

dengan diterimanya barang dan uang. Selain ihr, berpisahnya

antara pedagang dan pembeli menunjukkan sempumanya kerelaan

keduanya dan sikap saling memilih yang terang-terangan dalam hal

itu lebih diutamakan.

Jika Anda mengatakan, saling memilih sebelum serah

terima barang dengan uang adakalanya sah dan adakalanya batal.

Jika sah, maka wajib berdampak pada apa yang menjadi hrjuannya

yaifu terjadinf akad, sebagaimana yang dikatakan oleh hnu
Surarj. Jika batal, maka wajib digagalkan dan tetap diperbolehkan

memilih pada saat ifu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al
Maunrdi. Jadi hukum batalnlp akad jauh.

Menunrtlm (As-Subki), Batalnya akad fidak

menyebabkan keduanya saling memilih, melainkan menyebabkan

tidak adanya serah terima barang dengan uang. Salitg memifih ini

menjelaskan kepada kita tuluan waktu yang disyaratkan unfuk

melakukan serah terima barang dengan uang, seperti hanya

perpisahan antara kedtranya. Jadi saling memilih menguatkan

hakekat pertemuan keduanya, karenanln adanp sikap rela lnng
sempurna, meskipun tidak terjadi akad. Wallahu a'larn.

Cabang masalah: Jika kita mengatakan dengan

pendapat hnu Suraij, lalu pembeli dan penjual melakukan serah

terima barang dengan uang setelah ifu sebelum berpisah, maka

akadnya telah sempurna. Sebab akad terjadi dengan *litg
memilih antara keduanya. Sedangkan jika berpisah

sebelum melakukan serah terima bamng dengan uang, maka

akadnya batal. Apakah keduanya berdosa dengan hal ihf
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Imam Al Ghazali, Imam Ar-Raf i, dan Imam An-Nawawi
dalam htab Al Maimu'ini menegaskan dalam bab memilih, bahwa
dengan disefujuinya akad, maka jelas keduanSn melakukan serah
terima barang dengan uang. Jika keduanya berpisah sebelum
melakukan serah terima barang dengan uang, maka akadnya batal
setelah disetujuinya. Namun keduanya tidak berdosa, jika
keduanya berpisah dengan suka rela. Tetapi jika salah safunya
meninggalkan yang lain, akadnya batal dan dia terah berdosa
dengan perginya, karena telah membatalkannya secara sepihak
dan menggugurkan hak orang lain.

Apa yang ditegaskan oleh mereka, bahwa keduanya tidak
berdosa jika berpisah dengan suka rela, ini bertentangan dengan
apa yang dikatakan oleh hnu Ash-shabbagh dan Al Mutawalli.
Imam An-Nawawi mengutip dari para sahabat Imam Aqrsyafi'i
apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berpisah sebelum
dilakukan serah terima barang dengan uang dalam akad riba
menyebabkan keduanya berdosa dengannya, meskipun pilihan ifu
masih ada dan dia melakukan kansaksi jual beli yang mengandung
unsur riba.

Demikian juga hal itu sebagaimana png ditegaskan oleh AI
Qadhi Abu Ath-Tha!ryib Ath-Thabari. Dalam perkataan Imam Asy-
Syafi'i ada yang menunjukkan hal itu. Dia berkata dalam l<fiab Al
Imla' jika pembeli dan penjual berpisah sebelum keduanya saling
menyerah terimakan barang dan uang maka pemiagaannya
menjadi riba dan batal hukumnya jual beli tersebut.

Imam Asy-Syafi'i juga berkata dalam htab At L.Imm, *Jika

seseorang membeli sesuatu, hendaknya dia udak berpisah terlebih
dahulu dengan penjualnya hingga dia menerima barangnya dan
tidak diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, kecuali apabila
jual beli itu batal, kemudian jual beli yang baru ini diwakilkan
kepada orang lain unfuk membelinya."
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Imam An-Nawawi berkata sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnln:

Para sahabat kami berkata, "Jika penjual dan pembeli

berhalangan unfuk menyerah terimakan barang dan uang di

tempat akad, lalu keduanya ingin berpisah, maka keduanya harus

membatalkan akad itu sebelum berpisah agar keduanya tidak

berdosa. Jika ini terjadi di waktu memilih, maka setelahnya lebih

diutamakan tanpa diragukan dan ihr harus keluar perkataan dari

masing-masing keduanya. Dalam hal melakukan pertimbangan dari

keduanya ada Sang mengatakan, bahwa itu haram se@ra mutlak.

Sebab syariat Islam melarang akad ini kecuali apabila serah

terimanya dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan.

Karena itu, masing-masing dari beberapa akad ini dihukumi

sebagai akad riba, kecuali yang ini dan ini. Apabila sSrarat ini Udak

tercapai, maka png terjadi adalah sesuafu png dilarang, karena di

dalamnya terdapat unsur riba, dan riba ifu haram."

Inilah yang menjadi fujuan secara zhfir dari para sahabat

Imam AsySyafi'i, bahwa lafazh hamm ini karena berhubungan

dengan akad riba, seperti perkataan mereka, seorang iski

diharamkan dan dipisahkan dari orang fuanlra, sebelum ada serah

terima, dan berpisahnya keduanya bukan seperti ketika keduanya

membatalkannya. Karena pembatalan, berarti akad itu telah

dicabut, sehingga tidak harus adanya s5raratrsyaratrya. Jika

keduanya belum mencabut akad ifu dan keduanp berpisah, maka

keduanya telah melakukan sesuafu yang bertentangan dengan

berpisahnya dan menjadikan akad itu sebagai akad riba.

Pembatalan akad merupakan hukum syariat Islam png ditetapkan

kepada keduanya. Ada kemungkinan juga bisa dikatakan, "Bahwa

yang dimaksud di sini adalah bukan penghammannla, akan tetapi

ini semua adalah termasuk syarat-q;arat sahn5la."
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As-samarkandi dari madzhab Imam Abu.Hanifah berkata
dalam kitab Al Mathlub Fil l{hitat "Bahwa makna sah dan
rusaknya akad adalah terladinya akad sesuai dengan ketetapan
hukum tertenfu tanpa ada unsur-unsur yang mengharamkan secara
mutlak- sebab jika keduanya saling melakukan jual beli dan
berpisah tanpa ada serah terima barang dan uang, maka keduanya
tidak berdosa. Akan tetapi hukum ini tdak bisa diterapkan
menurut Imam Asy-Syafi'i. Namun menurut kami dapat
diterapkan, yakni dalam hal jual beli makanan dengan makanan.
Saya memahami pendapatnya, bahwa kedua imam tersebut tidak
mengatakan haram secara mutlak. Namun pendapat 5rang pertama

lebih kuat dan lebih mendekati kepada prinsip madzhab syafi'i
yang te.lah disinggung sebelumnya. Dan, ini akan dijelaskan nanti
insya Allah.

Adapun setelah terjadinya akad menurut pendapat hnu
suraij, maka kerelaan keduanya untuk membatalkan akad tidak
berpengaruh, narnun bagaimana keduanya berpisah, ini yang
menguatkan diharamkannya, meskipun keduanya sorDo-sorna rela.
Sebab telah merelakan akad yang dilarang. Jadi
pendapat yang mengatakan haram di wakhr memilih, dan udak
haram membatalkan akad setelah keduanya memilih, merupakan
dua pendapat yang tidak dapat disatukan.

Jika Anda katakan, "Pendapat 5rang tidak mengharamkan
setelah keduanya saling memilih, mereka menyebutkannya sebagai
pencabangan kepada pendapat hnu Suraii, maka bisa jadi
pendapat hnu suraij bertentangan dengan prinsip itu. Karena ifu,
pendapatrya udak mesti disafukan dengan pendapat para sahabat
Imam AsyS5nfi'i.

Menurutku (As-Subhi), Para ulama yang mengatakan
hal itu sebagai pencabangan pada pendapat'hnu suraij, mereka
tidak mengutip pencabangan ifu yang disebutkan darinya,
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melainkan mereka membuat cabang sendiri seperti pada masalah-

masalah cabang dalam ma&hab. Namun demikian, itu dianggap

baik bagi mereka. Kami juga telah mengatakan sebelumnya bahun
perlu diverifikasi pendapat seperti pendapatnya hnu Suraij

tersebut. Jika kita menetapkan suafu pendapat milik Imam Asy
Syafi'i tentang sahnya akad dan syaratrya jika keduanya

melakukan jual beli, narnun keduanya harus saling memilih.

Jika Anda katakan, bahwa jika keduanya masih dalam masa

memilih, maka memungkinkan bagi keduanya unfuk melakukan

pembatalan akad. Kedua sama-sama memiliki cara unfuk

membatalkan akad sebelum berpisah, sehingga fdak
diperbolehkan bagi keduanp berpisah begitu saja. Sedangkan

setelah terjadinya akad, maka tidak ada jalan lain bagi keduangra,

kectrali berpisatu

Menurutku (As-Subki), Setelah terjadinya akad, maka

tidak ada jalan lain bagi keduanga untuk membatalkan akad, dan

pembatalannya terjadi bukan karena pilihan keduanSa seperti

rusaknya barangnya. Jika berpisah, maka keduanya

telah melakukan sesuatu' yang tdak semestinla dilakukan,

meskipun akadnya menjadi batal akibat barang yang rusak

tersebut. Wallahu alan.

Adapun tentang pendapat mereka yang mengatakan bahwa

jika salah safunyra meninggalkan lrang lain, maka dia berdosa

karena dia telah menetapkan apa lnng telah menjadi hak orang

lain. Berdasarkan hal ini, mereka memiliki kaedah, bahvrn jika

keduanya berpisah secara suka rela, maka kduanp udak berdosa.

Dengan pertimbangan, bahwa seseorang tidak dihalangi unfuk

melakukan undakan pada dirinSn sendiri atau pada kepemilikannSTa

dengan cara lrang menguatkan hak orang lain ada padanlra, jika

tindakan itu hukumnya mubah.
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Tidakkah Anda kaahui bahwa budak lang terikat
perjanjian melemahkan dirinya, sehingga hak fuannya menjadi
terputus pada dirinya. Demikian juga dengan suami apabira
menceraikan isbinya sebelum melakukan hubungan badan, maka
hak istri terpufus unhrk mendapatkan mahar darinSa. Har ifu
dilarang apabila fujuannya unfuk melanggar ryariat Islam. Maka
pada saat ifu, keduanSa dilarang unfuk berpisah, karena berisiko
pada tidak terjadinya serah terima barang dengan uang yang
seharusnya didapatkan dengan akad secara sgrar'i dan bebas dari
unsur nba. Wallahu a'larn.

Ini setnua apabila kita membuat pencabangan pada
pendapat hnu Suraij. Jika kita membuat pencabangan seperti

}nns dipilih oleh Al Mawardi, maka pilihan itu tetap ada pada saat
itu. Jika pembeli dan penjual saling menyerahkan uang dan barang
setelah ifu sebelum berpisah, maka akadnya sah dan tetap ada.
Namun keduanya tetap memilih sebelum keduanla berpisah, atau
saling memilih. Demikian yang dinyatakan secara jelas oleh Al
Mar,rnrdi. Wallahu a'lam.

Sdangkan apa yang dipilih oleh kebanyakan sahabat Imam
Aslrsyafi'i, maka fidak ada masalah dalam pencabangaruTa.
sebab sikap saling memilih dikuu dengan perpisahan dari semua
aspeknlra- Namun konsekuensinya keduan5ra berdosa dengannya,
sebagaimana juga berdosa dengan berpisahnya.

Sikap saling memilih lnng membatalkan akad apabila
berasal dari keduanla secara bersamaan, sebab hal itu dapat
mengakibatkan terpufusnya pilihan keduanln, seperti perpisahan.
sedangkan apabila salah safunya memperbolehkan, maka itu
bukan berarti perpisahan, hingga batal dengannya, karena
keduanya masih bemda di tempat akad. Tetapi apabila yang lain
memperbolehkan setelah itu, sebelum menyerahkan uang dan
barang, maka tidak berdosa sebagaimana yang telah dijelaskan.
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Adapun tentang hul$rn dosa karena telah memperbolehkan tanpa

persetujuan, maka ini dipertimbangkan. Ini yang saya katakan dari

pencabangan itu menunrt pendapat mayoritas sahabat Imam Asy-

Slnfi'i sebagai pendalaman yang tidak saya lihat kutipannya.

Wallahu a'hm.

Cabang: Apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu

apabila penjual dan pembeli meninggalkan salah satunya sebagai

pencabangan pada pendapat Ibnu Suraij, dengan asumsi bahwa

orang tersebut tidak mengizinkan kepergiannSa. Demikian juga

yang dinyatakan dalam kitab Al Wasith dan redaksinya tertulis

dalam htab N Basith, "Jika salah seorang dari penjual dan

pembeli melarikan diri dan maksudnya lebih jelas, maka hukumn5n

seperti yang ditetapkan oleh Imam AsySyafi'i dan Imam Ar-Rafi'i

secara mutlak. Sedangkan apabila salah safunya berpisah atas izin

dan persefujuan pihak yang lain, rnaka hukumnya seperti hukum

jika keduanya saling berpisah. Wallahu a'lam.

Cabang= Semua yang telah dijelaskan di atas tentang

perbedaan pendapat mengenai hukum sewa dalam akad yang

mengandung unsur riba dan jual beli yang disyaratkan harus saling

menyerahkan uang dan barang, dan batalnya akad atau terjadinya

dengan hal ifu, atau pembatalan atas suafu hansaksi seu/a, serta

pencabangan masalahnya, maka hukumnya seperti hukum jual beli

salam. Jika Anda menyewakan sesuahr yang disewakan sebelum

Anda mengambil uang sewa, maka Al Qadhi Husein menyebutkan

dua masalah dan membahasnya. Demikian juga dengan Imam

penulis lrotab At-Tahdzib. Wallahu a'latn.

Al Majmu'SyorahAt Muhadzdzab ll grc



Cabang: Jika seseorang menjud harta anaknya kepada

dirinya dalam akad lual beli atau lainnya yang diqnratkan harus

ada serah terima barang dan uang di tempat akad, dan dia

meninggalkan tempat akad itu tanpa ada serah terima, maka

akadnya batal menurut dua pendapat yang ashah (paling shahil).

Sebab, apabila dia meninggalkan tempat akad, maka harus teriadi

akad.

Ada yang mengatakan, "Tidak harus terjadi akad, kecuali

dengan memilih teriadinya akad.u Al Mawardi menyebutkan,

bahura ihr adalah pendapat mayoritas para sahabat kami- Maka

berdasarkan hal ini, dalam jual beli dipertolehkan serah terima

barang dan uang setelah keduaryra berpisah dari tempat akad,

selama pilirhan itu fidak batal, dengan pilihan yang salajamya.

Penulis lfltab At-Tahddb dan kitab .4/ 'tJddah berkata,

"Kami memiliki satr perrdapat tentang pokok masalah tersebut,

pihr bahura dalam akad ini tidak ditetapkan pilihan di tempat akad

sarna sekali. Berdasarkan hal ini juga, png dianggap adalah

tempat akad. Jika salah safunya meninggalkan yang lain, maka

akadnya batal. Demikian 5nng dinyatakan oleh penulis kitab .,4/

'Uddah." Wallahu a'lam.

Cabang-cabang masalah: Sebagaimana kami telah

menq,raratkan adanln serah terima barang dan uang, maka apabila

ditinggalkan karena lupa atau sengaja yang menyebabkan batalnya

jual beli, Imam AsySyafi'i & menulis dalam kJtab N [Jmm "Saq4a

saia apakah keduanya mengetahui batalnla akad d""Satt

dihrndanya serah terima barang dan uang maupun keduan5a tidak

mengetahui." Al Ma,wardi berkata, "Sama apakah hal ifu disengaja

atau terpaksa." Dernikian yang dikutip oleh penulis kitab Al
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Istiqsha' dari kitab Al lidhah. Dan, sagn tidak mendapatkannya

pada selain kitab Al Istiqsha'."

Barangloli Anda berkata, "Para ulama mengatakan adaqn
pe6edaan tentang terputusnga hak pilih dengan

berpisahnla pernbeli dan penjual dalarn keadaan terpaksa. Namun

yang benar adalah hak pilih itu tdak terpufus. Karena mereka

menjadikan kaerpaksaan ihr sebagai halangan. Apaleh di sini ada

halangan? Bagaimana akad dihukumi batal dengan masih adanp
hak pilih yang menunjukkan bahwa keduanln masih berada di

tempat akad? Adapun yang disyaratkan adalah penjual dan

pembeli harus menyerahkan uang dan barang di tempat akad,

bukan yang lainnya, dan perpisahan ifu dilakukan oleh penjual dan

pembeli.

Jika Anda katakan, Imam AsySyafi'i telah menulis, bahwa

lupa dalam hal itu seperti yang disengaja, dan dia merasa bahwa

paksaan ifu seperti pilihan, maka saya menjawab, lupa memiliki

dua gambaran; apabila dia lupa akad dan meninggalkan tempat

akad, kemudian mengingatnya lagi. Dalam hal ini, Imam Al
Haramain berkata, "Tidak diragukan .lagi bahwa pilihannya

terpufus, dan tidak ada alasan untuk menyamakan hal ifu dengan

orang yang melanggar sumpah. Sebab orang yang bersumpah

telah menjadikan sumpahnya sebagai pencegahan, dan sumpah

yang terlupakan tidak memberikan pencegahan."

Selain ifu, apabila ada orang yrang meninggalkan tempat

akad dan secara hukum dia menghilangkan haknr sendiri dengan

lupanya, dan dia melakukannya secara sengaja antara dirinya dan

orang yang memaksan5a, maka gambamn ini apabila dibawa

perkataan Imam AsySyafi'i kepadanya, berarti dikembalikan

kepada orang yang memaksa. Sebab paksaan berhubungan

dengan perpisahan ifu, dan paksaan menjadi gugumlra dengan
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perginln orcrng yang dipaksa, sehingga perpisahan ifu dianggap
tidak ada.

Adapun lupa png disebutkan di atas tidak berhubungan
dengan perpisahan itu. Melainkan perpisahan ifu disengaja,
sedangkan lupa berhubungan dengan akad, sehingga tidak
masalah jika perpisahan yang disengaja itu berdampak pada
pilihannya yang telah lalu.

Adapun jenis lupa yang kedua adalah apabila ada
perpisahan dari pembeli yang dilakukan tanpa sengaja kepadanya,
melainkan karena lupa dan lalai. Jika hal ini memang disebut lupa,
maka perlu dipertimbangkan. Apabila lupa terjadi seperti
gambaran ini, maka bisa jadi dikategorikan paksaan, bahkan lebih
jelas.

Penulis kitab Adz-Dzakha rr berkata, "Tentang orang yang
lupa, sebagian sahabat kami berkata, "Terpufus pilihannya dengan
berpisah karena lupa, sebab dia tidak menyia-nyiakan kecrrali
fujuan itu, dan fujuan ifu tidak berpengaruh, sebab hal itu bukan
suafu q,rarat. Dia berkata, "Dalam hal itu dipertimbangkan, sebab
itu merupakan haknyra yang tetap fidak dia tdak rela iika
digugurkan, maka bagaimana bisa digugurkan?

Ada kemungkinan ini terjadi pada orang Snng dipalsa
berpisah dan tdak boleh salins memilih antara penjual dan
pembeli. Demikian juga pendapahya tentang omng yang tidak
tahu- Dia bemrgumentasi bahwa fujuan dalam perpisahan ifu
apakah diqnratkan atau tdak? Ulama lnng Udak
mensyaratkanngra menankupkan dengan gambamn perpisahan itu.
sedangkan ulama yang mensyaratkan tidak cukup dengan hal itu,
sebab dia tidak dalam keadaan gila. selain itu, karena pilihan itu
berpindah kepada orang lain, dan dia seperti orang yang mati.
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Menurutku (As-Subk), Jika Anda merenungkan

pendapat penulis krtab Adz-Dzakha .rdan itu juga yang dikatakan

oleh sebagian para sahabat sebagaimana yang dikuflpnya, maka

Anda tahu bahwa pendapat ifu muncul pada gambaran yang

kedua, dan pada saat ifu dapat dikuatkan dengan pendapat penulis

htab Adz-Dzal<ha 'ir. Apabila dibawa kepada yang Pertama, maka

pemilik pendapat itu fidak mengena padanya. Apabila ditetapkan,

bahwa perpisahan ihr akibat lupa dan lalai, maka pilihannya tidak

terputus, sehingga akadnln wajib tidak batal dengan berpisahnya,

sebelum ada semh terima barang dan uang. Wallahu a'larn.

Adapun cabang kedua yang dikatakan oleh Al Mawardi &,
maka itu jelas. Sebab ketidaktahuan tentang hukum syariat Islam

tidak menguatkan penetapannya. Pendapat penulis Uitab Adz'
Dzakha '.n yang telah lalu masih dipertimbangkan jika dibawa

kepada ketidaktahuan tentang hukum, dan jelas apa png kami

katakan bahwa pilihannya gugur. Jika dibawa kepada

ketidaktahuan, bahwa akad ifu disebut perpisahan, maka

pilihannya tetap ada. Wallahu a'km.

Cabang-cabang masalah: Imam AqrSyafi'i menulis

dalam kitab.4/ (lmmdan dia berkata, "Orang yang membeli perak

dengan harga lima Dinar setengah, lalu membapr kepadanya

Enam Dinar dan dia berkata, 'Lima Dinar setengah pembalnran

dari saya dan separuhnya sebagai jasa titipan,' maka ini tidak apa-

apa. Dan tidak apa-apa juga, jika dia membeli dariryn dan saling

melakukan semh terima barang dan uang, kemudian

menimbang. Demikian juga tidak apa-apa dia pergi sendirian dan

menimbangnya."

Penulis lfitab Al kSnn mengatakan bahua salah safuqn
harus mengetahui timbangan ifu dan dibenarkan oleh png lain,
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kemudian saling melakukan serah terima bamng dan uang.

Wallahu a'lam.

Imam Aqr$nfi'i berkata, "Tidak apa-apa seseorang

menukar uang Dirham, apabila telah terjadi serah terima, maka

tidak apa-apa jika dia menitipkan kepadanya."

Cabang: Imam AsySyafi'i berkata, "Tidak apa-apa

menerima uang setelah menukamya dan dia membayar atas apa
yang telah diterimanya kepada orang lain, atau orang lang
memberikan fukaran uang membayarkan sisanya kepada orang
lain, lika keduanya belum berpisah dari tempat akadnya, hingga
keduanya telah menerima apa yang menjadi haknya, seperti
menukar dua puluh uang dinar, lalu diserahkan kepadanya sepuluh

dinar, sepuluh dinar sebelum keduanya berpisah. Demikian juga

Imam Al Mawardi berkata, "Tidak mesti dibayarkan semua dalam
sattr kali pembagraran. Wallahu aIan.

Cabang: Jika keduanya be6eda pendapat setelah
berpisah, lalu salah safunya berkata, "Kami berpisah setelah serah
terima," dan yang lain berkata sebaliknya, maka perkataan yrang

dianggap adalah perkataan orang yang mengingkari menerimanga,

dan tukar menukar atau jual beli ifu batal. Demikian lnng
dikatalon oleh Al Mawardi.

Dia berkata, "Jika ada yang mengatakan, 'Tidakkah apabila
keduanya berselisih setelah berpisah tentang terjadin3n akad dan
bataln5ra, maka perkataan yang diterima menurut salah sahr dari
dua pendapat adalah perkataan orang yang mengaku terjadinya
akad.' Jual beli adalah akad lazim, apakah keduanya juga bisa

berselisih tentang serah terima barang dan uang?"
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Ada yang mengatakan, "Perbedaan antara keduanya,

adalah bahwa orang yang mengaku batal akadnya bertentangan

dengan pengakuannya yang mengacu pada fujuan akad. Sebab

tujuan akad adalah terjadinya jual beli dan sahnya, kecuali apabila

keduanya sepakat membatalkan." Jadi secara zhahir sesuai dengan

perkataan orang yang mengaku terjadinya akad. Dan Udak

demikian pada orang yang mengaku telah menerima. Sebab

asalnya adalah tidak adanya serah terima. Namun menurut
pendapat yang paling shahih dari dua pendapat adalah, bahwa

perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang mengaku

batalnya akad.

Menurutku (As-Subki), Perkataannya, bahwa pendapat

paling shahih dari dua pendapat itu adalah perkataan orang yang

mengaku batalnya akad, disepakati oleh hnu Abi 'lshrun. Namun
ini bertentangan dengan apa yang dinilai shahih oleh Ar-Rafi'i dan

sekelompok ulama, bahwa perkataan yang diterima adalah

perkataan orang yang mengingkari batalnya akad, sebab ifulah

asalnya.

Sedangkan dalil yang menguatkan perkataan orcrng yang

mengingkari adanya serah terima, maka ini ditentang oleh hnu
Abi 'lshrun. Dia berkata, "Apabila dia tidak menjual apa yang ada

di tangannya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan

omng yang mengaku tidak terjadi serah terima. Sebab keadaannya

menguatkan hal ifu. Jika ada dua harta di tangan safu orang yang

terpercaya, tetapi dia tidak mengetahui keadaan itu atau berada di
tangan penjual, maka perkataan yang diterima adalah perkataan

orang yang mengaku terjadinya serah terima. Sebab asalnya

adalah sahnya akad dan adanya yang menjadi tujuan akad.

Demikian juga apabila masing-masing dari keduanya

mengemukakan bukti, maka diutamakan bukti yang
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mengesahkannya, sebab keduanya salna-sarna tahu. Demikian
yang disebutkan dalam lrotab Al Intishar.

Dalam teks yang dinyatakan dalam Al Mursyidpada bagian
Pertama, menyebutkan bahwa perkataan tersebut adalah
perkataan pendapat yang mengklaim telah terjadinya qabadh
(serah terima dan menahan barang). Hal ini dinukil hnu Ar-
Rifa'ah. Selain ifu, hnu Ar-Rifa'ah juga menyebutkan perkataan
tersebut sebagai perkataan yang mengklaim didapat"rya pada dua
baEan. Pendapat ini diartikan salah dari teksnya, fidak terdapat
pada teks yang saya lihat. Diantara naskah yang dituliskan hnu
Rifa'ah. Dalam lrirtab Al Murcyid tidak terdapat yang mengarah
kepada makna. Unfuk ifu terdapat kebimbangan dan keraguan
pada diri hnu Rifa'ah. Dan inilah diantara kekurangan kitab-kitab
ringkas.

Adapun Al lkhtishar, berdasarkan pendapat yang benar,
pembicaraan tentang hal benar-benar terjadi. Demikian juga
alasan, faktor dan pefunjuk menyebutkan adanya pembicaraan
dalam kitab tersebut. Kendatipun demikian, perkataan Al Mawardi
Iebih kuat dari pada yang disampaikan oleh hnu Abu Ashrun.
Akan tetapi hnu Ar-Rifa'ah setelah menceritakan perkataan
pengarang kitab Al Mursyid -atas apa lrang ditemukannya-
menyebutkan, 'Hdl ini dibanfu dengan yang diceritakan hnu Ash-
shibagh dalam masalah salam yang kedua pihakn5ra berbeda
pendapat dalam masalah qabadh modal sebelum keduanya
berpisah atau setelah berpisah dari majelis akad. Pendapat yang
dipegang adalah pendapat yang mengatakan sah.

hnu Ar-Rifa'ah menambahkan, "selain pengarang krtab At
Mursyid tidak ada lrang menceritakan mengenai masalah ini. Dia
juga menolaknya jika modal berada di tangan al musallim (yang

memberikan dalam akad salam). Kemudian al musallim ilaihi(prhak
yang menerima dalam akad salam) mengklaim bahwa al musallaim
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menitipkan objek salam kepadanya atau al musallaim

mengghashabnya."

Kaidah: Dasar hukum menumt kami dan menurut ulama

mazhab Maliki adalah yang disebutkan dalam jual beli barang

ribawi berdasarkan jenisnya atau kesamaannya dalam illat nba
yang diharamkan. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dasar

ini diangkat dari saMa Rasulullah # yung berbunyi,

\1.9:ju o:jt i ) t'rJur'J':lr rra 'l
lolo

et:fu. l? ,by ily €::
lll//

'Janganlah kalan menjual emas dengan emas, penk
dengan perak (wariql kecuali dengan yng sarna berattgn, yang
semisal dan 5nng satna dengan Wng satna.'Lafazh Muslim dalam

hadits Abu Said.

Dalam hadits Ubadah disebutkan:

&z^-*3 * "1

a- \. '. I z j o /I JLp- iut Jh i;;
...o.o/o'4d')t: HU fut:.-^iJr{ i-rlr ,;:-f ,#
o o o 

to u ' t' f' t

Vf 
"ryq 

r{Jlj .lu ,Stt oilu *,rltt"Jt
--ala///////a

.o { o t1 ...o I ... o .1 ol -loz ./ '.Crl"s;o >ti";t tI >ti J* *W:t4rl?
Saya mendengar, Rasulullah S melarang jual beli emas

dengan emas, perak dengan perak, burr (gandum halus) dengan

burr, sya'ir (gandum kasar) dengan sya'ir, kurma dengan kurma,

garam dengan garam, kecuali yang sama beratnya, yang sama
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barangnya. Dan barang siapa yang menambahkan atau meminta
ditambahkan dia telah berbuat riba." Lafazh ini juga lafazh Muslim
dari sabda Nabi $ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar-r{s,
'Emas dengan wrak adalah banng riba kecuali wng ini dan yang

|il.

Hadits diatas muttafaq (disepakati) keabsahan lafazh Al
Bukhari, 'Emas dengan penk." Dan lafazh Muslim, "penk
dengan emas"dai sabda Rasulullah $,
"&'rY t;;,:b\t a/ / /

oii L;t.}t rula a

a ., . u t /

J- lJ,. Ott l5l--9
aa

'Uika jenis-jenisnya berbeda, maka kalian jualtah
sekehendak kalian jika dilakukan dengan dari angan ke bngan
(diserah teimakan). " l-afazh Muslim dalam hadits Ubadah.

wajhul Istidlal (sisi pendalilan) dalam hadits pertama

menyatakan larangan kemudian disebutkan pengecualiannya.
Dalam hadits Umar-rg menyebutkan tentang hukum riba
kemudian pengecualiannya. Dalam hadits lrang terakhir yaitu
hadits-hadits ubadah yang lainnya yang dinyatakan dengan syamt.
Adapun sesuafu yang disyaratkan terdapat pada sesuafu yang
belum ada syaratrya. Dan asal atau aslinya memang tanpa syarat.
Ini adalah kaidah yang baik dan bermanfaat digunakan dalam
masalah-masalah riba. Seperti masalah lual beli barang yang
segenggam (hufnahl dengan yang dua genggam. Ketidak pahaman
tentang persamaan atau kemiripan barang dan masalah lain akan
dibahas nanti insya Allah.

Dalam Mazltanul lqfrbah ,wr Ta'arudhul Ma.khadz
disebutkan, apabila barang yang dibansaksikan sarna, maka
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hukum transaksinya haram berdasarkan dalil. Asy-Syafi'i dalam

VJtab Al Umm menegaskan bahwa dalil asalnya adalah yang

disebutkan. Akan tetapi ulama-ulama madzhab Hanafi berteda
dengan pendapat kami dalam masalah ini. karena asal hukumnya
menurut mereka adalah boleh karena termasuk dalam kategori jual

beli.

Selain itu, mereka juga menjadikan akad-akad riba dan

semua yang diharamkan berdasarkan dari asal dalil hukum
tersebut. Dalam tahqiq atau pendalam bahasan mereka

menunjukkan bahwa akad riba mengandung unsur atau sifat

mufsid (merusak). Hal ini sama halnya dengan semua jenis jual beli
yang mengandung unsur yang dapat merusak akadnya.

Kalangan yang menyatakan dengan sharih (terus-terang)

tentang penukilan kedua dalil dasar ini menurut kedua mazhab

diatas adalah Asy-Syarif Al Maraghi, Abu Al Muzhfir bi As-
Sam'ani, Muhammad bin Yahya dan yang lainnya. Mereka

mengatakan, "Adapun lafazh Al Maraghi menyebutkan, 'Dasar
hukum menurut kami dalam masalah barang-barang ribawi adalah

diharamkan.' Adapun pendapat yang menyatakan hukumnya
dibolehkan. Telah tetap dan dinyatakan (tsabii bertentangan.

Mereka mengatakannya sebagai rukshah muqa5ryadah bi syruth
(keringanan yang dibatasi dengan syarat). Atas dasar ini menurut
mereka dasar hukumnya adalah boleh. Adapun pengharaman

ketika terjadinya penambah an lmu fadhalah)."

Ibnu Ar-Rifa'ah Al Maliki menukil dari Abu Al Muthahhir
seorang khatib negeri Ashfahan, dia berkata, "Al Mundzir berkata

kepada kami, "Dasar hukum barang-barang ribawi adalah dilarang

menjual belinya sampai tercapai unsur persamaan (tamatsul."
Adapun menumt Abu Hanifah &, menyebutkan bahwa dasar

hukumnya dibolehkan unfuk dijual beli sampai adanya unsur
tafadhul (penambahan) yang dilarang. Saya telah melihat pendapat
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yang dinisbatkan kepada ulama mazhab Hanafi (Hanafiyah) dalam
kitab-kitab mereka dan pentahkikannya oleh mereka sebagaimana
yang telah disebutkan. Kaidah tentang dasar hukum barang-barang
ribawi ini sangat bermanfaat pada pembahasan yang akan kami
jelaskan nantinya, insya Allah. Kendatipun sebagian penegasannya
telah disebutkan.

Apabila Anda mengatakan, "Bagaimana klaim kaidah ini
dapat dipergunakan secara konsisten?" Mengenai hal ini, telah
dijelaskan oleh Asysyafi'i dalam pendapatnya mengenai
penafsiran firman Allah S, "padahar Alah telah menghalalkan jual
beli" (Qs- Al Baqarah I2l: 2zs\ Sesungguhnya makna yang paling
zhahir tentang makna-maknanya menuruhrya adalah bahwa setiap
jual beli mengandung arti dibolehkannya semua jenis jual beli
kecuali yang dikhususkan dalil sebagaimana yang telah disebutkan
dalam htab Al Maimu'ini.

Dalam kitab ini menyebutkan pendapat-pendapat Asy_
syafi'i mengenai masalah tersebut. Dan pendapat ini adalah
pendapat Asysyafi'i yang paling shahih menurutorya dan menurut
ulama pengikut mazhabnya. Menyebutkan bahwa akad riba adalah
salah satu macam transaksi jual beri. Sehingga dasar hukumnya
adalah dibolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah.
Adapun Snng disebutkan seputar pengkhususan (kl<hsisl) adalah
berbeda dengan dasar hukumnya.

Mmurut Sdg?, dapat diterima bahwa ayat diatas
menerangkan tentang cakupan dalatah (petunjuk dalilnya) untuk
semua benfuk jual beli. L-alu dikeluarkanlah diantara semua jenis
hansaksi jual beli ifu, akad riba, berdasarkan saMa Rasulullah $,
'Janganlah kalian me,jual beli emas dengan emas." Dan firman
Allah Si, 'dan Allah mengharamkan riba,, (es.Al Baqarah [2J:
275). Atas dasar keshahilan penggunaan dalil ini, maka kami akan
menjelaskannya nanti, instn Attah.
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Dengan demikian, dasar hukum ini merupakan dasar

hukum yang tsabit dan lebih khusus dari pada yang Pertama-

Sebab ini hukumnya khusus unfuk barang-barang ribawi.

Kemudian ada beberapa perkara atau kondisi sebagai

pengecualian dari hukum dasar ini. Yakni terdapat unsur

kesamaan, hulul, taqabudh (saling serah terima) pada barang yang

satu jenis. Adapun hulul dan taqabudh dikhususkan dalam dua

jenis.

Abu Hanifah *S memandang kepada dasar hukum

Pertama. Yakni dibolehkannya macam-macam jual beli dan

menjadikan bentuk mufadhalah dalam barang-barang ribawi yang

dikeluarkan sebagai pengecualian. Sementara AsySyafi'*S,

memandang kepada dasar hr:kum yang kedua lang lebih dekat

yakni pengharaman dalam barang-barang ribawi semuanya.

Kemudian menjadikan kondisi atau unsur persarnaan (tamatsul

sebagai benfuk pengectralian. Para ulama madzhab Hanafi

menentang pemyataan dasar hukum kedua ini. Mereka

mengatakan, sesungguhnln Rasulullah # pemah bersabda,

'Janganlah lalian meniual makanan dengan makanan kecuali Snng
sama dengan yang sarna." Dan senrua benfuk lnng semakna

dengannSra.

Asy-Syafi'i menSntakan dalam l$tab N Umm,'Bahwasanla

dasar hukum berbagai jenis jual beli semua adalah mubah (boleh).

Kecuali yang dilarang Nabi I d* ynng semakna dengannya.

Semua itu safu jenis. Kemudian terkadang mereka menjadikan

yang dimaksudkan adalah kerusakan jual beli itu ketika tidak

adanya unsur mumatsalah (persamaan) yang merupakan wajib.

Mereka berkata, Sebab kalimat yang sempuma adalah dengan

menggunakan istitsna ' (pengecualian) sehingga menjadi seperti

ungkapan yang disebutkan dibalik mustatsnarya (yang
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):"

dikecualikan). Mereka semua menolak makna pengujaran tersebut
sebagai safu perkataan."

Atas dasar ifu mereka membangun perkataan atau
pendapat mereka ini dalam bab riba berdasarkan hadits Abu said
Al l(hudri r&, dari Nabi $ yang bersabda,

'Jt, {4u 4t; t'n;,
,ar,4rr[ur,

G"l "tai >(f-,t ,i ;t;'r;t *. t:;*Jr'
'Emas dengan emas, ,; dengan penk,'uu- Jurn*

bur (gandum halus), sya'ir dengan sya'ir (gandum kasar), kurma
dengan kutma, garam dengan garam, yang semisal dengan yang
semisal dari tangan ke tangan. Maka banng siapa yang
menambahkan atau meminta ditambahkan, berarti dia telah
berbuat iba.'(HR. Muslim).

, Dalam lafazh diatas tidak menyebutkan shighat nahyt
(bentuk kalimat perintah)' dan istitsna' (pengecualian). Sehingga
maknanya hukum diwa;ibkannya mumatsarah (persamaan). Mereka
berkata, "Hukum tersebut tidak akan tergambar tanpa tempat atau
letak (mahalll hukumnya. Dan disini adalah
mumatsalah (persamaan). Dengan demikian kita mengetahui
bahwa letak hukum yang tidak diterima unsur mumatslahadalah
dalam hal timbangan atau takaran (al kail sebagaimana
berdasarkan ijma."

Jawaban atau bantahan atas perkataan ini adalah bahwa
semua khabar Abu Said dan khabar Ubada diriwayatkan dengan
lafazh itsbat(tetap) saja. Diriwayatkan dengan lafazh larangan dan
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pengecualian (istitsna ). Kedua lafazh-lafazh semuanya dalam Ash-

Shahih dan tidak dinafikan antara keduanya. l-afazh yang

menyebutkan penafian dan pengitsbatan mengandung

penambahan, hanya sebagai penguat atau pembuktian (itsbal saja.

Atas dasar ifu, maka wajib mengamalkannya.

Mengenai klaim mereka seputar larangan dan pengecualian

seputar makna, dalam hal ini mereka satu kata. Yakni larangan

dibalik mustatsna saja. Sedangkan menghamskan atau mewajibkan

yang menjadi objek pengecualimt (al mustatsna) tersebut tidak

boleh dan tidak dalil mengenai kedua hal ini. Selain itu, bisa

membuat kelambatan atau pemberhentian sebagian petunjuk yang

dibicarakan.

Kaidah ini penting dan harus menjadi titik perhatian bagi

siapa saja yang teliti dengan kaidah ini dan teliti dalam mencai. illat
hukumnya mengenai barang-barang ribawi. Lalu, apakah jenis

merupakan sifat yang terdapat pada illat atau sebagai s5rarat atau

sebagai mahalluri? Unhrk itu hams dilihat dengan seksama

mengenai jenis-jenisnya. Dan harus menguasai semua dasar dan

prinsipprinsip (ushul pembahasannya.

Jika Anda tidak takut terlalu panjang dan berteletele, maka

anda pasti akan melirik pembicaraan masalah ini pada kaidahnya

lebih banyak dari pada yang disebutkan ini. Namun, sg? berharap

apa yang telah salra sebutkan sudah orkup mer,rnkili. Disamping

itu, saya juga akan mengulangi pembicaraan merrgenai hal ini

dalam aspek persmaan timbangan atau takaran, dalam pasal

keenam dari perkataan Al Mushannif inqm Allah. Selain ihr, saya

akan menegaskan tentang dua perkara yang terakhir yang saya

sebutkan insya Allah- Wallahu a'lam.

Faidah' Telah disebutkan bahwa pendapat yang paling

shahih lal ashal) menurut pendapat Aqr$afi'i bahwa jual beli
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hukumnya sebagaimana umumnya. Kecuali ada pengkhususan

dalil yang merupakan madzhab kebanyakan para ulama. Mengenai
hal ini banyak perkataan Asy-Syaf i yang diakhirkan penukilannya
dalam lttab Al Majmu'.

Dalam masalah ini ada pendapat lain dari sebagian fuqaha
yang tidak dikemukakan. Unfuk ifu saya harus mengemukakannya.
Mereka menyebutkan bahwa jual beli dalam ayat yang disebutkan
sebelumnya itu dari segi keumumannya yang tidak ada
pengkhususan di dalamnya dan tidak pula dimasukkan
pengkhususan. Karena tidak ada jual beli kecuali yang halal.

Mereka menolak penamaan sesuafu dari jenis transaksi jual
beli yang rusak jika disebutkan sebagai bentuk 6ai' (jual beli).
Mereka mengatakan, "sesungguhnya penafian hukum dari suafu
nama dapat rnenolak dari terjadinya penamaan tersebut kecuali
dalam benfuk majaz." Pemyataan ini diceritakan oleh Al eadhi
Abdul wahhab Al Maliki. Atas dasar ini, maka tidak berlaku dalil
yanE diklaim oleh kalangan Hanafiyah - Wallahu 'alarn.

Faidah lain, Telah disinggung pembicaraan tentang
penggunaarl dalil firman Allah @, "Dan Allah mengharamkan
iba'(Qs. Al Baqarah [2]: 2751yang menyebutkan pengkhususan
jual beli. Hal itu karena para ulama berbeda pendapat mengenai
maksud (madlui riba itu. hnu Daud Azh-zhahiri mengatakan,
"Sebenamya hakikat dari lafazh ini adalah dengan adanya
penambahan pada barang yang sama, secara khusus. Berdasarkan
firman Allah @, " Kemudian apabila tetah IGmi turunkan air di
atasnya, hiduplah bumi itu dan subwlah." (Qs. Al Hajj l2Al: Sl.
Bumi hmbuh dengan sendirinya bukan karena yang diterima atau
dihadapinya. Dan tidak bisa disebutkan penambahan pada hal
yang dihadapinya kecuali sebagai majaz.
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Kemungkinan besar dia berpendapat seperti itu unfuk

menutup pintu penghujatan terhadap bapaknya- Dan pendapatrya

yang mengatakan, bahwa firman Allah & "Dan Nlah

mengharamkan iba"(Qs. Al Baqarah [2]: 271lkarena adanya riba

di dalamnya kecuali enam jenis barang yang disebutkan dalam

hadits. hnu Sarij berkata; "Jika benar dimaknai karena keberadaan

penambahan pada barang yang sama, berarti merupakan benfuk

'uf (tradisi atau kebiasaan). Sehingga maknanya adalah sebagai

nama-nama yang biasa disebutkan dalam syariat seperti shalat."

Sementara kalangan ulama yang lain' mengartikan lafazh

tersebut pada dua makna secara bersamaan- Diantara mereka ada

yang berpendapat bahwa penamaan ini mengartikan pada semua

jenis jual beli yang diharamkan. Madzhab ini dinisbatkan dalilnya

kepada AisSnh & yang mengatakan, "Ketika hrrun ayat-ayat akhir

surat Al Baqarah mengenai riba, Nabi $ keluar. Pada saat ifu

beliau mengharamkan perdagangan khamer." f{R- muttafaqun
'alaihl.

Mengisyaratkan bahwa jual beli khamar ketika itu haram

karena sebagai riba. Mereka berhujjah dengan menyebutkan

pemutlakan narna riba untuk penamaan emas dengan perak,

karena jual beli ini diharamkan walaupun tafadhul (penambahan)

dibolehkan. Keempat pendapat ini diceritakan oleh Imam Abu

AMullah Al Marizi Al Malih. Maka berdasarkan perkataan lbnu

Daud, riba tidak termasuk dalam penamaan jual beli begitu saja

sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Akan tetapi ini

disebutkan dalam riba zaman jahiliyah.

Praktek riba jahiliyah, dimana seseorang yang berhutang

ditangan orang lain dengan penangguhan. Maka apabila telah

jatuh tempo penangguhan, maka yang memberikan hutang akan

mengatakan, "Kamu bayar hutangmu atau ingin ditambahkan?"

Apabila hutang dibayar, maka uang diambil, jika tidak diba5nr

Al Majmu'Symah Al Muhadzdzab ll ggS



maka akan ditambahkan bunganya dan ditambahkan tempo
penangguhannya.

Sebagian ulama diantaranya AI eadhi Abu Hamid dari
ulama madzhab kami (sahabat kami) berpendapat bahwa
penarikan makna ayat kepada makna tersebut, dimana funfi alif
dan lam dalam masalah riba tersebut bermakna lil'ahdi (masa),
bukan sebagai benfuk penguatan. Akan tetapi maksud saya bahwa
pengkhususan firman Allah & "padahal Alah menghalalkan jual
beli-'(Qs. ru Baqarah I2l: 2zsl, pendapat ini tdak lepas dari
perdebatan. Berteda halnya dengan pengkhususan dengan makna
nasi'ah (penangguhan). Demikian yang dirakukan oleh AsySyafi,i.

Dalam Al Umm, Asy-Syafi'i berkata, .,Dasar hukum dari
semua jenis jual beli adalah mubah apabila dilakukan berdasarkan
keridhan antara pihak yang bertransaksi. Kecuali yang dilarang
Rasulullah $." selain itu, kata yang semakna dengan apa yang
dilarang Rasulullah # i,rga diharamkan, masuk kepada makna
yang dilarang. Adapun perkara yang berbeda dengan hal ifu, kami
menyatakan hukumnya mubah sebagaimana kami menyifatinya
dengan hukum mubah terhadap jual beli 5ang disebutkan dalam
Kitabullah. sehingga sunnah disini menjadi mukhasshih(dalil yang
mengkhususkan).

sedangkan kalangan yang menyebutkan bahwa maksud
dengan riba disini adalah semua jual beli rusak Vasd. Ini
dikatakannln oleh Abu Bakar bin AI Arabi Al Maliki. Dia juga
mengatakan, bahwa kedua ayat diatas sama yakni ftrman Allah &,
"Padahal Allah menghalalkan jual beri dan mengharamkan riba,,

(Qs. ru Baqarah [2]: 2751. Semua kitab atau pernbahasan tentang
jual beli menyebutkan secara umtrn tanpa perincian. Mengenai hal
ini ada lima puluh enarn hadits Rasulullah $.
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fu-Ruyani berkata, "Ada yang mendelinisikan riba menunrt

syariat sebagai nalna untuk pertemuan barang dengan barang

khusus tanpa diketahui persamaannya (tamafsutr pada standar

s5ar'inya pada saat akad. Atau dengan terlambatnya kedua objek

yang ditukar dan atau salah sahrnya." Menurut saya, defenisi ini

cukup baik. Baik berupa makna hakiki ataupun majazi.

Pasal: Mengenai mazbah-mazhab ulama seputar hukum-

hukum yang disebutkan dalam pasal ini sampai pada pembahasan

ini. Sebagaimana yang disebutkan Al Qadhi bahwa apabila barang

ribawi dijual dengan sejenisnya maka diharamkan penambahan,

penangguhan dan berpisahnya kedua belah pihak sebelum adanya

bqabudh. Jika yang bersangkutan menjual barangnya dengan

barang yang sama illatnya, maka diharamkan dengan cara nasha'

(penangguhan) dan berpisahnya kedua belah pihak- S5n'ir dan

hinthah adalah dua jenis yang berbeda. Mengenai hal ini ada lima

" hukum, yang diantaranya merupakan yang berdasarkan rjma-

Disamping ada juga yang tidak disepakati atau mukhblaf-

Mengenai hal ini akan dijelaskan satu per satu, insya Allah-

Hukum Pertama adalah diharamkan penambahan pada

barang-barang ribawi yang sejenis apabila dijual antara satu

dengan yang lainnya. Seperti menjual satu dirham dengan dua

dirjam secara funai atau satu sha' gandum dengan dua sha'

gandum, sahr dinar dengan dua dinar. Ini disebut dengan riba

fadhl. Karena adanya penambahan antara salah safu barang yang

dihrkarkan. Adapun riba mata uang sama dengan nba nasi'ah-

Penyebutan kata tafadhul pada nba fadhl sebagai bentuk kata

majaz. Sebab penambahan ada pada salah satu pihaknya saja.

Sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama bahwa tafadhul

(tambahan) menjadikan hukum jual belinya haram, apabila

digabungkan dengan cara nasha' (penangguhan). Adapun jika

tidak ada penggabungan dilakukan secara funai, terdapat
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perbedaan pendapat yang sudah lama terjadi. Hal ini berdasarkan
riwayat dari hnu Abbas dan Ibnu Mas'ud l$ yang membolehkan.

Begrtu juga dengan riwalnt hnu Umar-rg yang merujuk
pendapatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair-,& dan
Usamah bin Zaid &. Dan mengenai masalah ifu ada pula riruayat

Mu'awiyah yang mengandung beberapa kemungkinan arti (ihfrntatl,

darr Taid bin fuqam bin Azib dari kalangan sahabat ndhiyallahu
'anhum.

Sedangkan kalangan para tabi'in, juga ada riwayat shahih
dari Atha' bin Abu Rabah dan para fuqaha Mekkah. Diriwayatkan
dari Said, Arwah kemudian diriwayatkan dari hnu Abbas yang
menyebutkan tentang perujukan pendapatrya dalam masalah ini.
Demikian halnya dengan Ibnu Mas'ud dan berbagai kalangan
ulama, yang menjelaskan rujukan pendapat oremg yang
mengatakan pendapat tersebut di era Pertama. Hingga akhimya
lahir klaim ijma yang menyatakan hukumnya haram. Dalani
kesempatan 1ni, insya Allah saya akan menjelaskan beberapa atsar
dan riwayat kalangan ulama yang berpendapat demikian.
Kemudian akan saya ketengahkan pula yang meriwayatkan
tentang orang yang merujuk pendapatnya, kemudian saya akan
menyebutkan pendapat yang menjadikan masalah itu sebagai
ijma', lalu menjelaskan yang benar dengan daya dan kekuatan
Allah S. Masalah ini terdiri dari ernpat pasal.

Kalangan Ulama Yang Membolehkannya

Pertama yang diriwayatkan dari atsar-atsar yang
disampaikan oleh kalangan yang membolehkan, Vdfu,
"Diriwayatkan kepada kami dari Abu Shalih Az-Ziyat,
menyebutkan bahwa dia mendengar Abu Said Al lftudri @,
berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Saya
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berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak mengatakan

ifu." Lalu Abu Said, "Saya bertanya kepadanya." Dia berkata,
"Apakah engkau mendengamya dari Nabi I atau engkau

menemukannya dari Kitabullah Ta' ala?"

Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak mengatakan semua itu.
Padahal kalian lebih mengenal Rasulullah S dari pada diriku.

Akan tetapi Usamah bin Zaid mengabarkan kepada saya bahwa
Nabi $ bersaMa, "Tidak ada iba kecuali dala an nasi'ah. " (HR.

Al Bukhari dan Muslim). Lafazh dari Al Bukhari sebagaimana yang

diriwayatkannya kepada kami. Dalam hadits ini terkumpul tiga

orang sahabat yang saling meriwayatkan antara sebagian mereka

dengan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zuban Al Makki. Nama aslin5n

Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dia berkata, "Saya mendengar

Abu Usaid As-Sha'idi dan hnu Abbas memfatwakan satu dinar
dengan dua dinar, lalu Abu Usaid As-Sha'idi bersikap kasar atas

perkataannya- Dia berkata, "I alu Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak
menyangka bahwa ada seorang yang lebih dekat dari pada saya

kepada Rasulullah s. Beliau mengatakan seperti ini kepada saya,

wahai Abu Usaid."

Abu Usaid berkata: Saya bersaksi bahwa saya mendengar
Rasulullah $ bersaMa,
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"Satu dinar dengan safu dinar. Sha' biji gandum dengan

safu sha' biii gandum, sha' gandun dmgan sha' gandun, sha'
garam dengan sha' garam. Tidak ada jnng dibrnbahkan atau
lebih dari kdua4n sesuatupun dari ienis-ienis tersebut "

hnu Abbas berkata, "lni adalah yang saya ambil
dari pendapat sa3n dan saya tidak mendengar mengenai hal itu
sedikitpun." (HR. AI Hakim dalam Al Mustadrak). Al Hakim
berkata riwayat ifu shahih berdasarkan syamt Muslim & dalam

sanadnya ada 'Atiq bin Ya'kub Az-Zubairi.

Al Hakim berkata, "Dia ifu seorang syeikh Qurasyi,
penduduk Madinah. Sedangkan Abu Usaid meriwayatkan kepada

kami dalam Mu'jam Ath-Thabari dari hadits Abu Shalih Dzakwan,

menyebutkan bahr,va dia bertanya kepada Abu Abbas tentang jual

beli emas dengan perak." Dia berkata, "Jual beli ifu halal dengan
ada tambahan atau pengurangan. Apabila dari tangan ke tangan
(diserahterimakan atau kontan)." Abu Shalih berkata, "Saya

bertanya kepada Abu Said tentang yang dikatakan hnu Abbas.

Dan saya mengabarkan kepada hnu Abbas tentang apa yang

dikatakan Abu Said dan saya bertemu dengan mereka berdua."

Abu Said AI Khudri memulainya, dia berkata, 'Wahai lbnu
Abbas, apa fatwa yang engkau sampaikan kepada oftmg-orang
tentang jual beli emas dan perak. Engkau menyuruh mereka
mengurangi atau menambahkan jika tangan ke tangan!" hnu
Abbas rp, berkata, "Saya bukan orang yang paling lama bersama

Rasulullah # d*i pada kalian. Ini ada Zaid bin Arqam dan Al
Barra' bin 'Azim, mereka berkata, "Kami mendengar Nabi $."
HR. At-Thabari dengan sanad hasan.

Dalam Shahih Muslim kami juga meriwayatkan dari Abu
Nadhamh, dia berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Abbas rg
tentang fukar-menukar." Dia berkata, "Apakah melalui tangan ke
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tangan?" hnu Abbas menjawab, "lya." hnu Abbas menjawab,

"Kalau begifu, tidak apa-apa." Mendengar jawabannya ini saya

sampaikan kepada Abu Said. Saya berkata kepada Abu Said,

"sesungguhnya saya telah mendatangi dan bertanya kepada hnu
Abbas tentang htkar-menukar." hnu Abbas berkata, "Apakah

melalui tangan ke tangan." Saya menjawab, "lya." hnu Abbas

berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa." Abu Said berkata, 'Apakah

behrl dia berkata seperti itu? Kalau memang demikian, kami akan

menuliskan surat unfuknya supaya hnu Abbas tidak memfatwakan

seperti itu."

Dia berkata, "Demi Allah, sebagian sahabat ada yang

mendatangi Rasulullah # membawakan kurma, lalu beliau

menolaknya." Beliau berkata, "sepertinya ini bukan dari hasil

tanah kami-" Dia berkata, "Terjadi sesuafu pada kurma hasil tanah

kami atau kurma yrang kami hasilkan tahun ini." Kemudian sala

mengambil ini, dan menambahkan beberapa tambahan- Beliau

bersabda, 'Kau telah melipatgandakan berarti kau telah melahian
iba. Jangan selali-kali kau mendekati ini. Jika ada sesuafu tnng
kau tambahkan pada kurmamu, maka juallah kemudian belilah

kurma 5ang l<au inginlan."

Perkataan yang serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas

dari sebagian kalangan sahabakrya. Diantara mereka yaifu Abu Al

Jauza', Abu Mijlaz, Abdurrahman bin Abu Na'im dan Bakar bin

Abdullah Al Muzani. Dan penambahan dari kami menyebutkan

riwayaLriwayat kami tentang ifu insya Allah dalam bahasan

rujukannya mengenai masalah ini. Adapun Abdullah bin Umar,

kami diriwaptkan dari Abu Nadharah yang telah disebutkan

sebelumnya. Dia berkata, "Saya bertanya kepada hnu Umar dan

Ibnu Abbas tentang transaksi perhrkaran moneter, mereka

berpendapat dibolehkan atau tidak apa-apa."
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Sesungguhnya saya waktu itu datang menghadap Abu Said

Al l(hudri, saya menanlnkannya tentang transaksi pertukaran (asi
sharl. Dia berkata, "Apa-apa yang bertambah, maka itu adalah

riba." Mendengar perkataan mereka ifu, saya membantah. Dia

berkata, "Saya tidak menceritakan kepadamu keorali yang saya

dengar dari Rasulullah #. Ketika beliau didatangi oleh seorang

pemilik pohon kurma Snng membawa kurma terbaiknp sebanyak

safu sha'." Dan warna kurma Nabi $ seperti ini. Kemudian dia

berkata kepadanp begini, dan yang tipe begini harganya segini.

Mendengar perkataan pemilik kurma ifu, Rasulullah #t bersaMa,
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"Celalalah engkau, kau telah berbuat iba. Kalau engkau

ingin bqitu, maka juallah kurmamu dengan komdibs hanng)
tpng kau miliki. Kemudian belilah dengan banngmu itu kurma
yang engkau sukai. "

Abu Said berkata, "Dengan begifu, perhrkaran kurma

dengan kurma yang lebih jelas terdapat ribanya, ataukah perak

dengan perak?" Dia berkata, "Maka saya mendatangi hnu Umar

setelah ifu temyata dia melarangku. Maka saya tidak mendatangi

hnu Abbas." Dia berkata, "Abu Ash-Shabbha' menceritakan
kepada saya, bahwa dia bertanya kepada hnu Abbas ig mengenai

hal itu ketika di Mekkah. Temyata dia makruh
hukumnya." Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh ini. Dan
lafazh ini ada riwaSrat kami di dalamnya. Dan dalam hadits ini ada
yang menunjukkan bahwa Abu Said menggunakan qiyas dalam

mengisyaratkan bahwa perak dengan perak lebih tampak ribanya

daripada kurma dengan kurma.
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Sesungguhnya pengharaman hukum riba pada enaln

perkara itu ada sebab atau illatrya. Adapun maksud sharf

(pertukaran) ynng ditanya kepada hnu Umar dan hnu Abbas

adalah perfukaran uang dengan jenisnya tanpa memperhatikan

persamaan jenisnya. Begifu pula dengan lrang diutarakan oleh

para ulama. Mereka menjadikan Ibnu Umar diantara kalangan

yang berseberangan pendapat kemudian merujuk (meralat)

pendapatnya. Sedangkan perantara riwayat menunjukkan hal ifu

apabila ada kemungkinan unfuk diartikan sebagai transal{si

perhrkaran yang dibolehkan. Maka larangan lnng disebutkan

merupakan sebagai penjelasan atau penguat maksud secam

mutlak bukan karena rujukan. Akan tetapi perantara kandungan

dari perkataan yang dipahami oleh Abu Nadhar membuat mereka

merujuk (memlat)nya. Wallahu a'lam.

Adapun mengenai Ibnu Mas'ud, diriwayatkan Imam Aq1
Syafi'i.g dalam kitab Ahkamu Ali wa lbnu Mas'ud," dari Abu

Muawiyah, dari Al Al'Amasy, dari Ibrahim At-Taimi, dari

bapaknya dari Abdullah, dia berkata, "Tidak apa-apa hukurn

dirham dengan dua dirham." Dan ini sanadnya shahih- Sa11a

menukiln5n dari naskah yang akurat dari kitab Al Umm-

Dalam naskah tersebut Asy-S5afi'i berkata, "Abu MuawiSnh

mengabarkan kepada kami, bahwa tidak ada larangan tentang ifu

karena dia sezaman." Ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam

kitab Al Ma'rifah, dia berkata, "Dari AsySyafi'i mengenai apa

yang disampaikannya dari Abu Muawiyah." Dan telah diriwalatkan

pula dari jalan Said bin Manshur, dari Abu Muawiyah melalui

sanad ini. Apapun ihr, maka riwayatrgra shahih dari hnu Mas'ud,

lafazh Ibnu Mas'ud dalam riwayat Said bin Mansur, disebutkan,

"Tidak ada riba pada transaksi yang dari tangan ke tangan

(diserahterimakan atau kontan)." Diriunlntkan oleh Al Baihaqi

dalam Kitabnya ,As-Sunan orta Al Abar dan kitab Ma'nfatu ,4s-
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Sunan dengan riwayatnya. Sedangkan lafazhnya sebagaimana
yang sebelumnya dengan lafazh lain yang bukan shahih. Akan
kami ungkaplan nsjm Allah dalam pasal Ar-Ruju' (pengembalian

atau pemulangan) tentang ifu. Kami memandang bahwa tidak
penting disebutkan disini karena ada yang lebih lelas (sharih)

darinya. Wallahu a'lam.

Adapun Mu'awiyah tidak mentahqiq mengenai masalah
tersebut. Sebab diriwayatkan dari Muawiyah sesuafu 5nng ada
kemungkinan menyenfuh masalah ifu begitu juga dari selainnya.
Dalam masalah tersebut terdapat kisah masyhur tentang
percakapan antara Muawiyah rS, dengan Abu Ubadah bin Shamit
rg. Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' :9,. Perbincangan hangat

antara mereka ini terjadi dua kali. Adapun kisah Abu Ad-Darda'
rg diriuaya&an Malik dalam Al Muqmththa' dai. Zaid bin Aslam

dari Atha' bin Yasar, menyebutkan, "Bahwasanya Muawiyah bin
Abu Sufuan menjual tempat minum yang tertuat dari emas atau
perak dengan harga yang lebih dari berakrya. Abu Darda berkata,
"Sa5a mendengar-Rasulullah # melarang penjualan seperti ini
kecuali yang sebanding". Muawiyah kemudian berkata kepadanya
"Sa5ra tidak melihat adanya larangan di dalamnya". Abu Darda rg
berkata "Siapa yang akan memisahkan Muawiyah dari Saya? Saya
mengatakan kepadanya sesuafu yang berasal dari Rasulullah $
dan dia memberiku pendapahya sendiri, saya tidak akan tinggal di
tanah yang sama denganmu". Kemudian Abu Darda ;g pergi
kepada Umar bin Khattab dan menceritakannya. oleh karena ifu
Umar bin Khattab menulis kepada Muawiyah "Jangan menjualnya
kectrali sebanding berat dengan berat."

Riwayat diatas adalah penuturan Al Muwaththa'
diriwayatkan oleh An-Nasa'i sampai pada pengujaran-Nabi S
yang mengatakan sebanding berat dengan beratnya dari jalan
Malik. Adapun makna tempat minum diatas adalah bejana yang
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digunakan unfuk minum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al
Mrhkam.

Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

menceritakan kisah antara Ubadah dengan Muawilnh dari Abu Al

Asy'at. Lafazh cerita ini dad Muslim. Dan mengenai lafazh ini

merupakan riwapt kami dalam Shahih Muslim. Dia berkata,

"Kami ikut serta berjihad dalam perang. Muawi5ah ikut serta. Dari

perang itu kami menghasilkan banyak harta rampasan perang

lghaninan Diantara png kami dapatkan adalah bejana tempat

minum air yang terbuat dari perak. Waktu itu Muawiph

memerintahkan seorang laki-laki untuk menjual bejana perak itu.

Mendengar ifu, orang-orang ramai ingin membelinla- Berita ini

tersebar sampai ke telinga Ubadah bin Shamit. Dia berkata,

"sesungguhnya saya mendengar-Rasulullah # melarang penjualan

emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji

gandum, gandum (sya'ir (jenis gandum atau gandum kasatl)

dengan gandum, krma dengan kurma, garam dengan gaftun,

kecuali yang sama-satna sejenis barang dengan barang. Maka

barang siapa yang menambahkan berarti telah melakukan riba.

AkhimSn orang-orang mengembalikan semua yang mereka ambil-"

Berita ini dilaporkan kepada Muawiyah. Muawiyah

berpidato, "Ada apa dengan orang-orang yang berbicara dengan

hadits-hadits Rasulullah *. Sesungguhnya kami menyaksikan

beliau, bersama beliau dan kami tidak mendengar perkataan ihr

dari beliau." Akhimya Ubadah bin Shamit d& berdiri dan

mengulangi ksah. Dia berkata, "Sungguh kami berticara

berdasarkan apa yang kami dengar dari Rasulullah, kendatipun

Muawiph benci ataupun Udak. Saya tidak peduli, menemaninSn

bersama tentaranya di malam Snng kelam."

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i hadits ini

berdasarkan sanad-sanad yang shahih. "Emas dengan emas, jenis

Al Majmu'SymahAl Muhodzdzab ll ,nS



dan barangnya sama begitu juga dengan beratnya. Perak dengan
perak jenis dan barangnya." Dan dalam hadits yang diriwayatkan
Abu Daud dan An-Nasa'i ifu juga menyebutkan, "Maka barang
siapa yang menambahkan atau bertambah berarti dia telah berbuat
riba." Dan akhir penurLman dalam riwalnt keduan5n mengatakan,
"Tidak ada larangan menjual burr (jenis gandum atau gandum
halus) dengan sya'ir (jenis gandun aku gandun kasar). Dan sya'ir
(jenis gandum atau gandum kasar) lebih banyak dari keduanya dari
tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Adapun an
nasi'ah tidak dibolehkan. " l-afazh hnu Majah menyebutkan,
"Dan kami disuruh menjual bur (ienis gandum aku gandun halus)
dengan s5m'ir (ienis gandum atau gandun kasar) dan s5m'ir
(gandum,/beras berkecambah) dengan burr (ienis gandum atau
gandun halus) dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau
kontan) semau kami."

Penukilan ini bersumber dari Muawiyah secara maknanya
dia Udak meriwayatkan adan5ra riba dalam jual beli barang
tanaman ataupun perhiasan. Muawiyah mengabarkannya sebagai
bentuk tambahan (tafadhul. Menurut Muawigrah bahwa riba itu
tidak akan terdapat unsur tafadhul kecuali dalam bentuk
penyerbukan (tanaman) dengan tanaman, perhiasan dengan
perhiasan, barang dengan barang. Demikian pula dinukil dari hnu
Abdul Bar yang tidak sepakat dengan Ibnu Abbas secara muflak.
Kendatipun pendapat yang disebutkannya terdapat cacat tidak
sedikit yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutrya insya
Allah.

Sedangakan Usamah, saya tidak mengetahui sedikitpun
tentang dia dalam masalah ini kecuali periwayatan hadits nabi $,
yang berbunyi, 'Adapun iba ifu dalam benfuk nasi'ah."lni tidak
bisa dijadikan buk$ kuat untuk menyandarkan perkataan ini
kepada dirinya. Karena dalam riwayat tidak mesti ada dengan
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mengatakan sesuahr secara zahimya saja. Karena bisa jadi

maknanya menunrt dia berbeda. Atau dia malah memiliki riwapt
yang bertentangan dan rajih.

Adapun saya menyebutkannya disini karena kalangan

sahabat atau pengilart kami dan selain mereka seperti Al Mar,rnrdi

dari madzhab Syaf i, Abu Muhammad Al Muqaddasi penulis kitab

Al Mughni dari mazhab Hanafi menukilkannya dari Al Barra bin

Azib, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Az-Zubair dan pendapat

mereka disepakati oleh AsySyaikh Abu Hamid Al Isfarayini seperti

penukilan ini selain riwayat Al Barra. Selain itu Al Khaththabi juga

menyetujui mereka tentang Usamah. Kendatipun mereka

mempunyai musnad yang lain. Wallahu alam.

Sedangkan Al Barrab dan Zaid bin Arqam juga tidak saya

ketahui penukilan dari mereka berdua secara sharih (terang-

terangan) dalam masalah tersebut kecuali riwayat yang bersumber

dari Abu Al Minhal Basyar bin Salamah, menyebutkan, "Patler

saya di Kufah menjual kepada saya beberapa dirham dengan

beberapa dirham. Diantara keduanya ada penambahan. Maka saya

berkata, "Saya tidak memandang ini baik-" Dia berkata, "Saya

telah menjual dirham-dirham itu di pasar. Tidak ada satu orangptrn

yang menolaknya."

lalu saya mendatangi Al Barra bin Azib, saya pun bertanya

kepadanya. Dia berkata, "Ketika Nabi $ datang ke Madinah,

waktu ifu bisnis dan dagang yang kami jalankan seperti ini." Beliau

berkata, "Selama dari tangan ke tangan (disemhterimakan abu
konbn), maka tidak ada lamngan. Semenbra nasi'ah tidak ada

kebaikan di dalamn5n. Maka datangilah hid bn Arqam. Karqta
lebih hebat dari pada saya." Maka saln

mendatangi T:rid bin Arqam dan menceritakan semuanya. Lalu

Zaid bin Arqarn berkata, "Benar apa yang dikatakan Al Barra."

Sanadnya shahih akan tetapi ia mempunyai illat
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Ada yang mengatakan, hadits ifu mansukh. Saya akan
mengetengahkan pembicaraan tentang masalah ini insya Allah
Ta'ala dalam penyebutan dalil hnu Abbas dan orang-orang yang
sepakat dengan pendapakrya serta jawaban atau bantahan atas
pemyataan tersebut. sedangkan Abdullah bn Az-Zubair saya tidak
terhenti pada sanadnya tentang itu. Adapun AsySyaikh Abu
Hamid, Al Mawardi dan Abu Muhammad Al Maqdisi Al Hambali
mereka menceritakan darinya. Wallahu a'lam.

Inilah yang disampaikan kepada saya tentang pengujaran
png dinisbatkan kepada para sahabat &. Adapun para tabi'in
sebagaimana yang dikatakan AsySyaf i r& dalam kitab Ikhtilaful
Hadits, "Bahwa hnu Abbas tidak memandang adanya larangan
tentang perfukaran safu dinar dengan dua dinar dan tidak pula
safu dirham dengan dua dirham selama ifu dilakukan dari tangan
ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Menurut Ibnu Abbas
yang dilarang adalah an nasi 'ah. " Begihr pula dengan para
pengikut atau sahabatTya secara umum. Yang meriwayatkan
seperti perkataan hnu Abbas dari said dan urwah bin Az-Zubair,
memandang seperti pendapat mereka. Akan tetapi dia menghafal
dari mereka berdua dari Rasulullah #.

As5r-Syafi'i berkata, "lni pendapat orang-orang Mekkah."
Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i dengan lafazh kata-katanya.
Bersumber dari Jarir bin Hazim, dia berkata, "Saya bertanya
kepada Atha' bin Abu Rabah seputar masalah sharf (kansaksi
pertukaran uang). Dia berkata, "Hai anakku, kalau engkau
mendapati seratus dirham uang, maka ambillah." hnu Abdul Barr
berkata, "Sesungguhnya penduduk Mekkah dari dulu hingga
sekarang melakukan itu. Mereka menjalankan unsur tafadhul
(tambahan) dalam transaksi pertukaran uang apabila dari tangan ke
tangan (diserahterimakan atau kontan). Mereka melakukan hal ini
berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas &."
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***

Pasal Kdua, Seputar penukilan orang yang merujuk
(meralat) pendapatnya dari kalangan Pertama. Sedangkan tentang
hnu Abbas yang merujuk (meralat) pendapatrya terdapat
pertedaan pendapat dalam hal ini. Kami telah memaparkan
pendapat orang lang mengatakan bahua hnu Abbas meruiuk
(meralat) pendapatrya.

Pendapat Abu Ash-Shahba' yang ditetapkan telah
dipaparkan Shahih Muslim, menyebutkan bahwa dia ditanya

tentang masalah tersebut, Ialu dia mengatakannya makruh. Dan
telah dipaparkan juga sebelumnya tentang perdebatan Abu Said

dan Abu Asid tentang pendapatrya yang membolehkan

hukumn5ra.

Dari Higiyan-hnu Ubaidillah Al Adawi-dia berkata, "Saya

bertanya kepda Abu Mujliz tentang pertukaran uang. Dia berkata,
"lbnu Abbas tidak memandang adanya larangan semasa hidupnya,

selama kegiatan ifu dilakukan dari tangan ke tangan
(diserahterimakan atau kontan). Ibnu Abbas juga berkata, "Bahwa

riba ifu terdapat pada an nasi'ah-"

Kemudian Abu Said Al Khudri datang menemuinya. Abu
Said Al Khudri berkata kepadanyra, "Wahai hnu Abbas apakah

engkau tidak takut kepada Allah? Sampai kapan orang-orang akan
makan riba. Apakah tidak sampai kepadamu bahwa Rasulullah $
suafu hari pemah bersabda ketika berada di rumah isterinya

Ummu Salamah, "Saungguhnya saya benar-benar

kutma 'ajwah. " Lalu saya mengirimkan dua sha' kurma kepada

seorang laki-laki Anshar. lalu datanglah Ummu Salamah

membawa dua sha' ganti kurma 'ajwah. Lalu Ummu Salamah
menyuguhkannya kepada Rasulullah $. Ketika beliau melihat

kurma ifu, beliau terkejut dan mencicipi safu butir kurma lalu
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memegangnya. Beliau bersabda, 'Dai mana kalian dapatkan ini?'
Ummu Salamah menjawab, "Saya mengirimkan dua sha' kurma
kepada seorang laki-laki orang Anshar. lalu laki-laki itu datang

membawa dua sha' kurma ini. Nah, ini semua kurmanya." L-alu

kurma-kurma itu dihmjukkan dihadapan beliau.

Kemudian Rasulullah $ bersabda, "I{alian kembalikanlah

kurma ifu. Sungguh saya fidak menginginkan perfukaran antara

kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, biji gandum

dengan biji gandum (sya'ir [ienis gandum atau gandum kasar]),

emas dengan emas, perak dengan perak, dai bngan ke tangan
(disenhteimakan atau kontan), bamng dengan bamng atau 5nng
sama berahzya atau semisal. Maka banng siapa yang
menam bahkannya ifu adalah i ba. " Dia berkata, "Begitulah dengan

apa yang ditakar dan ditimbang juga." Ibnu Abbas berkata,
"Terima kasih banyak wahai Abu Said. Semoga Allah membalas
kebaikanmu ini dengan surga-N3a. Sesungguhnga engkau telah

mengingatkanku tentang perkara lrang saya lupa. Saya memohon
ampun kepada Allah & dan bertaubat kepada-Np. Setelah itu
Ibnu Abbas melarang perfukaran ini secara keras-" Diriwayatkan
oleh AI Hakim dalam Al Mustadrak.

Al Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya shahih. Namun, Al
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan tentang tempat minum
ini." Adapun mengenai penetapan hukum yang disebukrya dengan
shahih menjadi bahan tinjauan ulang. Karena Hayyan bin
Ubadillah yang disebutkan sebelumnya, menyebutkan bahwa hnu
Adi berkata, "Secara umum, apa yang diriwayatkan secarl sendiri-
sendiri dia meriwayatkannya sendiri." hnu Adi dalam kitab atau
terjemahnya juga menyebutkan haditsnSn tentang perfukaran uang
dengan ungkapannya.

Kemudian dia berkata, "Hadits ini dari hadits Abu Mujliz
dari hnu Abbas, Ha3ryan dalam periwayatan hanya sendiri." Al
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Baihaqi dan Hayyan mengatakan, bahwa mereka berbicara

tentang ifu. Dan itu juga termasuk perkataannya yang

menyebutkan, apa yang ditakar dan ditimbang. Dia berbicara

tentang masalah ini dengan dua benfuk penjelasan.

Pertama. melemahkan hadits secara urnuln dan ini

disebutkan oleh Al Baihaqi. Dan kalangan yang mengatakan

pendapat tersebut diantaranya hnu Hazm yang memberikan suafu

alasan dan memp agar tidak mengunggulkannya. Dalam

hal ini hnu Hazm memberikan tiga alasan. Salah safun5n, bahwa

hadits tersebut terpufus atau munqathi' dari Abu Said bukan dari

Ibnu Abbas.

Kdua, karena dia menyebutkan bahwa hnu Abbas

merujuk (meralat) dan keyakinan lbnu Hazm yang mengatakan ifu

batil karena Said bin Jubair menentangnya.

Ketiga, bahwa HayTan bin Ubaidillah fidak diketahui atau

majhul.

Adapun perkataannya, bahwa riwayat tersebut terputus,

alasan ini tdak bisa diterima. Karena Abu Mujliz mengenal hnu
Abbas dan mendengar darinya. Selain itu dia juga mengenal Abu

Said. Sehingga selama itu kuat, maka dal*,van tidak mendengar ifu

tidak bisa diterima kecuali dengan bukti kuat. Adapun sikap

menentang atau penolakan Said bin Jubair, akan kita bahas dalam

pasal rni insya Nlah.

Adapun perkataanya, "sesungguhnya Haliyan bin Ubaidillah

tidak dikenal atau majhul." Jika yang dimaksudkannya tidak

diketahui atau majhul 'ain (tdak dikenal orangnya), maka ini tdak
benar. karea Ha5ryan bin Ubaidillah itu orangnya masyhur dan

tersohor. ndak safu orang yang meriwayatkan darinya. Darinya

juga diriwayatkan hadits perhrkaran atau sharf Muhammad bin

Ubadah ini. Dari sisinya Al Hakim meriwayatkan. Dan disebutkan
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oleh lbnu Hazm, Ibrahim bin Al Hajjaj Asy-Syami. Dari sisinya
diriwayatkan Ibnu 'Adi dan Yunus bin Muhammad. Darinya pula
Al Baihaqi meriwayatkan. Dia adalah Hayya bin ubaidillah bin
Basyar bin 'Adi orang Bashrah. Dia mendengar Abu Mujliz dan
lahiq bin Hamid Adh-Dhahhak dan bapaknya.

Diriwayatkan Atha' dan Ibnu Buraidah. Darinya pula
banyak yang meriwayatkan seperti Musa bin Ismail, Musrim bin
Ibrahim, Abu Daud, Ubaidillah bin Musa. Al Bukhari dan Abu
Hatim menyetujui fulisan yang ditorehkannya. Dalam tulisan
tersebut dia menyebutkan tentang Al Bukhari dan Abu Hatim
sebagian lang saya sebutkan tentang mereka. Dia juga mempunyai
Tulisan dalam kitab hnu 'Adi sebagaimana yang saya jelaskan.

Maka tidak mungkin tidak dikenal tentang profilnya.

Jika yang dimaksudkan adalah iahatatul hat (tidak diketahui
kondisinya), maka jawabannya adalah bahwa dia telah
meriwayatkan dari ;alan Ishak bin Ruwaih. Dia berkata dalam
sanadnya, "Ruh mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ha16ran

bin ubaidillah menceritakan kepada kami. Dia adalah laki-laki yang
jujur." Pemyrataan ini adalah kesaksian tentang kejujurannya.
Berasal dari Ruh bin Ubadah. Ruh adalah seorcng muhaddis, yang
dibesarkan di kalangan ulama hadits. Dia mengerti dan
mengetahui tentang hadits, mempunyai tulisan dan pendapafurya

disepakati serta menjadi hujjah. Dia orang kampung dari Bashrah.
Ada orang 5ang menyaksikannya sehingga kesaksian ifu diterima.
Kendatipun perkataan ini dari Ishak bin Ruunih. Anda tidak perlu
terlalu memperhatikan. Dan orang-yang menyebut Ishak. Karena
hnu Abu Hatim Hagyan bin ubaidillah telah menyebutkan ini.
Selain itu banyak dari kalangan ulama-ulama tersohor yang
meriwayatkan darinya dan atau dia yang meriwayatkan dari
mereka. Dia berkata, "sesungguhnya dia bertanya kepada
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bapaknya tentang Hayyan bin Ubaidillah." Dia menjawab, "Orang

jujur."

Benfuk kedua, dari perkataan yang berkaitan dengan

pengkhususan perkataannya, "dan begifu pula dengan yang

ditakar atau ditimbang." Kendatipun asal atau sumber hadits ini

baik. Yang paling utama saya akhirkan ke tempatnya insga Allah.

Karena mengenai masalah ini tidak mungkin dipaparkan disini

sebab terlalu panjang. Dan dari Sulaiman bin Ali Ar-Rub'i, dari

Abu Al Jauza' Aus bin AMullah fu-Rub'i, dia berkata, "Sagra

telah mendengamya memerintahkan melakukan srlarf(pertukamn),

yakni hnu Abbas. Dan menceritakan itu. lalu saya mendapatkan

kabar bahwa hnu Abbas merujuk (meralat) perkataannya.

Kemudian saya menemuinya di Mekkah. Sap berkata kepadanln,

"Saya mendapat kabar bahwa engkau telah merujuk (meralat)

pendapatrnu." hnu Abbas berkata, "Benar. Karena itu adalah

pendapat dari saya." '

Abu Said menyampaikan hadits Rasulullah * yang

berbunyi, "BahwasanSn Nabi # melarang sharf." Karni

meriwayatkannya dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad

dengan sanad orang-orangnya berdasarkan q/aray Ash-:Shahilain

kepada Sulaiman bin Yu'la dan Sulaiman bin Ali diriwayatkan oleh

Muslim. lbnu Hazm mengatakan, "Dia tidak dikenal dan tidak ada

yang mengetahui siapa dia." Dan dia tidak diterima sebagaimana

yang dijelaskan.

Dari Abu Al Jauza', dia berkata, "Sa1ra pemah menjadi

pelayan Ibnu Abbas iS selama sembilan tahun lamanya. Suatu hari

ada seorang laki-laki yang datang menanynkan hnu Abbas tentang

perhrkaran satu dirham dengan dua dirham. Waktu itu Ibnu Abbas

berteriak dan mengatakan, "Sesungguhnlra ini menyrruhku

memakan riba."
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Orang-orang yang berada di sekelilingnya waktu itu berkata,
"Adapun kami akan menjalankan apa yang engkau fatwakan."

hnu Abbas berkata, "Saya pemah mengeluarkan fatwa seperti ihr

sampai Abu Said dan Ibnu Umar menceritakan kepada saya

bahwa Nabi $ melarang perbuatan ini, maka saya melarang

kalian melakukannya." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-
Sunan Al Kabir dengan sanad Abu Al Mubamk. Dan dia orangnya

majhul (fidak dikenal). Kami mendapat riwapt dari Abdurrahman

bin Abu Nu'm, menyebutkan bahwa Abu Said Al Khudri bertemu
dengan Ibnu Abbas yang bersaksi bahwa Rasulullah $ bersabda

kepadanya, 1*nas dengan emas, perak dengan perak, J/ang
berafuya sama dengan Jnng sama. Bamng siapa yang
menarnbahkan, maka dia telah berbuat riba-"

Ibnu Abbas berkata, "Saya bertaubat kepada Allah dengan

apa yang telah saya fatwakan." Kemudian Ibnu Abbas meralat atau

merujuk pendapatrya. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan

sanad yang shahih- Dan AMurrahman bin Abu Nu'm, seorang

tabi'in png biqah dan muttafaq 'alaih. Dia dikenal dengan

riwa5nt dari Abu Said, hnu Umar dan para sahabat yang lainnya.

Dari Abu Al Jau'za, dia berkata, 'Sa3ra berAnp kepada

Ibnu Abbas tentang atau sharf sahr dirham dengan dua

dirham, 1lang dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan

atau kontan)." Dia berkata, "Saya tidak mengetahui apakah yang

dari tangan ke tangan itu ada larangannya. Kemudian saya pergi

ke Mekkah di tahun depannya dan temyata disana telah dilarang."
Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan sanad hasan.

Dari Asy-Sya'tsa'u, dia berkata, "Saya mendengar Ibnu

Abbas berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya bertaubat kepada-

Mu dari perbuatan sharf. Karena itu adalah berdasarkan
pendapatku." Dan Abu Said Al Khudri meriwayatkan dari Nabi S,
diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan orang-orangnya yang tsiqah,
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vakni para perawi yang terkenal bertems terang dalam hadits satu

per safu dari awal sampai yang terakhir.

Dari Athiyah dan dia adalah Al Aufi, Abu Said berkata

kepada hnu Abbas, "Bertaubatlah engkau kepada Allah @." Ibnu

Abbas berkata, "Astaghfirullah wa atubu ikhi lalu memohon

zrmpunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya." Dia berkata,

"Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Rasulullah #b telah

melarang pertukaran emas dengan emas dan perak dengan

perak." Dan dia berkata, "Adapun penambahan dan tambahan

terdapat di keduanya." Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan

sanad shahih kepada Athiyah. Dan Athiyah adalah termasuk riialus

sunan. Yahya bin Mu'in berkata, "Shahih." Dia ini dinilai dha'if
oleh yang lainnya. Sehingga karenanya sanad menjadi tidak kuat.

Dari Bakar bin AMullah Al Muzani, menyebutkan,

"sesungguhnya hnu Abbas dari Madinah perE ke Mekkah dan

waktu itu saya datang bersamanya. Saat itu dia memuji Allah &
dan memuja-Nya- L-alu dia berkata, "Wahai orang-orang!

Sesungguhnya tidak ada larangan dalam pertukaran uang selama

dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan).

Karena riba ifu terdapat pada an nasi'ah." Pemyataannya ini

sampai ke penjuru timur dan barat. Sampai setelah masuk musim

haji Abu Said Al l(hudri mendatanginya dan berkata, "Wahai lbnu

Abbas. Saya telah memakan riba dan memberikan makan

dengannln." Dia berkata, "Atau engkau juga mengerjakannya?"

hnu Abbas berkata: Ya. Karena Rasulullah $ bersabda,

,;+r i";J* ,-r, ))j tb;lirq +lu'
,//z/
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"Enas dengan emas timbangann5n sarna dan benhya
sama pada penyerbukan dan barangngn. Maka barang siapa yang
menambahkan abu meminta tambahan maka dia telah berbuat
riba- Begifu juga dengan gandum dengan gandum, kurma dengan
kurma, gamm dengan gamm. Berattya yang sarna, maka barang
siapa yang menambahkan atau membei tambahan dia terah
berbuat riba. "

Hingga ketika tahun depannya datanglah Ibnu Abbas dan
saya datang bersamanya. hnu Abbas memuja-muji Allah &
kemudian berkata, "wahai semua orang, sesungguhnya saya terah
berbicara di tahun Pertama dengan kata-kata yang berasal dari
akal atau pendapatku. Maka sesungguhnya saya memohon ampun
kepada-Ngra dan bertaubat kepada-Nya." sesungguhnya Rasulullah

$ bersabda,

Jlo o 4 - a;; ,b yt ili tLr ....i-rJt, l,;-,lr
l///.

J.bz z*s
"Emas dengan emas, sama timbangan, sama berat serbuk

dan . Maka barang siapa yang menambahkan atau
meminta tambahan maka dia telah berbuat riba.'Kemudian dia
mengembalikan enam macam tersebut. Diriwayatkan oleh Ath-
Thabari dengan sanad yang tidak dikenal atau majhul di dalamnya.
Adapun alasan kami menyebutkannya disini adalah untuk
mengikuti sebelumnya. Dan beginilah yang terdapat dalam riwayat
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kami. Maka 'barang siapa yang menambahkannya dan meminta

tambahan,' dalam pemyataan ini menggunakan kata 'dan'.

Wallahu a'lam.

DiriwaSntkan oleh Abu Jabires Ahmad bin Muhammad bin

Salamah Ath-Thahawi dalam kitab Al Ma'ani wal Arcar dengan

sanad hasan kepada Abu Said, dia berkata, "Saya berkata kepada

Ibnu Abbas, "Apa pendapatrnu tentang pemyataan perhrkaran

safu dinar dengan dua dinar?" Dia menyebutkan hadits kemudian

berkata, "Abu Said berkata, "hnu Abbas menyangkal pemyataan

tersebut." At-Thahawi juga meriwayatkan dari Nashr bin Marzuq

dengan sanad yang lumayan dari Abu Ash-Shahba' menyebutkan,

"sesungguhnya hnu Abbas meralat pemyataan tentang ash sharf.

" Dan riwayat ini lebih sharihfelas)dari riwayat Muslim.e5

Diriwayatkan Ath-Thahawi dari Abu Umayyah dengan

sanad hasan kepada Abdullah bin Husain bahwa seorang laki-laki

Irak berkata kepada Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya hnu
Abbas berkata, "Dia ifu bagi kami sebagai pemimpin, barang siapa

yang memberikan safu dirham mendapat serafus dirham, maka

hendaknya dia mengambilnya. lalu dia menyebutkan sahr hadits

95 Dalam sernua naskah difulis dengan nama ini. Dan rnma aslinF adahh Abu

Ja'far.
% Derrikian pula asliqTa. Sap bedrata, "Apa 1;ang diriwayatkan Muslim s€dihtptrt

tidak berkaitan dengan kisah Abu Said dengan Ibnu Abbas kecuali yang diriwa!,atkan

dari Said, yang menyebutftan bahwasanla dia b€rkata kepada Ibnu Abbas, "Bagaimarn
pendapatnu tentang yang kau katakan apakah ada diantaranp yang engkau simak

dari Rasulullah atau engkau temukan dalam Kitabullah fr?" Ibnu Abbas b€rl€ta,

"sekali-kali tidak. Tentang Rasululah St kalian itu lebih mengenal beliau. Akan teApi

Usamah bin Zaid mencqitakan kepada saya dari Basulullah *, 'Sunguh nba itu
tudapt dalarn an msii'ah." C-atatan terhadap Pensyarih bahun dia lebih

mengutamakan Mtrslim daripada riwa3nt Ath-Thahawi dan mdebihkan ketens
terangan (shanMn dari riwayat Ath-Thahawi. Padahal sikap lebih

riwaSrat Muslim dari pada Ath-Thahawi tersebut Udak penting. Adaptur ungkaPan lrang
mubhan (tdak jelas) disini adalah dengan pengumpulan atau penggabungan kedua

riwayat tersebut. Yakni dalam riwaptrgn dari Abu Said dan Ibnu Abbas dan kami tela

mengetengahkan Al Muthi'i.
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sarnpai perkataannya, "Ada yang mengatakan kepada lbnu Abbas
apa yang dikatakan hnu Umar." Dia berkata, "Mohon ampunlah
kepada Tuhanmu!" Kemudian hnu Abbas berkata,
"Sesungguhnya itu adalah pendapatku. "

Dari Abu Hasyrm Al Wasithi dan naman!,a adalah yahya

bin Dinar dai Ziyad, dia berkata, "Ketika di Thaif saya pemah
bersama lbnu Abbas. waktu itu dia merujuk atau meralat
pendapatorya tentang sharf (perh-rkaran), tepatnya tujuh puluh hari
sebelum dia wafat." Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam
Al Istidzkar. Dia juga menyebutkannya bersumber dari Abu
Hurrah- Dia berkata, "seorang lelaki bertanya kepada hnu sirin
tentang suafu masalah."

hnu Sirin menjawab, "Saya Udak tahu apa-apa tentang
ifu-" t-aki-laki ifu berkata, "Mestinya ada pendapatrnu tentang
masalah ihr-" hnu sirin berkata, "Saya tidak suka berbicara
berdasarkan pendapat atau opini saya kemudian saya
mendapatkan jawabannya dan waktu ifu saln mencarimu dan tidak
menemukanmu. sestrngguhnya hnu Abbas telah berpendapat
tentang masalah sharf kemudian dia merujuk (meralat)."

Dia juga menyebutkan riwayat dari Ibnu Sirin dari Al
Hudzail, anak saudari perempuan (keponakan) Muhammad bin
sirin- Dia berkata, "Saya menanyakan Ibnu Abbas tentang sharf.
Kemudian dia merujuk tentang masalah ifu. Saya berkata,
"Sesungguhnya orang-orang mengatakan," Dia berkata, "Orang-
orang mengatakan sesuka hati mereka." Pemyataan inilah yang
mengisyaratkan saya bahwa Ibnu Abbas merujuk pendapatrya.

Jika Anda memperhatikan riwayat-riwayat yang disebutkan,
Anda akan menemukan yang paling shahih diantaranya dengan
sanad perkataan Abu Ash-Shahhah' yang diriwayatkan oleh
Muslim, bahwa hnu Abbas menyatakan hukumnya makruh. Akan
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tetapi ungkapan karahah yang disampaikannya tidak terus-terang

(sharih). Oleh karena itu, bisa jadi pemakruhan yang disebutkannya

disini karena harus dikaji ulang. Sama artinya seperti sikap

tawakkuf atau tawamr'. Apabila temyata dipastikan bahwa lbnu

Abbas tidak merujuk pemptaannya, maka lafazh atau ungkapan

ini diartikan demikian, jika tidak maka berarti benar-benar hnu
Abbas memang merujuk atau meralabrya.

Diriwa5ntkan dari Thawus, dari hnu Abbas yang

menunjukkan tentang sikap tawakkufnya. Walau demikian, saya

telah mengajukan riwayat Ath-Thahawi dari Abu Ash-Shahba'

yang dapat menafikan tentang kemungkinan-kemungkinan yang

disebutkan diatas. Riwayat yang saya ketengahkan ini juga

menerangkan bahwa hnu Abbas mengenai sharf (transaksi

pertnkaran) mengalah secara terang-terangan (sharil). Dan

sanadnya baik sebagaimana yang dryelaskan sebelumnya. Adapun

hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak

adalah sharih. Akan tetapi sanadnya telah dibicarakan sebelumnya.

Dan tidak kurang dari tingkatan hasan. Hal ini cukup dijadikan

sebagai bukti atau dalil. Sehingga tidak ada dalil atau bukti kuat

yang lain yang menentangnya.

Hadits hnu Majah yang telah saya ketengahkan,

menerangkan bahwa hadits tersebut berdasarkan syarat Muslim

yang menemngkan secara jelas atau terus terang mengenai ruiuk

atau ralat juga. Begifu juga dengan riwayat hnu Abu Nu'm yang

lalu, dari Ath-Thabari, dengan sanad shahih. Maka rir,uayat yang

banyak ini semuanya adalah shahih dan hasan dari sisi perilaku

para sahabat hnu Abbas yang mengiqnratkan ralat atau

merujuknya hnu Abbas. Dan telah diriwayatkan pula mengenai

rujuk tersebut dalam riwayat lain sebagaimana yang kami utam

nantinya, instn Allah.
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Pendapat Yang Mengatakan lbnu Abbas Tidak
Merujuk (Meralat) Pendapatnya

hnu Hazm meriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata,
"Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abu Basyar
mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair dari hnu Abbas,
bahwa dia berkata, "Tidaklah riba itu ada disini dan disini." Said
bin Jubair bersumpah bahwa hnu Abbas fidak meralat
pemyataannya ifu sampai dia meninggal dunia." Keabsahan sanad

riwayat ini muttiafaq. Akan tetapi ifu merupakan kesaksian
penafian.

Adapun yang paling sharih yang disebutkan oleh hnu
Abdul Barr dari hnu Aiyinah dari Furar N Qazzaz, dia berkata,
"Kami datang menjenguk Said bin Jubair. Waktu itu Abdul Malik
bin Mubsyir9T Az-7arad berkata kepadanya, "Adalah Ibnu Abbas
tanazul (meralat) pemyataannya tentang sharf." Said berkata,
'Sumpah saya mengenai masalah itu, bahwa tiga puluh enam hari
sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan pendapat tersebut
dan tidak meralatnya-" Ini disebutkannya demikian, tanpa sanad

kepada hnu Aiyinah. hnu Abdul Bar berkata, "hnu Abbas sudah
meralat pemyataannya atau belum dalam tahun tersebut, tetap
saja sudah mewakili perkataan setiap orang. Barang siapa yang

tidak bersepakat dengan pemyataan itu, maka dia boleh
menolaknya. Umar bin Al Khatthab rS berkata, "Kembalikanlah

kebodohan atau ketidak tahuan ifu kepada sunnah."

Adapun hnu Mas'ud sendiri menunjukkan bahwa hnu
Abbas merujuk atau meralat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh

e7 Dia adalah Abdul Malik bin Masirah Al Hilali Abu Zaid Al Amiri Al Kufi Az-
Zaraad. Namanya ini dinisbatkan kepada pembuat perisai dari bahan besi. Dia
orangnya tsiqah tingkatan keempat Al Muthi'i.
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Al Baihaqi dalam kedua kitabnya ringkasan Ma'rifafus-Sunan wal

Atsar dan As-Sunan Al Kabir. Dia menerangkan begifu panjang

dengan semua sanadnya yang tsiqah dan tersohor dari Abu98

AMullah bin Mas'ud, bahwa ada seorang laki-laki dari bani Samah

bin Fazarah menanyakannya tentang masalah seorang laki-laki

yang menikahi seorang perempuan. Kemudian dia melihat ibu
perempuan itu dan terpikat kepada ibunya (mertuanya). Akhimya
laki-laki ifu menceraikan isterinya dan menikahi sang ibu merfua.

Dijawab, "Tidak ada larangan laki-laki itu menikahi
perempuan tersebut." Dan ketika menjawab pertanyaan ini

Abdullah sedang berada di Baitul Mal menjual barang bekas

(nufayahl milik Baihrl Mal. Dia memberi banSnk dan mengambil
sedikit. Sampai dia ke Madinah. Para sahabat Muhammad $
menanyakan. Mereka berkata, "Tidaklah halal bagi laki{aki yang

menikahi perempuan ifu. Dan tidaklah halal perak kecuali yang

sama timbangann5ra." Ketika Abdullah sampai, dia tidak bertemu

dengan laki{aki yang menikah itu. Tapi dia bertemu dengan

keluarga atau kaumnya. AMullah berkata, "Sesungguhnya yang

98 Yang dimaksudkan disini adalah Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Karena
sesungguhnya Abdullah, lon!,ah (panggilannya) bukanlah Abu Abdullah. Akan tetapi
Abdurrahman. Dengan dernikian, maka riwayatn5ra bersumber dari Abdurrahman bin
AMullah bin Mas'ud atau bisa jadi kata Abu disini adalah pernmbahan. Adaprln
Abdurrahman memang berbicara tenbng hal ini. Ada png mengatakan bahwasanya
dia tidak mendengar dari ayahqn. Dan pemyrataan ini jelas bertentangan dengan
perkataan AsySyarih disini. Karena sebagaimana yang dikatakan bahwasanya sanua
sanadnya tsiqah dan mereka orang-orang yang masyhur. Adapun hadits dalam ls-
Sunan Al Kabir. Dan teksnya adalah sebagai berikut: Abu Al Hasan Ibnu Al Fadhl Al
Qatthan mengabarkan kepada kami di Bagdad. Adullah bin Ja'far bin Dushn,iyah
menceritakan kepada kami, Ya'kub bin Sutnn menceritakan kepada kami, Ubaidillah
bin Musa menceritakan kepada kami, dari Israil dari Abu Ishak dari Said bin Iyas dari
Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada seorang laki-laki dari bani S5amakh bin Fa?arah
(demikian disebutkan dalam kedua kamus bahasa asingnya, 'Spmalfi') hingga akhir
hadits. Dan dalam cetakanrcetakan sebelumnya, menyebutkan bahwasan5ra dia telah
menuliskannya dan adapun tentang saya jual kepada kalian, Udaklah halal pemk
kecuali sama timbangannya dan seterusnya. Dan kami telah mengetengahkan
matannya secara akumt dari As Sunan Al Kubm.
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saya fatwakan kepada teman kalian itu tdaklah halal." Mereka
menjawab, "Sesungguhnya telah tertanam benih di perut
perempuan ifu." Dia berkata, .,Walaupun.', Kemudian dia
mendatangi kaum shayafirah para pembelinya. Dia berkata,
"wahai orang-orang Shayarifah, sesungguhnya perak yang saya
jual kepada kalian itu tidaklah halal kecuali yang sama
timbanganrya."99

Al Jauhari berkata, "Riwayat ini sharih (ielas) menerangkan
tentang rujuk atau ralakrya hnu Abbas tapi tidak sharih tentang
persetujuan Ibnu Abbas. Karena bisa jadi berbicara tentang
pengkhususan nufa5nh karena kejelekannya. Dan itu juga tidak
benar adanya. Akan tetapi riwayat Abu Muawiyah yang telah
disebutkan dalam pasal Pertama sharih dalam tr.ansaksi jual beli
satu dirham dengan dua dirham. Dari sini diketahui bahwa yang
Pertama adalah perkataannya dan Snng kedua adalah tentang ralat
atau rujuknya. Walhamdulillah. "

Adapun hnu umar telah disebutkan tentang ralat atau
rujukan yang menunjukkan perkataannya. Dan hal ini disampaikan
dalam shahih Muslim. Dan setelah itu hal ini banyak disebutkan
dari jalan-jalan riwayat (thuruql yang fidak sedikit pendapat
mengatakan hukumnya haram dan sikap berlebihannya dalam
riwayat-riwayat shahih dan sharih. Dan bukan pendapakrya yang
Pertama yang lebih dikenal orang. Karena pendapatrya tersebut

99 lbnu Taimiyah b€rkata dalam kitabnya Raf'ul Malaarni .an Al Aimmatil'A'laami, "Sesungguhnya orang-orang yang telah sampai kepada mereka saMa Nabi
6$ adalah riba dalam an nasi'ah." Dengan begitu mereka menghalalkan jual beli dua
sha' dengan safu sha' yang dari tangan ke tangan. seperti Ibnu Abbas RA dan para
sahabatrl,a Abu As Sya'tsa', Atha', Thar,rms, saia Lin Jubair, Ikrirnah dan lang
lainnyn dari ulama png merupakan ulama tersohor dan kapabel, !,u"g boil-;
dan mengamalkan. ndak-dibenarkan bagi seomng muslim untuk mryakinilJ**-yu
ada orang dengan sendirinya atau mentaklidnyra sehingga o-rrg tuir, dibolehkan
mentaklidkannya- sampai kepada mereka tentang raknat terhidap omng yang
memakan riba. Karena mereka melakukan hal tersebut berdasarkan tui*l v""g iaJ
sesuai dan tidak tepat.
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tidak berlangsung lama. Karena tidak lama setelah itu pendapat

tersebut diralat atau dirujuk. Wallahu a'lam.

Adapun Usamah, Zaid bin Arqam, Al Barra' bin 'Azib dan

Abdullah bin Az-Zubair telah disebutkan sikap tawakkuf mengenai

pendapat yang mengatakan hukumnya shahih. Sedangkan

Muawiyah sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dia tidak
mengatakan seperti pendapat Ibnu Abbas dengan kecacatan yang

dikandung dalam pendapatrya serta dugaan yang terdapat di
dalamqn karena setelah Umar-rg mengirimkan surat kepadanlra,

dia meralat pemyataannya.

Sedangkan para tabi'in tidak menukil sedikitpun tentang
perujukan (pencabutan) pendapat mereka, sebagaimana lrang saya

ketahui. Wallahu a'lam- Akan tetapi saya katakan, bahvrn

sesungguhnya zhan (dugaan) dengan semua yang didengar dari
para sahabat. Diantara mereka ada yang meriwayat hadits-hadits

shahih dan sharih ini mengenai pentahriman hukum riba fadhl.

Yakni dengan mencabutnya. Wallahu a'lam.

Pasal Ketiga, Penjelasan Tentang Perselisihan Pendapat
Ulama dan Pemyataan lima' Masalah

hnu Al Mundzir mengatakan, "Pam ulama seperti Malik bin
Anas, dan pengikutnya dari penduduk Madinah, Sufuan At-Tsauri,
dan orang sependapat dengannya di lrak, Al Auza'i dan orang
yang mengikuti pendapatnya di negeri Syam, Al-l-aits bin Sha'ad
dan yang mengikuti pendapatnya di Mesir, Asy-Syafi'i dan
pengikut Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, An-Nu'man, Muhammadl@
bin Ali, mereka semua menyatakan bahwa boleh menjual emas

1oo Dia adalah Muhammad bin Al Hasan. dan setelah itu diteruskan dengan kaitan
kalimat atau jumlah al muavvwilah setelahnya yang menyebutkan
bahwasanya orang tersebut adalah Muhammad bin AU.
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dengan emas, tapi tidak diboreh perak dengan perak, tidak pura
gandum bergabah dengan gandum bergabah, tidak pada gandum
dengan gandum, tidak pada kurma dengan kurma, tidak dengan
garam dengan garam dengan penambahan dari tangan ke tangan
(diserahterimakan atau kontan) dan tidak pula pada nasi.ah. Dan
barang siapa yang melakukan hal ifu berarti dia telah berbuat riba
dan jual belinya terhapus." Dia berkata, "pendapat ini kami
dapatkan dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah & dan
beberapa kalangan tabi' in. "

Menurutku (As-subki), "Dan dari karangan para sahabat
yang mengatakan hal tersebut ada empat belas orang. Diantara
mereka Abu Bakar, Llmar, usman, Ari, sha'ad, Thalhah dan Az-
zubaa- Dan Mujahid meriwayatkan tentang mereka yang empat
belas orang ifu, bahwa mereka mengatakan, "Emas dengan emas,
perak dengan perak, dan lakukanrah riba al fadhl.,, Hal itu
diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya dari hnu
Fudhail, dari Al-laits. Dan dia adalah Ibnu Abu salim, dari
Mulahid.

Mereka yang fujuh orang tersebut adarah diantara sepuruh
orang yang drjanjikan masuk surga. Dan sebagaimana riwayat yang
shahih dari mereka juga selain ketujuh orang tersebut adalah
AMullah bin umar dan Abu Darda'. Hal ini diriwayatkan oleh
Fadhalah bin ubaid. Dan telah dijelaskan sebelumnya tentang
perkataan Abu said, Abu Asid dan ubadah. Dan saya telah
meriwayatkan hadits-hadits tentang pengharaman riba fadhl dari
sisi mereka dari pam sahabat. Dan yang jelasnla bahwa mereka
mengatakan hal tersebut karena tidak bisa diterima oleh tak\^ril.
Wallahu a'lam.

At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadits Abu said
mengatakan, "Pengamalan tentang masalah ini menurut para
ulama dari para sahabat Nabi +B dan selain mereka adalah kecuali
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yang diriurayatkan dari hnu Abbas. Begitu pula dengan yang

diriwayatkan dari sebagian pengikutrya. Dan telah diriwa5ntkan

dari hnu Abbas bahwa dia mencabut atau merujuk tentang

pemyataannya. Dan pendapat yang Pertama yang lebih shahih.

Dan pelaksanaan atau pengamalan yang diterapkan oleh para

ulama. Yakni perkataan sufuan At-Tsauri dan hnu Al Mubarak.

Diriwayatkan dari lbnu Al Mubarak, bahwa dia berkata, "Tidak ada

perbedaan atau ikhtilaf dalam masalah sharf (pertukaran)." Ini

adalah ringkasan perkataan At-Tirmidzi.

hnu Abdul Bar berkata, "Saya tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat atau ikhtilaf diantara para ulama di Hijaz, Irak

dan berbagai belahan dunia dalam masalah satu dinar yang tidak

boleh dijual dengan dua dinar dan fidak pula lebih dari itu
beratnya. Begitu juga tentang tidak dibolehkannya satu dirham

dengan dua dirham, tidak juga dengan penambahan. Kecuali

masalah yang dari dulu hingga sekarang pada penduduk Mekkah

yang membolehkan tafadhul dalam masalah jual beli tersebut

apabila dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan).

Mereka mengambil pendapat hnu Abbas #S-"

Ibnu Abdul Bar berkata, "lbnu Abbas sendiri juga tidak

mengikuti pendapakrya dalam penakr,vilannya mengenai hadits

Usamah salah seorang dari sahabat Rasulullah #i. ndak juga para

tabi'in, dan tidak pula para fuqaha generasi selanjutnya kecuali

dari kalangan orang-orang Metikah yang mengambil pendapat

tersebut dan dari sebagian sahabat atau pengikut hnu Abbas. Dan

mereka ini adalah yang dipatahkan atau dikalahkan dengan

sunnah lnng otentik dan tsabit yang merupakan hujjah bagi orang

yang menyangkal dan tidak mengetahuinya. Dan tidak ada orang

yang dapat menyangkal sunnah tersebut." Dalam Syarhu Muslim,

An-Nawawi menukil ijma para ulama tentang meninggalkan

pengamalan zhahir hadits Usamah, dia berkata, "Dan ini
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menunjukkan tentang penasakhannya-" hnu Abdul Bar
menunjukkan tentang keabsahan talilril hadits usamah dengan
ijma ulama kecuali Ibnu Abbas. Wattahu alam.

Pasal Keempat: Penjelasan tentang kebenaran
mengenai masalah tersebut. Dan apakah masalah ini
termasuk dari masalah ijma atau fidak.

Ketahuilah bahwa pemyataan ijma dalam masalah tersebut
dirangkum dalam tiga poin. yaitu apakah yang dianggap adalah
ijma masa Pertama tanpa mengetengahkan perselisihan pendapat
dengan dasar bahwa sedikitrya yang diperdebatkan tidak merusak.
Atau dengan menerima perbedaan pendapat sebelumnya yang
diakui dan mendalfl ra pencabutan yang diperdetatkan. Masalah ini
merupakan perjalanan masalah ijma sebelum pemadaman yang
terjadi pada masa itu. Ataukah diyakini bahwa sudah ada ijma
ulama-ulama mutakhirin setelah berlalunya masa lampau yang
penuh dengan ikhtilaf.

Adapun yang Pertamalol. pemyataan sebagian mereka
tentang dals raan mereka yang berasumsi bahwa para sahabat
menyangkal hnu Abbas karena menolak pendapat jama'ah., para
ulama ushul berbeda pendapat dalam pelaksanan ijma dengan
sedikitrya perselisihan yang ada. sedangkan para jumhur dari
semua kalangan menyebutkan bahwa udak te4adi ijma dengan
adanya penyangkalan atau penolakan terhadap satu omng. Karena
ulama yang melakukan ijma ketika itu tidak lengkap. r

Ijma' bisa terlaksana dan hasilnya kuat apabla dihadiriroleh
seluruh ulama umat ini dan bukan dihadiri sebaEan saja. seperti
Abu Bakar yang sendiri saja menyangkar pendapat para sahabat

rcr Pernbagiannya kepada tiga bagian Fitu }"ng pendapatrya yang zahir dan
setelahny'a.
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dalam masalah memerangi orang-orang yang enggan membayar

zakat. Ketika ifu kebenaran ada pada Abu Bakar dan para sahabat

merujuk atau kembali ke pendapat Abu Bakar- Begitu pula hnu

Mas'ud dan Ibnu Abbas yang menolak dalam berbagai masalah

faraidh dari pendapat kalangan sahabat sehingga perbedaan

pendapat yang mereka sampaikan ada hingga sekarang-

Hal ini jelas berdasarkan metode orang yang memandang

sanad ijma kepada nash-nashnya. Yakni metode Asy-Syafi'i dan

banyak dari pengikutrya. Diantaranya Al Mushannif Abu Hamid Al

Ghazali dan yang mengikutinya. Walaupun antara metode png
digunakan AsySyafi'i dan Al Ghazali sedikit berbeda- Dimana Asy
Syafi'i berpendapat dengan berpegang teguh dengan firman Allah

&, *Dan banngsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas

kebenaran baginja, dan mengikuti ialan yang bukan ialan omng'

orang mulmin, l{ami biarl<an ia lefuasa terhadap kesesatan tnng
telah dikuasainya ifu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannan,

dan Jahannam ifu seburr (ienis gandum atau gandum halus) uk'
bur (ienis gandum atau gandum halus) tempat kembali. "(Qs- An-

Nisaa'[4]: 115).

Ada yang mengatakan, "sesungguhnya dia membaca Al

Qur'an tiga kali sampai menemukan ayat ini. Dan sesungguhnya

dialah orang yang Pertama kali menjadikannya hujjah dan

menyebutkannya kepada khalifah Ar-Rasyid ketika dia diminta

hujjah ijma dari Al Qur'an." Al Ghazali berkata, "Berpegang teguh

dengan sabda Nabi $, "Tidak akan berkumpul umatku dalam

kesalahan." Pengujaran ini benfuk lafazhnya lebih jelas dari pada

maksud yang tersirat di baliknya.

Demikian pula dengan Al Qadhi Abu Bakar Al Baqlani

yang berbicara tentang masalah ini dalam Ushul Fiqh. Dimana

metode yang mereka gunakan adalah ketika ada seseorang yang

menyangkal pendapat, maka tidak akan dianggap benar oleh yang
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lainnya- Karena mereka merupakan perwakiran semua urama.
Maka mereka fidak perlu menyajikan nash_nash yang
membuktikan tentang kekeliruan tersebut.

Sedangkan metode atau cara orang yang berpendapat
bahwa sandaran ijma ifu kepada kepufusan kebiasaan yang ada
dimana tidak mungkin ilma yang banyak dihakimi oreh hukum satu
orang kecuali ada dalil atau kekuasaan. Dan inilah yang menjadi
argumentasi Imam Haramain dan Ibnu Hajib. Dengan begifu
sangat sulit dengan cara ini menyatakan bahwa sangkalan atau
penolakan dari safu orang dapat mengubah uma dari orang
banyak. Kalau diperhatikan bahwa ulama tersebut dibawah lbnu
Abbas. Pufusan kebiasaan menyebutkan bahwa tidak mungkin
mereka berijma tanpa dalil atau kekuasaan (imarah).

Maka tidak ada gunanya apakah pendapatnya sesuai
ataupun berbeda. Begifu pula kalau kita katakan bahwa semua
ulama umat ini tidak sampai pada tahapan yang biasa daram ijma.
Berdasarkan pemyataan ini berarti tidak semua pendapat ulama
tersebut merupakan hujjah. unfuk itu Imam Ar Haramain berkata,
"Sesungguhnya ijma orang-orang yang dibawah tingkatan
mutawatir tidak merupakan hujjah. Didasari bahwa dasar ijma itu
harus menjauhkan kebiasaan. Atas dasar ifu, maka penorakan safu
atau dua orang dapat mencemarkan ijma.,,

Adapun metode yang benar yang ditavrnrkan oleh Asy_
syafi'i dan banyak karangan urama adarah berpegang teguh
dengan dalil{alil sam'i. Dengan begifu penolakan atau perbedaan
pendapat safu atau dua orang mencemarkan keabsahan ijma.
Mengenai masalah pendapat yang bertentangan tersebut, hnu
Jarir dia berkata, "sebagaimana yang disebutkan daram umaulama, bahwa orang yang pendapahrya bertentangan harus
meralat atau menrjuk.,,

368 ll n uoi*r,symahAl Muhatudzab



Hal ini disetujui oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi dari

mazhab Hanafiyah dan Abu Al Husain Al Khayyath dari kalangan

Mu'tazilah. Dan hnu Jarir, Ibnu Mandad dari mazhab Maliki.

Kemudian terdapat perbedaan penukilan dari Ibnu Jarir yang

mengatakan yang lebih dari dua. Dalam Syarh Al-[-am'u karena

Abu Ishak mengatakan bahwa apabila banyak ulama lrang
menentang pendapat ijma, maka hal itu tidak disebut sebagai ijma.

Hal senada disampaikan oleh Imam Al Haramain,

menyebutkan bahwa hnu Jarir melempar madzhabnya dalam

masalah satu dan dua orang. Tapi kalau perbedaan atau sangkalan

tersebut ada tiga, maka ihr bisa diterima. Al Ghazali dalam Al

Mankhul juga menyebutkan ini. Dan telah dinukil dari Salim bin

Ayy,rb Ar-Razi dalam Taqribul Ushuli bahwasanya Ibnu Jarir tidak

dikategorikan ke dalam pertentangan atau perdebatan dua atau

tiga. Dan banyak dari para pengarang kitab Ushul seperti Al Qadhi
Abdul Jabbar, Abu Nashar bin Ash-Shayagh dalam kitab 'lddatul

'Alim dan yang lainnya menorehkan masalah ini dengan

pemyataan yang bertentangan dengan satu atau dua orang dan

mereka menerima yang lebih dari itu.

Sedangkan Al Ghazali dalam Al Mustashfa Udak

menyebutkan bilangan. Akan tetapi dia mengetengahkan masalah

dengan ijma mayoritas dan menolak pendapat minoritas. Sikapnya

ini dikuti oleh berbagai kalangan dari kolega dan pengikut kami

dan selain mereka. Ringkasan perdebatan dan perbedaan

pendapat dalam masalah ini dari berbagai jejak pendapat sebanyak

tujuh madzhab. Salah satunya, ijma tidak digunakan. Ini adalah

pendapat mayoritas ulama. Kedua ijma tetap digunakan dan ini

mempakan pendapat Ibnu Jarir, Al Khayyath dan Ar-Razi. Dan

Ahmad mengisyamtkan hal tersebut sebagaimana yang dinukil

oleh Ibnu Quddamah.
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Menurutku (As-Subki), "Saya memandang pendapat
AsySyafi'i dalam kumpulan ilmu yaitu kitab At [Jmm, dia
menceritakan tentang orang yang bersamanya membahas dan
berlebihan dalam penolakan serta bantahan." Dalam kesempatan
ini akan saya utarakan beberapa perkataannya insya Allah.

Ketiga, Sesungguhnya apabila yang minoritas mencapai
jumlah tawatur, maka ijmanya tidak dianggap kalau sudah barang
tentu diperhifungkan. Al Ghazali berkata, pendapat ini rusak
Vasd.

Keempat Jika jama'ah menganggapnya sebagai ijtihad
terhadap madzhab atau pendapat yang menentang, maka khitaf
atau penolakan tersebut bisa diperhifungkan. Seperti penolakan
Ibnu Abbas dalam masalah aul. Karena masalah 'aul adalah
masaiah ijtihad, kalau bukan malasah ijtihad maka tidak dibolehkan
seperti penolakan hnu Abbas dalam masalah riba fadhl ini dan
masalah nikah mut'ah.

Atas dasar ifulah para ulama menentang ijtihad dalam dua
masalah ini. Perkataan ini dinisbatkan kepada Abu Abdullah Al
Jarjani. Dialah yang saya temukan dalam kitab-kitab mazhab
Hanafi yang dinisbatkan kepada Abu Bakar Ar-Razi. Dia berkata,
"Al Mirginanai menukil dalam syarhul Hidayah bahwa syamsul
Aimammah As-sarkhusi berkata, "pendapat yang paring benar
menumt kami adalah yang disebutkan oleh Abu Bakar Ar-Razi
bahwa apabila suara safu orang menentang atau menolak
pendapat atau suara jama'ah -jika mereka menyebuhya itu
sebagai ijtihad- maka hukum ijma tersebut tidak bisa diitsbatkan
(ditetapkan) tanpa suara satu orang tersebut. Tapi kalau mereka
tidak menyebutkannya sebagai ijtihad, maka mereka boleh
menolak pendapat satu orang tersebut dan dengan begitu ijma
mereka diitsbatkan dinyatakan ditetapkan.

gzo ll ,et rrloj*u'syarah At Muhadzdzab



t'i
Kelima: Pendapat mayoritas adalah hujjah dan bukan

ijma. Pemyataan ini dipilih hnu Al Hajib. Al Ghazali dalam kitab

Al Mustashfa berkata, "Itu adalah putusan bukannya dalil. Dan ini

adalah zhahimya. Sebab kalau belum menjadi ijma lalu bagaimana

bisa menjadi hujjah?"

Keenam: Sesungguhnya mengikuti pendapat atau

perkataan mayoritas itu lebih utama walaupun sebenamgra

dibolehkan menolaknyn. Pemyataan ini dinilai lemah oleh Al
Ghazali. Dan Al Ghazali menyebutkan perkataan atau pendapat

lain.

Kefujuh, yang membedakan antara dasar dan prinsip

agama yang tidak membahayakan dengan yang furu' png dapat

mernbahapkan atau memberi mudharat- Walaupun perdebatan

atau perbedaan pendapat yang telah saya kemukakan itu adalah

akumt. Dikutip dari perkataan Salim dan yang lainnSn. Dan dari
perkataan banyak orang, atau safu orang saja Snng berkata dalam

dua waktu.

Sehingga ada pendapat yang kedelapan Akan tetapi saya

khawatir salah safunya dalam penukilan. Atau pemSrataan ifu
disebutkan tapi dengan cara yang sangat kuat sehingga maksud

dari pendapat mayoritas adalah sebagaimana yang dijelaskan 5rang

lainnya. Secara urnum, pendapat mayoritas itu lebih rajih dari pada

pendapat yang lebih sedikit jika ditempuh dengan cara ijtihad.

Berapa banyak masalah yang dipandang oleh AsySyafi'i, Malik

atau Abu Hanifah tapi tidak sesuai dengan pendapat yang lain

kecuali hanya segelintir orang. Dan sangat banyak kebenaran

berada pada kelompok yang sedikit. Tapi banyak juga di kelompok
yang banyak. Allah S berfirman , " Berapa banyak terjadi golongan

yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak dengan

izin Allah. "(Qs. Al Baqarah l2l:249],.
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AsySyafi'i berkata mengenai orang yang membahas
masalah ini bersamilgd, "Saya tidak melihat kepada pendapat
minoritas dari orang-orang yang bertalnua dan tidak pula saya
melihat kepada kelompok mayoritas." Asysyafi'i berkata, "Saya
berkata, "Saya lebih mendahulukan yang sedikit, orang,orang yang
tidak melihat kepada mereka lebih penting, walaupun jumlah
mereka sedikit dari setengah orang-orang yang atau sepertiganya
atau seperempatnya. Yang jelas sayra tidak bisa menyebutkan
mereka safu persafu akan tetapi yang paling banyak.,,

Menurut saya, "sepuluh jumlahnya lebih banyak dari pada
sembilan." Dia berkata, "Mereka orang-orang yang dekat.,, Saya
berkata, "silahkan Anda batasi atau sebutkan mereka sesuka
Anda-" Dia berkata, "Salah safu dari kalian.,, Menurut kami,
"Sepertinya Anda ingin menjadikan perkataan atau pendapat ini
muflak tanpa batas. Jika sudah saya ketahui siapa yang
mengatakan suafu perkataan, serta merta dia ditentang." Menumt
saya dalam masalah itu adalah pendapat yang paling banyak yang
diutamakan, jika Anda ingin menolak suafu pendapat. saya
berkata, "Mereka ifu kelompok minoritas." Apakah Anda bisa
menerima seperti jawaban ini dari orang lain?

AsyrSyafi'i berbicara panjang lebar dengannya dalam
masalah ini. Tidak memungkinkan kami unfuk memaparkan
semua perbincangan mereka disini. Karena menukil perbincangan
mereka dan sikap mereka yang akhimya membuat kita mengikuti
kegelapan yang lebih besar dan membingungkan. Banyak
diantaranya yang tidak didasari dalil. Lebih ;elasnya, hal ini telah
dijelaskan dalam Ushul Fiqh. para ulama menyebutkan bahwa
apabila setengah dari jumlah ulama umat ini telah bersepakat dan
kemudian ada safu orang lagi yang masuk ke setengah yang
lainnya, maka yang lainnya ini harus mengikuti pendapat mereka.
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AI Qadhi Abdul Jabbar berkata, "Yang ini diketahui

kenrsakannya."

Adapun pendapat yang menyebutkan jumlah tertenfu

sebagaimana yang diceritakan hnu Jarir. Sepertinya yang dinukil

oleh Salim saya tidak mengetahui sesuafu tentang itu atau

dasamya, dimana perbedaan pendapat ketiga tidak keliru atau burr
(jenis gandum atau gandum halus)uk. Apabila orang tersebut

mengatakan, "Sesungguhnya perbedaan pendapat empat."

Sebagai cacatan bahwa jumlah tiga tersebut dari tiga ribu seperti

empat dari empat ribu.

Berdasarkan yang dinukil oleh Imam Al Haramain dan yang

lainnya bahwa penolakan atau perbedaan pendapat dari tiga orang

dapat merusak. Adapun jumlah dibawahnya tdak akan memsak

atau membuat keliru. Mengenai hal ini saya tidak mengetahui

dengan jelas kecuali dari apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Al
Khatthab &, ketika berkhutbah di Al Jablnh. Umar bin Al
Khatthab berkata, "Suafu hari Rasulullah # di tempat sa5n ini

membicarakan kalian." Beliau bersaMa, "Hormalilah sahabat-

sahabatku- Kemudian generasi setelah merel<a, kemudian setelah

mereka. Kemudian akan timbul dusta atau kebohongan. Sehingga

seseorang bersumpah dan tidak diminb bersumpah, bersatcsi frdak

diminta unfuk bercaksi. Barang siapa yang senang masuk suryp

hendalaya dia bersama jama'ah. Sesungguhnya syebn ifu
bersama orang yang menyendii dan dari dua orang lebih iauh."
Diriwayatkan oleh AsySyafi'i dalam kitab Ar-Risalah dari hadits

Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari bapaknya, dari Umar.

Dan saya tidak mengetahui hnu Sulaiman. Hadits ini

merupakan hadits masyhur dalam As-Sunan dan Al Masanid. Kami

meriwayatkannya dalam Al 'Ilal. Dalam kitab tersebut kami

menyebutkan banyak kejanggalan tapi tidak membuat burr fienis
gandum atau gandum halus). Sedangkan dalam Musnad Imam
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yang mulia Abdullah bin Said bin AI Musal4,rab berkata, Rasulullah

$ bersabda,

'Saungguhnjn syetan membuat Sundah saeorang dan
dua orang- Tapi kalau mereka bertiga, mal<a syetan tidak akan
membuat mereka Sundah alau gelisah. " Riwayat ini shahih
dinisbatkan kepada Said yang merupakan salah satu dari riwayat
mursalnya. Secara makna senada dengan kedua hadits tersebut
adalah sabda Rasulullah $, "Safu orang bersama safu syebn dua

ori,ng dengan dua syetan dan tiga orang adalah kelompok
. "Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan

lafazh pengendara.

Dirir,rnyatkan dari jalan Ibnu Wahab, dia berkata, "Abu
Fahar menceritakan kepada saya, dia berkata, 'Rasululluh #
bersabda, *Yang minoritas dari ulama ifutah yang patin7 banyak."
Ini adalah hadits mursal dan batil. Atas dasar itulah mereka
bersikeras bahwa menolak satu orang atau dua orang itu adalah
cacat lsWdzud). Sydzudz ifu sendiri dilarang dan dengan adanya
pengingkarcm para sahabat terhadap pendapat Ibnu Abbas dalam
masalah ini, yakni masalah riba fadhl.

Para sahabat atau pengikut dan yang lainya menjawab
tentang yang Pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan syadz
disini adalah yang keluar dari kebijakan imam (pemimpin) dengan
menolak atau mengingkari yang lebih banyak yang dapat
mengakibatkan tersebamya fitnah (kekacauan). Tentang hadits
yang kedua, diartikan ke dalam makna perjalanan. Mengenai
masalah ini juga disebutkan.

Hadits yang bersumber dari Amru bin Syr'aib dari
bapaknya dari kakeknyalo2, Arnm bin Al 'Ash menyebutkan,

102 y4or1 Abdullah bin Amru bin Al Ash. IGrena sanad ini bemkhir kepada
Abdullah bukan kepada Amru.
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"sesungguhnya seorang laki-laki datang dari perjalanan, Rasulullah

# berkata kepadanya, "Siapa yang menemanimu?" Dia

menjawab, "Saya tidak ditemani siapapun." Rasulullah *
bersabda, 'seorang penunggang ifu syaitan, dan dua omng

penunggang itu dua syaikn, adapun tiga penunggang ifulah yang

sepatuttya". Begifu pula diriwayatkan oleh hnu Wahab dalam

Musnadnya. Demikian pula dengan lafazh Abu Daud103 6* por-

Nasa'i.

Sesungguhnya hadits di kedua riwayat tersebut dengan

lafazh penunggang tidak dengan lafazh al wahid (satu orang).

Disebutkan dengan l<ata sydzudz kata jamak dat'. syadz. $pdz
yang berarti keluar dari kelompok setelah masuk ke dalam

kelompok atau jama'ah. Sedangkan yang sama sekali tdak
masuk, maka orang tersebut tidak disebut dengan ryndz. Darr

tentang penolakan terhadap hnu Abbas, dimana mereka

mengingkari karena menolak khabar atau berita Abu Said bukan

dari ijma. Wallahu a'lam.

Adapun kalangan yang membedakan antara jurnlah yang

mutawatir dengan yang lainnya, maka itu sesuai dengan metode

atau cara yang menjadikannya objek ijma, maka adat atau

kebiasaan yang mengafumya dengan kemustahilan adanya

kesalahan dari jumlah yang banyak. Dan itu cukup jauh. Adapun

yang membedakan antara penyebutan jama'ah (bebempa

kalangan) mengenai hal tersebut. Pertama sebagai ijtihad, adalah

103 gu6iL ini tidak disebutkan dalam Al Mujtabi karangan An Nasa'i. Apabila
penyebutan begitu, maka ini dikembalikan kepada kitab Al Mujtabi. Akan tetapi saya

sendiri mendapatkannya dalam kitab Musnad Ahmad. Husain bin Muharnmad

menceritakan kepada kami, Muslim ynkni Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, dari

Abdurrahman bin Harmalah, dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakelmya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya. Abdullah bin Musallamah Al
Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dad Abdurmhman bin Harmalah, dari
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya dan seterusnya. Diriwayatkan oleh

Malik dalam Al Muwaththa' .
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pendapat yang lemah. Karena perkataan atau pendapat jama'ah
tidak bertentangan atau menolak walaupun tidak sebagai huijah.
Maka tidak ada pengaruhnya atas penyebutan mereka tersebut
ataupun tidak.

Kalau hal tersebut sebagai hujjah maka ini menjadi objek
perdebatan. Maka pengingkaran atau penolakan mereka terhadap
safu orang itu fidaklah lebih prioritas dan diutamakan dari pada
pengingkaran safu orang tersebut kepada jama'ah. Ya benar,
disini ada perkara yang harus diperhatikan. Dan sesungguhnya
perselisihan pendapat yang disini adalah perbedaan pendapat
dalam ruang lingkup ijtihad. Seperti masalah-masalah yang tidak
ada nashnya. Atau masalah yang ada nashnya tapi tidak jelas

(ghairu shanhl. Secara umum, yang menjadi perbebatan atau
ikhtilaf pastilah masalah yang mengandung unsur kemungkinan-
kemungkinan.

Adapun masalah disini, nash-nash yang berbicara
tentangnya cukup jelas dan tidak bisa dital$ril atau ditafsirkan
secara dekat ataupun jauh. Tidak pula dinasakh, yang akan
dibahas nantinya. Dengan begitu masalah ini seperti riwayat
mutawatir dari Nabi $, yakni yang saya maksudkan disini adalah
yang menunjukkan larangan tentang riba fadhl. Anda juga tidak
dapat menjauhkan pengakuan kemutawatircmnya. Maka barang
siapa yang mengikuti riwayat-riwayat dari Nabi $ maka dia akan

mendapatkan ilmu tentang ifu atau nyaris akan mendapatkannya.

Ath-Thahawi setelah menyebutkan apa yang diriwayatkan
dari hadits-hadits berkata, "Dan sebagaimana yang telah
ditetapkan"l& dalam atsar-atsar dari Rasulullah # yurrg melarang

1o4 Imam Ath-Thahawi berkata dalam Syarhu Ma'ani Al Aatsaar, dan
sebagaimana yang ditetapkan dalam riwayat dan atsar mutawatir dad Rasulullah &r
bahwasaqn beliau melarang jual beli perak dengan perak, ernas dengan ernas dengan
cara ditambahkan. Begitu pula dengan sernua bamng yang ditakar png disebutkan
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transaksi jual beli perak dengan perak, emas dengan emas dengan
cara ditambahkan." Mengenai masalah ini saya akan
mengetengahkan pembahasan tersendiri yang lebih luas dan
dalam. Dalam pembahasan itu saya mengisyaratkan sisi-sisi

riwayatrriwayat dalam masalah tersebut.

Apabila dalam suafu masalah ada nash-nash yang

matannSa akurat atau pasti, pengisyaratannya dan pefunjuknya
akurat (dalalah qath'iyahl, maka masalah tersebut di luar lingkup
ijtihad. Dan lnng sebenamln hakikat masalahnya adalah hanya
satu saja. Yang menjadi permasalahannSn adalah sang mujtahid
yang berpendapat berbeda tidak menemukan riwayatrya. Riwapt
mutawatir terkadang ada di seseorang, sedangkan orang lain tidak
memilikinya.

Maka apabila seorang mujtahid berbeda pendapatnya atau
menentang karena tidak mengetahui suafu riwayat seperti tidak
mempunyai nash-nash atau bukti, maka dia dimaafkan sampai
mendapatkan nash dan tidak dibolehkan mengamalkan atau
menjalani perkataan dan pendapatnya. Tidak boleh pula mengikuti
atau mentaklidnya. Sehingga hukum yang telah diputuskannya
dibatasi secara otomatis walaupun riwayat atau nash yang menjadi
dalil tersebut tidak mencapai tingkatan mutawatir tapi dalalah
(isyarat dan petunjuknya) jelas dan tems terang. Maka hukumnya
seperti yang disyaratkan. Wallahu a'lam.

Jika Anda mengatakan, "Pendapat atau perkataan tersebut
tidak terlepas dari kritik. Yang menjadi permasalahan adalah

bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang pengharaman riba
fadhl shahih dan sharih. Akan tetapi, hadits-hadits yang berbicara
tentang hukumnya yang dibolehkan juga demikian. Sebagaimana

dalam atsar-atsar ini yang kami riwagratkan. Maka pengamalanngra lebih utama dari
pada mengamalkan hadits Usamah yang boleh dital$/il.
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yang akan dijelaskan nantinya, Dan telah dijelaskan sebelumnya.
Dan pentarjihannya menurut kami sebagai berikut, Pertama dari Al
Qur'an, Allah @ berfirman, "Dan tinggalkan sisa Riba (yang

belum "(Qs. Al Baqarah [2]:278\.

Ayat ini menerangkan tentang dilarangnya yang berkaitan
dengan utang. Diketahui bahwa orang Arab mengaitkan kata ini
dalam bahasa mereka. Hal ini juga ditunjukkan dalam kata naqd
(funai atau uang) yang bukan riba yang dikenal menunrt pakar
bahasa. Rasulullah $ bersabda, 'Janganlah kalian menjual emas

dengan emas. " Dalam hadits ini disebut dengan kata jual beli.
Allah $ berfirman, "Keadaan mereka yang demikian ifu, adalah

disebabkan mereka berkab (berpendapat), Saungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan juat beli
dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah {21: 275). Dalam
pengujaran-Nabi $ beliau menamai penambahan jenis atau sifat

dengan jual beli sebagai dalil bahwa riba itu terdapat dalam praktek
an nasha Ysedangkan yang lainnya tidak.

Saya berkata, "Adapun tentang ta'arudh (pertentangan)

akan kami jelaskan insya Allahjawabannln. Adapun sisi al jam'u
(penggabungan) antara kedua dalil Snng bertentangan ifu dapat
dijelaskan secara jelas. Ayat yang dipaparkan diatas menerangkan
tentang pengharaman salah satu macam riba dan f,dak
menerangkan tentang penafian jenis lainnya. Hubungan keduanya
ada pada lafaz, yaifu yang disebut dengan jual beli bukan riba
disertai hadits-hadits shahih yang menerangkan tentang larangan
dan pengharaman dan penetapan riba. Beberapa komentar dan
kritikan lemah seperti ini lbnu Abbas dan oftrng-orang yang
sependapat dengannya menyatakan tidak adanya keterkaitannya.
Dan saya memandang tidak ada disebutkan. Akan tetapi Abu Al
Hasan hnu AI Mughlis menyebutkannya dan mendapatkannya dari
orang-orcng mengatakan pendapat ifu. Wallahu a'lam."
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Bagian Kedua, Dengan menyatakan atau mengklaim

bahwa rjma masa Pertama terjadi setelah mereka berselisih

pendapat sebagaimana yang diriwaSntkan tentang pencabutan atau

peralatan pendapat kalangan yang mengatakan demikian. Diantara

para ulama yang menentang masalah tersebut adalah Al Qadhi

Abu Ath-Thayyib dalam Ta'liqnya, Al 'Abdari dalam Al Kifayah,

mereka mengatakan, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia

merujuk atau mencabut pendapatrya tentang masalah jual beli

tersebut."

Atas dasar ifu, maka diketahuilah bahwa masalah tersebut

merupakan ijma. Abdul Bar dalam At-Tamhid berkata, "Sa5n tidak

menyebutrya sebagai perselisihan pendapat tentang yang

diriwayatkan mengenai hnu Abbas yang merujuk atau meralat

pendapatnya." Dan dalam pembahasan ini pun saln telah

mengetengahkan penukilan shahih dari para sahabat tentang

masalah itu. Barypk diantara para sahabat yang merujuk atau

meralat dengan benar-benar yakin seperti hnu Umar dan hnu
Mas'ud.

Diantara pam sahabat ada pula yang merujuk pendapatnya

seperti lbnu Abbas. Selebihnya seperti Usamah, Zaid bin Arqam,

Al Bar.ra' dan hnu Az-Zuban, salra tidak menukil riwayat dari

mereka. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka

merujuk atau meralat pendapat. Karena apapun pendapat mereka

dalam masalah ini, mereka tidak merujuk pendapat- Tidak

memungkinkan mereka mengklaim atau menyatakan masalah ini

kecuali apa yang telah disebutkan dalam ralatan atau perujukan

pendapat Ibnu Abbas. Dan tidak ada diantara mereka yang

menentangnya.

Ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat dalam masalah ini-

Jadi ulama-ulama awalnya berbeda pendapat, kemudian mereka

bersepakat dan merujuk pendapat dengan memegang salah safu
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pendapat yang lain dan menerapkan pendapat tersebut. Maka,
apakah ifu merupakan suafu ijma?

Ringkasan masalah ini adalah apakah ijmanya awarnya
memang sudah ada/permanen (mustaqifi, iika tidak ada seperti
perbedaan pendapat mereka ketika memerangi orang-orang yang
enggan membayar zakat. Kernudian ijma mereka semua
menyepakati pendapat Abu Bakar. Maka ini dibolehkan, para
ulama safu suara menyatakan ini. sehingga ini disebut dengan
rjrna. Di bagian ini tidak terdapat perbedaan pendapat di
dalamnya.

Kendatipun perbedaan pendapat telah ada dan dijawab.
sehingga perdebatan dan perbedaan' pendapat menjadi berlipat,
diantaranSn pertanyaan apakah masa atau abad pertama
patedaan pendapat dipadamkan? Itu yang pertama. Jika kita
katakan bahwa abad sebagaimana pendapat zhahir Ahmad bin
Hambal, Ibnu Furik dan salah satu kalangan sahabat kami. Abdul
Jabbar menisbatkan pernyataan ini kepada pengikut-pengikut Asy-
Syafii dan selain mereka. Dan ditariihkan Salim dalam At-Tagrib
Al ushuli. Kalangan yang berlebihan mengikuti dan membela
pendapat ini yakni dari madzhab Maliki, Abu Tamam AI Bashari.
Jadi boleh saja, mereka berittifaq setelah berikhilaf. Dan dengan
begitu juga tetap disebut dengan ijma, tapi ijma mauquf.

Jika kita berpendapat, bahwa pemadaman masa atau abad
Pertama bukanlah syarat. Yurrg merupakan pendapat mayoritas
sahabat dan kolega kami sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Ash-
shibagh dan yang lainnya seperti pengikut Abu Hanifah, pengikut
Malik dan orang-orang Asy'ari dan diantara mereka juga Al eadhi
Abu Bakar bin At-Thagryib dan Mu'tazilah. selain itu Ahmad juga
mengisyaratkannya, dan Abu Al Khatthab memilihnya dari sahabat
dan pengikukrya, inilah pendapat shahih daram syarhul-Lam'
karangan Al Mushannif, yang dikutip atau dipirih juga oleh Al
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Ghazali, Abu Abdullah bin Al Khathib dan pengikut-pengikutrya,

Abu Amru bin Al Hajib.

Al Bandaniji dalam mukaddimah bukunya Adz-Dzakhirah

berkata, "sebagian kolega dan sahabat kami salah pendapatlya."

Dia berkata, "Masa atau abad dinyatakan untuk dipadamkan

padahal fidak berpengaruh. Diantara mereka ada yang

menyatakannya mutlak, ada yang menyebut hukum secara ulnuln

mengenai ijma qauli dan sukuti. Dan inilah yang membuat Al

Mushannif mentarjihkan perkataannya dalam At-Tabshirah."

Diantara ulama ada juga yang merincikan dan

mengkhususkan pembahasan tersebut dalam pendapatnya.

Adapun ijma sukuti dikategorikan yang termasuk dalam inqiradhul
'asrlr (masa atau abad yang sudah berlalu) sebagaimana yang

dikatakan oleh Al Bandaniji, dipilih oleh Abu Ishak. Dan

berdasarkan perkataan Al Mushannif dalam Al-[-am'u, Imam Al

Haramain membedakan antara ijma yang dinyatakan secara tegas

atau pasti yang disebut dengan inqiradh. Atau mereka bersepakat

atas suafu hukum berdasarkan dalil zhan maka tidak bisa

diterapkan selama tidak dalam waktu yang lama.

Apabila hal itu diketahui dan iika tidak dikategorikan

sebagai inqinhdul ashr, malla, apakah bisa ijma setelah berselisih

pendapat? Ada yang menjawab, hal ifu dilarang- Alasannya adalah

karena perselisihan atau perbedaan pendapat lil<htilal ihr

menaftkan apa yang diijmakan Pertama dari segi dibolehkannya

mengambil dua pendapat yang berbeda- Pemyataan ini

dinisbatkan keapda Ash-Shairafi, Ahmad bin Hambal dan Al

Hasan Al Asy'ari. Selain itu ada iuga kalangan yang condong ke

pendapat ini seperti, Al Ghazali, Daud dan Imam Al Hammain

yang menyatakan larangan.
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Akan tetapi ada pendapat lain, yang mengatakan bahwa
hal diatas mustahil terjadi biasanya. Al Ghazali dan orang-orang
yang sepakat dengannya mengatakan, "Mustahil yang dimaksud
adalah mustahil sam'i (tidak pemah terdengar). Ada yang
mengatakan, dibolehkan. Tapi kalau hal tersebut terjadi, maka
tidak bisa dijadikan hujjah. Dan ini cukup jauh. Ada pula yang
mengatakan, "Boleh. Dan merupakan hujjah yang mengharamkan
melawan atau menolaknya. Dan pendapat inilah yang dipilih.',

singkat permasalahan disini adalah bahwa kesepakatan
(ittifad setelah perselisihan pendapat (ikhtilatl di satu masa masih
merupakan hujjah. Dan merupakan ijma sebagaimana pendapat
yang dipilih (al nukhtal. Pendapat ini pula yang dinyatakan oreh
kalangan pakar Ushul Fiqh dan Fuqaha, dan yang dinukil oleh Al
Qadhi Abu Bakar yang menurutnya hal itu fidak merupakan ijma.
Pendapat yang Pertama yang benar yang tidak dipandang oleh
yang lain. Dan pendapat yang mengatakan bahwa mereka dengan
adunyu ikhtilaf menyatakan ijma dibol mangambil atau
menggunakan dua pendapat yang bertentangan, pendapat ini tidak
bisa diterima dan tidak benar. pendapat ini batil tidak ada dalil
yang mendasarinya. Wallahu a'latn.

Ketahuilah bahwa klaim atau pemyataan dua ijma cukup
jauh dari sisi penukilan yang saya paparkan. Selain ifu, kalaulah
diterima bahwa hnu Abbas dan seluruh sahabat, benar rujuk atau
ralat mereka, maka sudah barang tenfu zaman lbnu Abbas
bertemu dengan zarnan sahabat-sahabatnya yang sepakat dengan
pendapat hnu Abbas dalam masalah ini. Tidak ada riwayat yang
menukil tentang hnu Abbas yang mencabut atau merujuk
pendapatnya

Adapun pendapat yarry shahih dan dipilih sebagai berikut:
bahwa perkataan atau pendapat tabi'in yang hidup di zaman para
sahabat kemudian menjadi ahli ijtihad sebelum adanya ijma
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mereka, maka ijma mereka tersebut tidak dinyatakan sah tanpa

pendapatrya. Ini menurut pendapat mayoritas pengikut dan ulama

kita. Pemyataan ini dinisbatkan kepada ulama ma&hab Hanafi

dan mayoritas madzhab Hambali dan para mutakallim. sebagian

sejawat kami orang-orang mutakallim dan Al Qadhi dari mazhab

Hambali mengatakan, "Pendapatnya tidak dianggap." Dan Ahmad

mengisyaratkan salah safu pendapat tersebut- Dan yang benar

adalah pendapat tersebut diperhitungkan.

Kedua, Pendapat yang lemah sekali. Banyak dari fuqaha

tabi'in meninggal dunia pada masa para sahabat. Diantara mereka

adalah Alqamah, Masnrq, Syarih, Salmam bin Rabi'ah, Al Aswad,

Said bin Al Musal4/ab r&, Said bin Jubair, hrahim An-Nakh'i dan

masih banyak tokoh lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Mereka semua orang-orang yang diberi sebutan 'illiyatul fuqaha

dan imam mujtahid. Masa para sahabat dan tabi'in keduanya

satna-sarna termasuk. Karena masa tabi'in terhitung sejak sebelum

hijrah.

Setiap orang yang mendengar dari Nabi $ tapi udak

pemah melihat beliau di Madinah, yakni mereka yang masuk Islam

dari tangan orang-orang Al Aqabah Al Ula, orang Yaman,

Bahrain, Amman, Thaif, Habasyah dan lain sebagain5n- Mereka

semua dikategorikan dalam orang-orang tabi'in. Maka mustahil

dikatakan, "Bahwa mereka semua tidak bersandar pada seseorang

saja diantara mereka yang mendalam pemahaman fikihnya dan

mencapai pada tingkatan ijtihad dan nyaris pada era para sahabat

di tahun serahrs Hijriyah."

Setiap masa dan u/aktu semua berkaitan antara sahr

dengan yang lainnya. Tidak ada masa atau era yang langsung

habis dalam safu masa. Maka karena tidak ada perkataan atau

pendapat seorang tabi'in yang lemah dan tidak bermakna. Karena

diantara para tabi'in sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam
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masalah ini. Masalah yang kami maksudkan sarna seperti
sebelumnya yaitu masalah riba fadhl.

secara zahir bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini
sampai pada masa tabi'in tidak pemah padam atau musnah. Dan
inilah yang dapat kita petik dan tarik kesimpulan dari perkataan
Asysyafi'i yang menceritakan perselisihan pendapat di karangan
para sahabat dan tabi'in. Yang kemudian berusaha mentarjihkan
pendapat tanpa berpedoman pada ijma.

Pendapat yang dinyatakan AsySyafi'i terangkum dalam
kumpulan ilmu pada kitab .4/ umm, menyebutkan bahwa Ibnu Al
Musa347ab meriwayatkan dari Abu Said AI Khudri rg masalah sharf
mengatakan sesuafu dan mengambil pendapat tersebut. pendapat

ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan urama. saya
sendiri tidak tahu, apakah Asysyafi'i mengisyaratkan tentang
pengharaman hul{um riba fadhl atau tidak? seandainya memang
iya, maka dia yang melahirkan terjadinya perbedaan pendapat
ulama-

Setelah menyebutkan ma&hab hnu Abbas, At-Tirmidzi
berkata, *oleh karena itu dia meriwayatkan sesuatu tentang ini
dari sebagian para sahabatrya." AsySgnikh Abu Hamid Al
Isfamini mengklaim bahwa pengharaman riba fadhal itu adalah
pendapat tabi'in secara keseluruhan. Dan mengenai masalah ifu
saya sudah mengetahuinya. Wallahu a'lam.

Bagran Ketiga, Mengklaim ijma ulama mutakhir (generasi
seterusnya) setelah diredamnya perselisihan pendapat. pemyataan

ini tidak mungkin terjadi pada awal-awal masa tabi'in. sebab saya
sendiri mengetahuinya langsung dari perkataan mereka. Dan
diantara orang yang mengatakan pendapat tersebut adalah Atha'
bin Abu Rabah. Wafat pada tahun 115 H atau setelahnya.
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Kalau yang diklaim adalah ijma setelah itu, baik dari tabi'in
yang tersisa atau yang masih hidup, atau generasi setelah mereka,

maka mengenai ini saya sama sekali tidak meriwayatkan atau

mendapatkan riwayat tentang perbedaan atau ikhtilaf. Akan tetapi

para ahli Ushul Fiqh dan para ulama mazhab berbeda pendapat

mengenai hukum tersebut.

Pendapat 3nng paling tepat adalah yang disebutkan oleh

Abu Bakar Ash-Shairifi, hnu Abu Hurairah, Abu Ali At-Thabari,

Abu Hamid Al Mamrdzi menyebutkan bahwa apabila orang-omng

tabi'in bersepakat atas pendapat salah safu para sahabat, maka

masalah tersebut bukanlah masalah berdasarkan ijma. Dan tidak

diharamkan mengatakan pendapat 5nng lain. Ini adalah mazhab

Abu Al Hasan Al Asy'ari.

Al Mushannif Abu Ishak berkata, "Itu adalah pendapat

kolega atau pengikut kami secara umum." Salim berkata, "Ifu

merupakan pendapat mayoritas sahabat kami dan ulama mazhab

Asy'ari." Imam Al Haramain berkata, "Sesungguhnya

kecondongan AsySyafi'i kepada pendapat tersebut. Dan pendapat

itu dipilih oleh Al Ghazali." hnu Barhan berkata, "Asy-Syaf i i$
memandang bahwa hukum ikhtilaf itu fidak akan diangkat."

Sedangkan Abdul Wahhab Al Maliki berkata, "Tidak ada komentar

apapun dari Malik." Dan yang baik dari madzhabnya adalah yang

dipilih Syaikh Abu Bakar bahwasanya perbedaan atau perselisihan

pendapat akan terus ada. Dari mazhab Hambali !,ang
berpandangan seperti ini adalah Al Qadhi. Dan pendapatnya ini

marjuh menumt mereka.

Poin Kedua, Yakni yang dikatakan oleh Abu Ali bin

Khairan, Abu Bakar Al Qaffal dan Al Qadhi Abu At-Tha3ryib,

ditarjihkan oleh hnu Ash-Shaibagh dan mayoritas pengikut (murid-

murid) Abu Hanifah dan banyak dari Al Mu'tazilah seperti Al
Jaba'i dan anaknya. Pendapat ini juga dipandang oleh Al
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Mahasibi dari orang-orang sebelumnya. Begitu pula Abu Abdullah
bin Al Khatib dari kalangan mutakhirin serta Abu Al Khatthab Al
Hambali. Ya.g menjadi ijma yang tidak mungkin disangkal atau
ditolak. Perbedaan pendapat ini menyebutkan apakah orang yang
sudah meninggal mempunyai pendapat?

Menurut kami, bahwa pendapat orang lrang sudah
meninggal dunia tdak merupakan ijma. sedangkan madzhab
Hanafi berdasarkan pendapat mereka mengatakan ijma. Mereka
mengatakan, "Derajatrya adalah tingkatan ijma terendah." oleh
karena itu Muhammad bin AI Hasan mengatakan suami yang
mengatakan kepada isterinya, "Kamu bebas," diniatkan sebanyak
tiga kali dan tidak menyentuh isterinSn itu ketika iddah. Dia
berkata, 'Bahwa perempuan itu haram bagi si raki-laki. ndak
halal. Karena menurut umar-r& iddahnya adalah sekali talak raj'i.
Dan kami mengeluarkan ijma berbeda dengan pendapat tersebut.
Sedangkan syubhat yang ketiga shahih tanpa ada perbedaan
pendapat diantara ulama sekarang. Akan tetapi batasannya jafuh
dengan syrbhat. Mengenai ijma ini orang-onurg berbeda pendapat,
apakah merupakan hujjah atau tidak." Maka tidak bisa dijadikan
standar wajib karena tanpa syr-rbhat. Hal ini sebagaimana yang
dikatakan oleh Abu Zaid Ad-Dabusi dalam At-Taqwim dari kitab
mereka.

Kerangka masalah disini menurut Al Ghazali adalah
masalah yang tidak dilelaskan secara terang oleh kalangan tabi'in
tentang pengharamannya pada pendapat yang lain. Tapi apabila
temyata mereka menyatakan pengharaman tersebut secara sharih,
Al Ghazali bimbang dan ragu apakah dilarang atau tidak, dan
apakah tidak diwajibkan mengikuti mereka. wallahu .alam.

Adapun perbedaan antara permasalahan ini dengan situasi
apabila ijma telah dihasilkan setelah terjadinya ikhulaf dalam masa
yang sama- Dimana yang shahih dari ijma tersebut adalah yang

380 ll et uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



dihadiri oleh semua ummat (ulama) dalam ijma tersebut. Dan

orang-orang dari zaman yang kedua sebagian umat ini saja, tidak

semuanya. Karena kata ummat disini meliputi yang hidup dan

yang mati.

Maka pendapat kami yang bersumber dari mayoritas ulama

madzhab kami menolak asumsi ijma dalam pengharaman riba

fadhl dari segala sisi. Ini berdasarkan yang dibuat oleh Abu Al

Husain Al Muhamali *S. Dia mengutarakan masalah riba fadhl

dalam beberapa pembahasan dalam kitab Al Ausaath yang

difulisnya. Kitab ini berbicara tentang permasalahan perbedaan

pendapat antara AqrSyaf i dengan semua fuqaha. Kalau pun dia

mempunyai ijma sungguh dia tidak akan menyebutkannya.

Kendatipun demikian, Alhamdulillah kita tidak memerlukan suatu

ijma ketika berhadapan dengan nash-nash yang shahih dan shahih

sebagaimana yang sala kemukakan dan yang akan saya paparkan

insya Allah. Adapun ijma yang kita butuhkan adalah ijma dalam

masalah yang kecil yang didasari oleh qiyas atau istimbath yang

dalam. Wallahu a'lam.

***

PASAL

Yang Berhubungan dengan Masalah Ibnu Abbas dan
Orang-orang lpng Sependapat denganngn serta

Bantahan Terhadapryn.

Mereka mengaitkan pemyataan diatas dengan dua hadits

berikr,rt ini: Pertama, hadits Usama yang telah diutarakan

sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-

beda, tapi maknanya sama atau mendekati. Yaifu:
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- "ndak ada iba kecuali dalam an nasi'ah.'

- 'Seungguhnya rtba ifu dalam an nasi'ah.'

- "Tidak ada riba dalam transaki tnng dilakukan dan
tangan ke tangan (diserahterimakan atau konbn). "

Dan semua lafazh hadits dibawah ni shahih, yaitu:

- "Bukalah riba kecuali dalam an nasi'ah dan an
nadzhinh. "

- "Tidak ada riba kecuali dalam hubng." Keduanya
dirir,rayatkan oleh At-Thabari

- 'Riba ifu dalan an nasi'ah.'

Para imam safu kata terhadap hadits Usamah walaupun
mereka berbeda pendapat dalam penakrdlannln. Sedangkan
hadits kedua adalah hadits Al Barra' bin 'Azib dan Zaid bin
Arqarn. Dan kami telah meriwayatkannln dengan jalan png
berbeda-beda dan dengan lafazh yang jelas. Adapun lafaz-lafazh
hadits tersebut yang terdapat dalam Ash-Shahih tidak ada
kaitannya mereka dengannya.

Selanjutrya, lafazh dalam jalan periwayatan yang
disebutkan dalam Ash-Shahilann, bahwa mereka menyebutkan
keterkaitan di dalamnya. Yakni hadits yang diriwaptkan oleh
Abdullah bn Az-Zubair Al Hamidi teman dari Asy-Syafi'i dan
Syaikh Al Bukhari, dari Sufryan bin 'A5yinah, dari Amru bin Dinar,
menyebutkan bahwa dia mendengar Abu Al Minhal berkata,
"Ketika di Kufah, seorang patner bisnis saya menjual beberapa
dirham dengan beberapa dirham dan diantara keduanya ada
penambahart (fadhl."

Saya berkata, "Menurut saya ini Udak baik." Dia berkata,
"Saya mgnjualnya di pasar. Seseorang mengatakan yang saya

lakukan itu tidak salah. Kemudian saya mendatangi Al Barra' bin
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'Azib. Saya bertaryn kepadanya." Dia berkata, "Saat Nabi $ ke

Madinah dan kami ketika ifu berbicara mengenai masalah ini."

Beliau mengatakan bahwa kalau dilakukan dari tangan ke tangan

(diserahterimakan atau kontan) maka tidak ada larangan.

Sedangkan riba an nasi'ah maka tidak ada kebaikan di dalamnya,

maka datanglah kepada Zaid bin Arqam. Karena usaha atau

bisnisnya lebih besar dari pada saya. Maka saya pun mendatangi

Zaid bin fuqam. Dia berkata, "Al Barra' benar."

Al Hamidi berkata, "Hadits ini mansukh tdak dipakai."

Adapun sanad ini adalah termasuk sanad yang paling shahih.

Karena diriwayatkan oleh para pemwi yang semuanya imam

tsiqah. Mengenai masalah ini telah dijelaskan oleh Sufuan bahwa

dia mendengamya dari Amru. Maka hilanglah indikasi syubhat

pemalsuan hadits tersebut. Akan tetapi kami akan memaparkan

beberapa alasan dan komentar mengenai hadits tersebut. Maka

syarat hukum keabsahan hadits dan keselamatan dari komentar

dan bantahan. Akan kami jelaskan jawaban mengenai hal tersebut

dari setiap muhaddis. Wallahu 'musta'an.

Adapun hadits Usamah, maka jawabannya terdiri dari lima

poin penting yang dihimpun dalam tiga macam atau jenis. Yaitu

penalnrrilan, klaim penasakhan dan tarjih. Dan ketahuilah bahun

selama masih ada kemungkinan unfuk dilakukannya poin yang

Pertama, maka tidak boleh diubah ke cara kedua. Dan selama

ditetapkan poin kedua, maka tidak dibolehkan unhrk diubah ke

poin atau cara ketiga. Cara ini disandarkan dalam setiap

permasalahan dua nash yang berbeda atau bertentangan.

Kami akan menerangkannya beberapa sisi komentar

tersebut dalam jawaban atau bantahan. Diantaranya, dua

komentar yang disebutkan dalam perkataan AsySyafi'i, bahwa dia

dalam kitabnSn Ikhfilaful Hadits berkata setelah menyebutkan

khabar Usamah. Dan khabar-khabar Ubadah bin Shamit, Abu

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,t,



Hurairah, Abu Said, Usman bin Affan yang menunjukkan tentang
pengharamannya. Dia menyebutkan riwayat ini dan kemudian
berkata, "Kemudian kami mengambil hadits-hadits ini yang sesuai

dengan hadits Ubadah. Dan hujjah kami ketika mengambil hadits
ini dan meninggalkan hadits Usamah bin 7aid, jika zahimya
bertentangan dengan hadits ini."

Adapun pemSrataan orang yang mengatakan,
"Sesungguhnya nafas atau menggunakan hadits yang paling

banlrak lebih baik. Karena dengan begitu mereka bisa menjaga dari
yang lebih sedikit. Usman bin Affan dan Ubadah bin Shamit lebih
tua. Dan lebih lama berteman dengannya dari pada Usamah.

Sedangkan Abu Hurairah dan Abu Said Al Khudri lebih banyak
yang dihafalnya dari Nabi $ dari pada Usamah sebagaimana yang

kami ketahui."

Ditanya: apakah riwayat hadits mereka bertentangan

dengan hadits Usamah? Di;awab, "Apabila memang lya
bertentangan maka hujjah atau dalil mengenai hal ini adalah
sebagaimana yang telah kami jelaskan." Ditanya, "Dari pendapat
siapakah ini?" Dijawab, " Wallahu a'lam. Ada kemungkinan
didengar dari Rasululluh # ketika beliau ditanya tentang masalah

riba dua jenis barang yang berbeda." Dalam pendapatrya tentang
pertukaran emas dengan perak dan kurma dengan gandum.

Rasulullah $ bersabda, *sesungguhnya riba itu terdapat pada an

nasi'ah. 'Maka hadits ini pun dihafalnya dan dia mengisyaratkan
sabda Nabi $ dan tidak menunjukkan tentang permasalahan yang

dilaporkan orang yang bertanya kepada Nabi $ tersebut.

Dari sini, dapat ditarik bahwa setiap orang yang mendengar

hadits itu, akan menarik kesimpulan bahwa tidak ada riba kecuali
dalam an nasi'ah. inilah jawaban As5rSyafi'i rg. Pendapafoiya ini
berdasarkan tarjih dan takwil. Keduanya merupakan jawaban.
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Yakni'apabila hadits Usamah merupakan jawab bagi orang yang

bertanya tentang kedua jenis barang tersebut, yang mana hadits

lersebut sesuai dengan hadits-hadits lainnya yang udak

bertentangan.

Kalaupun Udak demikian, hadirc tersebut bertentangan

dengan hadits-hadits lainnya. Maka mengamalkan dalil yang rajih

merupakan ketenfuan. Adapun periwayatan jama'ah (banyak

orang) lebih rajih dibandingkan riwayat satu orang. Asy-Syafi'i

sendiri fidak mengharuskan penakr,vilan yang disebutkan.

Disebabkan karena hnu Abbas adalah perawi hadits ini. Dan dia

yang mengatakan demikian.

Diriwayatkan oleh Al Hawi perkataan AsySyafi'i dengan

pemaparan yang lebih luas dari pada yang disebutkan dalam

Ikhtilaful Hadits. Al Hawi menerangkan penjelasan dari perkataan

Asy-Syafi'i dalam kitab tersebut. Penakpilan yang dimaksudkan

disini adalah penalnruilan yang dijelaskan oleh Asy-Syafi'i, yang

juga disebutkan oleh hnu Al Bar. Dia berkata, "Penakvtrilan

tersebut adalah makna haditsnya menunrt para ulama-" Dia juga

berkata, "Dan dalil ini adalah dalil tentang keabsahan penakv,rilan

ini. Bahkan ini merupakan ijma ulama-selain hnu Abbas-
berdasarkan riwayat yang shahih dari Nabi $. Dia menyebutkan

haditsnya dan hadits-hadits yang menunjukkan pengharaman

hukum riba fadhal.

Jawaban ketiga: Pendapat tersebut meliputi dua jenis. Yang

Pertama dibolehkan memberikan persamaan atau keidentikan

(tamabul secara funai. Begifu juga tdak dibolehkan secara

nasi'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mawardi.

Jawaban keemfat: Diartikan kepada selain bentuk ribawi.

Yakni seperti penjtralan hutang Sang ditangguhkan. Contohnya

seseorang png memiliki beberapa jumlah uang. Kemudian dengan
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uangnya orang tersebut membeli barang yang tertentu tapi secara

penangguhan. Sebagaimana yang disebutkan An-Nawawi. Maka

ketiga bentuk yang kami kemukakan diatas merupakan bentuk-

benfuk penakruilan.

Dari penakruilan-penalnr.rilan tersebut yang paling jelas dan

masyhur adalah yang dikemukakan oleh AsySyafi'i. Yang

menafsirkannya sebagai jenis dan tidak ada yang mensyaratkan

bahwa penafsirannya sebagai benhrk jawaban orang yang bertanya

kepadanya. Karena lafazh terkadang dalam benfuk umum dan

diartikan dengan pengkhususan berdasarkan dalil yang dikuatkan

dengan dalil lain. Kalau dengan cara ini tidak bisa dijalani, maka

dengan carc mengumpulkan (jama ) antara beberapa hadits.

Ketahuilah bahwa ketiga penakr,vilan ini semuanya selaras

dan sesuai dengan metode pengumpulan antara dua hadits yang

bertentangan (al jam'u baina al haditainl. Dalam penuturan saya

sebelumnla telah menegaskan bahwasanya metode tersebut lebih

baik dari pada metode pentarjihan (tarjihl jika ada kemungkinan.

Adapun perkataan hnu Ash-Shibagh menyatakan melarang

penggunaan metode pengumpulan dua hadits tersebut.

Sebagaimana dalam kitab 'lddatul 'AIim fi Ushulil Fiqh, "Bahwa

apabila metode penggabungan antara dua hadits dapat ditempuh,

maka harus dilakukan sampai keluar rjma yang menentang

keduanya. Seperti hadits Ibnu Abbas, "Sesungguhnya riba itu
dalam an-nasi'ah." Hadits Abu Said yang berbunyi,

"Sesungguhnya hadits Ibnu Abbas dapat ditafsirkan ke dalam dua

hadits yang berbeda ini. Kecuali apabila jama'ah ulama bersepakat

menentang kedua khabar ini. Adapun mayoritas ulama mereka

meninggalkan hadits tbnu Abbas. Dan sedikit dari mereka yang

menarik hadits Ibnu Abbas yang mengartikannya sebagai

keumuman. Berdasarkan metode Ibnu Ash-Shibagh ini, jelaslah

menggunakan metode tarjih atau nasakh." Wallahu a'lam.
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Jawaban kelima: Klaim nasakh sebagaimana yang

dilemparkan oleh Al Hamidi dalam hadits Al Barra' bin 'Azib dan

Zaid bin Arqam yang sebelumnya. Al Hawiberkata, "Barang siapa

yang mengklaim nasakh dalam riwayat tersebut, berarti dia telah

berpendapat dengan hadits yang harus diteliti (magall." Dia juga

menyebutkan hadits dari riwayat Bahar105 As-Saqa' dari Abdul

AzizbinAbu Bakrah, dari bapaknya, menyebutkan bahwa Nabi $
bersabda, 'Bahwasanja Nabi # melamng tansaki sharf
(pertukamn) sebulan sebelum beliau qmfat "

Al Hawi berkata, "Hadits ini dengan sanad ini. Kendatipun

dalam hadits ini terdapat maqal (objek kritikan) dari segi hnu
Ishak. Padahal sebenamSn dia memiliki hadits dari hnu Ubadah.

Kemudian dia mengandarkan hadits Fadhalah bin Ubaid.

Walaupun Usamah mendengamya dari Nabi $ sebelum terjadinya

Khaibar dan disini teftuku adanya nasakh. Seandainya tidak

demikian, maka hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Aq1
Syafi'i dengan menggunakan pengumpulan antara khabar." Kami

telah meneliti dan mencari hadits yang menguatkan hadits Abu

Balffah dan menerangkan tentang pengutamaan hadits Usama

walaupun yang didengar sebelumnya seperti yang didengamp di

105 pu6, cetakanretakan sebelumnya (Bahar Syafa') menyebutkan yang b€nar
adalah As Saqa'. Dia berkata dalam kitab Tahddbul Tahdzib, "Bahar bin Katsk Al
Bahili yang dikenal dengan As Saqa'. Dia adalah.kakek Amru bin Ali Al Fallas,

diriwayatkan dad Al Hasan Al Bashari dan Abdul Aziz bin Abu Bakar hingga
perkataanny4 "Al Hafti b€rkata, "Riwayat lernah." As Saji berkata, "Dalam
periwayatanryra ada Manakir. Menurut mereka dia bukan perawi yrang kuat dalam
hadits."

Sedangkan Al Bukhari b€rkata, "Menurut mereka dia orangnya udak kuat dalam
meriwayat hadits. Dia menyampaikan hadits dari Qatadah dengan hadits png frrCak

ada dasamya dari haditurla Udak pula mengilartiryra." An Nasa'i b€rkata dalarn Al
Jamh wa At Ta'dil, "Dia fdak tsiqah. Dan tidak menuliskan haditsnya." hnu Al Barqi
menyebutkan dalam satu darajah omng yang meninggalkan haditsnya. As Sa'di
berkata, "Dia jatuh." Ibnu Hibban berkata, "Dia itu orangnlra bertuat keburukan dan
suka bingung dan ragu sehingga haditsnya patut dinilai makuk (ditinggalkan). Dan
ketika Abu Daud ditanya tentang bahar dan Imran dia berkata, "Bahar masih diatas

Imran dan Bahar ihr matutk(difnggalkan)."
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akhir. Kami melihat bahwa dia menyebutkan hadits Al Hamidi
yang berlalu dan perkataan Al Hamidi tidak ditambahnya.

Menurut saya, "Adapun hadits Fadhalah jelas menerangkan
bahwa pengharaman terjadi pada hari Khaibar.
Rasulullah $ bersaMa, "Ketika kami bersama Rasulullah $ pada

hari Khaibar, kami membai'at (meminta janji) orang-orang yahudi.

waktu ifu ada yang melakukan perfukaran antara satu emas
dengan dua emas dan tiga emas." Rasulullah S bersaMa,

ili?::rl :-,u;'Jilt|Jn;SY
'Janganlah kalian menjual emas kecuali tpng serupa

timbangannSra.' Hadits ini diriwayatkan dalam shahih Musrim.
Akan tetapi An-Nawawi berkata, "lni menunjukkan bahwa mereka
melakukan fukar-menukar barang terbuat dari emas, sutera dan
lain sebagainya dengan dua dinar. Dengan beranggapan hal itu
dibolehkan sebagai benfuk keberhati-hatian. sampai ada
penjelasan dari Nabi # yutg menerangkan bahwa hukumnya
haram dan dapat dibedakan. Dan disini saya inqm Allah akan
berbicam tentang hadits Al Hamidi."

Adapun berdasarkan hadits Al Hamidi dia berasumsi bahwa
dalam masalah ini ada dua perkara. salah satunya menerangkan
tentang nasakh sebagaimana yang dikatakan oleh perawi-pemwi
Al Hamidi- Anda tidak perlu mengetahui atau mendalaminya.
Ya'g terpenting adalah bahwa pendapat yang shahih menumt
para pakar ushul Fiqh bahwa perkataan perawi ini mansukh tidak
boleh diruiuk. Karena bisa jadi dia mengatakan demikian
berdasarkan jalan ijtihad.

Beda halrryu kalau disebutkannya secara terang-terangan
bahwa dalil tersebut terakhir. Kalau demikian masih diterima,
sebagaimana halnya apabila ada orang yang melintas diatas air
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yang sedikit kemudian dia mengatakan steril, padahal air tersebut

telah dijilat anjing, ini diterima. Akan tetapi kalau dia mengatakan,

air tersebut najis tapi tidak memberikan penjelasan, maka ini tdak
bisa diterima.

Diantara kalangan lrang menerangkan hal tersebut se@ra

terang-terangan adalah Salim, Al Ghazali dan hnu Barhan.

Berbeda dengan sahabat-sahabat Abu Hanifah sebagaimana lrang
dinukil hnu Barhan secara mutlak. Adapun hnu Al l(hatib

menukilnya dari Al Khurhi, yakni apabila belum ditentukan

nasikhnya. Sedangkan Abu Al Abbas Al Qurthubi Al Maliki

sebagaimana makna perkataannya menyebutkan, "Dinasakhkan

dalil ini dengan 6lalil ini." Adapun letak perbedaan atau perselisihan

pendapat tersebut adalah apabila perkataan atau dalil tersebut

merupakan perkataan shahabi. Demikian halnya pula Al Ghazali

dan hnu Al Barhan serta hnu Al Khatib memperkirakan masalah

ini.

Sementara Al Qurthubi mengharuskan keberadaan perawi.

Maka apabila suafu dalil tersebut bersumber dari seoftmg lrang
bertanya, maka dia akan ditanya tentang ungkapannya, kalau tidak

diketahui maka dalil tersebut dijauhkan. Apabila temyata terdapat

perbedaan pendapat pada selain shahabi, maka perkataan Al
Hamidi disini diterima, kalau tidak maka tidak bisa diterima.

Kendatipun demikian, telah ditemukan dari sumber lain tentang

sejarah pembolehan hukumnya dari hadits Al Barra' dan Zaid bin

Arqam. Sedangkan pengharamannya terakhir yang bersumber dari

hadits Abu Bakrah dalam riwayat hnu Ishak sebagaimana yang

akan diutarakan nantinya.

Jika hal itu benar, maka telah diketahuilah sandaran Al
Hamidi dan penghapusan dalil (nasakh) juga benar. Sedangkan AI

Mawardi menyatakan dengan tegas adanya penasakhan tentang
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hadits Al Barra' dan Zaid. Dia berkata, "Bahwa dalil ifu
diriwayatkan sejak permulaan Islam sebelum pengharaman riba."

Disinilah letak pembahasan mendetailnya. Yakni bahwa
dalqraan atau pemyataan nasakh jika selamat atau akurat maka
akan tampak jelas perbedaan antara hadits-hadits, maka yang

hadits-hadits pengharaman yang menjadi nasikh terhadap hadits-
hadits yang mengatakan hukumnya boleh. Adapun ayat disini

menjadi nasikh (pembatal atau penghapus) hasil-hasil yang

menerangkan tentang pembolehan hukum. Hal ini pun ditinjau
dari dua poin berikut. Pertama, bahwa Al Qur'an tidak
menasakhkan Sunnah berdasarkan salah safu pendapat Asy-
Syafiri. Kendatipun pendapat yang paling shahih atau al ashah

menurut ulama-ulama madzhab Syafi'i dan selain mereka
membolehkan Al Qur'an menasakh Sunnah.

Kdua, bahwa hadits-hadits yang menyatakan hukumnya
boleh adalah khusus dan mendapatkan kritikan. Sedangkan ayat
dari Al Qur'an bersifat umum. Dan menurut As5r'Syafi'i serta

mayoritas ulama bahwa dalil yang khusus harus didahulukan dari
pada yang umum. Apabila yang umum terakhir maka tidak bisa

menjadi nasikh bagi dalil yang khusus. Jika temyata yang tampak
adalah penasakhan yang jelas, maka ketika itu saya mengatakan,
"Ada kemungkinan kita mengatakan bahwa ayat diartikan ke

dalam riba jahiliyah atau tidak. Jika kita mengatakan pendapat ini
maka tidak ada kesamaran atau kesulitan sehingga penelaahan

atau penganalisaan bisa tertuju pada Sunnah saja. "

Jika kita mengatakan demikian dan mengartikannya dalam

akad atau transaksi ribawi, maka dalilnya ada yang umum dan ada

yang mujmal (global). Walaupun furunnya ayat tersebut setelah

pengujaran semua hadits yang membolehkan hukumnya dan yang

mengharamkan. Sehingga semua hadits-hadits tersebut terdiri dari
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yang mansukh dan nasikh saja. Baik berfungsi sebagai penjelas

lmuba@it ataupun pengkhusu s (rnukhashshishl ayat-

Pendapat ini sesuai dengan perkataan Umar-r$ dan hnu

Abbas, yang menyebutkan, "Bahwa ayat yang terakhir hrmn

adalah ayat tentang riba. Walaupun furunnya ayat ini pertengahan

antara ayat yang membolehkan dan yang mengharamkan. Yakni

ayabayat yang disyaratkan dalam perkataan Aisyah r$ ketika

turunnya ayat-ayat pada akhir surat Al Baqarah dalam masalah

riba. Menyebutkan bahwa suafu hari Rasulullah # keluar rumah

kemudian turunlah ayat yang mengharamkan jual beli khamar-"

Mutbfaq 'alaih. Pengharaman khamar terjadi pada tahun ketiga

dan keempat. Hal ini mensinyalir bahwa rnaksudnya disini bahwa

pengharaman tersebut diperbaharui dengan adanyra pengharaman

jual beli atau perdagangan khamar. Dan ini bukan Pertama kali

pengharaman khamar.

Seandain5n permasalahan itu demikian, dan bahwa

fumnnya ayat riba setelah adanya hadits-hadits yang'membolehkan

dan sebelum hadits yang mengharamkan. Maka dalam hal ini yang

hukumnya membolehkan sebagai mubaSyin atau mukhasshih

terhadap ayat. Sebagaimana yang telah dikemukakan. Maka pada

saat itu penelitian dan penelaah akan bertentangan dimana dalil

yang sifatrya umurn dan pengkhusus apakah diartikan dengan

ukuran sisanya setelah dikeluarkan dengan tanpa melihat yang

mengeluarkannya? Atau diartikan dengan sisa ifu sendiri dan

keluamya selain sisa tersebut.

Tentang masalah ini pendapat yang zhahir atau yang jelas

adalah yang Pertama. Dengan demikian, ayat tersebut diartikan

sebagai pengharaman nasha'. Sedangkan hadits-hadits yang

berperan sebagai mubaSyin (penerang) yang telah disebutkan

sebelumnya mengandung dua hukum. Pertama, pengharaman

nasha' dan ini selaras dengan ayat. Kedua, dibolehkannya secara
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tunai. Dan ini babit (tetap dan kuat) berdasarkan sunnah khusus.

Yang stafusnya mansukh dengan sunnah. Dimana ayahyra menjadi
tetap kalau dimaksudlon dengan nasi'ah. Sehingga tidak bisa

dijadikan dalil untuk jenis yang berteda. Sekaligus sebagai
pengharaman secara nagd (dengan uang funai) berdasarkan
sunnah yang lebih dari ukurannya.

Ada pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam penelitian
dan pembahasan madzhab Hanafi mengatakan sesungguhnya
penambahan terhadap nash apabila masih ada kaitan
maka akan dinasakh, menunrt mereka. Adapun pendapat yang

benar metode ifu tdak bisa diterapkan dalam masalah ini. Karena
pembolehan uang atau tl.nar (nqd tdak dipahami dari ayat ini.
Ulama dari ma&hab tersebut berkata demikian apabila dalam
kondisi dirnana penambahan menolak makna malhum (konotasi)

lafazh. Dan inilah png berhubungan dengan adanya klaim atau
dal<tlla nasal<hdalam masalah ini.

Masalah 3nng kedua: Yang disebutkan dalam hadits Al
Barra' dan Taid bin Arqam mangandung sebab akibat atau illat
(ma'fu| sehingga dipertanyakan keabsahannya. Metode ini yang
diterapkan oleh Al Hafizh Abu Bakar Al Baihaqi. Dimana

' lafazhqn disebutkan dalam Ash-shahih bersr.rnber dari Al Minhal.
Al Minhal berkata, "Saya bertanla kepada Al Barm dari Azib, dari
Zaid bin Arqarn tentang masalah sharf. [-alu mereka berkata,
"Dulu, pada masa Rasulullah # profesi kami adalah pedagang.

Wakfu ifu kami pemah bertanya kepada beliau tentang sharf
Kemudian beliau bersaMa,

li ,r- ok'ob 
"iS 
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"Jika dilalrukan berdasarkan dari tangan ke tangan

(disenhterimakan atau kontan) maka tidak ada larangan. Tapi

kalau dalam bentuk (sistem) nasha' frdak boleh. "(HR. Al Bukhari)

dengan lafazh ini dari hadits hnu Juraij, dari Amru bin Dinar dan

dari Amir bin Mush'ab.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dengan

lafazh yang berbeda dari Al Minhal. Al Minhal berkata, "Ada

seorang pedagang menjual kepada saya selembar uang secara

nasi'ah sampai musim haji. Kemudian setelah sampai wakfu ifu

dia datang kepada saya dan memberi kabar kepada saya. Saya

berkata, "Perbuatan ini tidak benar." Dia berkata, "Saya telah

menjualn5ra di pasar. Wakfu itu tdak ada seorangpun lrang
melarang saya-" Kemudian saya mendatanE Al Barra' bin Azib

dan saya bertanya kepadanya. Al Barra' bin Azib berkata, "Ketika

Nabi S sampai ke Madinah waktu itu kami berjual beli dengan

cara ini. lalu beliau bersabda,

,;* ott t4 irt y'".1' *t, 
' 

a /'r;*. 
&f ii\t xu'c'ri';. $ "\ ua \"

ti* oS C

u;|bJ*;A|C x{$ ,&
"Kalau dan bngan ke tangan (disemhteimakan atau

kontan) tidak ada larangan. Tapi kalau benfuknya nasi'ah, maka

itu adalah pnktek riba. Maka perg datangi hid bin Arqam.

Sesungguhnya dia lebih menguasai perniagaan dai padaku."

Setelah mendengar hadits ifu saya pergi mendatangi Zaid bin

Arqam. Dan temyataZaid bin Arqam mengatakan demikian."

Begitu pula diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ali bin Al
Madini, dan Muslim dari Muhammad bin Hatim, An-Nasa'i dari
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Muhammad bin Mansur. Ketiga dari mereka bersumber dari
Sufyan. Kedua lafazh yang disebutkan dalam Ash-Srlafiri tidak
terdapat di dalamnya penafian antara keduanya, tidak pula
keraguan, kekeliruan dan tidak ada alasan atau hujjah baE yang

mengomentari kedua hadits ini. Karena maknanya bisa diartikan
ke dalam salah safu cara, yakni bisa maksudnya diartikan dengan
penjualan dirhamdirham dengan sesuatr yang bukan barang

ribawi. Sehingga rusaknya disebabkan karena keterlambatan waktu
atau musim haji. Dan ini Udak bisa dibenarkan. Karena bangsa

Arab ketika itu melakukannya.

Kdua, diartikan dengan adanya pertedaan jenis. Hal ini
difunjukkan dalam riwayat lain 5rang bersumber dari Al Minha. Dia
berkata, "Sa5ra bertanya kepada Al Barra' bin Azib dan Zaid bin
Arqam tentang sharf. Keduanya mengatakan,

4zld.to. o. u )/ / gl/ ,)r, t. j,, I ). ..

y. f *S * drl -W dlll d-rt *+
6-; orlur T^iJr

'Rasulullah * melarang jual beli anas dengan perak

se@ra hutang." (FIR. Al Bukhari dan Muslim). Lafazh hadits ini
adalah lafazh Al Bukhari, sedangkan Muslim secara maknanya

sja.

Adapun dalam hadits Muslim menyebutkan, "Razulullah S
melarang jual beli perak dengan emas secara hutang." Disini dia
meneftmgkan bahwa maksudnya adalah sharful Trnsi (perfukaran
jenrs) dengan jenis yang lain. Riwayat ni tsabit (kuat/akurat) dari
hadits Sy:'bah bin Habib bin Abu Shalih dari Abu Al Minhal.
Ketiga riwayat yang Pertama adalah riwayat Al Hamidi dan yang

keduanya dalam Aslrshahih. Keduanya bersanadkan yang sangat
kuat dan akurat. Akan tetapi terdapat ikhtilaf atau perbedaan dari
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riwayat Al Hamidi dengan Ali bin Al Madini, Muhammad bin

Hatim dan Muhammad bin Mansur. Dan setiap riwayat yang

berasal dari Al Hamidi dan Ali bin Al Madini riwayatnya sangat

kuat dan almrat.

Maka dari sini tampak dan menjadi jelaslah periwayatan

Ibnu Al Madini, yakni dengan diikutkannya Muhammad bin Hatim

dan Muhammad bin Mansur. Selain ifu ditambah dengan adanya

kesaksian dari hnu Jurarj mengenai periwayatannya. Dan

kesaksian riwayat Habib bin Abu Tsabit terhadap riwayat syaikh

atau gurunya. Unfuk ifu, Al Baihaqi berkata, 'Sesungguhnya

riwayat orang yang mengatakan, "sesungguhnya dia menjual

bebempa dirham dengan beberapa dirham yang lain, riwayat ini

adalah salah menunrtrya.lO5 pun ini adalah jawaban hadits saya."

Terkadang seorang fakih itu tidak melintasi hukum karena

khawatir akan terjerumus dalam kesalahan kalau hanln

menggunakan metode itu. Menurut hemat kami, tidak ada terdapat

konkadiksi (manafahl diantara riwayat-riwayat Amru bin Dinar.

Bahwa dalam periwayatan-periwayatan tersebut terdapat apa yang

disebut dengan sharf. Diantaranya juga disebut terdapat apa yang

berada di tengah beberapa dirham dengan beberapa dirham

lainnya. Sehingga bentuk yang mutlak diartikan ke dalam

muqa3tyad (terikat) seluruhnya antara dua riwayat. Salah satunya

yang di-mubhamkan (disamarkan) oleh riwayat lainnya.

106 ry*6 atau teks tersebut adalah perkataan Al Baihaqi dalam fu Sunan Al Kubra,
juz 5, hal. 281- Diriwayatkan dari Al Hamidi, dari Sufi7an, dari Amru bin Dinar, dari
Abu Al Minhal. Dia berkata, "seorang teman/patner dagang saya menjual beberapa

dirham dengan beberapa dirham kepada sagra ketika di Kufah- Diantara kedua jenis

dirhamdirham tersebut ada tambahan (fahdf,. Menurut saya periwagratan ini salah. Dan
yang shahih adalah yang diriwayatkan AIi bin Al Madini dan Muhammad bin Hatim.
Inilah 5nng dimalsudkan dalam riwayat Ibnu Jumij. Sehingga khabamp menyebutkan

tentang penjualan dua jenis- Salah satun5a dengan bentuk Fng lain." Dia berkata,
"Jika dilakukan dengan cara tangan ke tangan, maka tidak ada larangan. Sedangkan

yang dilakukan dengan cam nasi'ah maka ihrlah yang dilamng." Yakni maksud dari
hadits Usamah. Wallahu 'alam.
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Sehingga hadits Habib bin Ubai Tsabit menjadi hadits lain
yang menyebutkan tentang dua jenis dan penghaftunan nasha'
pada keduanya. ndak ada konbadiksi ataupun pertentangan pada

keduanya. Kefika ifu harus menggunakan nasakh apabila benar-
benar terdapat atau setelah ditarjih. Dengan begitu akan
menghasilkan beberapa poin berikut ini, diantaranla:

- Bahwa periwayatan hadits-hadits pengharaman atau
tahrim lebih banyak sebagaimana yang mereka

sebutkan. Dalam kaidah disebutkan bahwa pentarjihan
itu dengan mengedepankan lrang lebih banlnk. Inilah
yang dikemukakan Asy-Syafi'i dalam masalah yang kita
bicarakan ini. Jika diriuayratkan tentang
fadhl dari riwalpt Umar, Usman, Abu Said, Abu
Hurairah dan Ubadah. Dia berkata, 'lPeriwalatan oleh
kelima perawi lebih utama daripada riwayat safu orang."
Salim Ar-Razi berkata, "sesungguhngra Asy-Syafi'i
mengisyaratkan dalam suafu pembahasan bahwa dia
tidak mentarjihkan yrang iumlahnln lebih banyak di salah

safu riunyat khabar. Menurutrya, kduanya sarna.

Pendapatnya ini didukung beberapa kalangan sahabat
Abu Hanifah berdasarkan kesaksian dimana pentariihan
tdak dengan menggunakan yang paling banyak

iumlahnf." Dia menukilnSa dalam Syarhul-Lam'i yang

disusun oleh beberapa sahabat kami.

- Bahua mereka lebih fua. Karena sanadq;a terdiri dari
Usman, Ubadah dan png lainqn. Yakni para sahabat

lnng lebih hra dari pada Al Barra' dan T:rid
sebagaimana yang dikatakan oleh Aqr$nf i pada

hadits Usamah.

- Tentang hafalan. Dengan adanya Abu Hurairah, Abu
Said dan yang lainnya. Yang terkenal dengan hafalan
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mereka yang lebih banyak dari pada hafalan Al Barra'

dan Ziad tentang hadits ini saat masih kecil. Dan ini

ditarjih kepada yang Pertama.

Adapun menurut saya bahwa Al Barra dan Zaid diamkan

ketika itu mereka masih usia anak-anak. Karena keduanya

mengatakan, "Ketika Nabi $ datang ke Madinah kami sedang

bercerita."loT Demikian dikatakannya. Dan ketika kedatangan-

Nabi S umur keduanya sekitar sepuluh tahun sebagaimana yang

disebutkan hnu Abdul Bar dari Mansur bin Salamah Al Khaza'i

bahwa dia meriwayatkan dengan sanadnya kepada Zaid bin

Haritsah bahwa Rasulullah $ mengatakan mereka masih kecil

pada waktu perang Uhud. Begitu juga dengan Al Barra' bin Azib,

Zaid bin Arqam, Abu Said Al Khudri, Said bin Habibah dan

Abdullah bin Umar. Dan adapun dari Al Waqidi mengatakan

bahwa perang yang Pertarna kali dikufi mereka adalah perang

Khandak.

Berdasarkan dari beberapa hasil pentarjihan juga

menyebutkan, bahwa hadits Al Barra' dan Zaid menyatakan

boleh. Sedangkan hadits-hadits Ubadah dan sahabat-sahabatnya

mengharamkan. Maka apabila pemyataan dan penukil

bertentangan, maka yang ditarjihkan adalah penukil dari hukum

aslinya menurut jumhur ulama. Dan ini yang dlnyatakan oleh Al
Mushannif dan Salim. Karena dengan begifu akan memberikan

hukum syara'. Berbeda halnya dengan Abdullah bin Al Khatib

yang mengatakan, bahwa yang dinyatakan yang hams didahulukan

atau diprioritaskan.

Apabila terjadi pertentangan (ta'arudh) antara

pengharaman dan pembolehan tanpa menggunakan bantuan

107 Nash hadits: Nabi $ datang ke Madinah dan kami ketika itu sedang maniual

dengan penjualan seperti ini. lalu beliau bersaMa, "Kalau dilakukan dari tangan ke
tangan tidak ada lamngan. Adapun nasi'ah maka ih-rlah riba..." dan seterusnya.
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dasamya, maka yang mengharamkan yang rajih dari pada yang

mubah sebagaimana 5nng disebutkan menurut salah satu diantara
dua pandangan sahabat-sahabat kami. Pendapat mereka ini
disepakati pula oleh Al Kurkhi dari mazhab Hanafi, Abu Yu'la dari
ma&hab Hambali sebagai benfuk keberhati-hatian atau
kerl,raspadaan. Sebaliknya dengan Al Ghazali yang berbeda
pendapat dengan kami, Abu Isa bin A5yan dari Hanafiyah, Abu
Hasyim dan beberapa kalangan ulama mutakallim. Mereka
mengatakan, "Keduanya sarna saja." Kemudian ada beberapa
pandangan lain dari pentarjihan yang tidak memungkinkan unfuk
dipaparkan. Wallahu a'lam.

Anda harus mengetahui bahwa pentarjihan suafu dalil
terhadap dalil lainn5n adalah sebagaimana yang disepakati oleh
para ulama. Hal ini tenfunya diketahui dengan cara indul$i
(menyelidiki secar.r sel<*ma/istiqra) kondisi dan sifuasi para
sahabat dan salaf. Adapun sebagian ulama mutakallim membantah
dan menolaknya. Dia mengatakan, "Maka harus ditempuh dalil
lain dengan cara memilih antara keduanya." Adapun pendapat
yang benar adalah pendapat Pertama. Wallahu a'krn.

Alhamdulillah mengenai jawabannyra telah jelas. Anda pasti
merasakan dan memperhatikan bahwa begifu paniangnln
pemaparan saya dalam masalah-masalah Ushulifh. Yang harus
menjadi catatan Anda, bahwa saya ketika mendapatkan atau
menemukan stratu kaidah dari kaidah-kaidah lrang berkaitan
tentang masalah ini, maka salra akan mendetailkan dan
memerincikan dan menerangkannp. Begifu pula dalam paparem,

sa5n pasti mengemukakan pendapat dan pandangan para ulama
dan yang paling mjih dari semua pendapat dan pandangan

tersebut. Kemudian apabila dalam pembahasan selanjutrya disebut
atau dibahas kembali, maka sa5ra akan mengembalikannya kepada
pembahasan sebelumnya. Wallahu aIarn.
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PASAL

Hadits-Hadits yang Menegaskan Pengharaman Riba
Fadhl

Seputar hadits-hadits yang berbicara tentang pengharaman

riba fadhal adalah dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq &, Umar bin

Al Khatthab &, Utsman bin Affan ,&, Ali bin Abu Thalib r&,

Sa'ad bin Abu Waqqash, Ubadah bin Shamit, Abu Said Al Khudri,

Abu Hurairah rA, Abdullah bin Umar bin Al Khatthab, Fadhalah

bin Ubaid, Abu Bakrah Muammar bin Abdullah, Raft' bin Khadij,

Abu Ad-Darda', Abu Said As-Sha'idi, Bilal bin Abdullah, Anas bin

Malik, Ruwaifa' bin Tsabit dan Buraidah .$.

Adapun hadits Abu Bakar-i$ masyhumya dari Muhammad

bin As-Saib Al Kalbi, dari Salamah bin As-Saib, dari Abu Rafi', dia

berkata: Saya pemah mendengar Nabi $ bersabda,

!a. .?,
4,AAU

t- o
O t.z O .A-bAll 9)_f

)61
\rj:*Ig k!1r ,{)i€::

"Emas dengan emas dengan timbangan yang sarna, pemk

dengan perak satna pula timbangann5n. Adapun yang

menambahkan dan orang trang meminta tambahan al<an bemda

dalam api neraka. "Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Ubaid bin Hamid dan selain mereka. Terdapat perbedaan

pendapat mengenai hadits dari Al Kalbi, hal ini disebutkan dalam

Sunan Abu Qarrah, dari Muhammad bin As-Saib, dari Abu Rafi'

dan Al Kalbi riwayatnya lemah. Dia meriwayatkan dari jalan yang

lain, sehingga tidak sah.

4tb frr, +iil'
A

L5
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Adapun hadits Umar-iS, diriwayatkan oleh Abu Hamzah

Maimun Al Qashshab, dari Said Al Musa5yab, dari Umar, dari
Nabi $, beliau bersabda,

)z

,*+iu

\'l
lo

)t

"Emas dengan emas, perak dengan perak, biji atau
tanaman gandum dengan bit/tanaman gandum, gandum dengan

gandum, anbra barang yang sejenis dan barang siapa yang
menambahkan atau dibmbahkan maka telah melakukan riba.'
Abu Hamzah, dha'if. Mengenai hadits ini dia diragukan. Ad-
Daraquthni dalam Al 'Ilal berl<ata, "Abu Hamzah diragukan
hadisnya. Keraguan tersebut pada sanad sebelumnya." Wallahu

a'lam.

Sedangkan hadits Usman bin Affan adalah shahih.

Diriwayatkan oleh Muslim. L-afazhnya dalam riwayat kami
menyebutkan bahwa Rasulullah ,$ bersabda,

i\ittr \) t;; Y

o..oL-

fr'u,
'Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar.

Jangan pula safu daham dijual dengan dua dirham. " Sementara

hadits Ali bin Abu Thalib, diriwayatkan oleh lbnu Majah dan Ad-
Daraquthni dalam kitab Sunan mereka. Dan Al Hakim
menyebutkannya dalam Al Mustadrak dari jalan Muhammad bin Al
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Abbas kakeknya Asy-Syafi'i dari Umar bin Muhammad dari

bapaknya. Dia adalah dari keturunan madzhab Hanafi, dari

yaitu Ali rg. Dia berkata, Rasulullah $ bersabda,

,M
Y gt'.tsur r^'ti.lJt s f-'nu., )to"lt

z )-tz

l7 o t.'z o tt .t.
4J cJt5 €J (*+

l2

. t^3 t; -ifrstt
'Safu dinar dengan safu dinar. Safu dirham dengan safu

dirham. Jangan ada bmbahan dianbn Banng siapa

yang menginginkan perak hendalmyalah dia menukarnya dengan

emas. Dan apabila dia ingin dengan emas mal<a hendaknyalah dia

menukamya dengan perak. Adapun penukann atau sharf ifu
adatah ini dan begini "Al Hakim berkata hadits ini gharib shahih-

Sementara hadits-Sa'ad bin Abu Waqqash rg diriwayatkan

dalam kitab-kitab Sunan Al Arba'ah dan Darulquthbi serta Al

Mustadrak oleh Al Hakim. Dan ini adalah lafazh AI Mustadrak.

Sha'ad berkata, "Rasulullah ,$ ditanya tentang kurma matang

@thA dengan buah kurma (tamal. Kemudian Rasulullah #
bersabda, *Mana diantara keduanya Wng paling bagus?" Orang-

orang berkata, "Kalau rathb itu berkurang." Rasulullah #
bersabda, 'llni tidak sah." Jika hadits diatas tidak mengandung

makna hadits-hadits sebelumnya berarti menunjukkan maknanya

dari segi makna fadhl. Diantara para sahabat yang meriwayatkan

hadits tersebut adalah para khalifah rasyidin.

Al Majmu'SJtarahAl Muhadzdzab ll 407

- / ,tlotf.L#

o-t-t

l/



Adapun Ubadah, hadirc-hadisn5a lengkap dan sempuma.
Tidak berlebihan AqrSyaf i menjadikannya sebagai a/ 'umdah

(pokok) pembahasan dalam bab ini. Ubadah usianln lebih tua dan
lebih lama menjadi sahabat Rasulullah dari pada Abu Said.
Sebagaimana png disebutkan sebelumnya bahwa hadits Ubadah
juga termastrk 3nng diriua3ntkan oleh Muslim. Dirivrayratkan pula
oleh ashhabu sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, ArNasa'i dan hnu
Majah. I-afazhqn png disebutkan Muslim bersurnber dari riwagnt
Abu Asy'at. Dia berkata, "Salru mendengar-Rasulullah #
melarang jual beli ernas dengan ernas, perak dengan prak, bun
fienis gandum abu gandwn hafus)dengan butr fienis gandun abu
gandum hafus) (gandum), sla'ir fiqis gandum abu gandum kasar)
dengan sg'ir fienis gandun abu gandum ka r) (gandum atau
beras berkecambah), kurna dengan kumra, garam dengan garam.
Kecrrali lrang serupa jenisnya dan sama barangryn. Maka barang
siapa png menambahkan atau memberi tambahan dia telah
bertuat riba."

l-ataz*r. ini yang disebutkan oleh Al Mustrarurif Pertarna l€li
dalam pasal Pertama pada bab ini. Dan tidak ada seorang pun
ashhabus kufub as sittah dan grang lain4Ta meriwa5ntkan dengan
lafazh ini. hnu Mu'in yang berbicara seperti pembahasan ini dan
menisbatkan periunlntannya kepada Muslim, Abu Daud dan At-
Tirmidzi. Sedangkan dalam penisbatan kdua kepada Muslim
sendiri. unfuk ifu saya ingin mernberi sedikit catatan dan perhatian
agar tidak keliru.

Sebab seorang muhaddits apabila haditsnya dinisbatkan
kepada suatu kitab dan maksudnya adalah seperti png dalam
hadits, berarti makna hadits tersebut memang demikian.
Sedangkan seorang fakih maksud dan tujuannya adalah lafazh
hadits yang digunakan sebagai dalilnya sehingga harus sesuai dan
selaras dengan hadisnya. Wallahu a'lam.
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Adapun periwayatan An-Nasa'i dekat dan tidak jauh beda

dengan lafazh hadits Muslim bin Yasar dan Abdullah bin ubaid

dari Ubad, dia berkata, "Rasulullah # melarang kami tentang jual

beli emas dengan emas, perak dengan perak, bun (ienis gandwn

abu gandum halus)dengan bun (ienis gandun abu gandum halus)

(gandum atau beras berkecambah), gandum dengan gandum,

kurma denga kurma." Kemudian disebutkan, "Dan gamm dengan

garam. Dan tidak mengatakan yang lain. Kecuali yang sarna

timbangannp, melalui dari tangan ke tangan (diserahterimakan

atau kontan). Kemudian beliau juga men5ruruh kami menjual emas

dengan perak, dan perak dengan emas, gandum atau beras lburr

fenis gandun atau gandum halusl) dengan gandum lsgn'ir (ienis

gandum atau gandum kasarl), dan sya'ir (ienis gandum atau

gandum kasar) dengan burr (ienis gandum atau gandum halus)

secara dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)

sebagaimana yang kami kehendaki."

lalu beliau menambahkan di salah satun5/a, " Dan barang

siapa yang menambahkan abu meminta ditambahkan maka dia

telah melalrukan riba." HR. hnu Majah. Demikian pula dengan

lafazh hadits ini. Dimana penyebutan perak didahulukan dari

emas. Dan sebagian perkataannya, "Dan kami pun diperintahkan

untuk menjual emas." Dan perkataannya, "Barang siapa yang

menambahkan atau minta ditambah," adala diriwayatkan oleh

Muslim bin Yasar dan riwayat ini terpuhrs. Karena dia tidak pernah

mendengar hadits ini dari Ubadah. Tapi mendengamya dari Abu

Al Asy'at.

Adapun perir*rayatan AMullah bin Ubaid. Disebut dengan

hnu Harm2. Rir,ra5ntnya muflbsrl(tersambung) berdasarkan dugaan

saya. Wallahu a'lam. Ibnu Al Muzani menyebutkan dalam kitab

Mukhtashamya, dari Asy-Syafi'i, sama juga dari hadits Muslim bin

Yasar dan seorang lagi dari Ubadah. Dan lafazhnya hadisnya
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menyebutkan bahwa Rasulullah $ bersabda, 'Janganlah kalian
menjual emas dengan emas, perak dengan penk burr (jenis
gandum abu gandum halus) dengan burr (ienis gandum atau
gandum halus), gandun dengan gandum, kurma dengan kurma,
ganm dengan gafttm, kecuali apabila sarna bent banngnya. Dan
dilalrukan dengan ara bngan ke tangan. Akan tetapi juallah emas
dengan penk, penk dengan emas, burr (jenis gandum abu
gandum halut) dengan gandun, gandum dengan bur (ienis

gandum abu gandun halus), kurma dengan gararn, garam dengan
kwma melafui tangan ke bngan kelzendak l<alian. "
Dia berkata, "Kemudian kurma dan garam berkumng di salah
satunya dan bertambah di pihak lain. Maka barang siapa Sang
menambahkan atau meminta ditambahkan, berarti dia telah
berbuat riba."

Dernikian pula kami riwayatkan dalam Musnad AqrSyafi'i
dari riwaSnt Ar-Rabi' huruf perhuruf. Dia mengatakan, "Dan
ditambahkan salah safu katanya yakni, "Bamng siapa yang
menambahkan atau meminta ditambah." HR. Al Baihaqi dalam Al
Ma'rifah dari riwayat Al Muzani dari AsyrSyafi'i juga, melalui jalan
Abu Qalabah dari Abu Al Asy'at secara bersambung dengan
lafazh yang udak beda dengan lafazh Pertama. semua lafazh ini
selaras dan sesuai dalam penSampaian hadits lrang semua
mengandung larangan dan keharusan penyrajian jenis yang sama
pada enam barang tersebut.

Riwapt AsySyaf i dalam hal ini sendiri sebagaimana yang
disebutkan dalam menggabungkan pengujaran, "Barang dengan
barang secar.r langsung tangan ke tangan." Dan saya fidak
berhenti pada riwayat tersebut saja seputar hadits ubadah ini
kecuali pada riwayat ini dan hadits Abu Said Al Khaudri yang
disebutkan sebelumnya. Dalam metodenya AsySyafi'i
menggunakan penggabungan atau al jam 'uantara keduanya.
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l-afazh yang Pertama inilah yang disebutkan oleh Al

Mushannif pada pasal Pertama. Menurut pendapat yang zhahir

bahwa Al Mushannif meriwayatkannya dari Muslim atau orang

yang menukilkan kepadanya. Penting dicatat bahwa pada akhir

saMa hadits tersebut, "Meminta tambahan." Kalimat ini tidak ada

dalam periwayatan Muslim akan tetapi ini adalah lafazh Asy-Syafi'i

dalam Al Mukhtashar. Dan An-Nasa'i dalam sebuah riwayat

bersumber dari Ubadah. Kemudian dalam lafazhnya disebutkan

kata 'meminta ditambahkan' terdapat pada riwayat Muslim dari

hadits Abu Said. Adapun lafazh Ubadah dengan kata, bertambah.

Dalam periwayatan kami, inilah yang tepat menurut kami. Wallahu

a'lam.

Dalam akhir lafazh riwayat Muslim dari Ubadah dia berkata,

"Rasulullah $ bersabda, "Emas dengan elnas, perak dengan

perak, bun (ienis gandum abu gandum halus) dengan burr (ienis

gandum abu gandum halus), gandum dengan gandum, kurma

dengan kurrna, garam dengan gamm. Yang sama ienisnya dan

sama berabtjn atau semisal dari tangan ke tangan

(diserahterimakan atau kontan) (diserahteimakan abu konbn)
Apabila pnis-jenis ini berbeda, maka kalian iuallah sekehendak

kalian jika tansaksi itu dilakukan dari tangan ke tangan

[disenhterimakan aku kontan]). " l-alazh ini yang disebutkan oleh

Al Mushannif dalam pembasahan ini. Penyebutan kurma dalam

hadits ini sebenamya lebih dahulu dari pada al bur (ienis gandum

atau gandum halus) (gandum atau bems berkecambah) dan tidak

dikatakan, yang sama atau dengan yang sejenls (sawan bi saunin).

Karena ifu mempakan penguatan sabda beliau, "matsalan bi

matsalin. "Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkannya

dengan lafazh yang dekat dengan lafazh ini melalui jalan Abu Al
Asy'at.

Al Majmu'SymahAl Muhadzdzab ll 411



Adapun lafazh Abu Daud menyebutkan, "Emas dengan
emas biji dan barangnya, perak dengan perak bgi dan barangnya,
safu mud dengan safu mud, gandum dengan gandum, satu mud
dengan satu mud, kurma dengan kurma safu mud dengan satu
mud, garam dengan garam satu mud dengan satu mud. Maka
kalau bertambah atau ditambahkan dia telah berbuat riba. Dan
tidak ada larangan dalam penjualan emas dmgan perak, dan perak
lebih banyak dari keduanya, semua ifu boleh dilakukan kalau dari
tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Adapun
mengenai nasi'ah, tidak dibolehkan. Dan tidak ada larangan
menjual bili (gandum) dengan gandum dari tangan ke tangan
(diserahterimakan atau kontan). sedangkan kalau dilakukan
dengan cara nasi'ah tdak dibolehkan."

Sedangkan lafazh At-Tirmidzi menyebutkan, "Emas dengan
emas, yang sarna jenisnya, perak dengan perak, yang sama
jenisnya, kurma dengan kurma yang sama jenisnya, garam dengan
garam dengan yang sama jenisnya, gandum dengan gandum
dengan yang sarna jenisnya. Maka baran siapa yang
menambahkan atau minta ditambah dia telah berbuat riba. Maka
kalian juallah emas dengan perak sekehendak kalian jika dengan
cara tangan ke tangan, dan juallah biii dengan kurma sekehendak
kalian dengan cara tangan ke tangan." Dan juallah gandum
dengan kurma sekehendak kalian dengan cara tangan ke tangan.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ubadah hasan shahih.,' Dia
berkata, "Sebagian hadits ini diriwayatkan dari Khalid, dari Abu
Qalabah, dari Abu Al Asy'at, dari Ubadah dari Nabi $." Adapun
lafazh An-Nasa'i dekat dengan lafazh Daud secara singkat. semua
lafazh ini senrpa dan mengandung makna yang sama berbicara
tentang hadits yang menyatakan larangan. Dan terdapat
penambahan penjelasan secara terang-terangan tentang jenis dan
pengelompokan yang berbeda-beda.
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Hadits 5ang diriwayatkan An-Nasa'i dari hadits Al Hakim

bin Jabir dari Ubadah, dia berkata, "Saya mendengar-Rasulullah

$ bersabda, 'Emas dai tangan ke bngan, perak dari tangan ke

bngan (diserahterimakan abu kontan)." Sampai saMa beliau,

"Gamn dari tangan ke tangan (disemhterimakan atau kontan)-"

Ada yang mengklaim bahwa Hakim tidak mendengar hadits ini

dari Ubadah. Semua ini adalah lafazh-lafazh kutub al khamsah

dalam hadits Ubadah- Wallahu a'lam.

Saya memperpanjang pembicaraan mengenai hadits ini

karena demikian lang disebutkan oleh Al Mushannif dalam

kitabnya. Adapun hadits Abu Said Al Khudri dinilai lebih sempuma

dan lebih baik setelah hadits Ubadah. Apalagi kapasitasnya sebagai

munazhir (pendebat) bagi Ibnu Abbas dalam masalah ini. Yang

mana dia sebenamya menyepakati keabsahan hadits ini- Abu

Hanifah juga menyatakan sandaran hukum berdasarkan hadits ini-

Diriwayatkan dari Athbah Al 'Ufi mengenai hal ihr. Adapun

lafazhnya adalah sebagaimana yang mereka sepakati secam

ringkas, menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah * bersabda

'Janganlah kalian meniual emas dengan emas kecuali 5mng seienis

alau semisal, janganlah kalian menjual dengan bagian

gng lain. Dan janganlah kalian meniual perak dengan penk
kecuali yang sejenis dan ianganlah kalian meniual sebagianryn

dengan sebagian Snng lain. Dan janganlah kalian menjuah5a

dengan can tidak berada di tempat (Saib) dengan Smng dipenuhi-'

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "Kecuali apabila

dilakukan dari bngan ke tangan (diserahterimal<an abu kontan)-"

l-alazh hadits tersebut menurut riwayat Al Bukhari, "Kami pemah

mencari rejeki dengan mengumpulkan kurma yang dikumpulkan

yakni kurma campuran. Dan kami juga pemah menjual dua sha'

dengan yang safu sha'. Kemudian-Nabi $ bersabda, "Jangan
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menjual dua sha' dengan safu sha', tidak pula pula satu dirham
dengan dua dirham."

Demikian halnya yang disebutkan dalam Musnad Ahmad,
tidak boleh menjual dua sha' kurma dengan yang safu sha', tidak
boleh dua shah' gandum dengan yang satu sha' tidak pula dua

dirham dengan sahr dirham." Ahmad berkata, "7aid berkata,
"Tidak boleh menjual safu sha' kurma dengan satu sha', tidak
boleh pula dua sha' gandum dengan safu sha'." Dalam riwayat Al
Bukhari: Saya mendengar-Rasulullah #t bersabda, oEmas dengan

emas tnng serupa jenisnya, perak dengan perak yang sama
jenisnya."

Adapun lafazh Muslim menyebutkan: Rasulullah #
bersabda, *hnas dengan emas, penk dengan penk, biji dengan
biji, gandum dengan gandun, kurma dengan kurma, garan
dengan gaftrm, Wng serupa jenisnya dilalrukan dari tangan ke
tangan (diserahterimakan atau kontan). Banng siapa yang
menambahkan atau minta tambahan maka dia telah berbuat iba.
Hukum oftng 

'nng 
mengambil dengan Wng membei sama. " lrti

lafazhnya yang lebih lengkap. Begitu pula dengan yang

diriwayatkan Ahmad dalam Al Musnad. l-afaz-lafazhnya telah

dikemukakan sebelumnya dalam madzhab Ibnu Abbas selain
riwayat ini. Adapun hadits Abu Darda rg dan Abu Said ,g telah

dijelaskan.

Hadits Abu Hurairah diriwayatan oleh Al Bukhari dan
Muslim bersamaan dengan hadits Abu Said menyebutkan,
"Bahwasanya Rasulullah ,$ mempekerjakan seorang laki-laki di

Khaibar, Ialu laki-laki datang dengan membawa kurma yang masih
bersemak. [-alu Rasulullah * bersabda kepadanya, 'Apal<ah

semua kwma l{haibar begini?" taki-laki itu berkata, "Tidak, demi
Allah wahai Rasulullah bahwa kami mengambil satu sha' ditukar
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dengan dua sha' kurma ini. Dan dua sha' ditukar dengan tiga-"

Lalu Rasulullah $ bersabda, "Jangan lalrukan begitu. Tapi juallah

@mpurannJn dengan beberapa dirham kemudian beli bebenpa

dirham tang masih bersemak.' HR. Muslim- Dia berkata,

Rasulullah $ bersabda, "Kurma dengan kurma, gandum dengan

gandum, garam dengan gaftiln, yang sama ienisnya, melalui dari

bngan ke tangan (diserahteimakan atau konbn)- Bamng siapa

yang menambahkan atau minta dibmbahkan maka dia telah

melalrukan riba. Kecuali yang berbeda wama-waminya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Emas dengan emas yang

sarna timbangannSm dan serupa jenisnya. Penk dengan Wrak
yang sama timbanganryn dan serupa jenisnSn. Dan barang siapa

yang menanbahlan atau meminta bmbahan, maka dia tekh

melakukan iba." Dalam riwayahrya yang lain menyebutkan,

Rasulullah $ bersaMa, "Safu dinar dengan safu dinar tidak boleh

ada tambahan antan keduan5n. Safu dirham dengan safu dirham

dan tidak ada bmbahan antara keduanlm."

Riwayat lain dalam Musnad Ahmad, merupakan riwayat

shahih menyebutkan, "frnas dengan emas, penk dengan penk.

Dan janganlah kalian membuat bmbahan antara sebagiannya

dengan sebagian yang lain.'

Adapun hadits Ibnu Umar-r$ diriwaSntkan oleh Malik

dalam Al Muwattha ', bahwa hnu Umar didatangi oleh seorang

tukang emas. Lelaki tukang emas itu berkata, "Wahai Abu

Abdurrahman, saya ini adalah seorang ttfiang emas- Setelah

membuat emas saya menjualnya lebih besar dari beratnya. Maka

saya mengambil tambahan sesuai dengan lrang saya kerjakan-"

[-alu Abdullah bin Amru melarangngra melakukan hal itu. fukang
emas itu terus menanyakan masalah tersebut dan Abdullah terus

melarangnya. Hingga mereka keluar masjid dan dekat dari pintu

menuju kendaraan. Abdullah bin Umar berkata, 'Satu dinar
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dengan safu dinar, safu dirham dengan satu dirham, tidak boleh
ada tambahan antara keduanya. Inilah yang diperintahkan oleh
Nabi S kepada kami dan kami berjanji unhrk itu."

Demikian diriwayatkan Malik dalam Al Muwattha'. Dia
menjadikan sandarannya kepada hnu Umar. Diriwayatkan dari sisi

An-Nasa'i. An-Nasa'i mengatakannya seperti ini dalam kitabnya
Al Kabir dari sandamn atau Musnad Ibnu Umar. Dia
menyebutkannya dalam kitab Al Mujtabi juga dari sisinya. Akan
tetapi dalam riwayat kami disebutkan dengan, 'an (dari) Mujahid,
dia berkata, [Jmar berkata, hnu Al Atsir dalam Jami'ul Ushul

mengambil pendapat zhahir ini, dia berkata, "Bahwa An-Nasa'i
menyebukrya dari musnad hnu Umar. Saya menduga bahwa yang

terdapat dalam riwayat kami salah karena hnu Umar dinilai jatuh

dalam riwayat dan begifu pula dengan naskah yang terdapat pada

hnu Al Atsir." Wallahu a'lam.

AsySyafi'i setelah menyebut riwayakrya berkata tentang
Malik, "lni salah-" Kemudian dia meriwayatkan dari Sufinn bin
ASyinah dari Wardan Ad-Dawi dari hnu Umar, dia berkata,
"Beginilah Snng diputuskan sahabat kami kepada kami dan kami
juga memufuskannya kepada kalian." Asy-S5afi'i & berkata, "Al
Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah mengatakan bahwa yang

dimaksudkan dengan sahabat kami adalah Umar bin Al Khatthab
ieb." Yakni sebagaimana yang dikatakannya, bahwa banfruk khabar
yang menunjukkan bahwa hnu Umar tidak mendengar sedikitpun
dari pengujaran tersebut dari Nabi #.

Setelah itu AsySyafi'i mengatakan, "Boleh juga dikatakan,
demikianlah yang dijadikan atau diputuskan nabi kami terhadap
kami." Yakni dia menisbatkan ifu kepada sahabat-sahabatnya
setelah tsabit (tetap dan kuat) didapatorya dari Nabi # dari hadits

Abu Said dan selainnya. Selanjubrya hnu Abdul Bar juga telah

416 ll et Uoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



berbicara tentang hal yang tidak layak saya kemukakan sebagai

benhrk penghormatan dan menjaga adab saya kepada ulama. Dan

AsySyafi'i menisbatkan atau mengkategorikannya ke dalam

perkara ghalath (salah atau keliru).

Asy-Syafi'i memandang bahwa riwayat Sufpn sifahya

mujmal (global). Sedangkan riwalnt Malik mubalyin (penjelas atau

penerang). Sehingga yang dimaksudkannya adalah seperti

pemyataannya bahwa teman kami adalah Nabi #. Padahal 1nng

benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Bahwa

disebutkan dalam Shahih Muslim dari Naft', dia berkata, "Adalah

hnu Umar bercerita tentang Umar seputar masalah sharf. Padahal

Ibnu Umar tidak mendengar apapun tentang masalah itu dari Nabi

&." Ak* tetapi riwayat hnu Umar ini menjadi dalil dan dasar

hukum pengharaman riba fadhal. Bahwa diriwayatkan darinya, dia

berkata, "Dulu pada masa Rasulullah #, suafu hari ada

sekelompok orang yang bersama beliau. Lalu beliau memanggil

Bilal membawakan kurma. Bila datang membawa kurma. Saat ifu

Rasulullah menolak kurma tersebut. Beliau bersaMa, "Kurma apa

ini?" Bilal menjawab, "Kurma yang kita miliki, kami tukarkan dua

sha' kurma dengan satu sha'." Rasulullah # bersaMa,

"Kembalikan kurma kita." Kami meriwayatkannya dalam Musnad

Abd bin Hamid. Dari hadits Abu Dahqanah dari hnu Umar.

Dalam Musnad Ahmad dari Syahabil disebutkan, bahwa

Ibnu Umar dan Abu Hurairah serta Abu Said menceritakan bahwa

Rasulullah $ bersaMa, "Enas dengan emas yang salna ienisnya,

perak dengan perak tnng satna ienisn5n, szilna berat barangnya.

Dan banng siapa gng menambahkan abu meminta tambahan

berarti dia telah berbuat iba.' Syarahbil berkata, "Jika saya tidak

mendengar itu dari mereka, sungguh Allah akan memasukkan saya

ke api nemka."
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Bisa jadi hnu Umar menuliskan itu karena telah tsabit(kuat)

pada Abu Said dan yang lainnya atau dari hadits Fadhalah bin

Ubaid. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim

menyebutkan, "Dahulu ketika kami sedang bersama Rasulullah $
tepat pada hari perang Khaibar kami menjual bejana tempat air

terbuat dari emas kepada orang Yahudi unfuk safu emas dengan

harga dua dinar atau tiga." lalu Rasulullah * bersaMa,

'Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama

berahtya atau seminl"

Adapun hadits Abu Bakrah diriwayatkan oleh Al Bukhari
dan Muslim, dia berkata, "Rasulullah $ melarang pertukaran

perak dengan perak, emas dengan emas keorali yang sama
jenisnya. Dan Rasulullah d& memerintahkan kami untuk menjual

emas dengan perak sekehendak kami dan perak dengan emas

sekehendak kami." Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh ini.

Hadits Muammar bin AMullah adalah hadits shahih yang

diriwayatkan oleh Muslim, menyebutkan, "Bahwa beliau menguh-rs

pelayannya unfuk membeli satu sha' gandum-" Lalu beliau

berkata, 'Juallah kemudian belikan gandum." Lalu pelayannya

pergl dan mengambil safu sha' dan menambahkan sebagian

dengan satu sha' lagi. Pada saat Muammar datang, diberitahukan

masalah itu. Lalu Muammar berkata, "Mengapa engkau

melakukan ihr? Pergi dan kembalikanlah. Dan jangan sekali-kali

mengambil kecuali yang sama jenisnya. Sesungguhnya saya

pemah mendengar-Rasulullah # bersabda, "Makanan dengan

makanan yang serupa jenisnya. " Dan wakfu ifu makanan kami

adalah gandum. Ada yang berkata kepadanya, "Bahan itu kan

fidak sama." Muammar menjawab, "Saya takut ifu akan

menyamai." Al Mushannif menyebutkan musnad darinya pada

pasal Pertama- Adapun pembahasan seputar gandum akan

dibahas nantinya.
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Sementara hadits Rafi' bin Khudaij diriwayatkan oleh Abu

Ja'far Ath-Thahawi dalam Syarhul Atsar dari Abu Bakrah, dia

menceritakan kepada kami, Umar bin-Nafima Ashim bin

Muhammad menceritakan kepada kami, Zaid bin Muhammad

berkata, Nafi' berkata, "AMullah bin Umar pergl mendatangi

Rafi'bin Khudaij untuk menanyakan hadits mengenai sharf yang

sampai kepadanya." Dia langsung menemuinya dan masuk

kemudian menanyakan masalah tersebut. Rafi' berkata, "Saya

telah mendengarkannya, sdg? menyimaknya, kedua telinga dan

mata saya melihat Rasulullah dh bersabda,

e .4|rit:t Vt ,;a't)t ;" ,Q?t:t t;r-,li ,)

'!Wr p{s ,_v6.W t!)b t}; t)),rf-rfur
/ ,/ /

'Janganlah kalian menambahkan atau mengumngi safu

dinar dengan safu dinar. Jangan pula atu dirham terhadap afu
dirham. Dan janganlah kalian menjual banng tidak di tempat

dengan banng jnng ada. Tapi funggulah banng ifu sampai di
depan pintunjn. "

Adapun hadits Bilal &, kami meriwayatkannya dalam

Musnad Imam Abu Muhammad Al Darimi. Diriwalatkan oleh

Usman bin Umar Ana Israil, dari Abu Ishk dari Masruq dari Bilal,

dia berkata, "Wakfu ifu saya mempunyai beberapa mud kurma

untuk disajikan kepada Nabi #. Lalu saya mengambil yang

bagusnya safu sha' unfuk difukar dengan dua sha'. Kemudian

saya menyajikannya kepada nabi #. [-alu beliau bersaMa,

"Darimana engkau dapatkan ini wahai Bilal?" Saya berkata,

"Kurma itu saya beli dengan safu sha' mendapatkan dua sha'."

-r'rr, 
t,t o z toz
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Rasulullah $ bersabda, "Kembalikanlah kurma itu dan kembalikan

kurma kita."

Sedangkan hadits Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Al
Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Wahab dalam
Musnadnya, dia berkata, "hnu Luha'ah mengabarkan kepada
saya, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Dulu di masa
Rasulullah $, kami memberikan safu sha' gandum unfuk ditukar
enam sha' kurma. Adapun makanan lainnya dimakruhkan
hukumnya kecuali yang sama jenisnya."

Dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya bersumber dari
Jabir bin Abdullah rg, Abu Said Al Khudri & dan Abu Hurairah
i{9, menyebutkan bahwa mereka melarang sharf (perfufuaran). Hal
ini berdasarkan perkara yang diangkat oleh dua orang diantara
mereka kepada Rasulullah * mengenai sharf yang diartikan
dengan fadhal atau penambahan pada jualan valuta atau uang

llang serupa. Wallahu a'lam. Kendatipun demikian, sebenamya
terdapat kesulitan atau kesamaran dalam lafazh zahimp. Hal ini
mensinyalir bahwa makruh hukumnya unfuk pertukaran makanan
kecuali yang sejenis. Dan inilah yang dimaksudkan.

Sementara hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni dalam Sunannya. Dari hadits Abu Bakar bin Alyasy
dari Ar-Rabi' bin Shabaih, dari Al Hasan, dari Ubadah, dan Anas
bin Malik, dari Nabi $, beliau bersabda,

ur t+\ G"; ok rrt

,9G'jlt',Av.t ri1d,l,)

'TidaHah ditimbang suatu barang Wng sama jenisnya

kecuali safu maam saja. Dan tidaHah dibkar yang sarna, maka
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apabila kdm bentuk abu macam tercebut berbda, naka Mak

ada lamngan.'

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada Snng meriwaSntkannya

selain Abu Bakar dari Ar-Rabi' seperti ini. Dan setelah itu banyak

yang meriwaptkannya, mereka meriwaptkannya iuga dari Ar-

Rabi' dari hnu Sirin, dari Ubadah dan Anas, dari Nabi $ dengan

lafahpng bda dari lafazh ini."

Hadits Ruunifa' bin Tsabit diriuaptkan oleh Ath-Thahawi,

FaM menceritakan kepada kami, hnu Abu Maryam menceritakan

kepada lorni, Naft' bin Yazid menceritakan kepada kami, Rabi'

bin Sulaiman budak AMurrahman bin Hassan menceritakan

kepada lorni, bahwa dia mendengar Hanasy As-Shan'ani

bercerita tentang Rnr,raifa' bin Al Haris lnng memerangi orang-

orang di Maroko Maghrib). Dia berkata, "Sesungguhnp

Rasulullah $ bersabda di perang Khaibar, '&ta mendangar kabar

bhva lalian i,nl b"fr atu banng daTgpn setangah abu dua

p*tiganja. TrlaAbh sah k&uat satu Sang ama funt dan

timbngwnga."

Ruunfa' bin Tsabit adalah seorang penduduk Anshar- Dia

termasuk dari lolangan shahabi. Al Bukhari dalam At-Tarikul lGbir
bed<ata, "Dia termasuk orang Mesir. Sebagaimana lnng
disebutkan oleh hnu Abu Khaitsarnah dalam Tariklrnsa bersarna

oran5forang Anshar. Diriunptkan bahwa dia meriuayatkan hadits

png didengar dari Nabi $."
Adapun hadits Buraidah diriwa5ntkan oleh Ath-Thahawi

dengan sanad yang ada padanya Al Fadhl bin Habib As-Saraj

kepada Buraidah, menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah & ingrn

makan kurma. lalu beliau menguhrs beberapa isterinya. Wakfu ifu

saya tidak melihat mereka kecuali Ummu Salamah yang membawa

dua sha' kurma. Kemudian mereka datang membawa dua sha'
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'ajwah. Ketika Nabi # melihat itu, beliau menolak dan
mengatakan, "Dari mana kalian mendapatkan ini?" Mereka
menjawab, "Kami menjual dua sha' dan mendapatkan satu sha'.
Rasulullah $ bersabda, "Kembalikanlah kurma itu saya tidak
membutuhkannSra. "

Diantara mereka adalah yang saya sajikan nwayat riwayat
mereka dari para sahabat. Mereka berjunilah dua puluh shahabi.
Yaya bin Said Al Anshari meriwayatkan secara mursal, dia
berkata, "Rasulullah $ memerintahkan dua orang yang bemama
Sha'ad pada perang Khaibar untuk menjual bejana yang dilapisi
emas atau perak. Mereka menjual bejana unfuk setiap tiga bejana
mendapatkan empat barang. Atau setiap empat barang dengan
tiga barang. Rasulullah $ bersabda, "Kalian telah melakukan riba,
maka kembalikanlah ini." Diriwayatkan oleh Malik dalam At
Muumttha'.

Dua orang sahabat lang sama-sarna bemama Sha'ad itu
adalah Sad bin Malik dan Sad bin Ubadah. Diriwayatkan juga
secara mursal dengan ada penambahan terhadap enam jenis
barang tersebut, dari Malik bin Aus bin Al Hadtsan, Rasuluilah $
bersaMa, "Kurma dengan kurma, kismis dengan hsmis, biji
dengan biji (bur [ienis gandum atau gandum halus]), samnah
dengan samnah (keju), minyak dengan nin5nk, dinar dengan dinar,
daham dengan dirham, tidak ada penambahan anbra kduan5n
dari jenis banng tersebut " Hadits ini mursal dan sanadnya benar-
benar lemah. Dalam hadits tersebut ada perawi yang membuat
hadits (hadits maudhu ) dan yang lain tidak dikenal.

Riwayat ini ada dua puluh dua hadits. Diantaranya
disebutkan dalam Asbshahih hadits Abu said dan Abu Bakrah.
Dan dalam periwayatan Muslim sendiri merupakan hadits ubadah,
Abu Hurairah, Usman bin Affan dan Fadhalah. Terhadap lima
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orang perawi yang Pertama, Asy-Syafi'i hanya menyebutnya,

diantara riwayatrya di luar kitab ls# shahihan Yakni shahih

hadits Abu Dar'dan Sad bin Abu waqqash. wallahu a'lam.

Adapun selebihnya tidak perlu dicermati laE. Wallahu a'larn.

Hukum Kedua:

Pengharaman nasi'ah yakni haram dalam satu jenis dan

dua jenis. Apabila kedua barang yang ditukar semuanya dari

barang-barang riba seperti emas dan emas, emas dengan perak,

gandum dengan gandum, gandum dengan kurma. Dan ini semua

berdasarkan ijma kaum muslim. Diantara ulama yang menukilnya

secara terang'terangan (shanht adalah Abu Hamid' Dan jamah

menukilkan bahwa tidak ada ikhtilaf mengenai hal ini.

Abu Muhammad bin Hazm dalam kitab Al ljma'

mengatakan, "Para ulama bersepakat bahwa jual beli emas dengan

emas antara kaum muslimin adalah praktek nasi'ah yang

diharamkan. Dan sesungguhnya jual beli perak dengan perak

merupakan praktek nasi'ah yang diharamkan. Kendatipun

demikian kami mendapatkan riwayat bahwa Ali & suatu hari

menjual jubah yang dilapisi emas difukar dengan emas secar.r

ditangguhkan kepada Amru bin Haris. Dan Umar membakar jubah

ifu. Dan mengeluarkan dan melepaskan emas dari jubah ifu lebih

banyak dari yang dibelinya-"

Kami pun mendapatkan Al Mughirah Al Mak*rzumi teman

Malik menjual satu dinar dan pakaian dengan dua dinar salah

satunya dibayar funai. Sedangkan yang lainnya secara nasi'ah dan

dibolehkan. Mereka sepakat bahwa jual beli gandum dengan

secara nasi'ah hukumnya hamm. Dan jual beli sya'ir (ienis

gandum atau gandum kasar) dengan sya'ir fienis gandum atau

gandum kasar) secara nasi'ah juga haram- Dan sesungguhnya jual

beli garam dengan garam secara nasi'ah juga haram, kulrna
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dengan kurma secara nasi'ah hukumnya haram. Perkataan hnu
Hazm.

Saya melihat masalah ini seperti yang disyaratkan Al
Mughirah Al Makhzumi dalam Ta'liqah Abu Ishak At-Tunisi dari
mazhab Maliki. Ini diantaranya ada penalnuilan atau terdapat
keraguan atau kebimbangan dalam penukilannya. Diantara dalil-
dalil yang menunjukkan pengharaman tentang masalah itu adalah
hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya seperti hadits Usamah
dan hadits Al Barra' , Zaid bin Arqam dan hadits Abu Said Al
Khudri.

Adapun hadits Usama, menyebutkan, "sesungguhnya riba
ifu terdapat dalam nasi'ah." Kami menjadikan hadits Usama ini
mansukh. Dan hadits yang mansukh itu dibatasi secara khusus.

Sebagaimana yang dikatakan dalam pemyataan, "sesungguhnya

air itu dari air." Suatu hukum yang telah ditetapkan atau
dinyatakan dengan (itsball akan terus berlaku dan tidak akan
dinasakh. Jika kita mengartikan sebagai jawaban tentang
perbedaan pendapat para kedua jenis berarti sebagai

pengharaman nasha' dalam dua jenis. Dan dalam satu jenis lebih
diutamakan. Karena pengharaman nasha' adalah pasti

berdasarkan dalil pengharamanan dalam dua jenis. Maka apabila
penambahan diharamkan, maka nasha' ifu lebih didahulukan atau
lebih utama.

Kalau kita menggunakan dengan cara penakr,r,rilan ketiga
yakni jual beli hutang, maka tidak ada satu dalil pun yang

mengisyaratkan itu. Hadits Al Barra dan Zard jelas (shanhl

melarang jual beli emas dengan perak secara hutang. Maka jenis

yang sama lebih utama sebagaimana yang telah dikemukakan
sebelumnya.
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Dalam hadits Abu Said, menyebutkan, "Janganlah kalian

menjualnya dengan tidak berada di tempat (frdak hadir/gai\

dengan yang ada hadir." Ini dengan jelas menerangkan tentang

yang satu jenis. Akan tetapi keumumannSra meliputi semua lrang

disebutkan. Baik ihr satu jenis ataupun dua jenis. Hukum ini juga

termasuk dalam saMa Rasulullah $, *Yang ini dan yang ini."

Lafazh ini bisa menerangkan tentang penentuan jenisn3n Pertama

kali, ataupun menerangkan tentang taqabudh (kedua belah pihak

memegang barang). Diantara hukumnya juga tentang hulul

(jatuhnya tempo) sebagaimana biasanln.

Sementara karcjiban penangguhan kecil dilal$anakan

kefika masih berada di majelis atau tempat transalrsi dan sangat

jarang kalau ada maksud atau arti lain. Al Mawardi melarang

mengambil dari sini. Al Mawardi menambahkan bahwa dia dan Al

Ghazali berpendapat bahwa hal itu diangkat dari pengujaran

'barang dengan barang.' Dimana dalam barang tidak boleh ada

penangguhan dan tidak mungkin bisa ditebus apabila tdak dalil

penangguhan. Karena Al Mat1nrdi, Al Ghazali dan semua ulama

ma&hab Syafi'i udak menqnratkan penentuan atau

pengklasifikasian (fa 'yirt. Al/flntehpi mereka membolehkan unhrk

mengembalikan barang png telah diketahui sifatnya sebagaimana

yang akan diielaskan nantinya, insSn Allah-

Ada yang menambahkan, apabila penyebutan silat hutang

dalam bentuk penangguhannya lebih banlnk mayoritas dan di segi

lain sifat barangnln. Apabila barang tersebut tidak ditentukan.

Menerima pendapat tentang penyebutan mayoritas inipun masih

perlu diteliti. Wallahu a'hm.
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Hukum Ketiga:

Pihak yang bertransaksi tdak boleh berpisah sebelum
barang diqabath atau ditahan. Riba jenis ini disebut dengan riba
yad. Baik ifu dalam benfuk satu jenis ataupun dua jenis. Adapun
jika barangnya adalah emas dan mata uang (unriq/perak), ini
merupakan perkara yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Ibnu
Al Mun&ir berkata, "semua ulama yang menghafal dalil ini dari
para pakar menyatakan bahwa kedua belah pihak yang
berbansaksi sharf apabila berpisah sebelum diqabathnya (ditahan
atau dipegang) barang, maka transaksi sharfnya rusak.',

An-Nawawi dalam S5tarhu Muslim mengatakan bahwa
Ismail bin ulayyah membolehkan pihak berbansaksi unfuk
berpisah ketika terjadinya perbedaan jenis. Ini berdasarkan dalil
dan hujjah hadits-hadits dan ijma. Bisa jadi hadits belum sampai
kepadanya, sebab kalau sudah sampai tenfulah dia tidak akan
menyangkal atau menentangnya. Sedangkan dalam masalah
makanan Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai ini. Dia
berkata, "Bahwa kalau seseorang menjual makanan sebagian
dengan bagian lainnya, kemudian mereka berpisah dari majelis
atau tempat berhansaksi. setelah ifu barulah mengqabath atau
menerima barangnya, seperti ini fidak akan membahayakan
transaksi atau akadnya. Kecuali apabila barang yang di;ual
merupakan bagian besar dari fumpukan atau timbunan, kemudian
membedakan antara barang tersebut dengan sharf (per\tkaranl."

Sebenamya kqabudh (menerima barang atau memegang)
barang di tangan bukan merupakan kaidah riba. Tidak ada dalam
hansaksi sharf (perfukaran), udak pula pada makanan. Hal ini
disyaratkan dalam transaksi berfujuan unfuk k'ytn (penentuan).
Dasar adalah bahwa dirham dan dinar tidak diketahui dengan
ta'yin. Akan tetapi ditentukan dengan ara qabadh (sampai di
tangan)- Maka apabila penjual dan pembeli berpisah sebelum
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menerima barang sampai di tangannya, maka dia akan menjadi

hutang. Yang berujung menjual ierus bai' kali' bil kali 'fiual beli

hutang dengan hutang) yang diharamkan secara mutlak karena

mengandung riba.

Mereka menjadikan saMa, 'dari tangan ke tangan

(diserahterimakan atau kontan)' sebagai dalil larangan nasha'. Dan

sabda, 'arn (barang) dengan barang' sebagai penguat, kebalikan

yang dilakukan yang lainnya. Yang berasumsi memprediksikan ini

untgk meninggalkan yang zhahir apabila dikuatkan dengan dalil.

Dan hal ini telah dituniukkan dalam Al Qur'an dan qiyas'

Adapun dalil dari Al Kitab (Al Qrr'an) menyebutkan bahwa

pengharaman dalam ayat Al Qur'an adalah riba. Makna riba pkni
penambahan. Baik penambahan pada ukuran, atau u'akhl

kepemilikan !/akni nasha' atau kualitasnln. Sedangkan dalam

b€ntuk kualitasnlra telah dijahrhkan oleh ryara' lpng menyebutkan

bahwa kualitas yang baik atau br.[r 0enis gandum atau gandum

halus) ihr sama. Sebagaimana yrang diriwa1Btkan.lo8

Hal itu disebabkan karena jahrhnyra nilai harga (qimalltyar$

terdapat pada persamaannya. Dari sini mereka membangun

pendapat bahwa kalau kualitas gandum hilang, tdak bisa dUamin

keadaannya, begitu iuga pada setiap Snng ditakar dan ditimbang.

Karena nilai kualitas pada barang ribawi akan iahrh sebagaimana

asumsi mereka 5nng bersebercmgan dengan qiyas.

Adapun penambahan (tafadhul

tenggang waktu kepemilikan merupakan

uh.ran atau

Dan taqabudh

(saling menahan dan memegang barang lrang diakad) bukan

termasuk riba. Karena nilai obi.k yang ditahan atau dipegang ihr

(maqbudh) setelah menjadi uang sama harganya seperti yang tidak

1oa 6rr.qr6'i secara maknanya dari hadits riwaynt Muslim dan png lainnya. (Al

Muthi'i).

dalam

riba.

Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ll nZ,



dipegang atau diterima saat di majelis bansaksi. Beda halnya
dengan nilai yang ditangguhkan (hutang/muaijal karena harganya
pasti berbeda dengan harga langsung atau funainya. Maka kalau
diharamkan tidak menahan atau mendapatkan barang (taqabudhl

ketika bertransaksi dan dihukum seperti riba, berarti telah
memberikan tambahan dari apa yang ditegaskan dalam Al
Qur'an.

Adapun dalil qiyas, menyebutkan bahwa qabadh (posasion)
dalam kansaksi itu hukumnya wajib. Karena tansaksi atau akad
ifu ma,rajibkan iqbadh (memegang dan menahan barangnya). Lalu
bagaimana bisa jadikan syarat dalam akad tersebut? Sebab hak
syarat haruslah bersamaan dengan akad. Maka yang diwajibkan
disini adalah k'ytn (penenfuan) saja bukan qabadh (posession)
(menahan atau memegang barang)-

Sisi kina5nh (kiasan/isyarat) yang dikandung dalam
'dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)'

bahwa tangan ifu mempakan alat unfuk menyediakan barang, atau
memberi isyarat ataupun menentukan barang yang ditransaksikan.
Selain itu tangan merupakan alat atau media qabadh (posession)
(menerima atau memegang barang). Sebagaimana haln5ra bahwa
dengan tangan dikiaskan qabadh (posession), maka boleh juga

dikiaskan untuk menunjukkan atau menentukan (ta'J/trlt.

Sebagaimana diatas bahwa muhtarnal (banyak

kemungkinan dan arti) dan dikuatkan dengan dalil, maka harus
diterima. Y*g dimaksudkan dengan ta'yin disini adalah yang ada
pada barang ribawi dan dalam bentuk transaksi salam (penjualan

dengan pemesanan/uang belakangan) juga. Apabila beberapa
dirham diberikan secara salam (penjualan dengan
pemesanan/uang belakangan) untuk mendapatkan gandum, maka
dalam kondisi ini harus terjadi iqbadh (menerima atau
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mendapatkan) dirham tersebut, agar hrjuan yang dimaksud

tercapai.

Dengan demikian tdak teriadi jual beli hutan da"rgan

hutang (bai'ut kan' bit kali ) dan dalam transal$i salam (penjualan

dengan pemesanan/uang belakangan) harus ada penenfuan harga

dan barang. Sehingga harga barang yang menjadi oblek salam

(penjualan dengan pemesanan/uang belakangarrl (musallam fillt

yakni utang dan harga disini adalah modal yakni piutang. Maka

hanrs ditenh.rkan (ta'ytrt.

Walau demikian terdapat kesulitan ketika hal ini berjalan di

masyarakat awam ynng sulit membedakan antara apa !/ang harus

ditentukan lta'y[l dengan apa yang tidak diwajibkan. s5nriat

mewajibkan qabadh (menerima) pada modal secara mutlak dengan

mengatasnamakan salam (penjualan dengan pemesanan/uang

belakangan). Dan dalam harga dan nilai (atsmari dengan natna

sharfunfuk mempermudah mencapai maksud dan tujuan Snng

berbansaksi. Mereka mengatakan, "seandainSra yang dirnaksldkan

ihr adalah taqabudh sudah barang tentu dengan menggunakan

kala Spdan min 5ndin (dari tangan ke tangan (diserahterimakan

atau kontan// bukan gdan bi tndin (dengan tangan ke tangan)."

Adapnn makna perrguiaran ladan bi Sadn dalam hadits tersebut

adalah semakna dengan saua beliau lrang lain, 'ainan bi 'ainn

(dari barang ke barang).

Pemyataan diatas dibantah, bahwa kalau lnng
dimaksudkan dengan bqabudh (saling menerima dan memegang

barang) dalam transaftsi snalberhrkaran) untuk menjauhkan dari

praktek jual beli hutang dengan hutang (bai'ul kik' bil kila),

maka cukup dengan menggunakan l<ata qabadh (posasion) *ia
pada salah satu pihak saja. Karena penjualan barang dengan

hutang dibolehkan. sebagaimana bentuknya dalam salam

(penjualan dengan pemesanan/uang belakangan). Maka kewajiban
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saling menerima dan menahan (taqabudhl pada kedua belah pihak
Udak ada sandaran kecuali dari hadits. Seandainya saya

mengatakan, tidak ada salah safu orangpun yang lebih diutamakan
atau didahulukan dari orang lain, maka wajib kepada keduanya.

Menurut saya, "Kw,rajiban menunrt mereka disini bukan
berarti bahwa yang meninggalkannya akan berdosa sebagaimana
yang dipaparkan. Tapi maknanla disini adalah kapanpun fidak
tercapai hal ini, maka mengakibatkan batalnya akad." Dan ta'liq
(kaitan) pembatalan akad dengan tidak adanya qabadh

pada salah satu pihak fidak menjadi penghalang. Pemyataan wajib
mereka ini berarti penselarasan atau persalnaan antara kedua
barang yang dibansaksikan.

Sahabat-sahabat atau ulama ma&hab kami mengatakan,
"Kesamaan atau keselarasan itu hak pada kedua belah pihak yang
berhansaksi. Maka apabila salah safuqn membatalkan atau
menjafuhkan hak tersebut maka yang lain juga harus demikian.
Dengan begifu akan batal hukumnya apabila ada orang yang
menjual safu dirham dengan dua pakaian, sehingga dibolehkan
membatasi salah satu dari barang tersebut png berbarengan
dengan ifu hilanglah persamaan tersebut."

Adapun perkataan mereka kesamaan barang dengan
barang, merupakan bentuk penguatan dari sabda yang berbunyi,
yadan bi 5ndin (melalui dari tangan ke tangan (diserahterimakan

atau kontan//. Dan mengartikannya dengan mengumpulkan kedua
maknanya dalam safu hadits. Dimana pengujaran 'ainan bi 'aini
(melalui barang dengan barang) ini terakhir, barulah bisa menjadi
penguat dari hadits Abu Said sebagaimana yang disebutkan. Dan
dalam lafazh Al Mustadrak dengan mendahulukan kalimat yadan bi
yadin (dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan// dari
pada 'ainan bi 'ainin (melalui barang dengan barang).
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Sedangkan dalam hadits Ubadah saya tidak berhenti pada

riwayatrSn saja kecuali pada riwa5nt AsySyafi',i. Dalam riwayat ini

didahulukan pengujaran kalimat 'ainan bi 'ainin dari pada tadan
bi Jradin. Kaidahn5a bahwa dalil yang menjadi penguat tidak bisa

didahului objek yang dilnratkan. Maka kalau mereka menjadikan

kalimat tndan bi yadin, qnhrk menguatkan, maka iawaban atau

bantahannya adalah yang disampaikan oleh Muhammad bin Yahr
murid Al Ghazali sebagaimana yang telah dipaparkan

perkataannya, 'Kalimat 'ainan bi 'ainin menghalangi penalnruilan

ini. Karena yang sharihnya ada pada makna kalimatrya tidak

membufuhkan penguatan dengan kata yang muhtamal. Bagaimana

bisa penurunan lafazh terhadap dua faedah lebih didahulukan dari

pada diartikan dengan safu. Dan perkataan mereka, "BahwasanSA

tangan sebagai alat atau media unhrk menenfukan qabadh

" JawabannSa adalah bahwa alat tersebut sudah

ditentukan kefika merry: qabdh (posession).

Adapun tentang ta'ytn (penenhran) bisa dilakukan dengan

kepala, mata dan lain sebagainya- Perkataan mereka, kalau

memang demikian adan5la, sudah barang tentu pengujamnnya

dengan kalimat tadan min 5ndin. Dan ini fidak benar. Karena

saMa dalam hadits adala yadan bi gadin, yang artinya bamng yang

ditahan dan dipegang dengan barang yang ditahan dip"gattg-

Dengan kata lain, pengungkapan kata tangan Updt itrt sebagai

ganti makna maqbudh (barang yang dipegang atau ditahan) karena

dimaksudkan sebagai benfuk pengungkapan dengan metode sebab

dari pelaku yang memberikan efek atau akibat dan terjadi secara

langsung. Yakni u/aktu barang tersebut dipegang dan diterima

dengan barang lain yang dipegang dan diterima- Adapun huruf 6a

disini sebagai ba' sabbiyah (6a ' penyebab).

Dengan begifu menunjukkan adan5n makna penqnratan

qabadh (posasion) dari kedua belah pihak. Tapi kalau dikatakan,
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dengan menggunakan kata min yadin (dari tangan), maka kalimat

tersebut tidak sempuma dan tidak berfaedah. Penggunaan majas

kata ini merupakan realitas yang biasa digunakan dalam bahasa,

dengan menggunakan ungkapan Wdan bi jndin. Secara makna,

badbi dan kebiasan tidak akan memahami makna kalimat ini
selain bqabudh (saling menahan dan memegang). Banyak diskusi

dan pembahasan teman-teman kami dalam masalah ini

berdasarkan atsar dan makna.

Adapun atsar atau riwayat melalui hadits Umar-iS bersama

Mahk bin Aus dan Thalhah bin Ubaidillah ketika mereka

melakukan bansaksi sharf. Dan perkataan, janganlah kalian

memisahkannya karena Umar telah melarang Malik meninggalkan

Thalhah sampai dia meng- qabadh (posession) barang darinya.

Pemyataan itu disampaikannya berdasarkan dalil saMa Rasulullah

$, "Kecuali yang ini dan yang ini."lni menunjukkan bahwa yang

dipahaminya dari perkataan ini mengandung arti taqabudh (saling

memegang dan menahan) bukan sekedar huful (penentnn tempo).

Selain itu, dia mengambil kaidah riba bukan dari kaidah

ta'yrn ataupun bai'ul kila' bil hla ' (ual beli hutang dengan

hutang). Hadits ini akan dikemukakan insjn Allah. Pemahaman

seorang perawi itu lebih utama dari pada pemahaman selainnya.

Apalagi seperti Umar bin Al Khatthab r$6. Semestinya setelah

menerima argumentasi dan dalil hujatan mereka menerima seperti

perbedaan ni. Wattahu a'lam.

Adapun maknanya bahwa meninggalkan taqabudh

merupakan praktek riba. Karena riba adalah ungkapan tambahan

mutlak. Dan penambahan ifu bisa dalam benfuk dan aspek apa

saja. Bisa dengan penambahan safu sha' yang difukar dengan dua

sha'. Atau secara tunak dalam barang yang ditransaksikan dalam

benfuk nasha'. Atau menahan barang yang diqabadi (posession)

dan barang yang tidak diqabadh (posession).
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Sahabat sahabat kami berkata, "Akan tetapi penambahan

dari segi gd (qabadl) diatas penambahan dari segi 'ainitnh

(barang atau bahan asal). Sebab barang penjualan diminta dengan

fujuan supaya sampai ke tangan- Dengan kata lain harus sampai

ke tangan dipahami dan merupakan tujuan dengan sendirinya

dalam berbagai bentuk transaksi. Berbeda halnya dengan 'ainiph
(bahan asal). Maka jika telah jelas bahwa yang ditransaksikan

adalah barang ribawi maka diwajibkan adanya unsur bqabudh
(kedua belah pihak meng-qabadhl untuk menafikan adanya praktik

riba."

Potensi terjadinya praktek riba akan besar selama dalam

traksaksi dibolehkan pengakhiran atau penangguhan penyerahan

barang objek transaksi. Untuk itu, unfuk menjauhkan keadaan

tersebut harus diselamatkan dengan cara diwajibkannp bqabudh

dalam akad. Ini merupakan ringkasan pertanyaan dan jawaban

yang dipaparkan pada pembahasan ini. Disebutkan oleh As-

Sam'ani. Mengenai masalah tsaman fttrlar atau harga) akan

dibahas insSa Allah dalam pembahasan selanjuttya. Walhhu

a'lam.

Para ulama dari ma&hab Maliki dan Hambali sepakat

dengan pandangan kami dalam masalah ini. Mereka semua

menyatakan syarat taqabudh (saling qabadh kedua belah pihak

yang bertransaksi) dalam semua benhrk penjualan makanan

dengan makanan. Sama halnya dengan transaksi perfukaran

(shad.Semua kalangan baik dari kedua ma&hab dan madzhab

Hanafi dan lawan ma&hab mereka dari sahabat-sahabat kami

banyak memberikan komentar dan menyampaikan argumentasi

serta dalil yang panjang yang tidak memungkinkan kami untuk
memaparkann5a dalam kitab ini. Ulama mazhab Hanafi dalam

menjawab permasalahan ini berdasarkan pada kaidah bahwa harga

tidak diketahui dengan penentuan (ta'yinl. Penjelasan masalah ini
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akan dibicarakan insya Allah. Selama dalil pendapat mereka

tersebut tidak lengkap dan kuat, maka pendapat mereka bisa

dipatahkan dalam permasalahan ini dengan adanya ijma yang

menyatakan syarat qabadh dalam transaksi pertukaran (sharl.

Dengan begitu tidak ada bedanya antara transaksi perturakan

dengan bansaksi yang dilakukan pada makanan. Wallahu a'larn.

Ringkasan (Faidah)

Nashruddin Al Maqdisi & mengatakan, "Dalam masalah

qabadh terdapat tiga permasalahan, yaifu; pemyataan ijma yang

mengharusl<an qabadh dalam fuansaksi siarf(perhrkaran), masalah

yang tidak disebutkan dalam ijma yaitu jual beli makanan dengan

uang tunai, dan masalah ikhtilafnSn yaitu masalah makanan yang

sebagiannya dikonsumsi. "

***

***

Hukum Keempat

Dibolehkannya tafadhul (penambahan) ketika objek 5nng
ditransaksikan berbeda jenisnya. Disertai dengan hukum

pengharaman praktik nasha' (nasi'ah) sebelum adanya taqabudh.

Dan tidak ada ikhtilaf tentang hukum dibolehkannya mufadhalah
(adanya perbedaan) jika terdapat perbedaan jenis. Hal ini

berdasarkan hadits-hadits sharih yang dijelaskan diatas.

Demikian pula dengan hukum pengharaman nasi'ah ketika

adanya kesamaan illah riba sebagaimana yang telah dipaparkan.
Baik berdasarkan nash-nash yang berbicara tentang masalah itu

kemudian dikuatkan dengan ijma. Sedangkan dalam masalah lain
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berdasarkan pada ijma para pengguna dalil qiyas. Dan perbedaan
jenis sebelum taqabudhhukumnya juga diharamkan menunrt kami.

Sementara menurut madzhab Maliki dan Hambali bertolak
belakang dengan madzhab Hanafi selain dalam masalah sharf
sebagaimana yang telah saya paparkan. Pembicaran mengenai

masalah ini sudah berlalu dalam pembahasan tersebut. begitu juga

dengan dalildalil haditsnya telah dijelaskan sebelumnya, semua

menunjukkan hukum wajib taqabudh ketika barang yang

ditransaksikan sejenis.

Sedangkan hadits-hadits yang berbicara tentang kewajiban
taqabudh untuk jenis barang berbeda dan sejenis adalah hadits
Umar-rg. hadits ini berdasarkan ijma merupakan hadits shahih.

Diriwayatkan oleh Malik, AsySyafi'i, A Bukhari, Muslim, Abu
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan hnu Majah dalam kitab-kitab

mereka.

Adapun lafazh Al Bukhari sebagai berikut, "Dari Malik bin
Aus, bahwa dia pemah melakukan sharf sebesar serafus dinar. Dia
berkata, "Thalhah bin Ubaidilla memanggil saya. lalu kami
membuat tambahan dalam hansaksi itu. Hingga dia melakukan
sharf (pertukaran uang) denganku dan mengambil emas yang ada

di tangannya. Kemudian dia berkata, "Tunggu sampai
bendaharaku pulang dari hutan. Waktu itu Umar bin Al Khaththab
mendengar pembicaraan kami. Lalu Umar bin Al Khaththab rg
berkata. "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkannya sampai
engkau mengambil bamng darinya."

Kemudian, Umar bin Al Khaththab rg berkata, Rasulullah

S bersabda, "Emas dengan emas ifu barang ribawi kecuali kalau

dilakukan begini dan begini. Biji-bijian barang ribawi kecuali begini
dan begini, kwma dengan kurma juga barang ibawi kecuali begini
dan bqini, gandum dengan gandum juga banng ibawi kecuali
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begini dan begini." Dalam safu riwayat yang disebutkan dalam

Ash-Shahih juga dari perkataan Umar, dia berkata, "Saya

mendengar-Rasulullah S bersabda." Lalu saya menyebutkannya-

Dalam riwayat lain, Umar-r$ berkata, "Demi Dzat yang

nyawaku di tangan-Nya. Hendaklah emasnya dikembalikan, dan

uangnya dibayarkan funai." Umar-i$, mengatakan kepada Malik

bin Aus perkataan itu. Perkataan ini ada beberapa komentar.

Sufi7an bin Ai5yinah berkata, "lni adalah hadits yang paling shahih

diriwayatkan dari Nabi @ dalam masalah ini. Yakni masalah sharf

(pertukaran). Dan dalam riwayat lain hadits ini berbunyi, "Uang

dengan uang (mata uang fuartq/perakl) adalah barang nbawi

kecuali begini dan begini, emas dengan emas adalah barang ibawi
kecuali begini dan begini. " Diriwayatkan hnu Abu Dzi'b dari Az-

Zuhri, dari Malik bin Aus. Sanad-sanad riwayat yang disebutkan

diatas sangat shahih. Riwayat ini dalam masalah pertukaran mata

uang (waiq/perak) yang tidak sejenis.

Dari Umar-;Sb, dia berkata, "Janganlah kalian menjual emas

dengan emas kecuali yang sejenis. Janganlah kalian menjual uang

dengan uang kecuali yang sejenis. Dan janganlah menjual perak

dengan emas salah satunya tidak berada di tempat dan yang lain

ada di tempat. Jika dia memintamu menunggu sampai mendesak

pulang ke rumahnya, maka janganlah engkau hrnggu sampai

barang sudah sampai ke tangan. Dan berikanlah ini dan ini- Saya

takut akan terjadi praktik riba padamu."

Adapun yang menjadi nash dalam masalah sharf atau

pertukaran adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Saya pemah

menjual emas dengan perak dan perak dengan emas- Kemudian

saya datang menghadap Rasulullah S dan menceritakan tentang

hal itu. L-alu beliau bersabda, "Kalau engkau meniual sesuatu

kepada seseorang maka ianganlah engkau berpisah dengannya
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karena anbramu dengan dirinya bisa teriadi kesamaran.'Lafazh
An-Nasa'i. Dan haditsnya masyhur dimana hanya Sammak

seorang yang meriwayatkannya. Riwayat yang paling banyak

menggunakan lafazh mengambil bamng yang difukarkan.

Hukum Kelima:

Bun (ienis gandum atau gandum halus) (jer,vawut) atau

sya'ir (ienis gandum atau gandum kasaf Gandum) adalah barang

dua jenis yang berbeda. Maka dibolehkan menjual salah sah.rnya

dengan yang lain dengan penambahan. Demikianlah menurut

madzhab kami dan begitu pula yang disampaikan oleh Abu

Hanifah, At-Tsauri, Ahmad Ismail bin Ulayyah, Ishak, Abu Tsaur

dan Abu Daud. Dan ini adalah ma&hab Atha', hrahim bin An-

Na'kh'i, AsySya'bi, Az-Zrhi, Al Hasan Al Bashari dan ulama

Bashrah serta mayoritas ulama Kufah. Bahkan pendapat ini

dinyatakan oleh para sahabat seperti hnu Umar, Ubadah bin

Shamit, Abu Humirah, Jubair bin AMullah dan Anas bin Malik.

Sementara Malik &, Al Auza'i dan Al-laits bin Sha'ad

mengatakan, "Tidak boleh menjual hinthah (ienis gandum atau

gandum halus) dengan sya'ir (jenis gandum kasar) kecuali yang

semisal." Begifu pula dikatakan oleh Rabi'ah, Abu Az-Zanad, N
Hakam, Hamad, Abu AMurrahman As-Silmi dan Sulaiman bin

Bilal. Diriwayatkan -riwayat tidak shahil> dari Al Qasim, dan

Salim bin Al Musayyab, diriwaya&an oleh Ahmad. hnu AMul Bar

mengatakan, ittr juga pendapat mayoritas ulama Madinah dan

Syam.

Dalil kami dalam masalah ini adalah sabda Rasulullah $
dalam hadits Abu Hurairah, yang ditanyakan tsabit dalam riwayat
Muslim, dia berkata, "Rasulullah # bersabda, 'Kwma dengan

kurma, hinthah (gandum halus) dengan hinthah (gandum halus),
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syatir (gandum kasar) dengan sya'ir (gandum kasar), garam dengan

garam, yang semisal dan dari tangan ke tangan (diserahterimakan

atau kontan). Dan barang siapa wng menambahkan atau meminta

tambahan, berarti telah melakukan iba keanali yang berbeda

wama-wamanya. "

Dalam hadits Ubadah disebutkan, 'Apabila jenis-ienis ini

berbda, maka iuallah sesuka kalian apabila dilakukan seam

tangan ke tangan (diserahbrtmakan/kontan).' Dan dalam riwayat

An-Nasa'i, "Beliau juga memeintahkan kami unfuk menjual emas

dengan perak, penk dengan emas, burr (gandum halus) dengan

syalr (gandum kasar), sya'ir (gandum kasar) but (gandum halus)

seara bngan ke tangan (diserahterimakan/kontan) sesuka kami."

Ini adalah nashnya.

Adapun penalv,rilan yang disampaikan ulama madzhab

Hanafi telah dijawab sebelumnya. Dan dalam hadits Ubadah yang

terdapat dalam Sunan Abu Daud menyebutkan, "Tidak ada

larangan menjual bur (gandum halus) dengan s5n'ir (gandum

kasar). Dan sya'imya dalam jumlah yang lebih banyak seara

tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)- Sedangkan

nasi' ah (mengal<hirkan pembayaran) tidak dibolehkan- " Demikian

pula menunrt An-Nasa'i, "Tidak ada lanngan meniual sya'ir

dengan hinthah (gandum halus) se@ft, Iangan ke tangan

@aemhterimakan atau kontan) dan sya'ir itu lebih banyak dari

keduangn.'Hadits ini diriwayatkan dari dua ialan. Diriwayatkan

An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan ketiga kenisbatkan kepada

Ubadah juga.

Ubadah mengatakan di akhir hadisnya, 'Dan kami

diperintahkan meniual emas dengan perak, penk dengan emas,

burr (gandum halus) dengan sya'ir (gandum kasar), sya'ir (gandum

kasar) dengan burr secara tangan ke tangan (diserahteimakan atau
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konlan) sesuka kami. " Semua jalan periwayatan ini dikembalikan

kepada Muslim bin Yasar dan Ubaidillah bin Ubaid dari Ubadah.

Sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Muslim bin Yasar

mendengar dari Abu Al Asya'at dari Ubadah. Akan tetapi At-
Tirmidzi dalam Jami'nya, menyebutkan adanya ikhtilaf dalam

lafazh. Pertama dia menyebutkan dengan sanadnya dari riwayat

Khalid Al Hidza' dari Abu Qalabah dari Abu Al 'Asy'at dar

Ubadah dari Nabi $, beliau bersabda, 'Maka kalian juallah s5m'ir

dengan kurma sesuka kalian melalui tangan ke tangan

(diserahteimakan atau kontan)." [-alu dia mengatakan bahwa

hadits Ubadah ini adalah hadits hasan shahih.

Sebagian mereka juga meriwayatkan hadits ini dari Khalid

dengan sanad ini juga. Dia berkata, "Kalian juallah Burr (gandum

halus) dengan s5n'ir (gandum kasar) seara tangan ke tangan
(kontan). 'Sebagian lagi juga meriwayatkan hadits ini dari Khalid Al
Had&a' dari Abu Qalabah dari Abu Al Asy'at dari Ubadah dari
Nabi $. Dalam hadits ini ditambahkan Khalid, Abu Qalabah

berkata, "Kalian juallah bun dengan sya'ir. Sekehendak kalian

dari. lalu dia menyebutkan hadits ini." Sampai disini, selesailah

perkataan At-Tirmidzi.

Terdapat ikhtlaf mengenai Khalid Al Khaddza', apakah

yang disebutkan adalah yang serupa dengan sya'ir (gandum kasar),

atau kurma dan atau bur (gandum halus)? Apabila yang

dimaksudkan adalah kurma, maka tidak terdapat dalil atas

madzhab Maliki, karena mereka yang mengatakan hal ini. Dimana

6urr (gandum halus) dan syalr (gandum kasar), keduanya adalah

dua jenis. Dan apabila yang dimaksudkan adalah bur, maka

perbedaan pendapatrya juga terdapat disini juga. Apakah ini
mempakan perkataan Nabi S, atau dari perkataan Abu Qalabah?

Sebagaimana yang di;elaskan At-Tirmidzi dalam periwayatan

terakhir. Atau seperti perkataan Abu Bakar Al Abhari, ulama dari
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mazhab Malik daldm Syarhu Kitabi hnu Al Hakam, menyebutkan,

"Bahwa pengujarannya dalam hadits Ubadah, 'Kalian iuallah
sya'ir dengan hinthah (gandum halus) sauka kalian. "

Hadits diatas bukanlah termasuk hadits yang muttafaq (yang

disepakati) keabsahannya. Dan tidak bisa dijadikan hujiah. Abu Al
Walid bin Rusyi dari madzhab Maliki juga mengatakan dalam

Muktashar Kitab At-Thahawi, "Bahwa saMa beliau, "IGlian iuallah
burr dengan s5m'ir sauka kalian se@m tangan ke tangan

(di*rahteimakan atau kontan). "Merupakan tambahan yang tidak

disepakati semua perawi hadits. Pengujaran tersebut diartikan

sebagai qiyas atas sabda Nabi * di sebagian riuayat yang

berbunyi, "Apbila kdua jenis tersebut berbda, maka kalian

juatlah sauka kalian."

Adapun jawaban terhadap illah ini adalah bahwa ikhtilaf ini

berasal dari Khalid bin Al Haddza'. Riwayat kurma sebagai ganti

dat', bur (gandum halus/l yang disampaikan dari jalan Sufuan At-

Tsauri. Tidak dijelaskan secara terang-terqngan (sharihl bahr,va

hadits tersebut didengar darinya langsung. At-Tirmidzi dalam Al
Kufub Al l(hamsah, seputar riwayat ini meriwayatkan sendiri dari

Sufuan dari Khalid. Sedangkan yang riwayiat yang'dikenal dari

Sufuan adalah bersumber dari riwayat Al Asyja'i yang

menyebutkan, " burr dengan sya'ir-" HR. Al Baihaqi.

Begitu pula saya melihat hadits-Sufun pada riwayat hnu
Basyar Ad-Dulabi adalah dari riwayat Abdullah. Dia adalah anak

Al Walid Al Adani dari Sufiyan, dia berkata dalam hal ini, "Kalian

juallah emas dengan perak sesuka kalian, bun dengan qn'ir
seperti ihr juga." Sufi7an berkata dari Khalid yang menceritakan

kepada kami, sehingga hilanglah adanya prediksi atau syubhat

pemalsuan disini-
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Diriwayatkan jama'ah dari Sufyan, tapi mereka tidak

menyebutkan sesuatu apapun dari kedua lafazh tersebut seperti

Abu Qanah Musa bin Thariq yang meriwayatkan dalam Sunannya,

dari Sufyan dia berkata seputar masalah ini, "Garam dengan

kurma. Dia tidak menyebutkan burr atau s5n'ir dalam pengujaran

tersebut. Kalau saja anda melihat dengan seksama dalam

periwayatan At-Tirmi&i dengan apa yang saya sebutkan dari Ad-

Dulabi dan Al Baihaqi. Anda akan mendapatkan bahwa perbedaan

atau ikhtilaf ihr terjadi mengenai Sufuan."

Adapun pendapat png rajih menurut riwayat bur darr

s5n'ir Karena Al Asyja'i adalah orang yang mengitsbatkan

(menetapkan dan menguatkan) kepada orang-orang mengenai

riwayat ini. Disamping itu, Abdullah bin Al Walid juga mengikuti Al
Asyaja'i dan menceritakan hadits ini secara terang-terangan. Inilah

letak perdebatan atau ikhtilaf yang terjadi mengenai Khalid.

Sepertinya riwayat, "kurma dengan sya'ir" walaupun tdak
terdapat sisi rajihnya dalam perbedaan pendapat pada Suf5nn

ataupun Khalid. Akan tetapi 5nng menjadi uuk perhatian disini

adalah mengembalikannya ke dalam riwayat-riwa5rat selain dari

Khalid.

Kami sendiri telah memandang kesana, yakni kepada

riwayat selain Khalid. Seperti Muhammad bin Sirin dari Muslim bin

Yasar, AMullah bin Ubaid. Dan seperti Qatadah dari Muslim bin

Yasasr, dari Abu Al Asy'at, mereka meriwayatkan khilaf terjadi

pada periwayatan Khalid. Mereka berkata, "Sya'ir dengan burr."

Dan dalam hadits hnu Sirin, "Kami diperintahkan untuk menjual

emas dengan penk, bur.dengart sW'ir, sya'irdengart bunsecara

tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)sesuka kami."

Adapun perkataannya, "Kami-diperintahkan, ini mensinyalir

bahwa yang memberikan perintah adalah Nabi $. Bukan Ubadah

atau siapa pun yang bisa dijadikan prediksian. Karena kejelasan
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ini, maka harus dinilai keabsahannya. Dan tidak boleh pula dilihat

dari sisi adanya pertentangan lta'arudhl dan ikhtilaf pada Khalid.

Hal ini diperkuat dengan adanya penyebutan dalam Ash-Shahih

dari pengujaran, 'Kecuali yang wama-warnanya berbda' " dalam

hadits Abu Hurairah r$.

Dari zahir pemyataan ih-r tampak jelas bahwa karma

dengan kurma, sya'ir dengan sya'ir boleh saling ditambahkan

apabila berbeda wamanya. Kita tilik rjma dan nash-nashnya,

sehingga pengujaran tentang burr dengan sya ',r tersebut benar-

benar berdasarkan dalil. Kemudian dilanjutkan dengan, 'Apabila

jenis dan macamnJ/a berbda, maka iuallah sesuka kalian' "

Perkara yang dipermasalahkan ma&hab Maliki ada dua

poin. Pertama llang diriwayatkan dari Muhammad bin AMullah,

menyebutkan, "Bahwa dia mengutrs seorang pelayannya dengan

membawa sahr sha' gandum. [-alu dia berkata, "Juallah kemudian

belikan sga'ir dari hasil gandum itu. [-alu si pelalnn pergi dan

mengambil safu sha'dan tambahan bebempa sha'. Ketika

Muhammad datang, dia mengabarkan tentang masalah ini. Setelah

ifu Muammar berkata kepadanya, "Mengapa engkau melakukan

hal itu? Pergilah dan kembalikan barang ini dan iangan engkau

mengambil kecuali yang semisal. Sesungguhnlp sayn mendengar

dari Rasulullah #, beliau bersabda, 'Makanan dengan makanan

dengan tnng semisal. " Dan makanan kami pada masa ifu adalah

s5n'ir (gandum kasar). Dikatakan kepada Muammar, "Bahwa

barang-barang tersebut tidak semisal." Muammar berkata,

"Sesungguhnya saya takut barang tersebut mirip." HR Muslim.

Dan dalam Al Muwattha' dari Malik, menyebutkan bahwa dia

mendapatkan kabar bahwa Sulaiman bin Yasar berkata,

"Mengenai makanan ternak Sa'ad bin Abu Waqqash, dia pemah

berkata kepada pelayannya, "Ambillah dari gandum (hinthah)

keluargamu dan belikan sya'irdari gandum itu. Tapi jangan ambil
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kectrali yang semisal." Riwayat atsar ini munqathi' (terputus)

sebagaimana yang disebutkan dalam Al Muowththa'.

Diriwa5ntkan dari jalan Ibnu Abu S5aibah yang sampai

kepada Syababah, dari [-aits, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar.

Diriwayatkan Abu Zaid A5yasy, menyebutkan bahwa dia bertanya

kepada Sa'ad bin Abu Waqqash tentang al bidha' bissilti (gandum

putih jenis tanaman gandum), Sha'ad berkata kepadanya, "Mana

yang lebih afdhal dari keduanya?" Dia berkata, "Al baidha '(ya.,g

putih) itu dilarang. Karena saya mendengar dari Rasululluh #
ketika beliau ditanya tentang kurma basah dan kering. Kemudian

Rasulullah * bersaMa, "Apakah kurma J/ang basah akan

men3rusut apabila dia telah kenng?" Para sahabat menjawab,
"Benar." lalu Rasulullah # melarang penjualannya- Diriwayatkan

oleh Abu Daud dan yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan

Asy-Syafi'i dari Malik.

Abu Abdul Bar berkata , " Al baidha' (tepung jenis gandum)

dan sya'ir (gandum kasar) telah lama dikenal bangsa Arab di Hijaz.

Sebagaimana mereka mengenal as samra' seperti al bun (gandum

halus)." Malik berkata, "Saya dikabarkan dari Al Qasim bin

Muhammad bin Mu'iqib Ad-Dusi seperti yang disebutkan tersebut.

Demikian pula yang disebutkan dalam Muwattha' Al Aqabi dari

Mu'iqib. Dalam Muwattha' juga disebutkan Yahya bin Yahya dari

Mu'qib. Dan Malik juga mengatakan dari Nafi' bahwa Sulaiman

bin Yasar mengabarkan kepadanya, bahwa dia memberikan

makanan hewan temak Abdunahman bin Al Aswad bin AMul
Yaghuts. Dia berkata kepada pembanfunya, "Ambillah dari

hinthah (gandum halus) keluargamu dan jadikan makanan.

Kemudian belikanlah dari gandum itu sya'A Qandum kasar). Dan
janganlah engkau mengambilnya kecuali 5ang semisal."

Diriwayatkan dari Yayah bin Abu Katsir dari Umar bin Al
Khaththab rg, bahwa dia mengutus seorang pembanfunya menjual
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safu sha' bun dan darinya membeli safu srla' sya'ir (gandum

kasar). Dan dia melarang menambahkannya atau meminta

tambahan. Ibnu AMul Bar berkata, "Dan diriwayatkan dari Umar

bin Al Khaththab bahwa dia melihat Mu'iqib dan dia membawa

safu sia' sya'ir (gandum kasar). Dan digantinya dengan satl mud

hinthah (gandum halus). "

Kemudian Umar-rg, berkata kepadanya, "Tidak dibolehkan

melakukan hal itu. Sesungguhnya bijian itu dengan mengganti satu

mud dengan sahr mud. Dan kemudian dia memerintahkan unfuk

mengembalikannya kepada pemiliknya." Ibnu AMul Barr berkata,

"Ada kemungkinan bahwa Umar ketika melihat biji.bijian semua

dalam sahr jenis. Dan bisa jadi burr ada padanya dan sya'ir
(gandum kasar/jewawut) yang sahr jenis."

Empat orang kalangan sahabat melarang tafadhul

(penambahan) pada kedua barang tersebut. Mereka adalah Umar,

Sa'ad bin Abu Waqqash, Muammar, Mu'iqib Ad-Dusi dan

Abdurrahman bin Al Aswad bin Abd Yaghuts. Dia adalah salah

seorang pembesar tabi'in. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah

#, 'Makanan dengan makanan inng setnisal." Pendapat ini

berdasarkan dalil dari riwayat atsar. Dimana tidak membutuhkan

adanya kesamaan safu jenis atau dua jenis.

Kdua, Penetapan kedua barang tersebut sebagai safu jenis

berdasarkan peninjauan dari keduanya yang saling mendekati

jenisnya. Maka apabila terdapat unsur ini, maka tidak boleh ada

penambahan pada keduanya. Ini tidak termasuk dalam kategori

saMa Rasulullah ,S, 'Apabila ienis-jenis barang tersebut berbda,

maka kalian juallah sesuka kalian. 'Akan tetapi malhum (makna

yang terkandung) pada larangan penambahan (tafadhui antara

kedua barang tersebut karena keduanya dianggap satu jenis.
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Mereka mengatakan, "Sebab kedekatan makna dan fujuan
serta manfaatrya pada sesuafu sama seperti pada safu jenis." Hal
ini berdasar{<an dalil kesepakatan mereka mengenai hinthah
(gandum halus) dan 'alas (jenis gandum halus makanan penduduk
shana'a). Kendatipun kedua barang tersebut berbeda narna-narna
dan jenis-jenisnya, akan tetapi antara hinthah dan s5m'ir lebih
dekat jenisnya dari pada antara salah safunya dengan 'alas
berdasarkan keselarasan atau kesesuaiannya dengan gandum
(qamhdi, sya rr(gandum kasafewawut) baik dari segi penanaman
dan pemanenannya. Bahkan keduanya nyaris tidak bisa dibedakan.

Apabila keduanya bukan dari jenis yang sama, maka tidak
boleh menjual bur. Dan dalam 6urr (gandum haius) ada sedikit
gandum kasamya (sya'il. Sebab keduanya pasti bergabung.
Keduanya mempakan jenis yang sama walaupun pada dasamya
t'erbeda-Seperfr hintlah harua fuandum halus merah) deng4a
yang samra' (coklat), dimana keduanya sejenis o'ar-i nnlnp dalam

. Sama halnSn seperti persamaan antara kurma dan
kismis dalam takaran atau taksiran.

Tidak har,lra itu bahkan kedua jenis ini tidak berbeda jauh
pada harga dan rasa manisnya. Karena fujuan dan maksud orang
mendapatkannya berteda. Hal ini disebutkan oleh Al eadhi AMul
Wahhab sebagai jawaban dari pendapat Asy-Syafi'i yang
mengatakan, "SesungguhnSa kemiripan antara kurma dan kismis
sangat mirip dibandingkan dengan hinthan dan sya'ir." Dia
menambahkan, "Bahkan sebaliknya. Mereka mentarjihkan
keduanya masalah ini dengan pandangan mereka bahrc masalah

ini lebih jauh dari riba."

Jawabannya bersumber dari atsar Muammar yang
menyebutkan bahwa dalam periwayatan tersebut terdapat
pemyataan secara sharih mengatakan tidak semisalnya. Adapun
pemyataan harus meninggalkannya adalah karena ditakutkan akan
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terjerumus ke dalam riba. Ibnu Al Arabi Al Maliki mengatakan,

"Telah ditetapkan dari Nabi s bahwa keduanya dari jenis yang

sama. Dan boleh membuat tambahan pada keduanya. Dan tidak

ada unsur ditakutkannya terjerumus dalam riba. Atau sebagai

bentuk penjagan dari hal yang syrbhat. Berdasarkan dengan

adanya nash-nash. Adapun atsamya dari Umar dan Mu'iqib,

keduanya munqathi' (terPutus)."

Adapun atsar yang bersumber dari Sha'ad, berdasarkan

pada zhahir riwayat Sulaiman bin Yasar bahwa atsar tersebut tidak

ada dalilnya di dalamnya. Karena bisa saja Sha'ad melahrkan hal

ifu karena sifat wara'nya- Sebagaimana Muammar melakukan hal

yarlg sama. Dan berdasarkan riwayat hnu Abbas menyebutkan

bahwa Sa'ad pemah ditanya tentang al baidha' bil sulti (gandum

putih jenis tanaman gandum). Sad mengatakan, "Manakah yang

lebih afdhal?" Dia menjawab-'W baidha' tht dilarang dan

seterusnya."

Pemyataan ini dijawab oleh AqrSyafi'i dalam kitab l/
[)mm. Asy-Syafi',i mengatakan dalam bab jual beli bahan makanan

dengan bahan makanan berdasarkan hadits, bahwa Sad dalam

pandangan dan pendapatnya memakruhkan al baidha' bis sulti

(sulradalah gandum yang tidak ada kulihya). Jika hukum makruh

yang disebutkan karena ditakutkan adan3n unsur nasi'ah

(penundaan). Maka hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah $,
yang kami juga menjadikannya dalil, dan insya Nlah beliau juga

memakruhkannya karena hal ini.

Namun apabila dimakruhkan karena adanya unsur

mufaahalah (penambahan), sesungguhnya Rasulllah #
membolehkan bur difukar dengan sya'ir dengan adanya

tambahan. Maka tidak ada perkataan seseorang menjadi hujjah

bersama Nabi $ dan juga dijadikan sebagai qiyas terhadap sunnah
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Nabi S. Perkataan ini dari Asy-Syafi'i tidak ada penambahan.

Dalam pemyataannya dia juga mengatakan bahwa al baidha' bil
sultiiht adalah burdengan sya'ir.

Dalam ktab Gharibul Hadits karangan hrahim Al Harbi

saya melihat bahwa makna sultu iht berarti bijian putih yang

terkumpul. Dan orang Irak menyebutnya sebagai jenis gandum

yang tidak berkulit. Hal ini disebutkan dalam hadits keenam bahwa

Sad pemah ditanya tentang as-sultu bi dzurah [agung). Dia

mengatakan hukumnya makruh. Inilah yang dikatakan oleh Al

Harbi dengan yang dikatakan Ibnu AMul Barr yang menerangkan

bahwa al baidha 'i dan as-sulfu, yang keduanya ditaryra Sad

tentang dua jenis gandum. Apabila ketika itu Sad berada di Irak

sehingga dia menyenut as-sulfu yang ditanyakan kepadanya seperti

as-sulfu yang dikenal orang Irak. Sehingga dengan demihan, tidak

dibolehkan menjualnya dengan sya'ir dengan adanya

penambahan. Karena ia merupakan jenisnya sebagaimana halnp
kurma basah dan kurma biasa merupakan dua barang yang sama

jenisnya. Tidak boleh dijual dengan adanya penambahan.

Akan tetapi riwayat Al Harbi mengartikan bahr,rn Sad

menyatakan as-sulfu itu makhruh apabila difukar dengan dzurrah

(jagung) saja. Sepertin5n dia menolak semua bentuk bahan

makanan. Atau ada kemugkinan bahwa madzhabnln seperti yang

akan kami jelaskan tentang madzhab Al-l-aits bin Sad- Kendati

demikian, hnu AMul Barr mengatakan bahura penyebutan jagung

dalam hadits Sad merupakan dugaan Waki' dari Malik. Padahal

bukan demikian. Karena Al Harbi meriwa5atkannya dari Ahmad

bin Yunus dan Khalid bin Khaddasy. Mereka berdua

meriwayatkannya dari Malik. Mengenai hal ini mereka

mengatakan, "As-Sultu dengan dzurrah (iagung)." Wallahu a'km.

Pengarang kitab .4/ Muhkam mengatakan bahwa as-sulfu

merupakan jenis gandum. Dia juga mengatakan, ada yang
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bertanya tentang as-sulfu. Dilawab, as-sultu adalah gandum. Yang

lain mengatakan bahwa as-sulfu itu adalah gandum yang asam-

Abu Ubaid Al Harawi menffatakan dalam kitab Al Gharibisryin

mengenai hadits ini, bahwa at baidha ' itu adalah hinthah dan dia

disebut juga dengan as samra'. Dia mengatakan hukumnya

makruh karena kedua barang ini menunrtnya adalah safu jenis.

Inilah pendapat Al Harawi.

Dari Al Harawi juga mengatakan bahwa as-sulfu itu adalah

biji dari hinthah dan sya lr yang tidak ada kulitnya. Diriwayatkan

oleh Al Baihaqi dalam sebaian naskah As-sunan Al Kabir. Dan Al

Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam hadits ini dari

Sad ditanya tentang dua orang laki-laki yang melakukan transaksi

jual beli assulfu dan s5m )r. Maka kalau memang demikian, berarti

as-sultu artinya gandum (sya'il. Maka tdak aja hujiah atau

argumentasi mengenai masalah iutr- Wallahu a'lam.

Al Iftaththabi mengatakan, 
u/Al baidha 'adalah ienis butr

(gandum halus) yang wamanya putih lnng ada di Mesir'

sedangkan as-sultu adalah jenis lain da.i- burdan lebih 1rdrt109

dari bun Sebagian mereka mengatakan, 
u/41 baidha 'lebih basah

dari pada as-sultu. Dan a/ baidha ' ini lebih dikenal orang. Dan

perkataan ini lebih selaras dengan penguiaran hadits. Dan

dengannya dibangun persamaan dengan hukum kurma yang

basah. Apabila yang basah dari kedua barang tersebut sejenis dan

yang kering merupakan jenis lain, maka tidak sah persamaan atau

kemiripan yang dibangun. Sampai disini selesai perkataan Al

Khitthabi."

Jika benar bahwa at baidha ' itu adalah jenis as-s[,/tu yang

basah, maka larangan Sad tentang hukumnya jelas seperti kurma

1@ Di Mesir disebut dengan dzurnh al qaizhi. Ditanam pada musim panas'

berwama putih. Tapi kalau wamanya sudah berubah kuning atau lebih kehitam-

hibman, sebutannlp adalah al 'uwaiiah-
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basah. Sedangkan Abdurrahman bin Al Aswad bukanlah seorang

shahabi. Tapi dia adalah dari kalangan pembesar tabi'in. l-ahir

pada masa hidup Rasulullah S. Kendatipun benar perkataan

mengenai masalah ini dari salah seorang sahabat dengan adanya

pertentangan.

Adapun saMa Rasulullah $, "Mal<anan dengan mal<anan

yang semisal. " Ini mengandung arti ada kemungkinan makanan

lnng khusus sejenis, atau semua makanan. Maka, jika merupakan

makanan khusus Snng sejenis, bisa berupa hinthah saia, atau

s5n'irsebagarmana yang dipahami dari pengujaran. Dan makanan

waktu itu adalah sya'ir. Tidak ada dalil mengenai masalah ini.

Walaupun pada dasamya makanan semua yang dimakan mesti

tidak dijualbelikan gandum dengan kurma. Tidak pula dengan jenis

makanan yang lainnya kecuali yang semisal. Sementara mereka

tidak mengatakan hal itu dan tidak seorangpun dari mereka.

Dari sini dapat ditarik bahwa pengertian yang diberikannya

apabila dari satu jenis dengan menggunakan dalil pengujaran-Nabi

#, 'Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka kalian juallah

sekehendak kalian. " Dengan begitu berarti telah mengambil dari

hadits. Dan tentunya membufuhkan penjelasan lebih mendetail

apakah yang dimaksud adalah dua jenis atau satu jenis

berdasarkan dalil yang terperinci.

Jika Anda mengatakan, "Apakah ini termasuk bab

pengkhususan perkara yang umum (takhsishul umur)? Atau bab

mutlak 'ala al muqa5ry;ad (masalah mutlak dituiukan untuk yang

terikat)?" Jawab, "lni adalah bab Al<hsishul unun (pengkhususan

yang umum)." Masalah yang dikhususkan disini adalah dari

perkataannya 'dengan makanan.' Seakan dalam masalah ini dia

mengatakan, makan dengan makanan saling mempunyai

kesaman, yakni semisal. Makna homogen (sejenis) dalam lafazh

dapat dirasakan dengan adanln kesamaan dalam maknanya.
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Adapun penafsiran makna mutlak kepada yang muqa5tyad

(terikat) tidak akan terjadi apabila dua hukrm tersebut sebagai

larangan. Jika maksud yang disampaikan dalam hadits adalah

larangan tentang jual beli makanan dengan makanan kecuali yang

semisal. Dan makna inilah yang ditangkap oleh pemahaman-

Adapun yang selaras dan sesuai yakni hadits-hadits yang lain.

Karena disini maknanya ditafsirkan dengan makna mutlak kepada

yang muqa5yad. Jika maksud hadits merupakan penjelasan

kewajiban adanya kemiripan dalam masalah penukaran makanan

dengan makanan.

Jika kita mengatakan, bahwa maksud yang diketahui dari

kata yang mempunyai huruf alif dan lam, memiliki makna

keumuman. Sebagaimana pendapat mayoritas fuqaha. Selain ifu,

tidak ada disini tidak ada masalah mutlak dan muqa5Y:ad Sehingga

tampaklah bahwa yang dimaksudkan disini adalah makna takhsish

(pengkhususan).

Jika kita mengatakan, "Maknanya tidak umum. Sehingga

mungkin dikatakan maknanya secara jauh. Karena penetapan

suahr sifat dalam kata yang mutlak merupakan hakikat yang tidak

bisa dipungkiri dalam setiap kosa katanya." Adapun yang menjadi

pegangan mereka adalah dari segi makna dan secara praktek

kedua barang yang dipermasalahkan tersebut adalah satu jenis.

Sama-sama mempunyai manfaat yang saling mendekati.

Sedangkan masalah dan perkara yang mereka sebutkan

telah dijawab oleh sahabat-sahabat kami yang menyatakan, bahwa

gandum (qamhl dan sya 'ir (gandum kasar) berbeda pada sifat,

benfuk dan manfaatnya. Karena gandum cocok unfuk konsumsi

manusia. Sebaliknya, sya 'r7 (gandum kasar) cocok unfuk hewan,

terkadang cocok unfuk hewan tapi tidak cocok unfuk manusia

biasanya. Di suatu daerah biasa fidak menjadikan keduanya

sebagai makanan pokok. Tapi biasanya sya i7 atau gandum kasar

4s0 ll et uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



dijadikan bahan makanan untuk suatu tempat. sedangkan di

tempat lain lebih memilih memakai gandum. Ada juga di beberapa

daerah yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok.

sementara beberapa negeri lain menjadikan beras sebagai

makanan pokok mereka. Kedua jenis ini makanan ini menunrt

Malik dibolehkan adanya penambahan pada keduanya. Begitu pula

antara keduanya dengan 6urr(gandum halus)'

Al-l-aits bin Sad menjadikan jagung, tepung dan beras

menjadi safu jenis. Dan menerima dalam benfuk kacang-kacangan

seperti, kacang 'adas, hamash, kacang tanah dan jalabbab,

semuanya dikategorikan ke dalam kacang-kacangan. Karena dalam

waktu tertentu bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan

bisa juga disimpan. Hal inilah iuga termasuk unsur illatnya

sebagaimana yang dinukil. Terdapat perbedaan pendapat dalam

madzhab Maliki tentang masalah kacang-kacangan'

saya akan mengetengahkan perbedaan pendapat ulama

dalam masalah ini dalam pasal yang cukup lengkap. Dalam

masalah tersebut saya akan berbicara berdasarkan jenis-jenisnya

insya Ntah. Demikianlah pemyataan yang kami tekankan disini

dari perkataan Malik yang tidak terdapat ikhtilaf di dalamnya.

Adapun penolakan yang disampaikan AMul Wahhab

terhadap perkataan yang ditekankan mereka pada pendapat Asy-

Syafi'i yang menyatakan adanya kemiripan dan kedekatan antara

kurma dengan kismis (zabiA. Dimana keduanya sama-sarna manis

dan ditakar. Selain itu keduanya harus dikeluarkan zakatorya. Maka

pembatalan atau penolakan tersebut sebagai bentuk keberhati-

hatian. Jika tidak, maka apa dalil atas penolakan kemiripan ini dan

apa dibalik yang mereka nYatakan?

Adapun hujjah atau argumentasi mereka tentang jual beli

bu;-dengan burrkarena terdapat kandungan sya'ir di dalamnya.
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Sya'ir yang dicampur takarannya kalau dibedakan pastilah akan
tampak ketika ditimbang. Dengan begitu hukumnya dilarang. Dan
menumt kami, jual beli ini tidak dibolehkan disebabkan karena
kondisi ini. Tapi jika s5n rr yang dicampur tidak tampak ketika
ditimbang dan tidak beda, maka dibolehkan untuk menjualnya
ketika itu karena fidak tampak ketika ditimbang. Hal ini
disebabkan karena sesuai dengan jenisnya. Contohnya seperti
tanah yang tidak tampak ketika ditimbang. Dimana tanah tersebut
tidak membahayakan campurannya dan padahal tdak termasuk
sebagai jenis makanan.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan, hal tersebut
sama seperti hnthah hamn ' (gandum halus berwama merah)
dengan yang berwama coklat, hukumnya dilarang. Karena kedua
macam hinthah tersebut mempunyai nama masing-masing.
Berbeda halnya dengan sya'irdengan gandum (qamhl. Sedangkan
al'alas sama dengan hinthah. ndak seperti s5n'iryang tidak bisa

dikatakan sebagai hinthah. Baik secara bahasa maupun makna
lainnya.

Selain itu, upaya penafsiran mereka secara makna tersebut
memecahkan masalah emas dengan perak. Keberadaan emas dan
perak lebih besar dari pada sya'ir dengan bur. Dengirn demikian,
kedua adalah dua jenis yang berbeda. Singkatrya, nash ini masih
perlu diteliti dan ditilik dari segi maknanya. Hal ini ditegaskan pada
pendapat yang berseberangan dengan kami. Sebagimana yang
disebutkan secara sharih dari riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan
yang lainnya. Begifu juga riwayat secara zahir yang disampaikan
oleh Muslim dalam hadits Abu Hurairah dan ubadah. Para sahabat
kami telah mengqiyaskannya dengan apabila terjadi kerusakan
pada hinthah, atau adanya pemyataan, atau akan diperbaiki atau
adanya ka,ruajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atau
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kewajiban lainnya, maka dalam kondisi seperti inl sya 'irtidak bisa

menempati seperti hinthah tersebut'

***

Uraian Cabang Hukum dan Permasalahannya

Masalah (Pertama) Cabang: Tentang

Pengharaman Penambahan Pada Yang Safu Jenis'

Para sahabat kami mengatakan, tidak boleh jual beli emas

dengan emas dengan penambahan @fadhul.Begitu pula hukum

terhadap perak. Baik emas dan perak tersebut logam, biji, atau

perhiasan. Atau salah satunya logam sedang yang lainnya'

berbentuk biji atau perhiasan. Baik kualitasnya bagus ataupun

jelek, atau salah safunya bagus sedangkan yang lainnya buruk.

Atau bagaimanapun kondisinya. Demikianlah pendapat yang

disampaikan ma&hab Al Auza'i, Abu Hanifah' Ahmad dan

mayoritas ulama. Sehingga ini sudah meqakili ulama salaf dan

hfialaf.

Asy-Syafi'i & dalam kitab At (Jmm pada bab sharf

(pertukamn) mengatakan, "Tidak ada kebaikan ketika seseorang

menukarkan emas dengan perhiasan emas yang dipakai,

memberikannya unfuk diserpakan' Karena ini merupakan

perbuatan tr:kar menukar mata uang dengan mata uang dengan

adanya unsur penambahan. Dan kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat dalam masalah tersebut melainkan riwayat

dari Muawiyah yang mengatakan, "Dulunya tidak dikenal adanya

riba dalam penjualan barang dengan logam dan tidak pula

perhiasan."
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AsySyafi'i berpendapat bahwa riba tidak akan terjadi pada

penambahan kecuali pada logam dengan logam, perhiasan dengan

perhiasan, barang dengan barang. Begih-r pula dengan yang

diceritakan oleh lbnu AMul Bar. Mengenai hal ini telah dipaparkan
sebelumnya dan saya telah menyebutkannya.

Sebagian ulama madzhab Ahmad atau sahabat-sahabahya

menceritakan dari Ahmad bahwa tidak boleh menjual barang yang

bagus dengan yang pecah. Karena pembuatan atau produksi suahr

barang ifu ada harga dan nilainya. Selain ifu, teman-teman kami
dan yang lainnya juga menceritakan riwayat dari Malik &, yang

membolehkan jual beli barang yang diketahui nilai dan hargamya

dari jenisnya. Seperti perhiasan yang ditimbang serafus dan dibeli

seberat serafus sepuluh, misalnya. Dalam hal ini penambahan

tersebut karena faktor pembuatan, yakni pencetakannya.

AsySyaikh Abu Hamid mengatakan, Al Auza'i berkata,
"Penduduk Syam membolehkan hukumnya. Kemudian Umar bin

AMul Aziz melarang mereka. Sedangkan ulama madzhab Maliki

membantah penukilan riwayat dari Malik." Al Qadhi AMul
Wahhab dalam Syarhul Risalah, "Sebagian mereka

menceritakannya kepada kami di masa ini, bahwa dibolehkan

hukum meminta tambahan harga pada kedua barang tersebut

sesuai dengan harga pembuatan atau pencetakannSa."

Pendapat ini salah menurut kami. Dan ini bukanlah

perkataan yang layak kami lontarkan atau siapapun. Karena ada

dalil yang melarang perbuatan tersebut. Yakni dalil umur secara

zahir yang telah kami ketengahkan sebelumnya. Dan tidak ada

perbedaan antara yang dicetak dengan yang dilempeng (dipukul).

Al Qadhi Abdul Wahhab menegaskan bahr,rn penambahan

harga atau nilai pembuatan tidak menjadi perhatian kecuali apabila

terdapat kerusakan tanpa adanya ganti rugi. Maka ti&ak perlu
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dikemukakan perbedaan pendapat mereka. Karena mereka pada

intinya menyehrjui. Dan para sahabat kami telah menyatakan

perbedaan pendapatnya dengan mereka. Hal ini disebabkan

karena perbedaan penukilan mengenai masalah ini- Dimana Asy-

Syafi'i menukilnya dari Malik. Seakan-akan teman-teman kami

mengambilnya dari riwayat tersebut karena terdapat

penjelasannya. Dalam kesempatan ini saya menukilkan masalah

tersebut yang dikutip dari perkataan Malikiyah:

hnu Abdul Barr dalam Al Istidzkar mengatakan,

"Diriwayatkan oleh kalangan sahabat-sahabat Malik dari Malik.

Dan masalah tersebut adalah buruk dan mungkar. Tidak ada

seorang ulama musliminpun yang mengatakannya' Dan telah

diriwayatkan dari Malik dalam masalah lain yang dibantahnya-

Malik pernah berkata kepada seorang pedagang yang datang dari

pabrik. Dia datang membawa perak. Memberikan mereka upah

pembuatan. Dan dia mengambil dari mereka sesuai dengan berat

perak yang dibuatrya. Malik berkata, "Kalau hal tersebut unfuk

kebufuhan yang mendesak dan darurat, karena keluar dari suatu

daerah atau kawasan dan sebagainya, maka saya harapkan tidak

ada larangan di dalamnYa."

Sahnun berkata dari hnu Al Qasim, "Saya mengatakan ifu

sebagai benfuk lqrir{dnan bagi orang yang sedang dalam darurat

atau terpaksa dan yang membuhrhkan." hnu Wahab berkata,
,.Tindakan itu adalah riba tidak dihalalkan sedikitpun darinya." Isa

bin Dinar mengatakan, ini tidak dibolehkan dan tidak membuat

saya terkejut sama sekali.

hnu Rusyd telah menyebutkan masalah ini dalam kitab .4/

Bayan wa Tahshil. Dinukil dari Malik, menyebutkan, dia berkata,

"sesungguhnya saya sangat berharap supaya diringankan." Waktu

itu dia bekerja dengan profesi itu di kota Damaskus. Kemudian dia

meninggalkan profesinya dan masuk ke dalam golongan ahli
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wara' sehingga tidak mau lagi melakukan hal seperti ifu. hnu
Rusyd berkata, "Masalah ini terdapat dalam dua segi yang sama-
sama buruk. Pertama yang paling minimal terjadinya percampuran
dengan emas milik orang lain. Ketika emas tersebut selesai dibuat
dan dikeluarkan dari tempat pukulan maka setiap orang
mengambil dari emas omng lain sesuai dengan emas yang
dimilikinya. Kemudian memberikan upah kepada yang
mengerjakannya. "

Diriwayatkan dari Malik bahwa dia pemah bekerja sebagai
pembuat emas pada masa bani Umayyah. Karena wakfu ifu hanya
ada safu jalan- Sementara para pedagang sangat banyrak, pembeli
juga banyak. selain ifu pasar-pasar saling berdekatan. Kalau saja
setiap orang duduk kemudian datang orang yang memukurkan
atau membuatkan emasnya, maka orang lainr dan para peca_gang

lain akan datang. Maka saya tidak melihat dalam masahhGi
adanya larangan.

Akan tetapi sekarang ini emas menjadi sumber kejahatan
dan banyak penipuan. setiap sudut ada tempat atau pabrik
pemukulan atau pencetak emas. Maka saya tidak memandang ifu
baik. Pendapat ini juga dianr.tt oieh hnu Al Mawwaz dari pendapat
atau rel'! rnya, menyebutkan bahwa unfuk sekarang ini fidak
dibolehkan hukumnya. Karena masa daruratthn-(ondisi sulit dan
terpaksa sudah tidak ada lagi.

sahnun juga berkata, "Tidak ada kebaikan di dalamnla."
Begitu pula pandangan hnu Habib. Dan diceritakan bahwa dia
menanyakan masalah ini kepada siapa saja yang ditemuinya dari
penduduk Madinah dan Mesir. semua ulama dari kedua negeri ini
tidak ada yang menyatakan rukhsahs atau keringanan dalam
masalah ini dengan alasan apapun.

***
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Masalah Kedua, Penggunaan dinar dan penukamya dari

emas setelah melalui proses pelepasan atau pembersihan dan

proses penjemihan dengan penambahan pekerjaannya- Dia

berkata11o, "lbnu Habib berkata, "Perbuatan itu haram hukumnya

bagi yang terpaksa ataupun tidak." Pendapat ini juga merupakan

perkataan hnu Wahab dan kebanyakan para pakar dan ulama.

Sedangkan Malik meringankan masalah ini karena memandang

ketika ifu pada masa perang Badar, untuk memudahkan orang-

orang dalam pertukaran uang. Dimana pada masa ihr hak-hak

mereka dikurung dan ditahan.

Sebagaimana halnya Al Mu'ri membolehkan pinjaman

ditaksir, masuk kota Mekkah tanpa ihram, nalnun harus dilalnrkan

berulang kali. Kemudian dia berkata, "Apakah yang termasuk amal

perbuatan orang-orang yang berbuat baik?" hnu Al Qasim

mengatakan, "Sa3ta melihat adanya keringanan unfuk orang lrang

dalam kondisi darurat atau yang sedang membutuhkan-"

Adapun pendapat yang shahih adalah tidak dibolehkan

kecrrali karena ketakutan hilangnya nyawa yang membolehkan

memakan bangkai. sedangkan keringanan yang disebutkan oleh

Malik dan pengikutnya karena adanSn kondisi darurat lnng
membolehkan memakan bangkai, sebagai benfuk penjagaan atas

perkataan orang yang tidak memandang adanya riba kecuali hanya

dalam an nasi'ah. Ini diriwayatkan dari hnu Abbas.

Selanjut'rya hnu Rutyd di akhir perkataannya

menyebutkan, "Pembelian perhiasan emas dengan pemk dengan

timbangannya yang sarna dengan emas dan perak serta tambahan

kadar atau pembuatannya, hukumnya Udak dibolehkan Malik. Dan

tidak seorangpun dari sahabatnya yang membolehkan itu.

walaupun Muawiyah membolehkan penukaran emas dengan dinar

11o y*n berkaa disini masih lbnu Rusy.
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dengan adanya penambahan. Adapun yang dicetak dari emas

dengan emas dengan penambahan, tidak ada kebutuhan unfuk

ifu." Saya menukil perkataannya sampai disini.

Dalam hal ini jelas dipaparkan mazhab Malik disertai

dengan segi kemiripan penukilannya. Tidak ada perbedaan antara

makna yang dinukil darinya dengan makna perkataannya dalam

mengenai hal tersebut karena alasan darurat. Sahabat-sahabat

kami telah menyebutkan seputar yang mereka nukil mengenai

hujjah dan dalil mereka dalam masalah ini dengan jawaban atau

bantahannya. Kami akan memaparkannya supaya bermanfaat dan

menghasilkan jawaban tentang madzhab Muawiyah.

Pendapat mereka yang memandang adanya kondisi

darurat. Mereka nukilkan dari dalil hujjah perkataan mereka yang

menyebutkan, bahwa apabila perhiasan seseorang msak, beratrya

seratus dan pembuatannya seharga sepuluh. Maka ganti ruginya

adalah seratus sepuluh. Dan hal ini bukanlah riba. Begitu pula

kalau dia membelinya. Sahabat-sahabat kami menyebutkan ini.

Jawaban yang paling moderat adalah jawaban Al Qadhi Abu At-
Thagryib. Dia berkata, "Jawaban atas hujjah mereka adalah dengan

mengqiyaskan jual beli dengan merusak barangnya. Sahabat-

sahabat kami mengatakan, bahwa apabila seseorang mentsak

emas buatan milik orang lain, maka apabila uang daerah tersebut

tidak sejenis dengan yang rusak. Contohnya mata uang daerah

tersebut adalah perak sedangkan yang dirusak adalah emas. Maka

harganya harus disesuaikan dengan daerah tersebut dan ihr tidak

termasuk riba. Walaupun mata uang daerah tersebut sejenis

dengan yang dirusak. Misalnya semuanya adalah emas atau perak.

Mengenai masalah ini teman-teman kami berbeda pendapat."

Ada yang berpandangan, hams ditenfukan harganya tanpa

hams sejenis. Walaupun bukan dari mata uang daerah tersebut.

Pendapat mereka ini tidak benar dan tidak sah. Sahabat-sahabat
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kami yang lain mengatakan, ditentukan dengan mata uang

daerahnya. Apabila menggunakan mata uang dari jenis yang

dirusak temyata cukup dan mencapai nilai yang harus diganti. Tapi

kalau melebihi dari ukurannya. Maka perbedannya terletak antara

jaminan kerusakan dan jaminan jual beli, yang terdiri dari fga

pembahasan-

Pertama, apabila yang bersangkutan mengusakan untuk

menyamai emas yang dicetak lebih banyak dari pada beratnSn,

maka penambahan tersebut adalah unhrk menyamakan biaya

pembuatan atau mencetak. Pembuatan atau mencetak lshiyaghah)

yang kami maksudkan disini adalah men!rusun dan menjadikan

sepotong emas dengan potongan yang lain. Dan penyrsunan ini

tidak mengambil bagian dari pada harga-

Bagaimana menurut Anda jika seseorang menjual rumah

dengan harga tertenfu kemudian rumah ifu dihancurkan sebelum

diserahkan kepada pihak pembeli, Maka apakah akad tersebut

udak terlaksana? Dikatakan kepada pembeli, "Anda boleh memilih

apakah mengambiftnya dengan harga penuh atau membatalkan

tansaksi. Tapi Anda tidak boleh menurunkan harga sebagiannya

lantaran hilangnya susunan bangunan rumah ini." Tidak sah

perkataan pemilik rumah yang menyatakan, "Bahwa tambahan

harga ini unfuk uPah Pembuatan."

Kedua, Tidak ada larangan pelaksanaan adanya tafadhul

(penambahan) pada harga barang yang rusak dan tidak pula pada

penjualan. Misalnya seperti jika seseorang ingin menjual safu

dirham baik dengan dirham jumlah yang lebih banyak tapi pecah,

maka hukumnya tidak dibolehkan. Apabila seseorang merusak

dirham bagus dan tidak mendapatkan gantinya yang semisal maka

dia bisa menggantinya dengan yang pecah. Walaupun harganya

lebih banyak dari pada yang rusak. Dan ini tidak termasuk riba.
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Dari sini dapat dilihat perbedaan antara penjualan dan

pengerusakan.

Ketiga, Kerusakan barang terkadang dijamin dan kadang

kali tidak dilamin dalam transaksi jual beli. Maka orang !,ang
merusak seorang yang merdeka atau ibu seorang anak, maka dia

harus membayar ganti rugi kenrsakan itu. Tapi kalau dia

menjualnya tidak sah, tidak diharuskan membayar harganya. Dari

sini dapat diketahui perbedaan antara kedua jaminan tersebut dan

batalnya salah satu jaminan tersebut terhadap yang lain. Ini adalah

perkataan Al Qadhi yang dinukil dengan lafazhnya karena

ungkapannya cukup baik. Wallahu a'lam.

Cabang: Pengharaman penamb ahan (tafadhutr juga.

Malikyah menukil dari Malik bahwa dia membolehkan

transaksi perfukaran antara dua dinar atau beberapa dirham Sang

kurang beratnya dengan cara yang baik dari tangan ke tangan-

Seperti seorang lah-laki yang membayar kepada saudaranya

sejurnlah emas atau perak 3nng kurang atau makanan lalu berkata

kepadanya, "Bertuat baiklah kepada saya. Gantilah ini dengan

kualitas yang lebih bagus darinya dan nafkahkanlah yang dapat

dinfakkan."

Al Abhari berkata, "Kalau dia mengatakan ifu dalam rangka

kebaikan maka dibolehkan. Sebagaimana dibolehkan dia

membayar qaradh dengan baik dari apa yang diambilnya." hnu
Rusd berkata, "Maknanya dalam penjualan emas dengan perak

dalam jumlah yang kurang dari dua dinar atau tiga sampai enam

dalam Al Mudawwanah. Kendatipun Sahnun telah memperbaiki

bilangan enam tersebut dan mengembalikan yang tiga." Ibnu

Rrsyd berkata, "Dan perkataannya dengan kualitas yang lebih baik
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menunjukkan dibolehkannya mengganti dengan timbangan lebih

berat atau kualitas yang lebih baik."

Berbeda dengan perkataan Malik dalam Al Mudawwanah

seperti perkataan hnu Al Qasimd alam masalah tersebut.

Kemudian dia berkata, "Hd tersebut dilarang Asyhab seperti

menukar sejumlah dinar yang banyak dengan yang kurang

timbangannya. Kalangan yang memaafkan dan menSratakan shahih

tidak membolehkan. Bukan karena banyaknya praktik penipuan

atau mengurangi praktik ini. Ini dibolehkan Sahnun unfuk 'orang'

orang yang dispensasi atau diberi keringanan-"

Dia berkata, "Tidak sempa dengan dinar. Karena antara

sejumlah uang dinar yagn banyak yang hrang dengan timbangan

yang lebih ketika ditimbang. Dan tidak boleh ada penambahan

pada takaran antara 1rurg' dib€ri keringanan dan yang bagus.

Sahabat-sahabat kami tifuk rnembolehkan sedfitpun dalarn

masalah ini. Dan mereil<a iuga tidak melakrkan penambahan

sedikitpun."

Dalgm l*ab Al (Jmm bab sharf Imam Syafi'i

berkata, "Tidak ada kebaikan mengambil sedikitpun dari barang

tersebut dengan timbangan yang sedikit karena mengadakan

transaksi jual beli. Baik ifu dengan cara yang ma'ruf atau pun

fdak. Hal yang ma'ruf itu fidak berarti menghalalkan jual beli

ataupun mengharamkannya. Jika seseorang diberikan safu dinar

dan yang lain diberi satu dinar baik Umbangannya salna ataupun

lebih kurang, maka tidak ada larangan apabila dia

meminjamkannya kemudian menggantinya dengan yang lebih

sedikit, tidak ada larangan. Karena hal tersebut merupakan

pemberian atau hibah dari penambahan. Demikian pula apabila Al

Qadhi memberikannya dalam timbangan yang lebih b.anUak maka

tidak ada larangan dalam masalah ini. Sebab ini bukan termasuk

dalam makna yang dikandung dalam jual beli-" Wallahu a'lam-
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Cabang: Asy-Syafi'i menyebutkan dan pengikut

ma&habnya menyebutkan tidak ada kesamaan ataupun
penambahan. Apabila seseorang mengatakan kepada seorang

pembuat, "Buatkanlah untuk saya sebuah cincin dari perak, maka

saya akan memberikan kamu beberapa dirham perak dan saya

berikan kamu upah pembuatannya. lalu pembuat emas

mengerjakan tempahan tersebut." Al Qadhi Abu At-Thayyib,

Nashr Al Maqdisi dan yang lainnya berkata, "Hal itu tidak

dibenarkan. Karena cincin tersebut masih milik pembuatrya.

Karena dia mengadakan transaksi pertukaran perak yang tidak

diketahui dengan perak yang tidak diketahui. Keduanya berpisah

sebelum sama-sarna meng-qabadh dan adanya pensyaratan dalam

pembelian. Semua tindakan tersebut merusak akad. Apabila

tukang emas mencetak barangnya, maka apabila dia ingin

membelinya, hendaknya dia membeli dengan jenis yang lainnya

sekehendaknya dan tapi kalau ingin jenis yang sama maka harus

semisal dan sama beratrS/a."

AsySyafi'i dalam kitabnya Al Umm, pembahasan sharf
(perfukaran) mengatakan, "Tidak ada kebaikan dengan kedatangan

seseomng dengan membawa bafu cincin kepada fukang emas.

Kemudian berkata kepadanya, "Buatkanlah unfukku sebuah cincin,

nanti saya akan memberikan kamu ifu dan memberikan kamu

upah. Dan Malik mengatakan hal ini." Selesai perkataan Asy-

Syafi'i.

Ma&hab Hambali mengatakan, "Si tukang emas boleh

mengambil dua dirham." Sahr dirham harga cincinnya dan safu

dirham lagi untuk upah pembuatannya, apabila dikatakan

kepadanya, "Buatkanlah cincin unfuk saya timbangan safu dirham
dan saya akan memberikan kamu semisalnya dan satu dirham lagi

untuk upahmu." Wallahu alam.
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Apabila tukang emas ingin mengambil dua dirham dengan

hukum akad Pertama maka akadnya .fasid (rusak). Berdasarkan

perkatan Al Qadhi Abu Ath-Thayyb tentang ketiadaan qabadh darr

syarat. Tapi kalau mereka menginginkan hukum baru unfuk

hansaksi cincin yang dicetak setelah proses pencetakannya maka

masalah ini telah dibahas dalam penuturan yang dinisbatkan

kepada Malik, tanpa harus dibahas kembali dalam masalah cabang

ini. Wallahu a'lam.

Dalam Ad-Dakhair dikatakan, begitu pula kalau dia

mengatakan, yakni safu dirham dengan satu dirham kemudian

buatkanlah, saya akan memberikan upahmu unfuk itu. Kemudian

mereka yang bertansaksi berpisah, maka tidak boleh. Karena

dengan begini, terdapat unsur tidak adanya qabadh dan syarat

pembuatan atau mengerjakannya. Wallahu a'lam. Hal ini semakna

dengan masalah cabang walaupun belum termasuk dalam bab

pembahasan riba.

Cabang: Apabila seorang penenun atau penganyam

menenun sebagian pakaian. Misalnya dengan mengatakan,

"Juallah untuklnr pakaian ini seharga begini dan begini tapi engkau

melengkapinya." Maka ini fidak dibolehkan. Dinukil dari Al

Mahamili dan yang lainnya tentang nashnya dalam masalah shar{

(pertukamn). Dia berkata, "Karena hal itu tidak ditentukan dan

Udak pula dilelaskan sifat kewajibannya."

Cabang: Barang siapa yang mempunyai potongan-

potongan emas, perak atau celupan emas dan perak

(nuqrahlkoin), kemudian ingin menjualnya dengan jenisnya yang

bagus, atau memiliki barang yang bagus lalu ingin menjualnya

dengan yang sejenisnya dari beberapa potongan-potongan emas
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atau perak tersebut. Dalam hal ini kedua pihak yang berhansaksi

bisa saling meridhai atau merelakan persalnaan timbangan atau

berat kedua barang tersebut. Atau menjual salah safu barang

tersebut secara funai dengan dua barang dan salna-sarna meng-

gabadl>nya.

[-alu membeli dua barang lain secara tunai. Adanya

penambahan atau pengurangan adalah riba. Begifu pula yang

dikatakan oleh Nashr dalam kitab Tahdzibnya yang tidak ada

perdebatan di dalamnya. Dia berkata: Nashar mengatakan,
"Beginilah dinar-Romawi ditukar dengan dinar Arab, I(hurasan dan

Maroko. Dirham-dirham Romawi dengan Arab. Khurasan dengan

Maroko. Demikian halnya pada buatan Shaql dan Mesir dan yang

lainnya."

Cabang: Demikian pula dalam bentuk makanan tidak ada

ikhtlah mengenai hal ini. Nashr dalam Tahdzibnya berkata, "Jika

seseorang menjual safu sha' hnthah 5nng kualitasnya bagus yang

bisa memberikan inkam banrk (ra'iun e{nfil ditukar dengan

hinthah yang kualitas buruk yang udak mempunyai pendapatan

atau inkam banyak, dibolehkan. Tapi fldak boleh ada penambahan

pada transaksi tersebut lantaran adanya Lrnsur pendapatan. Begitu

pula dengan semua jenis biji-bUian."

Demikianlah pula apabila seseorang menjual satu sha' yang

bagus dengan satu sha' yang berkumpul, dibolehkan. Walaupun

salah safunya bagus dari pada yang lainnya. Sama halnfra dengan

semua jenis makanan yang lainnya. Karena persamaan yang

dipermasalahkan disini sudah diketahui maka tidak boleh ditentang

dengan perkara atau jawaban lainnya. Misalnyra, seseorang

menjual satu dinar. lalu dia menukar lima puluh dirham dengan
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satu dinamya dengan empat puluh dirham. Maka ini dibolehkan

sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam'

Cabang: Pengharaman tambahan, tidak boleh jual beli
.a#ll dengan hinthah. Karena keduanya tidak ada kemiripan

atau persamaan. Begifu juga dengan sya'ir dengan as-sulfu.

Karena pada ' alasiniterdapat dua kulit.

Cabang: Diantara persyaratannya adanya taqabudh *at
di tempat hansaksi. AsySyafi'i mengatakan dalam pembahasan

sharf dil,otab At (Jmm, apabila ada orang yang membeli satu dinar

dengan sahr dinar dan keduanya meng-qabadh. Kemudian

beberapa waktu kemudian salah satunya meminjam safu dinar

yang diqabadh-ryadengan cara ditimbang, maka ini dibolehkan.

Cabang: Pengarang kitab Al Bayan mengatakan, ini

berarti bahwa setiap pihak telah mengetahui timbangan untuk safu

dinamya dan pihak lain membenarkannya lalu kedua belah pihak

saling meng-qabadh. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak

mengetahui timbangan satu dinamya, maka dalam hal ini hukum

penjualannya udak boleh. Jika salah sahrnya dari mereka

menimbang safu dinar yang diambilnya dan temyata kurang, maka

hansaksi sharf atau pertukaran tersebut batal. Karena akad terjadi

pada dua barang yang saling ditambahkan.

111 Selenis hinthah ketika dikupas terdapat dua biji. Terkadang ada satu atau

bahkan tiga biji. Sebagian mereka mengatakan, makanya al 'alas adalah biii hitam

yang dimlkan ketika t"*u-r. Ada png mengatakan seperti bur tapi digunakan

untuk pengobatan. Ada yang mengatakan al 'alasihtadalah al 'adas'
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Cabang: Diantara cabang-cabang bentuk taqabudh,

misalnya seseorang menjual safu dinar dengan dua puluh yang
menjadi hutangnya, kemudian pembeli mengalihkan (hiwalah\
kepada omng lain dengan harga dua puluh. Hingga akhimya
berpisah di majelis akad, maka dalam kondisi seperti ini akad
hiwalahnya tidak bisa dijadikan sebagai qabadh dan sharf disini
batal disebabkan karena pisahnya mereka berdua. Hal ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Nashr dalam At-Tahdzib.

Cabang: Mengenai taqabudh juga. Telah diketahui dari
apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tagabudh syaratrya
harus ketika berada di majelis akad. Sedangkan menurut kami,
tidak disyaratkan bahwa wakfu atau masa akad itu harus pendek.
Akan tetapi sarna saja, apakah wakfu di majelis ifu panjang atau
lama dan atau pendek berdasarkan atsar dari Umar-rS dalam

kasus sharf Thalhah. Pendapat kami ini disepakati oleh Hanaftyah
dan Hambalilrah. Namun, Malik tidak me4ntakan cukup dengan
taqabudh ketika majelis akadn5n lama atau panjang. Watlahu
a'latn.

Cabang: Pengharaman nasha' (penundaan pembayaran)
pada jenis yang sarna dan dua jenis yang illatrya satna.

Tidak ada perbedaan antara tempo penundaan yang sdikit
atau pun banyak. Karena hulul atau tempo berkaitan dengan
adanya taqabudh. Terkadang bisa difunda selama satu jam baru
kemudian terjadi qabadh di majelis akad. Dengan begitu
hansaksinya fasid karena tidak adanya hulul atau waktu. Mengenai
masalah ini tidak ada ikhtilaf dalam pendapat ulama. Diantara
yang menyatakan hal tersebut secara sharih yakni dengan
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penentuan hari dan jam dan sebagainya adalah Al Ghazali dan

Muhammad bin Yahya.

Selain itu, kerap kali berulang disebutkan dalam perkataan

pengarang l<fiab Ad-Dzakhair menyebutkan bahwa makna nasi'ah

adalah penundaan qabadh (penundaan pembayaran). Dan

maksudnya bukan berarti hulul. Pendapat ini dinyatakan tidak

benar. Karena tansaksi ifu meliputi pertukaran asset yang harus

diserahkan sebagai tanggung jawab dengan cam nasi'ah (ditunda)

yang ditangguhkan sampai jatuhnya tempo lhu@ atau tidak

adanya hulul. Maka benfuk transaksi tersebut terbagi ke dalam

beberapa poin berikut ini:

Menjadikan hulul sebagai syarat berdasarkan ijma. Yakni yang

terdapat pada bansaksi ribawi.

Mensyaratkan penundaan dalam penulisan.

Yang dibolehkan secara langsung dengan cara penangguhan.

Yakni yang terdapat pada mayoritas akad dan transal$i-

- Yang dibolehkan untuk ditangguhkan berdasarkan rjma-

Mengenai boleh tidaknya para ulama berteda pendapat.

Cabang: Diantara cabang-cabang pensyaratan hulul dalam

barang-barang ribawi. Yaitu apabila barang dijual dengan jenis

yang sama kemudian tidak adanya penyerahan. Unfuk ifu, Al

Ghazali dalam kitab Al Washith mengatakan, ketika berbicara

mengenai kemiripan atau persamaan hulul, dia berkata, "Yang

kami maksudkan dengan hulul disini adalah aial (tempo) dan salam

(penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) (penundaan).

Yakni bahwa setiap barang yang berkumpul dalam satu illat

pengharaman tafadhul, maka tidak boleh menyerahkan salah

safunya ke yang lain seperti hinthah dengan stn'ir, sejumlah
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dirham dengan sejumlah dinar. Dan inilah pendapat yang masyhur
yang disebutkan dalam nash."

Adapun muajjal$arrg ditunda) sudah jelas. Sedangkan yang

dibayar langsung, biasanya dengan menggunakan cara salam
(penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) ajal
(penangguhan dan penundaan). Ajal ini bisanya dibayar terlambat
setelah selesainya majelis akad. Maka ketika disyaratkan adanya

taqabudh sudah jelas yakni dengan mengeluarkan sesuafu yang

membuat taqabudh tersebut terlambat. Wallahu a'lam. Dengan
demikian lebih diutamakan tidak boleh menyerahkan salah satu
barang tersebut yang sejenis .

AqrSyafi'i berkata dalam Al Umm, "Tidak boleh
melakukan transaksi salam barang makanan dan minuman dengan
barang makanan dan minuman." Dia juga mengatakan, "Tidak
boleh melakukan alam (penjualan dengan pemesanan) emas

dengan emas dan perak dengan perak. Tidak boleh juga perak
dengan emas." Pendapat ini dipegang oleh Al Mawardi, hnu Ash-
Shibagh, Al Mushannif (peny.rsun) pembahasan ini dan yang

lainnya. Mereka tidak mernbedakan antara yang pembayaran

se@ra penangguhan ataupun secara funai. Al Qadhi Abu At-
Thay,yib menceritakannya dari para sahabat.

Kemudian dia berkata, "Saya berkata, "Jika barang tersebut
diserahkan se@ra mutlak itu berarti dibayar tunai. Apabila kedua
b,elah pihak yang berkansaksi saling meng-qabadh saat berada di
majdis akad, maka menurut saya dibolehkan." Menurut saya
perkataan Al Ghazali dalam kitab Al Bashith sebagai pentarjihan
pendapat ini. Selain itu, dia juga menjadikannya sebagai benfuk
jual beli dengan lafazh salam.

Perkataan Al Ghazali yang disebutkan dalam kitab Al
Wasith yang saya singgung diatas temyata banyak mendapatkan
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komentar dan banyak yang berbicara tentang pendapatnya.

Diantara para ulama ada yang menafsirkan jual beli itu sebagai

salam muajjal (penjualan dengan pemesanan dan uang belakangan

atau ditangguhkan). Dan menjadikan penyambung tempo atau

ajalnya sebagai benfuk sambungan khusus ke umum. Sedangkan

yang lainnya mengakui bahwa yang dimaksudkan adalah agar

transaksi tidak dinyatakan dengan ungkapan salam. Dan pendapat

inilah yang benar.

Adapun penyerahan dua mata uang unfuk barang-barang

makanan adalah shahih. Karena keduanya tidak terhimpun dalam

satu illat. Muhammad Yahya berkata, "Jika dikatakan,

"semestinya tidak sah. Alasannya karena hadits menyebutkan

adanya dua syarat. Yakni hulul dan taqabudh ketika terjadinya

perbedaan jenis barang." Menurut kami, "Secara zahimya

perkataan ini benar-benar tidak bisa dipungkiri karena adanya

perbedaan dua jenis dalam sunnah yang telah disebutkan." Akan

tetapi ulama umat ini telah berijma bahwa sururah yang disebutkan

dalam hadits mempakan dua bentuk kalimat yang ditambahkan

dengan kata dua mata uang. Adapun empat macaln barang yang

disebutkan, masing-masing katanya berdiri sendiri dengan illahnya.

Yang dimaksudkan hadits disini adalah perbedaan kedua

jenis dari setiap kata. Seperti emas dengan perak, hinthah dengan

sya'ir. Dan hasilnya adanya pengkhususan urnum atau pengaitan

mutlak berdasarkan ijma. Ijma ini sebagaimana yang dikatakan

oleh Muhammad bin Yahya yang dikatakan Al Mushannif di akhir
pembahasan ini. Insyallah, saya akan memaparkan beberapa

penukilan-penukilan mengenai ihr.

Kaidaht Sepertinya Anda telah mengatakan bahwa illat

hukum terdapat dalam barang-barang ribawi yang empat macam

makanan menunrt AsySyafi'i. Semuanya mempunyai makna

ganda baik dalam satu jenis ataupun dua jenis. Yang menjadi
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pertanyaan, lalu apakah yang menjadi sebab dalam perbedaan

hukum antara yang diharamkan ketika terdapat persamaan jenis

menjadi tiga macam. Sedangkan ketika terdapat dua jenis yang

berbeda menjadi dua macam saja?

Ketahuilah, bahwa sifat atau karakter 5Eng dibahas disini

sebagai illat, terkadang tidak boleh dicampur dengan hal lain. Dan

ini ketika hukum sudah tsabit (akurat/ditetapkan). Tapi ada

kalanya perkara lain mengikutin5n. Mungkin dengan adanya syarat

pada pengaruh dan efeknya, atau pengaruh dan efek tersebut

pada suahr kondisi sementara kondisi lain tidak. Kondisi seperti ini

ketika terdapat pengaruh pada tempat atau dengan adanya syarat

yang disebutkan. Apabila ada tanpa syarat atau tanpa tempat atau

kondisinya maka tidak memberikan penganrh hukum tertentu

(khart.Dan terkadang juga dipengaruh pada hukum dari jenis

hukum tersebut.

Contohnya: Zina merupakan //af hukum rajam bagi orang

yang telah beristeri,/bersuami. Tapi kalau stattrs berkeluarga ini

hilang, maka Udak akan memberikan penganrh atau efek pada

hukum rajam. Akan tetapi mempengaruhi pada hukum dari

jenisnya yaitu cambuk. Rasa makanan juga sebagar illat pada

pengharaman tiga barang ribawi yaifu, adanSn penambahan,

nasha' (penundaan) dan berpisah sebelum teriadinya taqabudh

apabila dalam satu jenis saja.

Tapi apabila dalam dua jenis, maka akan mempengaruhi

pada nasha ' dan faktor berpisah kedua belah pihak saja. Maka

rasa makanan mutlak sebagai illat pengharatnan kedua kondisi ini

tanpa ada syarat atau pengikat lain. Dan illat pengharaman

tafadhut (penambahan) dengan syarat kondisinya pada safu jenis

saja. Maka pengillatannya tergabung dalam tiga kondisi. Akan

tetapi pada salah safunya dengan adanya syarat, sedangkan dua

yang lain tanpa syarat.
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Mengenai masalah ini saya akan memaparkan rincian

pembagian dalam masalah kemutlakan akad transaksi. Yaifu

terbagi dalam empat bagian. Karena pada dua barang transaksi

bisa saja terjadi persamaan illat riba dan jenis barang. Atau tidak

terjadi satupun. Atau terdapat persamaan atau penggabungan

(isytiralil pada //a(alas anFnya saja atau pada jenis barangnya saja.

Atau sama sekali tidak terdapat illatrya. Atau bisa jadi terdapat

persamaan illabya atau pada jenisnya saja.

Pertama, Diharamkan nasha 'berdasarkan ijma, begifu juga

dengan penambahan (tafadhul dan berpisahnya dua belah pihak

sebelum terjadi qabadh.

Kdua, Dibolehkan adanya tafadhul dan nasha'
(penundaan) serb badal Ganti) sebelum taqabudh. Baik keduanya

dari barang ribawi seperti emas dan hinthah ataupun fidak. Seperti

penyerahan seorang budak dalam dua pakaian dan dalam satu

pakaian.

Ketiga, Pengharmarr nasha ' dan berpisahngra pihak yang

berhansaksi, dan tidak diharamkan adanya penambahan (bfadhult

seperti emas dengan perak dan garam dengan hinthah.

Keempat Dibolehkan tafadhul pada akad secara tunai

seperti penjualan seorang budak dengan dua orang budak. Tidak

ada perbedaan pendapat menumt kami dalam hal pembolehan

nasha ' (penundaannya). Kendatipun sebagian ulama masih ada

yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Contohnya apabila

yang diserahkan dalam dua pakaian. Bagian keempat dan salah

satu dari bagian kedua disebutkan oleh Al Mushannif dalam pasal

yang terdapat sebelum pasal pembahasan ini.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa penyebutan

mengenai jenis terdapat pada bagian Pertama. Ya.,g menjadi

pertanyaan apakah dengan begitu kita mengatakan masalah jenis
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merupakan syarat untuk pengadaan illat? Menurut kami, unsur
jenis sendiri tidak dapat memberikan pengaruh atau efek ataupun

memberikan sifat atau karakter jenis tersebut. Sehingga illatrya
bisa bersifat murakkab (ganda) atau mujmal (Slobal).

Adapun yang disebutkan dalam perkataan ulama-ulama

terdahulu seperti Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya mengatakan

bahwa illat itu sifatnya murakkab. Pemyataan ini dikuti oleh

kalangan ulama Irak diantara mereka adalah sang Al Mushannif
(penyusun kitab ini). Yaitu yang disinggung dalam pendapat Al
Kifayah tentang pentakhrijan Abu Bakar Ash-Shaidalani yang

menggunakan metode Nasir Al Umri.

Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki mengklaim bahwa

kesepakatan sahabat-sahabat mereka diantara masalah yang

dibahas dalam perbedaan pendapat ulama. Ulama-ulama madzhab

kami (sahabat-sahabat kami) dan para ulama dari madzhab Abu
Hanifah sepanj4ng masa dan sampai pada masanln menyatakan

bahwa jenis merupakan salah satu sifat atau kamkter illat riba itu
sendiri.

Dia berkata, "Beberapa kalangan ulama masa kini dari
kedua madzhab tersebut semuanya menolak pendapat dalam

masalah ini." Yakni ulama madzhab Hanafi dan Syaf i. Diantara

ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan, "lllatr5a hanya sekedar

dari makanan. Akan tetapi jenis merupakan unsur dari syarabrya."

Dengan begihr seakan pendapat ini mengatakan, bahwa illat itu
rasa jenis makanan tersebut.

Saya mendengar Al Qadhi Abu Al Qasim bin Kajji Asy-

Syafi'i di daerah Dainur juga mengatakan hal yang sama dan

berpendapat demikian. Kemudian dia mengatakan, "Bukan berasal

dari Malik ataupun ulama semasanya dari sahabat-sahabatnya

mengenai masalah ini yang telah difuntaskan. Sebab pada

472 ll ,U Uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



dasamya mereka tidak mengadakan pendalaman. Dan mereka

pun tidak terlalu banyak mengomentari pembahasan ini."

Sedangkan Abdul Wahhab memilih pendapat yang

mengatakan bahwa jenis adalah syarat. Sebagaimana yang

dinukilkan dari Asy-Syafi'i dan Hanafiyah. Disebutkan bahvva hnu
Abu Zaid mengisyaratkan pemyataan ini. adapun Al Marunzi dari

sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa unsur jenis bukanlah

sifat atau karakter. Sementara Al Ghazali dan yang lainnya

memilih untuk mendalami masalah tersebut sehingga mereka

menghasilkan kesimpulan bahwa unsur jenis tidak mempunyai

pengaruh atau efek. Sebab unsur tempat atau kondisi udak

memberikan pengaruh.

Adapun Hanafiyah menjadikan unsur jenis sebagai sifat

atau karakter illat. Mereka menyebutkan bahwa unsur jenis ifu
sendiri yang mengharamkan adanya nasha '(penundaan). Dengan

demikian tdak dibolehkan menyerahkan satu pakaian untuk
dihrkar dengan dua pakaian. Yang dimaksud dengan tempat atau

kondisi (al mahalLl disini adalah segala yang dapat menenh.il<an

atau membantu pelaksanaan illat dan tidak mempengaruhi dalam

hukum.

Al Manuazi berbeda pendapat tentang apakah illat tersebut

merupakan objek {nahalhl atau syarat? Mengenai hal ini Imam Al
Haramain, Al Ghazali dan muridnSa hnu Yahya mengatakan illat

adalah mahall. Be.gitu juga dengan AsySarif Al Maraghi.

Sedangkan Al Faqih Al Quthub mengatakan sebagai syamt. fu-
Rafi'i berkata, "Mengenai ikhtilaf ulama disini bukan masalah yang

besar dan harus diperpanjang." Dia menyatakan pelarangan, lnkni
apabila illat sebagai sifat atau karakter (washl maka harus

dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Mengenai larangan yang

disampaikan ini, Al Ghazali mengkritiknya dalam At-Tahshin.
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Kaidah: Ditilik dari unsur taqabudh, akad atau transaksi ifu

dibagi ke dalam empat bagian. Yaitu sebagai berikut:

- Yang diwajibkan adanya taqabudh sebelum berpisahnya

kedua belah pihak berdasarkan ijma yakni kansaksi

srSarl(pertukaran).

- Yang tidak diwajibkan berdasarkan ijma seperti jual beli

bahan makanan dan transaksi perfukaran barang

dengan mata uang emas dan perak.

- Beberapa syarat menumt kami, menurut Malik dan

Ahmad. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah. Yaitu jual

beli makanan dengan makanan.

- Beberapa syarat menurut kami, Abu Hanifah dan

perbedaan pendapat dengan Malik. Malik tidak

mensyaratkan qabadh modal saat berada di majelis

akad. Wallahu a'lam.

Pasal

'Perhatian' yang harus diamati pada lafazh yang disebutkan

dalam hadits yang disampaikan oleh Al Mushannif pada kata adz

dzahab (emas) yang bisa menjadi bentuk kata mudzakkar dan

muannats. Bentuk jamaknya adzhab dan kata al wariqu al fiddhah

(perak). Dalam ungkapan ini terdapat empat pembahasan yaitu,

wuriq, wwqu, wirq. Kehga kata ini cukup dikenal dalam bahasa

Arab. Dan keempat waraq. Sebagaimana yang disebutkan oleh

Ash-Shaghani dalam kitab Asy-Syawarid fil-Lughat. Dia berkata,

"Abu Ubaid membacar ahadakum bi wariqikun." "seorang di
antara kamu unfuk pergl ke kota dengan membawa uang

perakmu" (Qs. Al Kahfi [18]: 19).
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Qira'at tersebut dinukil dari tulisan (khath) guru kami Al

Hafu Abu Muhammad Ad-Dimyathi. Dan Sabda Nabi $, "yang

semisal dengan tnng semisal."Adalah riwayat yang paling banyak

dengan l<ata matsalan bi matsalin. Dalam hadits yang menyatakan

larangan mengartikan,'janganlah kalian menjual barang-barang

yang disebutkan ihr bagaimanapun kecuali dalam keadaan yang

sempa atau mirip.'

Sedangkan dalam hadits yang lain, mengartikan bahwa

emas dapat dijual dengan emas dalam keadaan yang serupa atau

semisal. Dan saya menemukan pendapat dan perkataan kalangan

fuqaha yang meriwayatkan seperti hadits ini. "Matsalun bi

mabalirl' dengan nfa'. Sehingga matsalun bi matsalin disini

merupakan mubtada' wa khabar- Yang merupakan kalimat yang

dibangun unfuk kalimat Pertamanya. Yakni ungkapan, emas

dengan emas dan yang sejenisnya. Dengan ungkapan lain

matsalaun minhu 6i matsalin (semisal darinya dengan yang

semisalnya). Kata minhu atau darinya disini dihapus. Adapun

makna matsal secara epistimologi (bahasa) adalah an nazhA Uang

sama atau sebandingnva) sebagaimana yang dikatakan hnu Faris.

Pengujaran dalam hadits sawa'an bi sawain (ltang sarna

jenisnya dengan yang sama). Al Azhari mengartikannya dengan

yang sama standamya fidak ada tambahan pada salah satu

barangnya. Allah S berfirman, laitsu sawa'an, "mereka ifu frdak

sama" (Qs. Ali Imraan t3]: 113) Dengan kata lain beda tingkatan

dan standar. Contoh lain dalam firman Allah @, sawan lissailin,

'(Penplasan ifu sebagai jawaban) bagi omng-oftrng l/ang

bertanya." (Qs. Fushhilat: 10). Yang juga berarti salna atau

setingkat. Kata ini merupakan benhrk masdar yang berfungsi

sebagai pengganti fa'il. Maka bentuk jamak, tunggal, mudakkar

dan muannatstya sama. Sehingga makna as sawzr' artinya
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keadilan atau keseimbangan. Sedangkan an nushfah artinya

pertengahan.

Sabda Rasulullah s, 'ain bi 'ainin (barang dengan barang)

yakni yang tampak dengan yang tampak, Udak gaib dengan yang

gaib, atau yang gaib dengan yang tampak atau ada. Maka boleh

diartikan makna 'ain disini adalah barang yang dapat dipandang.

Karena ia merupakan sebab penglihatan. Al Azhari berkata,

"Yakni yang hadir dengan yang hadir (ada). Yakni yang terdapat

pada makna Pertama. "

Terkadang dari dua kosa kata safu kosa kata manshub.

Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, "Kata fah menjadi fi' yang

artinya mus5afahah (secara lisan). 'Ain dalam bahasa Arab

mempunlni artinya yang banyak. Bisa berarti indera penglihatan,

memperhatikan, penglihatan, memata-matai, mata air, air dari

langit. Ada ungkapan lain air dari sebelah kanan kiblat Irak sampai

ke sisi lain. Dan 'ain yang berarti air hujan. Ada yang mengatakan

maknanya adalah hujan yang furun berlarut sampai lima hari atau

enam hari lamanya. 'Ain juga berarti sisi sebagaimana yang

dikatakan hnu Sa5ryidah. Arti lain, lubang grgr di gemhaman, sinar

mata hari yang menyengat. dan Ibnu salryidah mengatakan 'arn

juga berarti harta Yang hadir.

Diantara perkataan mereka menyebutkan, ' ainjuga berarti

dinar dan berarti emas secara umuln. Sibawaihi dan yang lainnya

mengatakan, dalam ungkapan disebutkan, "Dia berhutang serafus

'aln (emas)." Sedangkan makna 'ath dalam hal timbangan atau

ukuran berarti mil. "Saya datang kepadamu membawakan 'ain

jemih (perak)." "Dia datang dengan 'ain, kata 'arh disini berarti

ikhlas dan bersih.

Dalam ungkapan lain seperti: 'ain barang dagangan, 'ain

disini artinya pilihan, 'arh sesuafu berarti dirinya atau karakternya.
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Asal katanya adalah 'ain yang berarti dan 'ainah artinya salafi

(yang terdahulu). hnu Faris berkata, " al 'ain atsaqab fi al

muadazah(mata disini berarti lubang unhrk penambaharrl, al 'ain,

juga berarti uang unhrk pembayaran." Hal ini dikatakan Ibnu Faris

dan Al Khatthabi berkata, "Kata 'ain bisa diartikan untuk dirham

dan dinar. Tapi kalau dikatakan 'ainu asy syamsi, maka maknanya

cerahnya hari sebagaimana yang dikatakan Al Azhari." Ada

banyak makna dan arti yang dikandung dari kata ini, sebagaimana

yang dirincikan dari perkataan Al Azhari, hnu Sa5ryiduh, Ibnu

Faris, Al Harawi dan yang paling banyak dikatakan oleh hnu

Sayyiduh.

Kalimat, " Yadan bi tmdiri', artinya dari tangan ke tangan.

'lbrabnya sebagaimana yang disebtukan, yang mengandung arti

saling serah terima (muqabadhah). Kalimat inl manshub, l<atere

.6al Sama seperti ungkapan fah ila fih yang artinya mus5mfahah

(secara lisan), sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih.

Sibawaih mengatakan, "Ketahuilah bahwa semua isim yang

terdapat dalam bab pembahasan ini tidak memiliki kata tunggal

(mufraal. Maka jangan katakan dalam ungkapan Anda, "Bi'fuka

lndan (saya telah menjual dan menyerahkannya) dan jangan

menyambungkan dengan bi yadin (saya menjualnya tangan ke

tangan). Begifu juga dengan kalimat yang kedua ini."

Diantara orang Arab ada yang merafa'kannya ungkapan ini

dalam ilmu Nahwu. Pembicaran tentang benfuk jamak kedua kata

ini telah disinggung. Banyak perawi yang menyebutkan kata jamak

mengenai kata 5adan bi 5ndin dan perkataan 'ainan bi 'ainin.

Diantara ulama ada kalangan yang hanya menyebutkan salah safu

ungkapan ini. Sedangkan klaim Hanafiyah menyatakan bahwa

ungkapan yakni 'ainan bi 'ainin hanya penguat ungkapan

Pertama yaitu Sndan bi 5ndn.
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Sementara menurut Asy-Syafi'iyah mengklaim bahwa

kedua kalimat tersebut mengandung makna yang sama. Kata 'ain

berfungsi untuk menerangkan hulul (tempo) sedangkan l<ata yad

berfungsi menerangkan tentang taqabudh (saling menahan objek

transaksi). Mengenai ini diungkapkan dengan satu kata saja

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Menurut kami,

maknanya munajazah (sama-sama berada di tempat transaksi).

Al Azhari berkata, "Memberikan atau menyerahkan dengan

tangan dan pihak lain mengambilnya." Al Farra' berkata, "orang

Arab mengatakan, "Ba'a fulanun ghanamahu bil yadain (Si fulan

menjual kambingnya dengan dua tangan) artinya menyerahkan

kambing tersebut dengan tangannya kemudian mengambil uang

sebagai harga kambing dengan tangannya." Dia juga mengatakan,

"Dalam ungkapan Arab juga disebutkan, "'Abi'ta al ghamana bil

lndain?{Apakah kamu menjual kambing ihr dengan kedua tangan).

Kedua tangan disini maksudnya adalah dengan dua harga yang

berbeda. Hal ini saya dapatkan dari kabar yang disampaikan oleh

Al Mundzir, dari Abu Thalib dari bapaknya dari Al Farm'-"

Dalam sebagian riwayat dia mengatakan, " Ha wa ha (yang

ini dan yang ini). Ini berarti taqabudh (saling qabadh antara kedua

belah pihak)." Al Khatthabi mengatakan, "Orang-orang hadits

mengatakan, 
uHa wa ha (ini dan ini) keduanya dibaca pendek.

Yang benar dibaca dengan mad (panjang). Adanya penambahan

huruf alif yang dinashabkan pada keduanya yakni ia wa ha,

menunjukkan asli kalimat ini yakni haka. Yang berarti ambillah.

Kalangan ulama ini menjafuhkan huruf kaf dan mengganti .&a/

dengan mad." Ha wa li itsnaini l?a (untuk safu orang dengan kata

ha begitu juga untuk dua orang). sedangkan untuk bentuk

jamaknya dengan l<ata haum. Misalnya dalam firman Allah &,
haumu aqrau kitabiyah, " Adapun orang-orang yang diberikan

kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, Maka Dia berkata:

4zg ll et uoj*r'SyarahAl Muhadzdzab



"Anbillah, bacalah kiabku (ini)." (Qs. Al Haqqah' 19). Ini adalah

perkataan Al-laits bin Muzhfir.

Perkataan ini juga disebutkan oleh Abu Bakar bin Al fuabi.
Dia mengatakan, diantara orang-orang Arab ada yang, haka-

hakuma-hakum (bentuk tunggal- dua orang-jamak). Banyak

perkataan dan pendapat mengenai perkataan ini yang dibahas

dalam satu bab. Yang jelas bahwa ha berarh bnbk (perhatian)

mempunyai arti ambillah dan berikan. Tapi kata khudz dal.: 'athi

dihapus untuk menunjukkan hal 'alaih (secara langsung dan

kontan). Sedangkan huruf kaf sebagai khithabnya.

Adapun llorta hauma atau haum ada yang mengatakan

artinya amma wa ammu yang berarti mereka bermaksud. Tapi
pendapat ini dibantah karena tidak dipakai unfuk tunggal kecuali

dengan menambahkan huruf kaf. Dan ini asal katanya. Oleh

karena ifu, sebagian orang Amb menggunakan kata ini terhadap

dua orang teman bicara dan satu orang dengan menambahkan

huruf l<af. Wallahu a'km.

Kalimat, 'Man zada au izdada faqad arba" (barang siapa

yang menambahkan atau meminta ditambahkan, maka dia telah

berbuat riba). Al Azhari berkata, "Orang yang menambahkan

unfuk patremSa lebih dari yang diambil dan menambahkan unfuk

dirinya lebih dari png dibayar. Berarti telah melakukan riba. Atau

masuk ke dalam praktik riba yang dilarang."

Pengujaran atau perkataan, "Al Ashnaf (kelompok-

kelompok) akan dibahas dalam pembahasan tentang jenis-jenis

insya Allah. " Adapun perkataan, "Kaifa syi 'fum (sekehendak atau

sesuka kalian). Kaifa disini merupakan bentuk kata syarat. Yakni

bagaimanapun yang kalian kehendaki maka juallah. Adapun jawab

syaratrrya dihapus. Hal ini ditunlukkan dalam perkataannln di awal
"fabi'u" (maka juallah).Tidak cocok jika kaifa disini sebagai
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istifham (kalimat pertanyaan) sebagaimana mayoritas pemyataan

dengan ungkapan seperti ini. Mengenai posisi kalimatnya sebagai

isim syaraltelah dijelaskan oleh para ahli ilmu Nahwu.

hnu Malik berkata, "Jawabanmu unfuk kata kaifa, adalah

secara makna bukan perbuatan. Berbeda dengan orang-orang

Kufah. Sebab orang-orang Kufah menjadikannya sebagai isim

syarat baik secara makna dan perbuatan. Kehadiran kata kaifa

disini sebagai kalimat persyaratan (syarthisrallt Contohnya firman

Allah &, 'ytnfiqu kaifa yasya' artinya, Dia menalkahkan

sebagaimana Dia kehendaki.(Qs. At Maidah: 54)." Dan makna

ungkapan ini adalah mengenai keumuman kondisi dan keadaan-

Teman-teman kami menyebutkan safu cabang mengenai

pembahasan ini dalam bab wakalah. Ketika seseorang mengatakan

kepada wakilnya, "Juallah sebagaimana yang kamu suka." Maka

dia boleh menjualnya dengan nasi'ah (penundaan). Tapi tidak

boleh menjual dengan cara ghiban (curand dan tidak

menggunakan mata uang setempat. Al Qadhi Husain

membolehkan semuanya. Hal ini bisa dibanfu dengan

menggunakan hadits mengenai tingkatan penambahan dan

pengurangan sesuai dengan cara atau permintaan-

Akan tetapi antara contoh ini dengan 1nng di disebutkan

dalam hadits ada perbedaan. Sebab dalam hadits, antara barang

dan harga bersama. Sebagaimana yang diujarkan, "Dan janganlah

kalian menjual emas dengan emas. Maka apabila jenis-jenis ini

berbeda, maka juallah satu jenis dengan jenis yang lain sesuka

kalian yang salah satu diantaranya ada penambahan." Ini meliputi

makna, kalian juallah sesuai harga. Yakni yang sesuai dengan

barang, tata cara, kondisi dan kekurangannya.

Adapun contoh yang disebutkan dalam al€d unkalah-

IkiftSnhnjn (tata caranya) dikembalikan kepada barang itu sendiri.
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Dengan artian meliputi sistem tunai dan nasi'ah (penundaan). Dan

tidak termasuk besar dan kecilnya harga atau penjelasan tentang
jenisnya. Karena sudah termasuk dalam kategori barang yang

dijual (al mabi). Firman Allah & 'wa ytnfiqu kaifa 5nqn"'
menerangkan tentang cara atau sistem yang disebutkan dalam

hadits bahwa kemiripan (tamatsul dan penambahan adalah dua

sifat barang dagangan. Dimana keduanya disesuaikan dengan

kondisi dan keadaan objek yang ditransaksikan. Ini menunjukkan

tentang *a/a 0malitas) dan bukan kuantitas lkanl.Untuk itu, hadits

memberikan penjelasananya. Wallahu a'lam.

Dan perkataannya, "Apabila dilafukan dengan am dari

tangan ke tangan." Mengenai pengujaran ini sudah dibahas

sebelumnya. Rasulullah $$ mengucapkan ini pada pengujaran

berikutnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau menjauhkan

makna penguatan pada pengujaran Pertama seperti yang dildaim

oleh sebagian mereka. Beliau menyampaikan kata tersebut tanpa

penambahan kalimat 'ainan bi 'ainin. Sebab kalimat yadan bi
yadin, sudah menunjukkan secara sharih adanya taqabudh dan

makna huM secara zahir dan jelas. Sebagaimana yang telah

disebutkan dalam perkataan Muhammad bin Yahya.

Pada avrnl pengujarannya dia menyebutkan dua lafaz. Yang

keduanya berfungsi untuk menunjukkan dua makna secara sharih.

Dan yang terakhir hanya menyebutkan pengisyamt tentang

keduanya dalam kalimat. Wallahu a'lam.

Adapun dhamir yang terdapat pada kata *ana unfuk

penjualan. Dengan begitu artinya, 'Jika penjualan dilakukan

dengan cara dari tangan ke tangan.' Yakni adanya barang

ditempat. Disini kansaksi tidak akan terbangun kecuali setelah

adanya barang yang ditransaksikan secara langsung. Pada

pengujaran Pertama ditafsirkan bahwa hansaksi hams dilakukan

secara tunai atau langsung sebagaimana yang disebutkan
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sebelumnya. Hal ini ditafsirkan bahwa maksudnya, janganlah

kalian menjual barang kecuali berada di tempat (naii2t. Maka na'at
(kalimat sifatrya) difungsikan masdar mahdzuf (kata benda yang

terhapus) atau jual beli secara langsung. Wallahu a'lam.

Pengujaran-Nabi # dalam beberapa riwayat yang

mengatakan, "Tibntha wa 'ainuha, "(logamnya dan barangnya). Al

Azhar berkata, "Tibr itu berasal dari dirham dan dinar yang tidak

dicetak ataupun dipukul. Begitu pula yang terbuat dari tembaga

dan segala macarn permata. Baik png berupa biji-bijian ataupun

telah dicetak tapi tidak dicetak menjadi mata uang (alat tukar)."

Kata fibr berasal dari ungkapan, hbbarfu asy syai 'a (saya

tebarkan sesuafu), yang berarti saya pecah-belahkan sesuah.r itu.

Zhahir hadits ini menerangkan dibolehkannya hukum penukaran

perak dengan perak dan barang. Pendapat ini dapat ditafsirkan

bahwa maksudnya adalah hasil setelah proses pembersihan

sebelum pencetakan uang. Adapun tibr ifu sendiri diambil dari

logam sebelum pembersihan.

Mengenai hal ini saya telah dikabarkan oleh beberapa pakar

dan ilmuwan bahwa berbicara tentang ,br tidak terlepas dari

perak. Dan tidak ada tibr emas mumi campttran perak- Karena

tibr tidak akan terpisah dari perak kecuali setelah melalui proses

pembersihan. Jika memang demikian, maka jual beli tibr yartg

disebutkan semisalnya f'6rmumi seperti halnya transaksi satl mud
'ajwah dan dirham. Hal ini dilarang menumt pendapat Asy-Syafi'i-

Wallahu alan.
***

Al Mushannif berkata, "Apabila dua belah pihak

berbansaksi menukarkan sejumlah dirham dengan sejumlah dinar

dan terjadi qabadh diantara mereka berdua. Kemudian obiek yang

diterima {diqabadhl memiliki cacat. Maka boleh hukumnya
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mengembalikan barang tersebut dan meminta gantinya sebelum

kedua belah pihak berpisah. Karena penyerahan al ma'qud 'alaih

(objek yang difuansaksikan) merupakan kewajiban atau tanggung

jawab yang harus diberikan sebelum berpisah.

Tapi jika kedua belah pihak telah berpisah dari lokasi

transaksi maka ada dua pendapat mengenai masalah ini. Pertama,

Boleh diganti atau ditukar. Karena segala yang boleh diganti

sebelum berpisahnya kedua belah pihak, maka juga dibolehkan

setelah berpisah seperti hukum musalkm fth. Pendapat kedua

mengatakan tidak boleh. Yakni pendapat Al Muzani. Alasannya

karena apabila barang tersebut dapat diganti maka qabadh (atau

serahterimanya) terjadi setelah berpisah. Dan ini tidak boleh."

Penjelasan atau keterangan (syarhl: Ini mempakan masalah

cabang dibolehkannya akad perhrkaran (sharl. Dan dalam

transaksi ini tdak disyaratkan adanya ta'lan (menenfukan) kedua

barang ataupun salah satunya jika A'yin terjadi ketika masih

berada di majelis akad. Mengenai masalah ini apakah kita akan

membicamkannya atau udak kita akan merujuk kepada

permasalahan yang terdapat dalam kitab.

Menurut kami, sesungguhnya akad pertukaran (sharl ilu
terkadang membicarakan hal yang telah ditenfukan. Dan

terkadang mengenai beban atau kewajiban (dzimmah). Mengenai

dzimmah akan berkisar pada suahr barang yang dimiliki

berdasarkan akad. Atau barang yang telah tetap (tsabitt sebelum

akan kemudian berpindah tangan dari sebelurrrnya- Pembahasan

ini terdiri dari tiga bagian: Pertama, al mu'a54nn (yang ditenfukan),

keduar barang dengan kualifikasi tertentu (al maushud atau 5ang
semakna denganya, ketiga: hutang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa bansaksi meliputi

perhrkaran dua barang. Dan barang-barang yang menjadi objek
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transaksi tersebut yang terdapat dalam tiga bagian ihr ada enann

macam. Susunannya terdiri dari tiap bagian masing-masing- Yaitu

sebagai berikut:

1. Keduanya harus ditentukan {mubyranairlt.
2. Diketahui sifat keduanya.

3. Kedua objek transaksi berupa hutang.

4. Ditentukan dan diketahui sifutnya.

5. Ditenfukan dan merupakan hutang.

6. Diketahui sifatrp dan merupakan hutang.

Dalam kesempatan ini kita akan berticara tentang setiap

bagian. Baik dari segi yang dibolehkan dan Sang dilarang.

Perbma, Keduanya harus ditentukan. Demikian pula

sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat png disepakati

ulama mengenai kebolehannya. Misalnya seperti ungkapan, saya

jual ini kepadamu atau saya fukarkan kepadamu sejumlah dinar ini

dengan dirham{irham ini. Be4itu juga dengan semua barang

barang ribawi. Contohnya r.mgkapan, eVd jml kepadamu hinthah

ini dengan hinthah yang ada padamu atau dengan stn ? ini.

Menurut ijma ini hukumnya boleh. Mengenai masalah ini telah

dijelaskan disertai rincian dan detailnya.

Diantara hukum-hukum pada bagian ini menyebutkan

bahwa kedua barang yang difukarkan ('iuradhairl ditenhrkan

dengan akad. Ini menurut pendapat kami. Faedahnya adalah

bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang bertransaksi

memberikan selain barang 5ang telah ditentukan. Sebagaimana

yang dinyatakan secara jelas atau sharih oleh Asy-S5rafi'i dan

pengikut-pengikut {ashhab1. Maka apabila barang rusak sebelum

ada serah terima atau qabadh, maka akadnya rusak.

Tapi apabila keluar dari yang telah ditentukan maka akan

dinyatakan batal. Yang mengakibatkan dibolehkannya merujuk
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kembali, baik dengan cara menerima atau dengan cara menolak
cacafurya yang tampak nyata. Dengan demikian diwajibkan
mengembalikan sejumlah dirham yang diterima apabila ada tersisa.

Ini merupakan pendapat masyhur dari Malik dan Ahmad.
Pendapat ini juga mengatakan bahwa barang tidak bisa diganti.

Baik cacatnya hanya sedikit ataupun keseluruhan fisik yang dfual.
Baik terjadi sebelum berpisahnya kedua belah pihak atau

setelahnya.

Hal ini dinyatakan dengan terang atau sharih oleh Asyr

Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya. Dari pengarang kitab 4f-
TaqriQ menyatakan: Bahwasanya dibolehkan mengambil ganti

atau tukar sebelum tafaruq (berpisahrya kedua pihak) tanpa
mengakibatkan pembatalan akad. Bahkan jika harga pada akad

tidak diketahui pelakunya sebelum berpisah atau tafaruq
hukumnya dibolehkan. Diceritakan oleh Al Faurani dalam Al
Umdah dan 5nng lainn5n.

Yang diceritakan diatas adalah yang bersumber dari
pengarang lrotab At-Taqnb. Masalah ini sama mirip dengan cabang

yang dibahas, dalam pemyataannya menyebutkan, bahwa boleh

mengadakan transaksi perhrkaran atau sharf pada harga yang

tertentu sebelum meng-qabadhnya. N Qadhi Husain menukil
pemlataan ini. Dia mengatakannya dalam kitab Al Asrar tentang

dibolehkannya bansaksi pertukaran lsharl pada harga. Apabila
telah ditentukan sebelum qabadh dan salah dalam pembolehannya

dia adalah pengarang lttab At-Taqrib.

Abu Hanifah mengatakan yang merupakan riunlnt dari
Ahmad, "Dirham dengan dinar dalam akad tidak bisa ditentukan.

Dibolehkan bagi pembeli unfuk membayar semisal dengan dirham
yang ditransaksikan. Apabila temyata rusak sebelum qabadh maka

tidak akan membatalkan akad. Pemyataan ini berdasarkan dalil

dari segi bahasa. Al Farra' berkata, "Sesungguhnya harga barang
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itu mempunyai dua syarat. Pertama harus dimiliki oleh penjual dan

kedua harus menjadi kewajiban yang harus dibayar. contohnya

seperti ungkapan anda ketika mengatakan, "Saya jual baju ini

kepadamu dengan harga satu dinar."

Ada yang mengatakan, dari segi bahasa ifu disebutkan

dalam makna-makna kandungan Al Qur'an. Adapun dari syara'

berdasarkan hadits hnu Umar-r$, dia berkata, "Wahai Rasulullah

sesungguhnya saya menjual unta dengan harga beberapa dinar dan

saya mengambil uangnya dengan beberapa dirham. Saya juga

menjual dirham dan mengambil dinar. Rasulullah $ bersaMa,
,,ndak ada lamngan apabila kalian telah berpiah dan tidak ada

betsama kalian sesuafu apapun." Dan tidak merincikan antara

harga mutlak ataupun mubSryan (ditentukan)-

Jawaban dari hadits tersebut, hadits tersebut ditafsirkan

pada masalah yang mayoritas- Yakni bahwa harga atau

pembayaran itu mutlak. Disebutkan dalam perkataan Al Farra'

bahwa ta'yin (penentuan) merupakan hukum q/ar'i tidak ada

ruang aspek bahasa dalam hal ini. Walaupun dia mengatakan, "lni

fidak disebut sebagai harga, akhimya hanya akan menjadi

pembahasan lafaz." Nantinya masalah ini akan salna seperti

pembahasan jika seseorang menjual budaknp dengan pakaian.

Menurut sebagian mereka, dalam transaksi ini tidak ada tsaman

(harga). Padahal ini hanya ditinjau dari segi penamaan saja-

Dalam contoh akad diatas, pakaian sudah ditenhrkan

{muta'ayyar) dalam akad begitu pula haln5n dengan uang' Al

Qadhi Abu At-Tha!,yib mengatakan, "sebenamya Al Farra' salah

dalam pembahasan ini dari segi bahasa dan fiqihnya. Karena dia

mengarahkan pembahasan bab tersebut kepada fikihnya orang-

orang Kufah. Maka perkataannya tidak bisa dinyatakan sebagai

hujjah yang menyebutkan, bahwa dua mata uang muta'at/tru1

dengan jenisnya masing-masing. Maka apabila seseorang menjual
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sejumlah uang dirham maka jenis dirham tersebut sudah

ditentukan atau diketahui (muta'a5tyar). Begihr juga kalau yang jual

berupa dinar, sudah diketahui jenis dinamya. Kesepakatan tersebut

dinukil oleh At-Thausi dalam metodenya dan hujjahnya mengenai

ta'ytn (penentuan) bersumber dari hadits Nabi $ tentang masalah

riba yang menyatakan , "'ainan bi 'ainin (barang tertenhr dengan

barang tertenhr). "

Sahabat-sahabat kami diantaranya Al Qadhi Abu At-

Thayyib dan yang lainnya mengatakan, "Jika kedua barang

tersebut tidak ditentukan maka sudah pasti tidak akan bisa disebut

sebagai 'ainan bi 'ainin seperti diatas. Penggunaan metode qiyas

ih.r apabila barangnya adalah objek yang dihrkar. Padahal kedua

barang yang ditukar merupakan 'iutadh (barang yang ditukar)

dalam akad. Maka akan dapat ditentukan atau diketahui apabila

sudah diqabadh. Baik dalam transaksi qandh, wadi'ah, atau

perbuatan ghasab,wasiat, warisan, sedekah ataupun wakalah'"

Begitu pula halnya dengan berupa perhiasan. Perhiasan

erat kaitan barangnya berupa uang secara khusus. Para ulama

tersebut juga sepakat atas pemyataan ini, begifu pula dalam

transaksi jual beli. Akan tetapi mereka tidak menerima akad

transaksi yang disebutkan diatas. Karena akad-akad tersebut

menjadi suatu kewajiban (dzimmahl yang harus dibayar apabila

harganya (tsaman) menjadi mu'a54/an. Selain ihr, akad transaksi

mu'a3/yan(yang telah ditenh.rkan atau diketahui) ini jika bisa dijadi

dijadikan oblek unh-rk ditukar maka fidak boleh ada ganti

barangnya karena adanya unsur kepemilikan dalam akad tersebut-

Namun, jika fidak bisa untuk ditukarkan, maka fldak akan

berhubungan dengan akad itu. Dan sebenamya, keduanya fidak

disebutkan sebagai harga yang harus diba5rar, maka tdak

berhubungan, sehingga tidak mengakibatkan batalnSn akad'
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Apabila dikatakan, sesungguhnya tsaman (harga) ifu
berhubungan dengan kewajiban. Dan arti ta'yin adalah dengan
membayar kewajiban yang telah ditenhrkan dalam akad. Menurut
kami, kalau memang demikian, maka semestinya akad batal
dengan adanya ta'yin, seperti akad salam yang batal apabila buah
kurma telah ditentukan jenis barangnya. Ini merupakan hujjah atau
dalil lbnu Sarij dan dia menggaitkan akad dengan selain barang
yang perlu dibahas. Karena akad itu sendiri terkadang
berhubungan dengan kekhususannya lantaran dia tahu solusi dan
fujuan yang dimaksudkan. Sahabat-sahabat kami menyebutkan
beberapa faedah, maksud dan fujuan mengenai penenfuan harga.

Pembahasan Iain diantaranya, penjual boleh merujuk
barang dagangannya ketika mengalami kebangkrutan dan
dibebaskan dari keurajiban karena berkurangnya hak terhadap
barang. Bagi pembeli hams menyempumakan kepemilikannya.
Sebab kepemilikan barang sudah pasti hukumryTa bagi pembeli.
Unfuk itu, pembeli dipaksa unfuk menyerahkan harga barang
sehingga si penjual bisa mendapatkan harga dari barang
dagangannya. An-Nawawi telah menyebutkan masalah b'yin
(penenhran) dirham dengan dinar dalam l4tab Al Majmu' irtr.
Tepatnya pada bab larangan menjual secara curang. Tidak ada
perbedaan antara penenfuan dirham, baik pada akad sharf
ataupun selainnya. Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila pembeli meminta ganti barang setelah

serahterima dilakukan Qaqabudhl dan proses serta hak saling

memilih (kkhaWl sudah berlalu, maka dibolehkan tanpa ada
perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam masalah ini. Atau ganti
tersebut diminta sebelum kedua proses yakni taqabudh dan
takhayrr berlalu, maka tidak sah'sebagaimana yang disebutkan
dalam pendapat yang masyhur. Walaupun barang telah ditentukan
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atau muba5yan ketika di tempat atau setelah taqabudh- Adapun

sebelum takhayur maka dibolehkan berdasarkan perkataan lbnu

Sarij.

hnu Sarij mengatakan kesepatakan kedua belah pihak

dalam kondisi diatas hukumnya seperti membuat akad kedua.

Dengan begihr akad Pertiama berlalu karena sudah dileurati tafamtq

(berpisahnya pihak yang berbansaksi). Ini pendapat yang shahih

menurut Al Qadhi Abu At-Tha!ryib dan Ar-Rafi'i- Sedangkan Al

Mawardi menilainya dhalf.

Kdua, 5nng dinukil oleh Al Khurasani dari pengarang kitab

AbTaqnbjika kita mengatakan bahwa pembeli tidak bisa memiliki

barang kecr.rali setelah berlafirnya proses pemilihan, pendapat ini

tidak sah. Atau setelah takhaytr dan sebelum taqabudh. Telah

disebutkan sebelumnya bahwa akadnya batal. Sehingga meminta

ganti barang disini tidak berlaku. Berbeda halnya dengan pendapat

Ibnu Sarij. Wallahu a'lam.

Cabang: Jika seorcmg Pelaku uang

memberikan sejumlah uang dirham yang telah ditentukan kepada

pihak lain, maka apabila ini dilakukan sebelum gabadh, hukumryn

tidak boleh. Karena kepemilikannya terhadap sejumlah dirham ihr

fidak tetap. Jika hibah Snng dilakukan setelah menEqabadh uang

tersebut, maka mengenai hal ini ada dua aspek seperti jual beli.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Maksudnya bahwa setelah meng-qabadh dan sebelum

berpisahnya kedua belah pihak dan terjadinya hak pilih yang

mengandung ikhtilaf sebagaimana yang dinukil dari cerita

pengarang kitab At-Taqrib. Bahwa dia menolak pemyataan

tersebut dalam hal jual beli dan hibah. Tidak hanya itu bahkan

akad pemikahan juga termasuk. Misalnya, apabila barang yang
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didagangkan berupa budak perempuan. Kemudian pembeli

menikahkannya dari seorang penjual di tempat transaksi mereka.

Dia berkata, "Apabila kita mengatakan, bahwa pembeli

adalah pemilik maka sah pemikahannya. Namun, jika tidak maka

tidak sah. Dengan begitu hak memilih atau khiyar hilang. Sehingga

mengakibatkan keharusan penjualan. "

Cabang: Apabila kedua belah pihak menkansaksikan dua

barang yang telah ditentukan, maka boleh dilakukan secara acak

atau serampangan apabila jenisnya berbeda. Ini disebutkan dalam

nash Syafi'i dan ulama madzhabnya.

Bagian Kedua, Kedua barang haruslah telah disebutkan

karakter atau sifakrya (mausul atau ada makna yang

mengisyaratkannya. Syarat ini adalah mutlak harus ada pada

tempatrya dan pembayarannya dengan uang yang dikenal masing-

masing pihak. Misalnya, saya menjual atau menukarkan kepada

kamu satu dinar Mesir dengan dua puluh dirham dari uang yang

dicetak si fulan sebagai kewajibanmu. Menurut kesepakatan

jumhur ashab (mayoritas ulama madzhab) membolehkan

hukumnya. Dengan syarat apabila keduanya telah diketahui sifat

keduanya barang yang ditukar. Atau hanya menamakan saja,

dimana mata uang daerah tersebut sempa dan tidak berbeda.

ataupun mata uangnya beda tapi salah safunya lebih dominan

dipakai, maka dikembalikan kepada penarnaan atau penyebutan

mata uang tersebut.

Kemudian kedua barang tersebut dita'Vin atau ditentukan

dan masing-masing pihak meng-qabadhtya sebelum mereka

berpisah. Apabila kedua belah pihak tidak menerima barangnya,

kemudian melakukan qaradh (pembayaran) dan saling

menyerahterimakan barangnya, maka dibolehkan. Demikian
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halnya dengan harga atau nilai barang-barang yang rusak, hants

dinilai atau dihargai dengan harga yang biasanya. Jika negeri atau

daerah tersebut tidak mempunyai mata uang yang tetap atau Sang

mayoritas dipakai, tapi di daerah tersebut beredar mata uang yang

berbeda-beda. Masingmasing mata uang ini fidak menjadi

dominan dari mata uang lainnya, maka disyaratkan adanya

penentuan macamnya- Seperti sepuluh dirham Radhiyah112, atau

Nashiryah dengan dinar Muthabbaqi atau Masyanill3 u1u,, Ahwazi

dan Saburi.

Dalam penenfuan qimah atau nilai harganya dilakukan oleh

pemerintah (at qadhtt sebagaimana yang disebutkan dalam kitab

At-Tahdzib. Jika temlnta tidak dapat ditentukan, maka akadnya

rusak. Tidak terdapat perbedaan pendapat antara ashab mengenai

hal ini kecuali yang diceritakan oleh pengarang kitab At-Tatimmah

dan fu-Ruyani dari Abu Ashim Al Ibadi bahwa dia menceritakan

akad ini sama manzilah atau kedudukannya dengan jual beli

barang dengan barang antara satu dengan yang lainnya'

Kalau kita membolehkan transaksi iual beli barang yang

gaib, akadnya shahih, kalau kita tidak membolehkan maka jual beli

yang gaib tidak dibolehkan. Sebab syara' mengharamkan jual beli

hutang. Berdasarkan larangan-Nabi $ tentang jual beli hutang

dengan hutang (bai' kaliu bilkali ). Dia berkata, "Apabila tidak

ditentukan gantinya barangnya, maka tdak ada carcl untuk

memperbaiki akadnya." Ar-Ruwani melemahkan pendapat ini.

Ititikan ini diceritakan oleh pengarang htab At-Tatimmah dari

Abu Ashim yang diceritakan oleh Al Mar,r,ardi dari Abu Al Abbas

bin shalih Al Mishri dari sahabat-sahabat kami menyebutkan,

bahwa tidak sah akad salam kecuali apabila modalnya ditentukan

atau mu'a54/an. Kemudian qabadh bisa dilakukan saat berada di

112 pirrlr6ug-', kepada Imam Ar Radhi BiUah dan Nashir Udinillah-
113 Bnr.uru1 dari kata Qasani atau Sasani dinisbatkan kepada mja-mja Sasan Persia.
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majelis kansaksi. Maka apabila seseorang bertransaksi atas barang

yang telah disifati atau diketahui sifat dan karaktemya {maushulf

baru kemudian barang tersebut dihadirkan dan diqabadh di majelis

akadnya, maka ini tidak sah. Karena kedua yang ditukar maushuf-

hnu Abu Ad-Dam mengatakan, "Kedua sisi riwayat ini

gharib dalam mazhab. Yang tidak diceritakan oleh mereka berdua

pada kedua masalah ini selain kedua Mushannif ini- yakni

pengarang kitab At-Tatimmah dan Al Mawardi sebagaimana yang

saya ketahui. Dan saya sendiri tdak mengetahui apakah dia

menyepakati kedua pendapat imam ini. Yakni Imam Abu Ashim

Al hadi dan Abu Al Abbas Al Mishri. Yang men5nampaikan

komentam5a terhadap sahabafurya dalam masalah ataupun tdak.

Dan persamaan telah diketahui walaupun tenfunya ada perbedaan

antara keduanya."

Al Qadhi Abu Al At-Tha5yib berkata, 'Dkatakan kepada

mereka, ini adalah selain sunnah yang kalian riwaSratkan dari nabi

#, bahwa beliau bersaMa, 'Janganlah lalian meniual emas

dengan emas jangan pula meniual p{ak dangan penk (watiq)L"

Sarnpar saMa beliau yang menyebutkan, '&wan bi nowin 'ainan

bi 'ainin' "5nng barangn5m sentp dengan tnng serupa. 'Disini
maksudnya adalah Wdan bi 5ndin (dari tangan ke tangan).

Jawabannya adalah apabila keduanya menrpakan barang

yang ada saat di majelis akad maka ihr termasuk dalam kategori
'ainan bi 'ainin. Sebagaimana apabila kedua belah pihak saling

meng:qabadh ketika berada di majelis akad. Ini sudah berarti

Wdan bi yadin (saling serah terima). Maka tidak bisa ta'yin darr

taqabudh itu terjadi dalam satu akad. Ini merupakan mazhab Abu

Hanifah & dan Ahmad.

Malik berkata, "Tidak boleh melakukan pertukaran sampai

kedua barang yang dikansaksikan hadir atau ada." Dengan begihr
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tidak boleh sampai salah satunya tampak wujud barangnya. Begihr

juga pendapat yang disebutkan Zafar *s. Malik berkata,

"Berdasarkan riwayat ini, qabadh'rya membufuhkan barang yang

belum ditentukan wujudnya. Hal ini dekat dan berkaitan dengan

kedudukan pembayaran yang dikeluarkan dari kantongnya-"

hnu Abdul Barr berkata: At-Thahawi berkata, "Mereka

sepakat. Yakni yang dimasudkan dengan mereka disini adalah

para fuqaha yang tiga. Yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i

mdhi5nllahu 'anhum, tentang bolehnya hukum perfukaran atau

akad sharf apabila salah satunya merupakan hutang dan diqabadh

ketika berada di majelis. Hal ini menunjukkan tentang keharusan

qabadhsaat berada di majelis bukan karena barangnya-"

Diantara pemyataan yang menunjukkan bahwa tdak

disyaratkannya ta'yin pada kedua barang yang ditukarkan ketika

akad berlangsung adalah hadits hnu Umar yang berkansaksi

menukarkan beberapa dirham dari beberap dinar dan beberapa

dinar dengan sejumlah dirham. Ketika salah sahlnya diambil dari

yang lain maka transaksi sharf telah dilakuan. Dan yang diambil itu

bukanlah yang telah ditentukan (mu'aSyan). Kami akan

memaparkan permasalahan ini dalam bagian kelima insya Nlah-

Menurut saya, bahwa disini kalian telah menyatakan hukum

dibolehkannya bansaksi perfukaran atau sharf terhadap dua jenis

yang telah ditenhrkan sifat atau karaktemya, berdasarkan pendapat

masyhur. Selain itu kalian telah mengharamkan hukum yang telah

disebutkan bahwa penyerahan yang dilakukan (akad salam) salah

satu dari uang kepada yang lain tidak dibolehkan- Menurut kami,

terdapat perbedaan yang masyhur mengenai penilaian barang

yang mu'a5pan. Yakni harus dijafuhkan hukum kenrsakannya

karena akad tersebut adalah salam. Atau hukum keabsahan salam

dalam akadnp secara langsung. Sebagaimana yang dikatakan Al

Qadhi Abu At-Tha!ryib.
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Menurutku (As-Subki), bahwa larangan peneriman (salam)

salah satu dari kedua mata uang dan pembicaraan mengenai

masalah ini, khusus untuk dilakukan dengan lafazh salam- Dengan

begifu telah membangun penangguhan (aiali dan mani ' (unsur

larangan) keabsahan transaksi sharf.

Menurut saya, ini adalah penelitian atau penilikan dari segi

lafazhnya. Adapun pertanyaannya apabila kita melihat kepada

makna. Kemudian perlu dingat bahwa penyebutan atau

pengisyamtan lafazh dengan ajal (pen:ndaan atau penangguhan)

akan hilang dengan adanya syarat hulul (tempo). Maka ketika itu

akan mengakibatkan dua hal berikut. Pertama adanya pembenamn

salam sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Abu At-Thayyib.

Kedua rusaknya akad ini. Namun, tidak sahrpun dari sahabat-

sahabat yang mengatakan pendapat seperti ini.

Menurut sgo, "Akad sharf dan alan mempakan bagian

dari kegiatan jual beli. Keduarryn merupakan bentuk khusus

dibawah akad yrang lebih umum. Yalmi lang saya maksudkan

adalah sharf dan salam, sahr sisi ditinjau utnuln dan di sisi lain

khusus. Sesungguhnp iual beli yang telah ditentukan sifat atau

karaktemya (maushul terkadang dilal$kan dengan tunai dan

terkadang fidak. Dan transaksi iual beli uang ini ada kalanya

diharuskan dan terkadang tidak. Dari sisi kebenaran keduanp,

yakni apabila mata uang tersebut diketahui sifufrya dalam suatu

ka,rnjiban maka harus difilik . Maka dalam hukum sharf,

adanya bqabudh (saling serah terima) antara kedua belah pihak

wajib. Sedangkan hukum salam dengan meng-qabadh

harga (tsaman)."

Sesuatu yang telah ditentukan harganya. Mungkin dibagi

dalam beberapa bagian ini. Yakni dengan salam harga sesuatu ihr

boleh diakhirkan. Sehingga antara salam dengan sharf disini ada

perbedaan. Atau bahwa salam tidak membutuhkan itu, tidak pula
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ketidak beradannya. Tapi yang dibutuhkan adalah ketetapan

kewajiban pembayaran atau penebusannya saja.

Jika kita mengatakan, unh:k yang Pertama dikembalikan

kepada lafazhnya. Maka apabila diakadkan dengan lafazh salam,

maka akadnya batal. Apabila diakadkan dengan lafazh jual beli

(bai ) atau sharf, hukumnya sah. Dan merupakan akad sharf.

Namun apabila diantara keduanya tidak perbedaan atau

pertentangan, dan salamnya tidak melarang tentang kalajiban

taqabudh, maka harus dibayar sharfnya. Keberadan akad sharfnya

mengaharusnya adanya taqabudh. Sedangkan kalau akadnya

salam maka tidak ada larangan menurut pendapat ini.

Jika Anda mengatakan bahwa pentarjihan dilakukan

dengan lafazhnya apabila akad berjalan dengan lafazh sharf, maka

ini sah. Tapi kalau dengan lafazh salam, batal. Karena antara

kedua lafazh tersebut terdapat perbedaan dan ketidakserasian.

Tapi kalau akad berjalan dengan lafazh jual beli, dimana jual beli

atau bai' itt lebih umum dari pada salam dan sharf. Maka

terdapat pertentangan dua makna tanpa ada Srang penarjihanya.

Sehingga keduanya mempunyai makna ganda dalam transaksi 6ar'

fiual beli).

Saya berkata, "Akan tetapi lafazh jual beli dan

penambahannya kepada barang khusus merupakan muniiih (yang

mentarjih). Karena syari' (pembuat syariat) menyatakannya dalam

hadits beliau, "Janganlah kalian meniual emas dengan emas..."

dan seterusnya. Dimana para ulama menamai jenis transaksi ini

dengan nama sharf. Pembahasan ini tidak hanya pada bagian ini

saja. Akan tetapi juga berjalan pada jual beli yang telah ditentukan

sifat dan karaktemya (maushui. Adapun mengenai harga yang

mu'a54/an, atau hutang ada dalam bagian keempat dan keenam'

Insyallah.
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Al Imam & menyinggung pembahasan ini, beliau berbicara

tentang sharf dengan mengatakan, "lni tidak terdapat dalam

salam." Karena sesungguhnya meletakkan salam pada pensyaratan

penyerahan modal saat di majelis saja. Sedangkan sharf akadnya

dibolehkan apabila diketahui sifatnya. Kemudian tidak harus ada

taqabudh. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Imam. Yang

menyebutkan hukum salam dan sharf- Hukum akad. Hukum

transaksinya bertambah dari akad yang sebenamya. Maka tidak

boleh menjadikannya sebagai bagian dari hakikat akadnya. Dan

apa yang saya ketengahkan zudah cukup- Wallahu a'lam-

Cabang: Sahabat-sahabat pengikut ma&hab fidak

menguatkan hukum dibolehkannya menjual makanan lnng
tertentu kualifikasi atau sifatlrya (maushuf fi dzimmahl. Dengan

makanan yang tetah ditentulran hrliafikasi atau sifatnya (al

maushul sebagaimana mereka menguatkan hukum dalam akad

sharf Bahkan mereka menyampaikan dalam masalah makanan

ada dua benhrk. Ar-Rafi'i berkata, "Sebenam5a pendapat yang

asybah (samar atau mirip) dari perkataan AqrSpikh Abu Ali dan

para imam bahwa segi pernbolehkannya lebih zhahir (!elas)-"

Cabang: Apakah dalam masalah ini meminta ganti boleh

atau tidak? Ketahuilah bahwa meminta ganti harga yang telah

ditetapkan dalam akad selain sharf dibolehkan berdasarkan

mazhab jajid yang masyhur. Sedangkan dalam akad srlarf yang

benar dan diputuskan bahwa hukumnya tidak boleh. Sebab kalau

barang diganti maka tidak tercapai kandungan sabda Nabi S,
"ainan bi 'ainin" tidak ketika akad, tidak pula saat berada di

majelis akad sehingga harus dibatalkan. Selain itu harus dibedakan

dengan harga yang ada pada akad selain sharf.
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Harga atau tsaman dalam akad sharf(pertukaran) itu tidak

perrnanen (musbqil. Karena harga bisa mengalami pembatalan

dengan berpisahnya kedua belah pihak sebelum qabadh. Berbeda

dengan harga atau pembayaran pada akad selain shar{- Unfuk

sebagian ulama mazhab (al ashha\ menyatakan bahwa letak

perbedaan pendapat terdapat pada barang yang telah diqabadh.

Sedangkan barang yang fidak diqabadh, udak boleh diminta

gantinya. Pemyataan ini merupakan safu kata mereka.

Ada pendapat mengatakan bahwa tidak masalah harga

tersebut dari satu sisi tidak bisa dibatalkan. Akad bisa batal apabila

barang tersebut n-rsak sebelum &qabadh. Adapun harga atau

tsaman dalam al<ad sharfbisa mengalami pembatalan dari safu sisi

disebabkan karena tidak ada qabadh barang. Begitu pula pada

al.rrd ghairu lazim (fidak mengikat dimana para pihak mempunyai

hak membatalkan) berdasarkan pendapat mazhab- Karena

menunrt mazhab ini akad tidak brsifat mengikat sebelum para

pihak meng'qabadh. BefueAa halnya dengan baman (harga) pada

akad selain sharf mengharuskan adanya unsur mengikat sebelum

qabadh.

Jika kita rincikan pendapat hnu Sirij mengenai unsur

mengikat sebelum para pihak saling qabadh (taqabudhl, atau

berdasarkan pendapat lang mengatakan, sah penjualan barang

pada saat proses khiyarbe4alan. Maka hal itu tidak mengharuskan

untuk menolak sharf berdasarkan pehrnjuk hadits yang saya

paparkan mensyaratkan adaqn b'yrn
(penenhran/kualiftkasi), jika tidak terdapat dalam akad maka harus

ada ketika berada di majelis. Guru kami Syaikh Abu Al Abbas bin

Ar-Rifa'ah membolehkan meminta ganti jika barang yang

ditukarkan berupa uang, tapi yang menjadi pertanyan kalau

demikian lalu harganya berupa apa? Mengenai hal dijawab, kalau

kita mengatakan bahwa harga berupa uang dan tidak berupa
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barang. Maka disini terjadi perbedaan pendapat mengenai

permintan ganti rugi dari para pihak dan ini pasti keliru. Wallahu

a'lam.

Cabang: Membebaskan memberikan ganti yang sudah

ditetapkan sebagai hutang dalam al<ad sharfhukumnya tidak sah-

Apabila kedua pihak telah berpisah sebelum meng:qabadh barang

maka sharfnya batal. Karena pembebasan (ibra ) tersebut

merupakan barang yang tidak tetap kepemilikannya. Ini dikatakan

oleh Al Mawardi.

Cabarqg: Menjalankan akan sharf (pertukaran) dengan

bertedanya jenis tidak ada permasalahan di dalamnya. Dibolehkan

juga jika jenis barang yang ditransaksikan dalam sharf tersebut

k&da. Misakrya, meniual satu dinar dengan sahr dinar atau

dirham dengan dirham. Hal ini ditegaskan oleh Al Jarjani dalam

kitab AsySyafi, Ibnu Abu Ashrand dalam Al Mursyid dan Al
InfsharsertaAl Khawarizmi dalam AI Kafi-

Cabang: Pendapat zhahir dari mazhab, boleh huk'rm

berbansaksi foermualamat) dengan dirham campuran/palsu

. Dia mengatakan dalam l*ab At-Tahdzib, " Apabla

seseorang menjual sahr dirham saja dan mata uang di daerah

tersebut maghsytsy, maka wajib satu dirham dari penjualan

tersebut.' Diantara sahabat kami ada yang mengatakan, Karena

yang dimaksudkan disini berupa nuqnh (koin). Yang tidak

diketahui seperti tanah yang diayak dan cetak. Maka apabila mata

uang digunakan daerah tersebut berupa .rtlus (uang) atau dirham

maka dibolehkan mentaksaksikannya. Dengan begitu akad telah

dijalankan.
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Pembahasan bagian ini juga berlaku pada

transaksi pertukaran mata uarry $harfu an naqdl yang tidak sama

jenisnya. Pertanyannya, apakah boleh untuk yang satu jenis

dimana pasti ada terdapat tujuan lain yang baik? Mengenai

masalah ini mungkin bisa digambarkan ketika terdapat perbedaan

sifat atau karakter barang. Misalnya, menjual dinar Magdbiyah

dengan dinar Syarqiyah, atau dirham Linah dengan dirham

I(hasynah. Saya tidak mendapatkan penukilannya. Tapi pendapat

yang zhahir hukumnya dibolehkan.

Cabang: Jika seseorang menjual makanan difukar dengan

makanan yang harus dibayar (bai' fi dzimmahl. Kemudian barang

ditentukan dan disemhkan di majelis akad, maka mengenai hal ini

ada dua pendapat. Pertama mengatakan hukumnya tidak boleh

(melarang). Karena sifat atau karakter mengenai hal ini sangat

paniang berbeda dengan yang terdapat dalam al<ad sharf- Karena

dalam masalah uang lebih mudah. Bisa dikatakan orkup dengan

sifat kemutlakan. Pendapat kedua, hukumnya boleh. Ar-Rali'i

berkata, "Pendapat yang a/ asybah dari perkataan Syaikh Abu Ali

dan para imam menyebutkan pendapat inilah yang azhar fiebih

zhahir)."

Bagran Ketiga, Objek yang diserahkan para pihak

berupa hutang-piutang (dain). Misalnya seperti perkataan, saya jual

kepadamu safu dinar ini, yang merupakan beban atau

kewajibanmu membayamya dengan harga sepuluh dirham milikmu

yang ada padaku sebagai hutangku sehingga dengan begihr

kewajiban atau beban setiap orang dari kita terlepas dan selesai.

Masalah ini dikenal dengan tatharuhu ad dainain Asy-Syafi'i

berkata dalam l<fiab Al {.lmm, "Orang yang mempunyai hutang

beberapa dirham di tangan orang lain. Dan omng tersebut

berhutang beberapa dinar yang sudah diselesaikan ataupun belum.
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Kemudian mereka berdua saling melemparkannya dengan cara

akad sharf atau pertukaran, maka ini hukumnya tidak boleh.

Karena ini merupakan praktek jual beli hutang dengan hutang."

Malik berkata, "Apabila hutang tersebut telah selesai, maka

dibolehkan. Tapi kalau belum selesai maka tidak dibolehkan."

Sahabat-sahabat kami mengatakan, akan tetapi cara keduanya

adalah dengan saling membebaskan hutang patnemya. Ma&hab
Asy-Syafi'i dan semua pengikutnya mengatakan hukumnya tidak

boleh. Begih-r pula dikatakan oleh kalangan diantara mereka,

diantara seperti Al-laits bin Sha'ad dan Ahmad, ma&hab Abu
Hanifah seperti ma&hab Malik juga mengatakan boleh.

Faktor atau dasar perbedaan pendapat ulama mengenai hal

ini adalah apakah ini juga termasuk dalam jual beli hutang dengan

hutang atau tidak? Para pakar dan ulama mengatakan bahvrn jual

beli hutang dengan hutang udak boleh. Ini dinuldl oleh hnu Al
Mundzir. Dia berkata, "Ahmad berkata, 'lni mempakan ijma para

ulama lnng mengatakan tidak boleh menjual hutang dengan

hutang."

Saya berkata, "Cermatilah penukilan Ahmad tentang ijma

tersebut. Karena dia dikenal dengan sanadnya dan haditsn5ra yang

dirinnyatkannya, bahwa Nabi * bersaMa, "khwa belku

melarang jual beli hubng dengan hubng (bai'ul kali' bil kali')."
Walaupun Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa isnad haditsnya tidak

kuat. Dan hadits tersebut masyhur dari Musa bin Ubaid. Musa bin
Ubaid ini orangnya lemah (dha'iil. Dinukil dari Ahmad bahwa dia

bertanya apakah sah hadits ini? Dia menjawab, "Tidak." Maka jika

haditsnya tsabit (kuat atau ditetapkan) maka ada kemungkinan

untuk menjadikannya dalil. Sesungguhnya al kali' bil kali' itu
adalah hutang dengan hutang. Begitu juga dengan penafsimn yang

disampaikan oleh Nafi' perawi hadits. Dan hutang dengan hutang

mempakan kalimat hakikinya sebagaimana yang menurut kami.
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Tapi kalau ijmanya tidak kuat atau tetap (tsabii, maka tidak

mungkin menjadikannya dalil atau berpegang teguh denga hadits

ini dengan adanya perbedaan dalam gambarang khusus.

Sesungguhnya dia menakwilkan ini kepada penafsiran hutang

dengan hutang yang dilarang berdasarkan ijma. Yakni pendapat

kami. Dengan begifu seseorang yang mempunyai hutang kepada

orang lain dengan praktik ini dia membuat hutang lain kepada

orang yang bersangkutan yang berbeda pada sifat ataupun

kadar/ukumnnya. larangan inilah yang dinyatakan dalam ijma.

Sebenamya akad tersebut adalah jual beli hutang yang

menjadi hutang baru. Kendatipun haditsnya ditanyakan lemah

(dhaIl dan dalam ijma juga karena periwayatannya tidak pada satu

tempat. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah berlandaskan hadits

Ibnu Umar-r&. Dimana hnu Umar melakukan transaksi dirham

dari dinar dan sebaliknya. Selain itu tidak ada dalil mengenai hal

tersebut. Namun hanya menunjukkan hutang dengan barang atau

dengan sesuatu yang telah ditentukan sifatrya (maushul. Wallahu

a'lam.

Cabang: Ash-Shaimari berkata, "Seandainya Zaid

diwajibkan untuk membayar hutang Amru satu dinar Ahwazi dan

Amru harus membayar kepada Zaid hutang satu dinar Ahwazi,

maka keadaan seperti ini boleh dijadikan sebagai muqashah

(kompensasi,/kliring). "

Bagian Keempat: Mu'awan dan maushuf Misalqra,
'saya jual kepada kamu satu dinar ini dengan harga sepuluh

dirham.' Menurut kami hukum transaksi seperti ini boleh.

Sedangkan menumt jumhur ulama kecuali yang telah dijelaskan

sebelumya dari penukilan dari Malik 4g, menyebutkan bahwa kalau

ungkapan ini berlaku dengan menggunakan lafazh salam, maka
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ungkapan ini juga batal seperti ungkapan atau bagian kedua. Guru

kami Syaikh hnu Ar-Rifa'ah berpendapat bahwa hukumnya boleh

di bagian ini. Karena jauh dari jual beli al kali' bil kali'. Dan ini

salah dan bertentangan.

Bagran Kelima: Hutang dengan barang. Seperti

berhutang safu dinar kepada orang lain. Dia berkata, "Saya jual

kepadamu safu dinar saya yang menjadi hutangmu seharga

sepuluh dirham." Hukumnya boleh juga dengan syarat hutang

tersebut adalah yang dapat diganti. Mengenai masalah ini ada dua

baEan. Pertama tidak boleh berupa harga atau yang ada harganya

seperti hutang qamdh dengan perusakan. Kedua, mempakan

harga baru pada akad selain sharf. Kalau dilakukan pada hansaksi

shart telah disebutkan pada pembahasan sebelumnln.

Selain ifu, hutang disyaratkan hams secara langsung. Jika

dengan cara penangguhan, maka hularmnla akan dibahas nanti.

Apabila hal tersebut telah diketahui, maka dibolehkan mengambil

dirham dari dinar. Dan dinar dari dirham yang tetap ltsabil pada

htrtang seseoftmg. Diceritakan dari Umar dan anaknya, Al Hasan,

Al Hakam, Hamad, Tawus, Az-Zrhi, Al Qasim bin Muhammad,

Qatadah, hrahim dan Atha' dengan pertedaan riwalnt dari

mereka, yang merupakan ma&hab Abu Hanifah, Malik, At-Tsauri,

Al Auza'i, Ahmad, Ishak, Abdullah bin Al Hasan dan Abu Tsaur.

Disisi lain diriwayatkan tentang hukumnya makruh dari hnu

Mas'ud, hnu Abbas, Abu Ubaidah bin AMullah bin Mas'ud, Abu

Salamah bin Abdurrahman, Said bin Al Musa54pb dan lbnu

Syabrimah yang merupakan salah safu perkataan Asy-$afi'i rig.

Kemudian mereka dari kalangan Pertama berbeda

pendapat. Diantara mereka ada yang mengatakan, "Disyaratkan

harus dengan harga kesehariannSra." Abu Hanifah;$ mengatakan,

"Diambil dengan harga kesehariannya. Baik dengan harga
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maksimal atau minimal." Ahmad bin Hambal .S,, mengatakan,

"Harus dibayar dengan harganya." hnu Qudamah berkata,

"Mereka tidak berbeda pendapat mengatakan bahwa harus dibayar

dengan harganya kecuali apa yang dikatakan oleh pakar dan

ulama."

Adapun yang Pertama adalah sabda Rasulullah S, "ndak

ada lanngan engkau mengambiln5n dengan harga sehari-hari4n-"

Dengan dalil ini menyatakan bahwa dalil ini berialan sebagai

pembayaran hutang. Sehingga dikaitkan dengan semisalnya salna

halnya kalau kita menghifungnya dari jenisnya dan kemiripan

barangnya. Tapi tidak memungkinkan ditilik dari segi benttrk atau

gambarannya sehingga harus dilihat dari segi harga atau nilai

barangnya.

Yang dijadikan patokan disini adalah hadits hnu Umar

yang telah dijelaskan sebelumnya. Yakni yang diriwayatkan Abu

Daud, ALTirmi&i, An-Nasa'i dan hnu Majah dari hadits-Sammak

bin Harb, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Umar dia berkata, "Sagra

pemah menjual unta di daerah Baqi'. Saya menjualnya dengan

dinar dan mengambil harganya dengan dirham, menjualnyra

dengan dirham dan mengambil harganya dengan dinar. saya ambil

ini dari sini dan memberikan ini dari sini. Kemudian saya

mendatangi Rasulullah #. waktu itu beliau sedang berada di

rumah Hafsah. I-alu saya berkata, "wahai Rasulullah izinkan sa5a

bertanya kepada Baginda. Sesungguhnya saya telah menjual unta

di Baqi'. Saya menjual dengan dinar dan mengambil harganSn

dengan dirham, dan menjual dengan dirham dan mengambil

harganya dengan dinar. Saya mengambil ini dari sini dan

memberikan ini dari sini. Kemudian Rasulullah # bersaMa,

"Tidak ada larangan engkau mengambil dengan harga pada han'

ifu. Selama kalian belum berpisah dan antara l<alian ada sauafu."
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Ini hadits Abu Daud. Sammak bin Harb dalam periwayatannya

sendirian. Tidak diriwayatkan dari jalan selainnya

Selain ifu, Ibnu Majah juga meriwayatkan dari riwayat Umar
bin Ubaid. Dan dia adalah At-Thanafusi. Dia berkata, "Atha' bin
As-Saib menceritakan kepada kami, atau Sammak dalam

keraguan. Dia berkata, "Saya tidak mengetahui selain Sammak."
Hadits ini dikenal dari Sammak dan fidak yang ada yang

meriwayatkan selainnya. Mengenai Sammak orang-orang berbeda
pendapat tentang dia. Adaptrn Syu'bah, At-Tsauri dan hnu
Mubarak menilainya dha'if, dinukil dari Ali dan yang lainnya.

Ahmad berkata, "Haditsnya membingungkan. Karena dia

menerima talqin. Dan sesungguhnya Syu'bah memberikan

kesaksiannya tentang itu dan Yahya bin Mu'in. Abu Hatim
berkata, "Dia orangnya jujur. Muslim meriwayatkan hadits

darinya." hnu Udai berkata, "Sammak memiliki hadits yang besar

dan semuanya insya Allah istiqamah-" Mengenai dirinya banyak
para imam yang membicarakannya, mengatakan dia termasuk dari
kalangan pembesar tabi'in Kufah. Dan hadits-haditsnya hasan dari
semua yang meriwayatkannya. Dia juga orangnya jujur dan tidak
ada keburukan.

Dalam kitab Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Al Madini, dia
berkata, "Saya mendengar Abu Daud At-Thayalisi berkata, "Saya

mendengar Khalid bin Thaliq bertanya kepada Syu'bah. Khalid
berkata, "Wahai Abu Bustam, sampaikanlah kepada saya hadits-

Sammak tentang pembayaran perak dari emas seputar hadits hnu
(Jmar." Syu'bah berkata, "Semoga Allah memperbaikimu. Hadits
ini Udak ada yang mengangkatnya kecuali Sammak." Khalid
berkata, "Apakah engkau pergi sehingga saya bisa

meriwayatkannya darimu?" Syu'bah berkata, "Tidak. Akan tetapi

Qatadah menceritakan kepada saya dari Said bin Al Musayyab dari
Ibnu Umar dan dia tidak mengangkatnya. Dan saya dikabarkan
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oleh Ayyub bin Nafi' dari Ibnu Umar dan dia tidak

mengangkatkannya (merafa'nya), Daud bin Abu Hindun

menceritakan kepada saya dari Said bin Jubair dan tidak tidak

mengangkatrya, tapi diangkat oleh Sammak." Maka saSralah yang

beda darinln.

Saya berkata, "Telah diriwayatkan Syu'bah dari Sammak.

Secara global dari riwayat hadits-Suwaid bin Qais. Dia berkata,

"Saya dan Mukhmirah Al AMi mendapatkan pakaian dari Hijir
atau Al Bahrain. gu6611a ini bukan dari Zaid yang diriwaSntkan

oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak." Dia berkata, "Hadits tersebut

shahih berdasarkan syarat Muslim. Seandainya dia fidak

mengatakan hal tersebut, maka saya tidak akan mengatakannya

hasan. Dan Sammak bin Harb ifu adalah seorang lelaki 5nng saleh.

Dia berkata, "Saya telah mengenal sebanyak delapan puluh omng

dari sahabat Rasulullah #. Diriwayatkan darinya bahwa Rasulullah

s bersabda, "Penglihatanku hilang, lalu sa5m melihat l{halilullah

Ibrahim & dalam tidur. Ialu nW berkata kepada beliau,

'Penglihatanku hilang." Beliau berl<ata, 'Turunlah ke Al Furat,

kemudian basahkan kepalamu di dalamnSn dan bukalah kdua
matamu. Ssungguhnya Allah akan mengembalikan

penglihabnmu." Rasulullah * belbda, 'Kemudian saw

melakukan hal itu dan Allah mengembahlan penglihabnku. "

Beberapa kalangan menjadikan hadits hnu Umar ini

sebagai mu'arid (penentang/lawan) dari hadits Abu Said.

Disebutkan dalam hadits tersebut, "Janganlah kalian menjual

114 Hadis diriwayatkan oleh Al Hakim dengan sanadnya dari Sammak bin Harb,

dari Suwaid bin Qais- Dia bedota, "Sa5ra dan Muktuimah Al Abdi mendapatkan

pakaian dari Hijir atau Al Bahrain. Ketika kami berada di Mina, Rasulullah $
mendatangi kami. Lalu beliau mernbeli sirunl(celaral dan sorban dari kami. Kernudian

beliau menimbangnya sesuai dengan upahnya. I-alu Rasulullah $ membayar harga

pakaian Srang dibelinya ihr- Rasulullah S b€msabda, "Timbnglah aya akan

mazbrjiln5n." Al Hakirn ffiata, "Diriwaptkan oleh Suf,nn dari Sarnrnak bin Flarb."
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darinya tnng ghaib dengan tnng hadir. " hnu Abdul Bar berkata,

"Kedua hadits tersebut fidak saling bertentangan menunrt

mayoritas fuqaha. Karena memungkinkan menggunakan kedua

hadits tersebut. Hadits Ibnu Umar sebagai mufassir. Sedangkan

hadits Abu Said Al Khudri sebagai mujmal. Sehingga makna hadits

tersebut adalah janganlah kalian menjual barang yang ghaib secara

hutang dengan yang hadir." Maka apabila diartkan begini, kedua

hadits tersebut tidak akan bertentangan.

Apabila hadits tersebut tsabit, maka ini sebagai nash dalil

pengambilan yang mu'aj4nn dengan hutang. Adapun meminta

gann UsfiMal dengan yang telah dijelaskan kualifikasi atau sifatrya
(al maushul dari hutang, maka ini ada annln lmubmal.
Maka jika perkataan hnu Umar ada kemungkinan penafsiran

(muhtanai perhrkaran dinar dengan dirham tertentu. Dan ada

kernungkinan perhrkaran dinar tersebut dengan dirham yang tidak

ditenhrkan sehingga tidak termasuk barang mu'a3gnn. Pemyataan

yang Pertama dapat ditarjih dengan pengujarannya, 'saya

mengambil.' Pemyrataan ini menunjukkan secara zahir tentang

qabadh dan fidak hanya sekedar pertukaran atau barter.

Sedangkan yang kedua ditarjihkan dengan saMa Nabi #.
Mengangkat larangan apabila kedua belah pihak sudah berpisah.

Dan diantara mereka tidak ada sesuafupun. Kalau pwr bqabudh

terlaksana antara mereka, tetap saja tidak ada sesuatupun yang

tersisa diantara mereka. Tapi jika mereka tidak berpisah maka

tidak perlu mengikatr5n dengan syarat.

hnu Hazm menolak hadits ini dan melarang hukum

tersebut. Dia menolak hadits ini berlandaskan yang telah

disebutkan sebelumnya dan pembicaman masalah ini sudah

berlalu. Selain ifu karena dia diriwayatkan hadits ini dari
periwayratan An-Nasa'i dari hnu Umar, dia berkata, "Sa5ra pemah

menjual emas dengan perak, perak dengan emas- Lalu saya
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datang menghadap Rasulullah # dan menceritakan hal ini-

Kemudian beliau bersabda, 'Apabila engkau dengan pttermu
telah berfunsaksi maka berpisah. I{arqta diantara

dengan dia ada ketidak jelasan (hal5nng samar)."

Jawaban atau bantahan mengenai pemyataan ini setelah

bisa menerimanya sebagai safu hadits. Sedangkan kisah ini

ringkasan dari riwayat ifu. Dalam kandungan lafazh riwayat hadits

yang disebutkan diatas menyebutkan bahwa hnu Umar menjual

unta dengan dinar kemudian menjual dirham dan sebaliknya.

Sehingga dalam riwalnt Nasha'i hanya membatasi penyebutan

apa lnng berlaku pada harga penjualan terrsebut tanpa

menerangkan kisah se@ra mendetail dan lengkap. Maka disini

tidak ada pertentangan dan kontadiksi. Adapun penambahan

hujjah disini unhrk kalangan yang membatasi pengujaran tersebut-

Wallahu a'lam. Qabadh fil majfis (menerima barang ketika masih

berada di majelis) merupakan syarat pada bagian kelima- Dari

syarat ini dibangun sahr permasalahan dimana apabila hutang

dibaSnr untuk barang.

Cabang: Disyaratkan pada bagian ini agar hutang secara

langsung. Misalnp kalau seseorang ingin mengambil hutang yang

ditangguhkan sebagai Sarfi (iqtadhl sebelum jahrh ternpo hutang

(hufull, maka fidak sah. Sedangkan mendahulukan hutang

dibolehkan. Mengenai masalah isfibdal (meminta ganti) telah

dijelaskan sebelumnln dalam perkataan As-S!,aikh.

Akan tetapi disini saya menyebutkan apa yang berkaitan

dengan sharf (pertukaran). Yatg dinilai shahih oleh Al Mawardi

disini bahwa seseorang mengganti barang dari hutang berupa

uang, maka tidak harus adanya proses qabadh barang ketika di

majelis. Diklaim bahwa hal tersebut merupakan penjelasan
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madzhab, dan disini bukan tempat penelitian atau pendalaman

mengenai masalah ini. Adapun saya menyebutkannya disini hanya

yang berkaitan dengan sharf dat', kalangan yang menyatakan tidak

boleh mengganti hutang yang ditangguhkan. Al Mawardi

mengatakan, "Sebab pada hutang yang ditangguhkan tidak boleh

mengambil gantinya."

Cabang: Dikatakan dalam AbTahddb, "Tdak ada

perbedaan mengenai pembolehan meminta ganti antara dilakukan

setelah barang ataupun sebelumnln. Msalnya jka

seseorang menjual suafu barang tanpa dirham ataupun dinar unfuk

dibayar." Dia berkata dalam AaTahdzib, "Masalah tersebut seperti

dirham dan dinar yang dibolehkan unfuk meminta gantinya."

Cabang: Diharuskan adanya lafazh jual-beli atau yang

semakna dengan ungkapan tersebut. Dia berkata, "Barang siapa

yang mempunlni piutang pada seseorang berupa emas, kemudian

dia memberikannya tanpa transaksi jual beli yang menyebutkan

kata emas di dalamnya, maka pemberian itu bukanlah jual beli

(bai)." Emas yang diambil dari dirham ini sama seperti mengambil

dirham juga.

Bagian Keenam: Hutang dengan yang maushuf gang

ditentukan atau diketahui kualiftkasinya). Seperti apabila seseorang

mengatakan, 'Saya menjual dinar kepadamu dari hutang lnng
saya milih @amu dengan harga sepuluh dirham mausuf atau

mutlak di daerah yang biasa menggunakan mata uang." Maka

dalam transalsi ini dibolehkan juga sebagaimana pendapat yang

paling shahih (al ashah). Tapi dengan syarat adanya ta'yin ketika

masih berada di majelis. Yakni masalah tentang penyelesaian

hutang dengan hutang. Dan hadits hnu Umar ada kemungkinan
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digunakan disini sebagaimana yang disebutkan sebelumn5n- Selain

itu tidak ada perbedaan dalam makna antara bagian ini dengan

dua barang yang telah ditenhrkan sifat atau kualifikasinya

(maushufairl. Mengenai enarn masalah ini telah dipaparkan secam

ringkas. Menurut AsySyafi'i semuanlra boleh kecuali baEan ketiga

saja. Yakni jual beli hutang dengan hutang. Wallahu a'lam-

Apabila hal tersebut diketahui dalam sharf fi dzimmah

(transaksi perhrkaran dalam beban atau pembaSnran) terdapat

pada tiga gambaran tersebut, yakni pada bagian kedua, keempat

dan keenam. Dan gambaran masalahn5n dalam htab terdapat

pada bagian kedua. Yakni apabila kedua objek png dfuansaksikan

keduanya ditenhrkan kualifikasinya (maushufaiit sebagaimana

yang anda ketahui bahwa dua hal Snng mutlak dan diketahui

hukum seperti hukum maushuf . Apabila kedua pihak saling

menjual dirham yang berada pada hutang (ka,rajiban atau beban

seseorang/ dzimmah) dengan sejumlah dinar, dan keduanya

ditenfukan sifat atau karaktemya atau sudah muflak. Dan di daerah

tersebut menggunakan satu mata uang atau ada mata uang yang

biasa dipakai. Kemudian kedua pihak saling meng-qabadh, maka

akadnya sah sebagaimana yang disebutkan sebelumnyra. Tidak ada

pertedaan pandangan ulama mengenai hal ini, kecuali lang
diceritakan dari Abu Ashim. Adapun gambaran masalah

pembahasan (l<itab) 1nkq apabila kedua barang png diganti atau

ditukar itu berupa ka,rnjiban atau beban lddnnalf

Jika perkataannya mengandung penafsiran apabila berupa

dinar tersebut benrpa kewajiban png hams dibayar (dzimmah

saja. Karena penyebutannya setelah ifu mengatakan bahwa salah

sahr pihak harus mengembalikan dan meminta gant dan

penafsirannya menyebutkan bahwa objek yang ditransaksikan

berupa yang ada pada dzimmah, walaupun salah satu dari kedua

barang yang ditukar itu telah ditentukan (barang mub5yan). maka
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hukum ini tidak bisa diterima. Dan penafsiran tersebut hanya bisa

digunakan unfuk bamng hrkar yang lainnya saja.

Untuk ifu saya mengatakan, "sesungguhnya gambaran

masalah kitab ini adalah barang yang masih berupa dzimmah

(keurajiban yang harus dibayar). Maka apabila salah satu pihak

setelah menerima atau meng-qabadh barang temyata ada cacat

pada barang. Dan mereka masih berada masih berada di majelis

dan belum berpisah. Maka barang boleh dikembalikan. Bukan

karena akad dibatalkan. Akan tetapi diminta unhrk mengganti

barang yang diterima (diqabadh). Maka pihak yang dirugikan harus

meminta ganti. Karena akad berada pada kewajiban atau beban

(dzimmahl yang harus dipenuhi. Semua yang berkaitan pada suatu

kewajiban pembayaran (dzimnah) shahih, tidak ada cacatnya."

Apabila barang diqabadh tapi temyata cacat atau terdapat

aib. Maka pihak yang dirugikan harus meminta gantinya sebagai

benfuk pemenuhan ka,vajiban yang terdapat dalam akad transaksi.

Msalnya apabila safu pihak menerima barang (dari transaksi

salam/musallam frh) dan temyata barang tersebut ada cacatnya.

Maka pihak ini harus meminta gantinya. Berbeda halnya dengan

barang mu'a54/an. Karena akad transaksi mengharuskan pihak

penjual memberikan barang yang telah ditenfukan pembeli. Maka

apabila pembeli meminta gantinya, maka gantinya adalah barang

yang bukan dimaksudkan pada akad. Maka bagi pihak tersebut

membatalkan akad dan meminta kembali uang yang telah dibayar .

Hukum ini mengenai pengembalian barang tukar yang telah

diqabadh karena adanya keurajiban atau beban (dzimmahl.

Mengenai pihak yang dirugikan hams meminta gefl, ini

disebutkan oleh Asy-Syaf i dalam nashnya begitu juga para

pengikutnya. Mereka semua menyatakan safu kata. Diantara

mereka yang menyatakan secara sharih mengenai hal ini adalah Al

Qadhi Abu AtrTha5ryib, Asy-Syaikh Abu Muhammad dan
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selainnya. Tidak ada perbedaan antara cacat tersebut dari segi

jenisnya seperti perak yang kasar. Atau suratr5n membingungkan

karena bertentangan dengan surat izin pemerintah atau karena

pecah, retak, bukan dari jenisnya. Misalnya, membeli dinar tapi

yang keluar tembaga, atau perak yang dilapisi emas atau

semacarnnya. Atau membeli beberapa dirham yang keluar adalah

timah.

Demikian pula halnya Asy-Syaikh Abu Hamid, Al

Muhamali, Al Mawardi Al Qadhi Abu At-Tha!,yib, Ar-Ruyani

pengarang kitab Al Uddah dan selainnya, serta Al Qadhi Husain,

Al Mushannif yang selain mereka menyatakan hal tersebut. Baik

cacat pada barang pada semua barang yang diterima (maqbudh

atau sebagiannya saja. Dan hal ini dihrliskan oleh AsySyafi'i dan

para pengikut ma&habn5n.

Apabila barang yang dihrkar atau diganti (iwadh) yans

disebutkan tadi dikembalikan, kemudian gantinya diqabadh darr

kedua pihak masih berada di majelis, maka tindakan tersebut sah.

Karena barang tersebut diqabadh sebelum kedua pihak berpisah.

Beginilah semestinya dipahami perkataan Al Mushannif dan sikap

diamn5a tentang keabsahan qaMhul badal (mug-qabadh atau

menerima ganti) apabila diambil dengan syaratrya. Karena syarat

tersebut membolehkan pihak meminta ganti sebagai badaL Maka

makna penjelasannya adalah pihak yang dirugikan meminta ganti

karena ob;ek yang dikansaksikan (a/ ma'qud 'alaihl mempakan

yang ada dalam dzimmah (tanggungan atau kanrajiban). Maka dia

berhak memintanya seperti barang yang dijual dalam akad salam

lmusallam fh) apabila telah dtqabadh, dibolehkan. Sebab pihak

tersebut meng' qa badh barang sebelum berpisah.

Dengan demikian perkataan mengandung dua hukum dan

illat. Atau menjadikan taqdirul kalam (makna yang tersirat) di

dalam perkataan tersebut sehingga dia berhak meminta ganti
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barang. Dengan alasan karena barang yang ditransaksikan adalah

tanggungan atau ka,vajiban. Maka apabila pihak tersebut telah

meng-qabadh dan dalam kondisi ini barang telah diqabadh

sebelum pihak 5nng bertransaksi berpisah, atau hanya sebatas

seperti hukum yang Pertama saja, maka dalam hal ini tidak perlu

diqiyaskan dengan objek dalam kansaksi salam (musallam fihl.

Tapi langsung diartikan bahwa pihak yang rugi meminta ganti

barang. Karena objek barang yang ditransaksikan merupakan

kewajiban atau beban yang harus ditanggun1 @zimmah) Maka

apabila telah digabadh hanslah dilakukan sebelum berpisahnya

kedua belah pihak. Dengan begitu akad tidak akan batal. 'Illatini

cukup unhrk mempertahankan akad Snng diialankan dan dalih

dibolehkannya meminta ganti.

Suafu keharusan mengambil kedua mata trang ini, jika tidak

maka tidak bisa menjadikan illat dibolehkannya meminta ganti

karena telah meng:qabadh sebelum berpisah. Sebab sampai

sekarang yang bersangkutan tidak meng- qabadlnya. Perbedan ini

dekat sekali dari makna perkataan. Yang tidak terlepas dari setiap

yang membayangkannya. Karena apabila kalimat syarat (iumlah

syarthiyahl ditaqdirkan (disembunyikan) maka haknya menjadi,

'apabila barang &qabadh sebelum berpisah maka harus diqabadh

sebelum berpisah.'

Dari pemlptaan ini tampak seperti perkataan yang sia-sia

dan canda. Karena perbedaan atau pertentangan antara syarat dan

hasilnya harus ada. Ketahuilah bahwa pertedaan atau

pertentangan kalimat itu terjadi dengan adanya perbedaan dua

dhamir l<ata. Dharnir yang terdapat pada qabadh Srang Pertama

dikembalikan atau ditujukan kepada badal Ganti). Sedangkan

dhamir pada qabadh yang kedua ditulukan kepada oblek yang

ditransaksikan 1nng telah digabadh & tinjau ia merupakan syarat.

Wallahu a'lam.
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Al Qadhi Abu AfThayyib menyebutkan kalimat Pertama

dan mengqiyaskan kepada musallam fth {obi"kSnng ditransaksikan

dalam akad salam). Dia tidak menggunakan hujjah secara sharih

bahwa apabila pihak yang melakukan akad sudah meng-

qabadlnya maka sah, karena hal tersebut sudah jelas. Akan tetapi

Udak menyebutkan qabadh sebelum berpisah dalam illafttya.

Demikian pula AsySyaikh Abu Hamid, menafsirkan perkataan Al

Mushannif dengan tambahan ini dari hasil penelitian, pembahasan

dan penafsimnnya selama mereka tdak perkataannya fidak

mengandung unsur kemungkinan lain. Wallahu a'lam. Adapun

madzhab Ahmad mengenai hal ini seperti madzhab kami.

Jika anda mengatakan, "Bagaimana blsa mereka bemlasan

bahwa kalau pihak yang bertransaksi memiliki hak unh.rk

mengembalikan barang dan meminta ganti barang (badal?

Sementara kita berteda pendapat pada modal salam, bahwa

penenhrann5n ketika di majelis apakah seperti penenhran (ta'ylrt

dalam akad? Pendapat yang paling shahih (al ashahl seperti yang

dikatakan oleh Al Ghazali dan Ar-Rafi'i dalam pembahasan salam

lrang menyebutkan bahwa barang yartg mub54mn itu ketika berada

di majelis seperti mubSyan ketika dalam akad. Sehingga boleh

diminta barang tersebut jika akadnya dibatalkan. Sedangkan dalam

akad salam, pihak al musallam ilailn ndak mesti mengembalikan

gantinya. Dari sini tampaklah perbedaannla.'

Menurut saya, "Mengenai hal ihr telah dibayangkan oleh

sy.aikh-syaikh kami." Dia berkata, 'Dari sini dapat ditarik

kesimpulan bahunsanSa apabila terdapat cacat pada barang saat

berada di majelis maka fidak boleh mengambil gantinya.

Sebagaimana jika yang diakadkan adalah barang itu sendiri." Dia

berkata, "Saya tdak memandang seperti ihl. Karena

membayangkan atau merenungkan tersebut lemah sedangkan

sahabat-sahabat atau pengikut ma&hab semua berbicara tentang
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yang pasti dan tegas dalam masalah ini. dan Mereka juga

menlatakan penegasan pendapat terhadap Al Muzani, disebutkan

dalam perkataannya, bahwa tidak berlaku setelah berpisah dari

majelis akad. Dan mereka menjadikan masalah ini lnrrang. Karena

barang mu'ag/Snndalam majelis seperti muby5nn pada akad secara

mutlak."

Jika anda ttto**gi perbedaan antara mub5ryn dan apa

dibalik yang dibebankan (dzinnahl, anda akan menemukan

jawaban mengetahui nilai karcjiban atau tanggrrng jawab ini.

Bahwa dengan melarang adanSra permintaan ganfi rugi pada

barang mu'a24nn, 5nng dinukil karena adanya akad dari safu

tempat ke tempat lain. Sedangkan dalam barang maushuf (disifati)

diminta mengembalikan hak milik. Karena akad tidak terladi

dengan adaryn proses qabadh pada barang yang telah diqabadh

secara pasti.

Menurut lorni, barang tersebut dengan sendirinya

menggunakan barang mub54nn dalam akad, dan cukup dengan

memberikan ganti tersebut saja. Sedangkan dalam kondisi merujuk

atau mengembalikan, harus mengembalikan bamng 37ang diminta

yakni kefika terjadi pernbatalan. IGrena dengan diangkahrya atau

diakhirkannya akad, mengakibatkan keharusan unfuk memiliki

kembali barang 5rang ditransaksikan. Karena ini merupakan efek

atau pengaruh pernbatalan akad. Sedangkan dalam barang

maushuf, tidak ditentukan hakikat barangnya dengan gabadh.

Wallahu a'lam.

Penufuran teman-teman disini mengenai pertedaan antara

yang dilakukan sebelum berpisahnya kedua pihak yang

berfuansaksi dan setelah mereka berpisah terhadap barang yang

diqiyaskan dengan barang dalam akad salam (al musallam fih)-

Begitu juga ditegaskan oleh pengarang kitab At-Tatimmah dan Ar-

Ru5ani. Mereka berdua menegaskan bahwa dalam alreld salam dan
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sharf dibolehkan meminta ganti ketika terdapat cacat atau aib pada

barang yang ditansaksikan. Permintan ganti barang tersebut hams

dilakukan sebelum para pihak berpisah dan sebelum teriadinya

perdebatan atau perbedaan pendapat antara mereka setelah ifu-

Adapun yang disebutkan dalam salam, bahwa apabila akad

dibatalkan karena ada sebab-sebab yang mengharuskan

pembatalan, dan temyata modal maushuf (ditentukan

kualifikasinya) kemudian barang disegerakan dalam majelis, dalam

kondisi ini boleh meminta barang yang diinginkan berdasarkan

pendapat yang paling shahih, unfuk memisahkan bahwa masalah

ini ada hukum tersendiri dalam akad. Yang menuniukkan bahwa

hukum baranggn berlaku dalam akad sharf. Kendatipun saya

tidak memandang permasalahan ini dinukil. Bahkan jika berada

pada akad sharf, seandainya terjadi setelah para pihak berpisah

dimana terdapat sebab yang mengharuskan akad dibatalkan, maka

dibolehkan merujuk kembali barang ganti yang diterima ketika

masih di majelis. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi atau

pertentangan dalam dua masalah ini. Wallahu a'lam.

Al Mahalli dalam kitab Ad-Dzakhair memberikan

komentamya tentang dibolehkannya meminta ganti barang

sebelum para pihak berpisah. Dia menyebutkan bahwa apa lnng
harus dibalnr sebagai dzimmah tetap dan tidak terlepas atau bebas

dari cacat barang. Kendatipun mengembalikannya dibolehkan.

Wallahu a'km.

Cabang: Dalam akad sharf fi dammah apabila barang

yang ditransaksikan telah diqabadh. kemudian rusak saat berada di

majelis akad. Kemudian setelah itu terdapat cacat pada barang.

Kejadian ini juga terjadi pada saat berada di majelis akad, dalam

kitab AbTahdzib disebutkan bahwa pihak yang bersanglnrtan
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dikenakan denda atas kerusakannya dan mengganti barang

tersebut.

Cabang: Tidak diragukan bahwa apabila barang tersebut

direlakan apa adanya, maka dalam baEan ini hukumnya

dibolehkan apabila cacat tersebut berasal dari jenis barang. Tapi
jika yang bersangkutan memilih untuk mengambil pecahan atau

retakannya, maka tdak dibolehkan. Hanabilah mengatakan,

"Apabila barang tersebut dari dua jenis maka dibolehkan. Wallahu

a'larn." Kondisi seperti ini apabila kedua pihak belum berpisah.

Dan sebagaimana diketahui bahwa boleh bersikap ridho atau

menerima cacat apabila cacat barang tersebut dari jenisryla.

Misalnp pemk yang kualitasnya rendah dan lain sebagainya.

Wallahu a'lam.

Tapi jika kedua pihak telah berpisah, kemudian setelah

berpisahnya mereka barulah tampak aib atau cacat pada barang.

Maka apabila cacat tersebut berdasarkan pada perbedaan jenis,

dimana barang disemhkan. Dan dengan yakin barang tersebut

adalah sejumlah dirham. Temyata hanya timah. Atau yakin barang

yang diserahkan adalah emas temyata hanya logam dan bilian.

Maka sebenamya, bahwa cacat secara keseluruhan dapat

membatalkan akad. Karena yang digabadh bukanlah barang yang

ditansaksikan.

Dengan begitu orang yang bersangkutan Udak boleh

memegang barang tersebut. Maka apabila 5nng niat hansaksi

adalah akad perhrkaran (sharil kemudian kedua belah pihak

berpisah sebelum meng-qabadh barang, maka akadnya batal. Hal

ini disebutkan AsySyafi'i dalam Al Buwaithi. Dan ulama dari

ma&habnSa lrakni sahabat-sahabahya sepakat mengenai hukum

ini tanpa ada perbedaan pendapat diantara mereka.
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Abu Ali At-Thabari berkata, "Hukum akad seperti itu batal-

Dan ini pendapat semua ulama, safu kata. Bahwa perkataan ini

yakni pemyataan yang melarang meminta ganti. Dan diduga

terdapat perbedaan pendapat mengenai pendapat yang lain- Dan

masih sah sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Husain bahwa

tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini- Wallahu

a'lam."

Kemudian dicermati, apabila cacat barang temyata pada

keseluruhannya maka akad sharf batal. Sebagaimana yang kami

katakan sebelumnya. Dan walaupun cacat tersebut hanya terdapat

pada sebagiannya saja juga membatalkan akad. Al Mawardi

mengatakan, "sedangkan dalam akad salam, akadnp sahih dan

tidak batal sebagaimana pendapat yang shahih dari madzhab-"

Mengenai hal ini Abu Ishak Al Marwazi meriwayatkan atau

menceritakan dua pendapat tentang pembedaan transaksi- Dia

berkata, "Tidak benar, karena kerusakan pada semuanya juga

membatalkan. Adapun dua pendapat yang dimaksud adalah iika
kerusakan berbarengan dengan transaksi. Dan takhrij ini png
dikatakan oleh Abu Ishak yang juga ditegaskan oleh Al Qadhi Abu

At-Thagryib dan Al Mahamili."

Ar-Ruyani berkata, "Bahwasanya pentakhrijan mereka

berdua terhadap panbedaan atau pemisahan kansaksi adalah

pemilihan Al Qaffal dan bukan seperti masalah dua budak apabila

rusak salah satu dari mereka sebelum teriadi qabadh. Dimana tidak

membatalkan 5nng lain 5Bng tidak rusak sebagaimana pendapat

shahih dari madzhab mengenai hal ini. Dan ini menrpakan safu

kata. Karena tidak adanya qabadh barang dalam akad sharf

mengakibatkan kerusakan akad. Sebab kesempuman akad sharf

ihr dengan meng-qabadh. Maka mengenai sisa atau objek yang

dikansaksikan yang lain terdapat dua pendapat."
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Untuk itu, apabila kita membatalkan akad pada

keseluruhann5n, maka harus mengembalikan seluruh harga.

Apabila dikatakan boleh membatalkanya pada akad yang baik dan

tidak ada cacat, maka pembeli mempunyai pilihan untuk

membedakan transaksinya antam membatalkan objek transaksi

yang baik tanpa cacat, sehingga dihan-rskan mengembalikan

seluruh harga atau yang telah diambil atau berlalu. Maka jika

dalam transaksi yang salim (benar) telah ada yang dilalui, maka apa

yang dilalui itu? Mengenai hal ini, apabila akad tersebut adalah

srla;f(pertukamn) safu jenis maka dia mengambil bagian dari harga

yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mahalli.

Apabila terjadi pada dua jenis, maka terdapat dua

pendapat. Pertama, bagiannya. Kedua, seluruh harga sebagaimana

yang dikatakan Al Mahalli. Al Mauardi berkata, "Abu Ishak

mengeluarkan atau meriwayratkan pendapat kedua, menyebutkan

bahwa orang 5nng bersangkutan harus mengambil keseluruhan

harga. Jika tidak, maka batallah sebagaimana makna perkataannya

dalam pemisalan transaksi. "

Menurut saya, "Yang dikatakannya bahwa hukumnya sah,

ihr apabila dia mengubah jenis seperti dirham dan dinar.

Sedangkan pada jenis yang sarna sebagaimana yang kami

contohkan dalam cabang sebelumnya. Maka selama dibolehkan

keseluruhan harga maka dia masuk ke dalam ka,vajiban yang

harus dibayar sebagimana yang akan dibahas dalam sharf
mubS4nn nantinSra." Semua kondisi atau keadaan ini apabila aib

atau cacat terjadi pada jenis barang. Tapi kalau cacat tersebut tidak

keluar dari jenisnla, tapi dari segi bahan perhiasan atau

lemahnya logam atau bahan, atau buruknya cetakan, buatan yang

tidak bagus, maka jual belinya tidak batal dengan keadaan itu

dalam satu kata. Dan tidak ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf

ulama mengenai orang yang berkansaksi menerima barang cacat
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dan meridhainya. Mengenai hal ini disebutkan oleh AslrSyafi'i dan

sahabat-sahabat-

Diantara mereka yang menyatakan fidak adanSra atau

menafikan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah

Abu Hamid, dia menyatakan boleh mengembalikan barang dan

meminta kembali harga atau uang yang telah dibayar.

Pertanyaannya adalah, apakah yang bersangkutan punya hak

meminta ganti? Mengenai hal ini fidak terlepas dari kondisi

Pertama bahwa aib atau cacat terdapat pada bamng se@ra

keseluruhan atau sebagian barang saja.

Apabila cacat yang terdapat pada barang secam

keselunrhan, ada dua pendapat yang diceritakan oleh Al

Mushannif dan Al Ashab. Keduanya sama-sama disebutkan dalam

Mukhtashar Al Muzani. Dan yang paling shahih dari keduan5ra

adalah, yang bersangkutan boleh meminta ganti. Pendapat ini

yang ditarlih oleh AqlSyaikh Abu Hamid dan Al Mahalli dalan Al
Majmu', At-Tajid, Al Mujarrad, Abu Al Hasan bin Khairan dalam

Al-L-athif, Al Jariani dalam Al Mu'ayah, Al Khuwarizmi dalam Al

Kafi, Al Ghazali dalam Al Khulashah, Al Baghwi dalam .4f-

Tahda'b, Ar-Rafi'i dan yang lainnya. Yang menrpakan perkataan

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hambal dalam riwalat mereka

yang paling shahih (al ashallt. Dan ini diriwa5ntkan dari Al Hasan

dan Qatadah.

Sahabat-sahabatrya menggunakan dalil qiyas yang

disebutkan oleh Al Mushannif. Yakni pendapat yang diambil dari

perkataan AsySyafi'i rg. Dalam kitab Al Mukhtashar dia berkata,

"Karena dijual dengan cara yang dibolehkan kaum muslimin yakni

apabila barang diqabadh sebelum berpisahnya kedua belah pihak.

Bisa jadi ini merupakan hujiahnya. Contohnya seperti seomng

yang membeli barang secara salam yang ditenfukan sifatnya.

Kemudian barang diqabadh dan temyata mengalami cacat.
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Kemudian pemiliknya mengambil barang yang semisal dengan

barang 5nng cacat."

Qryas ini yang disebutkan oleh AqlSpfi'i sebagai sisi

persamaan dalam akad tersebut.Dimana setiap barang tersebut

maushuf fi dzimmah (iual beli yang menyebutkan sifat barangnya)

dan ini diketahui dan ditenhrkan dengan adanya qabadh. Akan

tetapi Al Muzani bisa saja mengatakan, sesungguhnya ta'ytn

setelah berpisahnya kedua pihak udak terjadi seperti mu'ayyan

dalam akad. Oleh karena itu dibolehkan mengganti objek atau

barang salamn5a (al musallam fth).

Kalau kita mengatakan bahwa barang atau objek 5rang diiual

beli dengan cara salamnya (musallam fihl telah diqabadh ketika di

majelis akad salam kemudian ditemukan aib atau cacat setelah

pihak berpisah, dalam kondisi seperti ini boleh menggantinSra juga.

Akan tetapi qabadh (penerima) barang saat di majelis akad salam

tidak wajib. Berbeda halnya dengan qabadhdalam akad sharfyang

marajibkan qabadh. Maka tidak ada perbedaan antara qabadlnya

di majelis ataupun setelah majelis akad selesai. Sedangkan akad

sharf sebaliknsn.

AqrSyaikh menambahkan dalam qiyas mengikuti yang

dipaparkan oleh Syaikh Abu Hamid yang menambahkan kalimat
'ala abilil ilzami (berdasarkan paksaan) menunrt Al Muzani.

Sehingga kalau digabungkan dengan muallam fih, hukumnya

menjadi dibolehkan mengganti sebelum berpisahryn para pihak

yang berhansaksi. Dan menjadikannya sebagai keharusan, dengan

membolehkan memberikan ganti setelah berpisah. Al Muzani disini

tidak membantah atau menolak yang telah dipaparkan ini karena

dia sendiri mengatakan setelah dibolehkannya memberikan ganti

dalam akad sharfsebelum berpisahnya kedua belah pihak. Akan

tetapi dia tidak mengatakan demikian.
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Qryas ini merupakan salah satu bentuk qilps dalalah. Yakni

qiyas ini merupakan salah safu bentuk membuktikan sesuafu

dengan padanan katanya. Misalnya, ungkapan lnng mengatakan,

'orang gnng sah talaknSa, maka sah pula zhihamya,' seperti

seorang muslim- Maka dua kata tersebut saling menunjukkan

antara safu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan ganti

barang disini juga setelah berpisahnSn kdua pihak.

Ini menunjukkan antara satu dengan Spng lainnya saling

menunjukkan. Dan penggantian tersebut setelah kedua pihak

berpisah sepadan dengan pergantian sebelum berpisahnya kedua

pihak. Akan tetapi dalam q[/as disini Al Mrzani mernutuskan

padanannya. Dan mengatakan, "sesungguhnyn mengganti barang

sebelum berpisahnya kedua belah pihak tdak mengharuskan

adanya larangan- Berbeda halnya dengan mengganti barang

setelah berpisah (bfarruQ, mengakibatkan adanln bqabudh (saling

meng-qabadlnya antara pihak) setelah mereka berpisah."

Adanya persamaan atau kemiripan antara keduanya dalam

akad salam tidak memberikan lamngan didalamnp juga. Dan

bukan berarti dengan adan5a persamaan tersebut dalam akad

salam mengharuskan adanya persamaan dalam al<ad sharf. Hal ini

boleh terjadi apabila setelah adanp penjelasan p€rsamaan hulfl'rm

salamdan sharf. Dan kondisi ini tdak tetap (babil-

Dalam perkataan Syaikh Abu Hamid terdapat

yang dapat menolak pertan5nn ini. q/ailfi Abu Hamid

mengatakan, "Apabila mengembalikan barang tidak dibolehkan

setelah selesai majelis akadnya, maka tidak mungkin diboletrkan

seperti barang mub54mn dalam akad." Penambahan ini kiran5n

cukup tanpa memerlukan qiyas terhadap musllam {ih. N Muzani

menolak metode persamaan dan qiyas terhadap mu'a5yan bil
'aqad. Penolakannya disini bertujuan unhrk memindahkan akad

dari tempatrya ke ternpat yang lain. Yakni kata ganda 3Bng
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menggabungkan antara sebelum berpisahnya kedua belah pihak

dan setelah berpisahnya mereka.

Adapun barang yang ditentukan sifatrya (al maushul,

menumtnya penolakan disini setelah tafamtq (pihak yang

berhansaksi berpisah) karena adanya illat(alasan dan sebab). Yakni

pembatasan qabadh al<ad sharf setelah berpisahnya kedua belah

pihak. Dan disini tidak terjadi, sehingga tidak sah diqiyaskan. Oleh

karena ifu, At-Thabar memberikan komentamya terhadap

pendapat yang dipilih oleh Al Muzani perihal percamaan antara

yang mub5ryn dan maushuf, bahwa keduanya sama-sama

dibolehkan. Perbedaan keduanya dalam illat-nya.

Dia berkata, "Karena dalam jual beli barang-barang tidak

dibolehkan meminta ganti karena akad berlangsung pada barang

tersebut. Misalnp jual beli mausuf ft dzimmah, tidak dinyatakan

dalam akad ini dibolehkannya meminta ganti. Karena dengan

begitu diharuskan adanya taqabudh setelah berpisahnya kedua

belah pihak. Sehingga mengakibatkan masuknya praktik riba di

dalamnya." Selain ifu, dia menunjukkan tentang perbdaan illat
Dengan keberadan illat yang berbeda membuat qlns yang

ditempuh tdak sah. Wallahu a'lam.

Penilikan dan penelusuran yang tersisa hanya dalil Al
Muzani apabila qi5ns tidak bisa ditempuh sehingga memberikan

hukum dibolehkannya mengganti barang secara mutlak. Mari kita

telusuri pendapat Al Muzani dan pandangannya mengenai hal ini.

Yaitu pendapat 5nng terakhir dari dua pendapat yang disebutkan

dalam nash AqlSyafi'i, menyebutkan tidak boleh meminta ganti.

As5rSyafi'i berkata, "Seperti jawaban dalam al mub29nn " Dan Al
Muzani mentarjih perkataan ini. Unfuk ifu saya menisbatkan

pembahasan yrang berlalu. Diantara orang yang men-tarjihrrya

adalah Abu Ali Al Fariqi murid Al Mushannif, Ar-Ruyani dalam Al
Hilliyyah dan Al Bahr. Dia berkata, "ltulah yang shahih. Pengarang
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kitab AI Uddah menisbatkannya kepada Abu Hanifah, Ibnu Abu

Ashrun dalam Al Intishar dan Al Mu@- Dtegaskan oleh Al

Faurani dan Al Qadhi Husain."

Imam Al Haramain berkata, "Para ulama mengetengahkan

dua pendapat dalam masalah tersebut- Mereka berkata, 'Jika

diharuskan dan dibutuhkan maka akan dikembalikan kepada

maksud meminta ganti barang. Dengan begitu akan tampak bahwa

qabadh yang merupakan rukun akad tidak membolehkan. Atau

tidak ada sebagian kalangan yang menlBndarkan hukum yang

telah disebutkan tentang qabadh. Padahal mengenai hal ini ada

dua pendapat. Hal ini sebagai perbedaan dengan padanan

transaksi salam ini. Misalnya seseomng ynrE melakukan salam

kepada seomng budak perempuan kemudiarL dia mengqabadh

budak perempuan tersebut. Setelah menerfunanya temyata tdak

seperti yang disebutkan sifat atau karakterrya- Tapi apabila orang

yang bersangkrtan puas dengan yang diterirnan3a, maka dia boleh

mengambilnya. Tapi apabila dia keberatan dan menolak budak

perempuan ifu, maka dia bisa mengembalikannya dan tenfunya

mendapatkan gantinya sesuai dengan sif;at dan kuali{ikasi yang

diinginkannya." Akan tetapi yang meniadi pertanyaan, apakah

pihak yang menjalankan akad salam (al mtallam ilaih) hanas

membiarkan budak perempuan yang dikernbalikan kepadan5ra?

Mengenai hal ini ada dua pendapat yang dhrnbil dari dua dasar

yang akan kami paparkan.

Dalam Al Mukhtashar Al Mzani berkata setelah

menceritakan perkataan AqrSyafi'i, "Apabila iual beli 'a5nn dart

as shifat berupa dinar dengan dirham yang dibolehkan meng-

qabadhtya sebelum berpisah, hukumnya sanra- Akan tetapi yang

memsak jual beli setelah berpisahnya para pihak sebelum meng-

qabadh barang, saya menempatkann5n luga dalam hukum barang
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cacat setelah qabadh-" Dia juga berkata, "Dirham dikembalikan
dengan mendapatkan bagiannya berupa dinar."

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Snng lainnya mengatakan,
"Terhadap perkataan 1rang dipilih oleh AI Muzani ada tiga dalil:

l. Apabila kita membolehkan pergantian barang, berarfi
mengembalikan yang cacat dan mengambil gantinlp yang
diinginkan dalam akad. Dengan begihr termasuk meng-
qabadh bamng ganti dalam al<ad sharfsetelah berpisahnya
pihak lrang bertansaksi. Dan hal ini mengandung
kerusakan akad sharfitu sendiri, dengan bqffu
seharusnya fidak boleh. Astrst aikh Abu Hamid
menyinggung komentar yang disampaikan Al Bandaniji,
"Sesungguhnya illat ini lebih berkualitas dan kuat dari pada
yang tiga lagi, lrakni yang disampaikan oleh Imam Al
Haramain dalam perkataannya yang telah dipaparkan."

2. Yarrg ditenhfian dengan qabadh sarna kedudukannya
dengan lang ditentukan dalam akad. Dalilnya, bahwa
dengan begitu barang tersebut bisa ditenfukan sebagaimana
halnya bisa menenfukan yang telah diketahui dengan akad.

3. Dalil yang digunakan Al Muzani dalam perkataan yang
dijelaskan sebelumnya makryra mengandung persamaan
antara sharf mub54an dengan sharf fi dzimmah dalam hal
meminta ganti barang. Sebagai benfuk qiyas terhadap
kemiripan dalam t:nl Aqabudh.

Mengenai hal ini dijawab oleh Aslrsyaikh Abu Hamid dan
sahabat-sahabafuiya atau pengikutrya. Tentang yang Pertama,
bahwa qabadh yang terlaksana adalah qabadh sahih. Dengan dalil
bahwa kedua belah pihak ketika berpisah tidak membatalkan akad.
Dan dibolehkan memegang pemyataan tersebut tanpa ada ikhtilaf
mengenai hal ini. Tapi jika barang tersebut msak, maka yang
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menjamin adalah yang menE qabadlTrya (al qabidh/bhak

menerima) dan statr-rs qabadlnya disini sahih.

Kendatipun demikian, qabadh disini hukumnln boleh dan

tidak mesti atau hams. Artinya jika pihak png bersangkutan ingin

mengembalikan barang, secara otomatis akad menjadi batal.

Karena pembatalan terjadi pada saat itu. Pendapat ini ditambah Al

Mahamili dengan mengatakan kemudian tertangun proses qabadh

kedua yang menggantikan qabadh Pertama tadi. Kedua qabadh

yang terjadi ini akan saling menyrlitkan sahr sama lain. Karena

kedua belah pihak belum berpisah sebelum qabdhitu terjadi'

Adapun mengenai hal yang kedua, batal. Apabila

ditemukan cacat pada barang sebelum para pihak berpisah, disini

telah ditentukan dengan qabadh sebagaimana ditenttrkan dengan

akad. Kemudian barulah diberikan hak meminta ganti barang.

Adapun dalam transaksi barang mubS4an bil aqad hak ini tdak

ada. Karena dengan begifu yang bersanglnrtan b€rarfi meminta

barang yang tidak dibelinya.

Dia berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al Muzani, "Pecah

dengan adanya permintaan ganti saat berada di majelis. Karena

kedua belah pihak sepakat dengan yang dikatakannya, "Kedua

belah pihak berpisah pada saat itu." Demikianlah yang dikatakan

oleh Al Muzani dan bantahan atau jawaban atas perkataann5a'

Anda sendiri, sekiranla merenungkan dan mencermati hal

tersebut, pasti akan mendapatkan jawaban serupa- I(arena mereka

semua mendapatkan Al Muzani yang menyepakati bahwa boleh

mengganti sebelum berpisah dari majelis. Beginilah lrang

disyaratkan setiap orang yang berbicara dalam masalah ini. Point

ini saya dapatkan langsung dalam komentar At-Thabari terhadap

Abu Ali bin Abu Hurairah secara sharih- At-Thabari juga

menyepakati bahwa dibolehkan hukum memegang atau
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menahannya- Sebagaimana halnya boleh menggunakan perkataan

Slnikh Abu Hamid dan ynng lainnya.

Dengan b€itu dia mengharuskan dengan cara itu. Jika
fidak, seandainyra seseorang berpendapat bahwa apabila terdapat
aib atau cacat setelah berpisahnya kedua belah pihak, maka

batalnSn akad disini merupakan poin pembahasan yang hanrs

dikaji. Karena sahabat-sahabat kami menyebutkan perbedaan

pendapat dalam akad salam, yakni ketika barang yang cacat 5nng
tdah diqabadh, apakah yang bersangkutan memilikinya semenjak

dia mag-qabadhtrsa atau tidak memilikinya kecuali setelah

merelakan atau meridhai cacat tersebut? Dari kasus ini mereka
menelurkan berbagai permasalahan yang harus dibahas.

Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Al Haramain, bahwa

dia mengatakan apabila barang dalam shart blah diqabadh,

kemudian setelah ifu tampak atau ditemukan cacat pada barang

sebelum kedua belah pihak berpisah, maka tampaklah bahwa yang

&qabadh bukanlah yang ditentukan sifatnln (al maushuf fi
dzinnahl. Dengan begifu, seakan onmg lnng meng-qabadh
(qabidlil belum mug-qabadlnya Dan semuanya ketika berada di
majelis.

Ini merupakan cacatan atau pengarahan yang diberikan
oleh Imam Al Haramain mengenai dibolehkann5n mengganti
barang sebelum terjadin5n perpisahan kedua belah pihak dari
majelis akad. Abs dasar ifu apabila png bersangkutan telah
menerima atau meng-qabadh barang yang cacat tersebut melalui
akad sharf tanpa mengetahui adanya cacat, maka hendaknya
janganlah dia mengambil atau menjadikan bamng tersebut sebagai

miliknya sebelum mengenai tentang cacat tersebut. Hal ini
berdasarkan salah safu pendapat.
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Apabila kedua belah pihak berpisah dan kondisinya seperti

ini, maka batal akadnya. Alasan mengenai hal ini adalah bahwa

perbedaan dalam barang cacat yang diqabadh apakah menjadi

milik dari semenjak diqabadtfl Atau menjadi miliknSn semenjak dia

meridhai cacat tersebut? Artinya jangan sampai mengambil barang

sebelum mengambil dengan zahimya atau yang tampak pada

barang tapi makna kandungannya. Keanali apabila dalam akad

sharf yang para pihak harus meng-qabadh (bqabudfil tidak bisa

memiliki barang. Maka bqabudh disini sudah berjalan dengan

benar. Dalilnya, jatuhnya hak kepemilikan terhadap barang setelah

meridhai atau merelakannya tanpa ada perdebatan dalam masalah

ini.

Tapi apabila qabadtnya tidak berialan dengan benar, maka

akan membutuhkan qabadh png kedua. Ketika itu tepatlah yang

disebutkan dalam perkataan al ashhab (perrgikut madzhab).

Sehingga tidak ada pertentang antara yang mereka nyatakan

dalam pendapat dengan yang mereka perdebatkan dan tidak ada

larangan tentang ifu. sebab syarat dalam barang ribawi adanla

saling meng-qabadh dari kedua belah pihak yang bertransal<si

(taqabudhl. Dan dalam hal ini telah terladi bqabudh. wallahu

a'lam.

Imam Al Haramain berkata, "Jika anda mengatakan, " Sharf

ifu lebih sempit dari pada uk d y*g lainnya-" Dalam nash qnra'

menyebutkan agar tidak terialin hubungan antam keduanya. Dan

kepemilikan ifu ikatan dan hubungan yang lebih kuat. Kendatipun

demikian, akan tetapi semua perkara yang telah disebutkan

dimaafkan. Adanya informasi atau ilmu sehingga mengetahui

barang yang diqabadhtidak mengalami cacat, merupakan hal yang

cukup berat. Oleh karena itu, Udak disyaratkan untuk ifu, dan akad

dianggap sah dengan berpisahnya kedua belah pihak berdasarkan

bentuk tansaksi ini. Wallahu a'lam.
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Al Qadhi Husain berkata, "Kedua pendapat ifu pada

dasamya saling bertemu. Yakni ka,vajiban !,ang dibayar apabila

dikernbalikan karena adanya cacat, apakah dijadikan seakan tidak
diambil atau tidak? Atau seakan didapati dan kepemilikan hilang.

lalu kepemilikan diperbaharui kernbali dengan cara

merrgembalikan barang? Mengenai masalah ini ada dua pendapat
yang dijelaskan di bawah ini:"

P*htna, apabila al musallan frh dalam akad salam adalah

seorang budak Snng dipekeriakan, kernudian mendapatkan unfung
dan hasil (shullal) dari usahanya, kemudian dia mengembalikann5n

dengan ada cacat, maka apakah hanrs mengembalikan?

Berdasarkan dua pendapat, Al Qadhi Husain berkata, "Jika kita
bahwa kita menjadikannya seakan fidak ada qabdh

dan tidak il, maka disini batal akadnya. Karena telah

teriadi bfam,q antara kedua belah pihak sebelum qabadh dr

majelis akad."

Apabila kita mengatakan bahwa hasil ini adalah milik orang
lain, artinya kepemilikan pada dirinya telah dipertaharui, maka

akad fidak batal. Kedua pendapat inilah 1nng dinukil oleh Al
@hi. Walaupun keduanya telah jelas dari kedua pendapat 5rang

kami ceritakan dari sahabat-sahabat kami, yang menyebutkan

apakah bamng yang cacat dapat dimiliki dari sejak drqabadlf Atau
sernenjak adanp kerelaan menerima cacatrya? Keduan5n tidak
dernikian. Dan kedua pendapat tersebut tidak bisa menjarrrab

pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh 5nng
mengatakan dua pendapat tadi.

Hal ini karena perkataan Al Qadhi menyatakan bah',rya

apabila dikembalikan sahr ganti, dia mengatakan, kepemilikannSa

terhadap barang dari awal. Badal (pengganti barang) atau lnng
setara dengannya membuktikan bahwa pada dasamya kepemilikan
tidak ada di awal. Ini diketahui dengan cara penafsimn dan bukan
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berdasarkan keyakinan. Yang pada dasamya menunjukkan pada

pemyataan bahwa pembatalan mengangkat akad dari aslinya.

Demikian pula halnya dengan kondisi ini mengangkat

hukum qabadh dari asalnya. Sedangkan faktor dan penyebab

lainnya mengangkatnya dari awal. Begih-r juga dengan ungkapan

yang mengatakan, bahwa kepemilikan bisa hilang di awal dan bisa

kembali pada kondisi keduanya. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan

bahwa perkataan Al Qadhi hams dapat dipahami dengan seksama.

Tidak harus membuktikan perbedaan bahwa apabila barang tidak

dikembalikan dan pihak yang bersangkutan merelakan atau ridha

terhadap cacat barang, sehingga dinyatakan mendapatkan hak

kepemilikan atas barang terhitung sejak dia meridhai, atau

semenjak meng: qabadh barang-

Demikianlah perbedaan pendapat atau ikhtilaf menunrt

pendapat yrang lebih shahih Snng disebutkan oleh Al Qadhi salim

terhadap beberapa kesulitan dan permasalahan tentang masalah

ini. Padahal sebenamya yang disebutkannya terhadap orang lrang

mengubahnya pada ungkapan Pertama. Abu Ali Al Fariqi

menyebutkannya terhadap Al Mushannif, dia berkata, "Penyebutan

pergantian barang terhadap 5nng tidak ada barangnya dalam suatu

ka,vajiban tidak boleh. Karena ijma telah menptakan bahwa boleh

mengganti al musllam rth sebelum meng-qabadlnya'"

Dia berkata, "Jika dikatakan, apabila objek yang diqawh
berupa badal (ganti) png harus dibalnr, maka apabila rusak

ditangannya harus membalar harganp. Dan tdak meminta

kembali uang lrang telah dibayamln- Menurut kami,

"sesungguhnya yang menjatuhkan halmlA yang hams dibayar

adalah apabila objek yang digabadh (al maqbudh rusak. Karena

yang bersangkutan meng-qabadhrya sebagai musllam fih darr

bukan karena barang tersebut mentrnjukkannya seperti ifu. Unfuk

ini, apabila pihak tersebut meng-qabadi sesuai dengan sifat barang
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kemudian temyata cacat dan yang bersangkutan merelakan atau

menerima cacat barang tersebut, maka ini dibolehkan."

Kasus diatas bukan memberikan ganti barang yang cacat,

tapi pihak yang menerima cacat tersebut mengambil barang itu
sebagai benfuk hartanya yang harus dibayar, begitu juga ketika

barang tersebut rusak. Maka berdasarkan pendapat shahih lnr
pendapat Al Muzani menyebutkan, bahl,ra tidak boleh menukar

atau mengganh (iMalt setelah berpisahnp kedua pihak. Karena

dengan begrtu barang sudah diqafudh dan menjadi hak milik 5nng
sah setelah berpisah. Dan hal ini tdak dibolehkan apapun

alasann5a.

Adapun yang menyebutkan bahwa masalah tersebut

dibangun atas dasar bahua ynag dimaksudkan adalah

mengembalikan yang menrpakan kalajiban atau beban (dzimmatl.

Ini tidak tepat. Sebab malcsudnya, bahwa yang diambil kedua kali

merupakan badal dari yang diambil di Pertama kali. Mengganti

barang yang telah &qabadh {maqbudh untuk membayar yang

telah ditentukan dalam kewajiban atau beban dan bukan yang baru

dibebankan dan yang dilarang untuk dijadikan objek dalam

transaksi salam merupakan berrfuk mengganti apa yang telah

dikansaksikan. Lalu manakah yang tepah5n?

Ketahuilah bahrara png tendapat pada dzinnah (ker,vajiban

atau yang dibebankan) ditentukan sifatnp lmaushul mengandung

kualifikasi dan makna yang banlnk. Seperti hal ynng samar atau

tidak jelas. Sehingga sulit untuk ditetukan yang harus diserahkan.

Akan tetapi dengan barangnlp dapat diketahui dan iitenttrkan
png dimaksud. Sehingga barang dapat diserahkan sesuai dengan

kev.rajiban yang diakadkan dan sasuai dengan yang ditentukan.

Karena tidak mungkin barang bisa diserahkan hanya begifu saja.
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Apabila seseorang ingin mengembalikan barang mu'a5yan

dan mengambil gantinya, maka dengan begifu telah penenfuan

atau prosgs ta'yrn telah dilakukan. Sehingga barang mu'a54nn

pindah ke barang lainnya. Kalajiban yang harus diba5nr bisa pada

keduanya yang tidak pemah mengalami pergantian. Karena

menggantikan disini karena adanya barang mubS6an kedua

menduduki tempat mubSryan Pertama. Makba iMal

(menggantikan) disini bukan saling mengganti atau menukar- Tapi

yang dimaksudkan disini adalah mengarnbil apa l,ang menempati

tempat Pertama. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Al

Fariqi sudah jelas tampak dan dia juga menyampaikan tentang

pentarjihan pendapat Al Muzani tidak mengamh. Wallahu a'lam-

Menurut kami, berdasarkan lBng shahih adalah

dibolehkannya meminta ganti atau istibdal setelah para pihak

berpisah. Dengan begitu barang dikembalikan dan mengambil

gantinya 5nng tenfunln dilakukan saat berada di majelis- Demikian

pula dengan yang dikatakan oleh Asysyaikh Abu Hamid. Hal ini

disepakati oleh yang disebutkan Al Mahamili dalam perkataannla-

Merryebutkan bahwa keduanp merupakan dra qabadhyang saling

menyrlitkan antara keduanYa-

Hal ini juga ditegaskan oleh Al Ghazali dalam Al l{hulashah

dan Al Baghwi dalam At-Tahdzib. Selain itu, Al Qadhi Husain

menceritakan dalam Ta'liqn5ra dengan memberikan catatan bahwa

tidak disyaratkan kecuali terdapat pada akad Pertama. Tidak

pilihan pada pembatalan dan permintaan pengembalian harga

berdasarkan pendapat ini. Al Mawardi dan hnu Ash-Shibagh serta

yang lainn5n mengatakan, tanpa pengerusakan. Al Qadhi Abu At-

Thayyib berkata, "Yang bersangkutan berhak untuk

mengembalikannya meminta kembali uangnya. Begitu juga Ar-

Ruyani dalam Al Bahr, menyebutkan bahwa dia berhak unhrk

membatalkan akad-"
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Sedangkan lbnu Ar-Rifa'ah lebih condong kepada pendapat

AI Mawardi mengenai hal ini tanpa menyatakan sikap tawakkuf.

Dinukil dari pengarang kitab At-Tatimmah. Karena ma'qud 'alaih

(objek yang ditransaksikan) tetap menjadi beban atau tanggung
jawab yang harus dibayar (dzimmahl sebagaimana halnya

musallam fih iil<a dikembalikan karena sebab adanya cacat. I alu

disebutkan bahwa dia membenfuk kerangka pendapat sang Imam.

Adapun kami membolehkan ibdaldisini adalah berdasarkan bahwa

barang tersebut merupakan hak milik dengan adanya qabadh.

Selama kepemilikan barang cacat tersebut dengan cara qabadh

maka tidak mungkin tetap menjadi kewajiban atau beban. Padahal

pendapat yang paling shahih adalah yang dikatakan Al Maunrdi
dan hnu Ash-Shibagh dan yang ditegaskan oleh Ibnu Abu Ashran
dalam Al lntishar. Wallahu a'lam.

Jika kita mengatakan pendapat yang lain, maka harus

dipilih antara merelakan barang yang cacat dan

mengembalikannya, yang mengakibatkan batalnya akad. Dan
mendapatkan uang yang dibayar kembali seperti dalam akad shar{
mub34nn. Maka apabila yang bersangkutan ingin memegang

sebagiannya dan mengembalikan sebagian yang lain- Dalam

masalah ini ada dua pandangan yang disebutkan dalam Ta'liqu
hnu Abu Hurairah. Salah satunya, tidak ada jalan untuk itu. Dia
juga mengatakan ini pendapat yang paling kuat. Kedua, boleh

berdasarkan pendapat yang membedakan fuansaksi.

Diantara sahabat kami ada yang mengatakan satu kata

tidak ada jalan untuk melakukan hal tersebut. Dua hal ini adalah

dua pandangan dalam pembolehan mengembalikan sebagian

apabila barang 5rang ditransaksikan cacat. Dan kedua poin ini pun
cukup aneh. Karena saya tidak menemukannya kecuali dalam

Ta'liqu Abu Ali At-Thabari dari Abu Hurairah.
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Hal ini apabila yang barang adalah keseluruhan barang'

Tapi jika yang cacat hanya sebagiannya saja, dan dapat dilamin

bahwa cacat fidak mengeluarkannln dari jenis- Karena para

pengikut atau asrlabah berstrllrta yang lainnya membangun dua

pendapat, diantara mereka adalah Asy-syaikh Abu Hamid dan Al

Qadhi Al Mahamili berdasarkan dua pendapat. Jika kita

mengatakan bahwa dalam kasus tersebut dibolehkan meminta

ganti. Disini yang bersangkutan berhak mengembalikan kadar atau

ukuran yang cacat dan meminta kembali ganti yang bagus. Hal ini

telah disebutkan juga oleh Al Mahamili.

Dalam ungkapan mereka menyebutkan bahwa pihak

dirugikan fidak boleh mengembalikan semuanya. Hal ini

ditegaskan dalam Talqinu Abu Ali Ath-Thabari. Maka apabila

orang yang bersanglartan menemukan sebagian barang baik

sedangkan sebagian buruk. Maka dalam hal ini dia Udak berhak

mengembalikan yang bagus. Adapun terhadap barang yang bunrk

atau jelek itu ada pilihan yang diberikan. Yakni apakah memilih

merelakan cacat tersebut atau meminta gantinya- Pendapat ini

sesuai dengan apa yang kami ketengahkan tentang tidak adanya

pilihan apabila keseluruhan barangnya cacat-

Menurut kami, dibolehkan meminta ganfi barang. Dan kami

mengatakan, "Bagr pihak tersebut tidak ada hak unfuk meminta

ganti apabila semua cacat. Ini dinukil dari ttrlisan Salim

Ad-Darami dari Syaikh Abu Hamid y*g mengatakan disini kondisi

lebih diutamakan. Karena memilih untuk menahan barang tidak

ada komentar mengenai ini. Tapi jika yang bersangkutan memilih

untuk mengembalikan l,ang cacat, sa5a memandang bahwa unfuk

mengembalikan semua barang ihr, menrpakan haknya- Walaupun

sebenamya boleh mengembalikan sebagian barang yang cacat

saja."
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Menahan barang yang bagus (salini dibangun atas dasar

perbedaan foansalisi- Kami mengatakan, "Transaksi yang

mengakadkan sebagian barang, boleh mengembalikan atau

memulangkan kadar atau bagian yang cacaVrusak- Menahan

barang yang bagus dan memilih antara tiga perkara: menahan

seluruh barang dan mengembalikannya, menahan sebagian barang

dalam pendapat yang sama. Begihr pula png dibangun oleh Asy
Slaikh Abu Hamid, Abu Ali At-Thabari, Al Mahamfi, Al Mawardi,

AsySyasyi dan Al Baghwi."

Jika 5ang bersangkutan menahan barang 5nng bagus maka

dia menahannya dengan bagiannya saja, menurut safu pendapat

yang sama. Al Maharnili berkata, "Karena cacahya dari jenisnya.

Mengenai pengamatan ini perlu diperhatikan, karena bisa terdapat

dalam bagian 1nng lain. Msalnya apabila sebagian barang yang

bersamanya mengalami kerusakan setelah berpisahnya kedua

belah pihak. Mengenai hal ini ada tiga bagian yang dikumpulkan

oleh Asy-Syafi'i dalam Al Mukhtashar dan diringkas oleh al ashhab

(sahabat-sahabat pensikut madzhab). Pertama, harus

menggantikan bagian lnng rusak. Kedua dan ketiga perkataan

tentang pembedaan antara transaksi."

Berdasarkan suafu pendapat tidak ada hak

untuk menggantinlra- Tapi iika lang bersangkutan ingin

mengembalikan semuanla, maka hams meminta uang yang

dibayamya kembali. Dan boleh juga kalau dia merelakan atau

meridhai semua harga png telah diba5ar. Maka memilih disini

antara dua hal. Mengenai perkataan pengembalian bansaksi, jika

dia mau boleh mengerrrbalikan sebagian dan menahan sisanya

dengan membayar bagian tersebut. Dan jika yang bersangkutan

menginginkan unhrk mengembalikan semuanya atau menahan

semuanya, maka dia berhak memilih antara tiga hal. Wallahu

alam.

s34 ll ,U uoj^u'SloahAl Muhadzdzab



Cabang: Jika cacat barang tampak setelah berjalannya

al<an sharf (setelah difukar) dan setelah nrsaknSn barang yang

diqabadlnya barang yang cacat, ini disebutkan dalam At-Tahdzib,

bahwa apabila kita membolehkan meminta ganti, maka yang

bersanglnrtan didenda atas barang yang rusak bamlah meminta

ganti. Tapi kalau kita udak membolehkan meminta ganti barang.

Maka apabila jenisnya berbeda, maka harus meminta ganti harga

yang telah dibayar sesuai kerusakan atau cacatnla-

Tapi apabila jenisnya salna, maka atas tiga poin ifu, yakni

yang dinukil dalam sharf mubyyani dan pendapat png paling

shahih dalam hal itu adalah yang mengambil ganti (a/ urcfi-

sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dalam sharf

mu'a54nn berbeda dengan png dinyatakan oleh banyak orang'

yang akan anda ketahui nantinya inqn Allah.

Al Mawardi menyebutkan bahwa apabila seseomng

membeli satu dinar lalu meng-qabadlmsa, kemudian dia

mendapatkan cacat setelah msak, maka apabila dia membeli

barang tersebut dengan jenisnya tidak boleh merujuk dengan urcyi

(kerusakannya). Dan dengan tanpa jenisnya ada dua hal- Mengenai

hal ini akan dipaparkan dalam kansaksi sharf mub3tyan. Kemudian

dia mengatakan setelah itu sebagai komentar atas dilarangnya

mengambl, al ursy (lang rusak). Maka apabila yang bersangkutan

mengembalikan dinar yang cacat atau !/ang sejenisnya atau

mengembalikan uang yang telah dibayar yang tidak ada misalnya,

hal ini perlu dicermati.

Maka apabila yang bersangkutan mernbeli sahr dinar yang

telah tampak aib atau cacatrya, maka dia tidak berhak untuk

meminta gantinya. Tapi apabila dia membelin5a karena beban atau

kewajiban tanpa ada penentuan barang, apakah dia boleh merujuk

dan meminta gantinya yang bagus? Mengenai hal ini ada dua

pendapat yang disebutkan. Maka pahamilah Al Mawardi
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mengenai larangan mengambil al urcypada barang yang satu jenis.

Dan letak terjadinya perbedaan pendapat mengenai hal ini dalam

dua jenis. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam akad sharf

mub54nn. Wallahu a'latn.

Hal itu kebalikan dari yang disampaikan oleh pengarang

l4tab At-Tahdzib, menyebutkan bahwa ini semua masalah yang

ada dalam pembahasan kitab. Yakni akad shart fr dzimmah. Yang

juga berlaku pada masalah apabila salah safu barang yang

ditansaksikan ditentukan sifahryra (maushul dan yang lainnya

mubSyan. Maka apabila kedua barangnln S?rr&SoIn? mubygani,

telah dilelaskan oleh Al Mushannif dalam At-Tanbih. Tapi fidak

disebutkan disini. Ringkasan perkataannya bahwa akaid sharf dua

bagian. Yaitu perfukaran mata uang (sharfu an naqd) dengan yang

lain jenisnya seperti dirham dengan dinar. Cacahya bisa dari jenis

yang Pertama. Apabila cacat tersebut dari lenis yang lain, baik

pada keseluruhannya atau sebagiannya. Maka jika cacat pada

keseluruhannya, apabila seseorcmg membeli sejumlah dinar

kemudian png keluar temyata tembaga, mengenai hal ini telah

disebutkan dalam nash AqlSyafi'i bahwa akadnya batil.

Pendapatn5ra ifu dikuu oleh sejumlah pengikutrya seperti

Slraikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu At-Ta5ryib, Al Mahami dalan N
Majmu', At-Tajid dan Al Mujarml Al Mawardi, hnu Ash-

Shibagh, Ar-Ruyani, AqlSyasyi dan 3nng lainnya. Dari Abu Ali At-

Thabari dalam Al lfshahdia mengatakan, diantara sahabat-sahabat

kami ada yang mengatakan, "Jual belinya shahih dan terhadap

akad ini diberikan l<hi5nr (hak memilih). Sebab akan ditentukan

dengan barangnya. Ini adalah riwayat Ahmad yang berbeda

dengan nash Asy-S5nfi'i- Walau Asy-Syafi mengatakan dalam kitab

srlal(perhrkaran) dalam Al Umm."

Jika dari sebelumnya dia pembeli melihat barang tersebut

temyata tembaga atau suahr bahan selain perak, maka jika si
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pembeli menerima bamng yang berteda dengan yang ingin

dibelinya. Maka jual belinya disini batal. Al Qadhi Abu At-Thayyib

berkata, "Nash ini membatalkan semua yang diriwayatkan atau

ditakhrijkan. Dikatakan Ar-Rafi'i, "lni apabila barang memiliki

harga, kalau barang tersebut tidak berharga maka terdapat ikhtilaf

mengenai masalah ini."

Dan dalam madzhab Ahmad ada riwalpt ketiga, narnun

lemah. Dari Ahmad menyebutkan bahwa al(adnp shahih lazim.

Tidak ada hak bagi yang bersangkutan trntuk mengembalikan dan

pendapat ini sangat ia;f:,. Wallahu a'lam.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "A$rS!Efi'i fidak hanla

membatalkan jual beli dengan adanya pertedaan kecuali hanp
dalam tempat atau kondisi ini. Dan Al Qadhi Husain menjadikan

adanya ikhtilaf dalam hal ini terdapat dua pendapat png aneh-

Atau dia terlalu luas dalam menyebutkan. Mengenai masalah ini

ada banyak contoh Snng dikumpulkan dalam contoh-contoh yang

melahirkan perbedaan pandangan, ungkapan dan pengisyaratan-"

Diantara contoh-contoh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Apabila seseorang berkata, "Saya menjual kepada Anda

bughal (binatang hasil perkawinan kuda dan keledai) tetapi

yang keluar malah keledai. Dan bughal merupakan jenis

yang menyerupai keledai yang ada di Thabristan."

Apabila yang bersangkutan membeli pakaian Srang terbuat

dari katun (kapas), temyata bukan katun brpl lattan (dari biii

rami). Dinukil Abu Hamid, Ibnu Ash-Shibagh dari sahabat-

sahabat (pengikut madzhab) atau barang tersebut diminta

jenis gr.z (kain sutera) tapi yang keluar katbn, karena katbn
yang masih mentah mirip dengan sutera (qad- Hal ini

dikatakan oleh Al Qadhi Abu At-Tha1yib.
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o Apabila ingin membeli bafu cincin yang terbuat dari

mutiara, tapi ternyata yang keluar hanyalah tersebut dari

kaca. Dinukil oleh Al Jarni dari Asy-Syafi'i.
o Jika seorang pela3nn atau pemuda ingrn membeli seorang

budak perernpnn (perrbartu/iar8nhl. Hal ini dikatakan

oleh Al Maurarrdi dalam baris terakhir pada bab riba. Dalam

masalah ini sernuanya jual belin5n batal berdasarkan

pendapat madztrab. Tentang hal ini telah dijelaskan

ceritanya. Sisi 3Bng disampaikan dalam cerita pengarang

kitab Al lfshah, yang apabila akad berjalan dengan lafazh
jual beli. Tapi jika berjalan dengan lafazh sharf, maka

akadnya batal sebagaimana yang disebutkan dalam

pendapat !/aql disepakati. Karena jual beli mata uang

dengan tembaga tidak mencakup narna perhrkaran

(sharfiberntl<ann mata uang). Wallahu a'lam.

Jika kita merrgatakan keabsahan hukumnya, Al Qadhi
Husain menjawab, hulnrmnya sama dengan hukum apabila cacat

barang dari jenis barang tersebut. Maka apabila yang bersangkutan

merelakan cacat itu, rnaka dia boleh mengambilnya. Tapi jika dia

mengembalikannya, rnaka batallah akadn5n dan dia boleh

mengambil apa yang telah dibayamSn. Tidak berhak meminta

ganti dalam masalah seperti ini. Karena hukumnln

batal dengan syarat harus terdapat pertedaan jenis. Tapi jika anda

melihat kalau terdapat perbedaan padahal jenis barangnya salna,

maka dalam hal ini tdak batal.

Misalnya apabila seseorang ingin membeli beberapa dinar

Maroko temyata yarE keluar dinar Syarqiyah. Atau menginginkan

barang berupa emas merah tapi yang keluar kuning, atau ingin

pakaian harui tapi terryrata bukan harui. Hal ini dipaparkan oleh

Al Mawardi. Beberapa masalah ini telah disebutkan oleh Al
Mushannif dalam bab jual beli mishrah, dalam hal ini dia
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menyebutkan

menyebutkan

poin,1 penting. Dan Al Qadhi Husain

perkataan. Kemr.rngkinan besar dia

membuktikan apa yang diceritakan penulis kitab .4/ Ifshah dalam

satu kata.

Dalam kitab Al Kifayah karangan Ibnu Rifa'ah terdapat

keraguan dalam penukilannya dari Abu At-Tha1ryib dan Al

Mawardi membolehkan dengan seluruh harga atau sebagiannSa-

Dia mengatakan dari Al Mawardi bahun menlntakan

membolehkan sebagian. Dan dari Abu At-Thayyib bahwa dia

meriwayatkan ikhtlaf tentang ini. Yang menggabungkan yang

dibangun dari menghilangkan perbedaan antara bagian-bagian

yang disebutkan.

Adapun pertedaan pendapat antara Abu At-Tha1ryib dan Al

Mawardi bukan dalam bagian ini. Akan tetapi dalam bagian lain

yang akan dikemukakan. Hal ini apabila kondisi kerusakan atau

cacatrya pada keseluruhan barang. Tapi kalau Srang cacat atau

yang rusak hanln sebahagiannya, maka seharusnya bukan dari

jenisnya. Contohnya, apabila seseorang ingin membeli beberapa

dirham dan temyata dia mendapatkan sebagiannya tembaga, maka

jual beli tembaganya batal sebagaimana lnng disebutkan

sebelumnya. Sedangkan sisanya ada perkataan Snng menlntakan

membedakan

Menurut kami, fldak ada perbedaan antara batalryn

bansaksi pada sehrtrh baEan barang yang rusak dan

mengembalikan total harganya. Menurut kami, harus dibedakan

antara yang baik atau bagus, maka harus ditahan sisan5ra, lalu

dengan apa yang bersangkutan menahannln? Masalah drini
mengenai al<ad sharfun naqd atau pertukaran mata uang dengan

yang bukan jenisnya. Apakah yang bersangliltan menahan sisan5n

dengan bagian harganya atau seluruhnya?

dua

dua

Al Majmu'SluattAl Muhodzdzab ll SSg



Mengenai pertanyaan diatas ada dua pendapat yang

oleh Al Qadhi Abu At-Thalyib, Al Mawardi dan yang

lainnya. Kedua perkataan atau pendapat tersebut diluar gambaran

pembedaan atau perrisahan fuansaksinya- Karena menurut
pendapat yang paling shahih (al ashahl lang bersangkutan

mengambil barang sesrrai bagiannln saja. Dengan demikian dia

mempunlni hak unfuk mernilih atau khiyar. Karena hansaksi telah

berpisah. Diantara ulama Snng men3ntakan hal ini adalah Al Qadhi
Abu At-Tha5ryib dan Al Maurardi.

Kendatipun cacat jenis barang Snng difuansaksikan seperti

cacat retakn5ra perah atau buruknya kualitas bahan dan

sebagainya. Dalam hal ini jual belinya shahih sebagaimana lnng
disebutkan dalam At-T;anbih. Kemudian bisa ladi cacat atau aib

tersebut tampak sedangkan barangnya yang cacat tetap atau

tersisa atau setelah rusalmya barang. Maka apabila tampak cacat

dan barang yang cacat tersebut tidak bisa hilang, maka yang

bersangkutan mempunyai pilihan antara mengembalikan dan

meminta kembali uang harga pembayaran atau menerima dan

merelakan cacat barang itu. Ini dicanfumkan dalam nash Asy
S5afi'i dan pengikut madzhabnya. Dalam pemyataannya dia

menjatuhkan hukum ndd (mengembalikan barang) dan batalnya

akad.

Selain itu, merurutnya pihak yang bersangkutan Udak

mempunyai hak untuk meminta ganti dan tidak pula dimintakan
gantinya, pendapat ini satu kata. Baik ifu terjadi sebelum

berpisahnya kedua pihak atau setelah berpisah. Yang jelas status

atau objek akad telah ditentukan. Pengikut madzhab atau sahabat-

sahabat sepakat dalam hal ini. Dan pihak yang berhansaksi tidak
boleh mengambil ursydari barang rusak. Karena ursybdak dapat

dimiliki jika barang bisa dikembalikan. Hal ini dikatakan oleh Al
Mawardi dan yang lainnya. Dan pembahasan ini ada poin yang
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membahasnya. Insyallah akan dikemukakan dalam rincian-rincian

dan hukum-hukum bab pengembalian barang cacat.

Madzhab Ahmad dalam bagian ini menyebutkan bahwa

boleh mengambil ursyket:rka berada di majelis. Yang seharusnya

berada dalam sharfun naqdi (perhrkaran uang) dengan yang beda

jenis. Dan tidak dibolehkan setelah selesai majelis keanah urcy

tersebut di selain harga bamngnya.

Jika hal tersebut ditetapkan, maka apabila cacat barang

terdapat di seluruh bagian barang, maka yang bersangkutan

mempunyai pilihan antara mengembalikannya dan merelakan

cacatrya barangnya. Sehingga apabila cacat barangnya sebagian,

pihak yang bersangkutan boleh mengembalikan seluruhnya karena

adanya cacat dalam transaksi. Hal ini diceritakan oleh Al Ghazali

dalam Al Wasith dalam masalah dua budak, yang tidak

dikembalikan kecuali apabila keduanya telah ditentukan. Seputar

masalah ini akan saga bahas insya Allah dalam bab pengembalian

cacat barang.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pihak tersebut berhak

unfuk mengembalikan yang cacat dan menahan yang bagus? Asy
Syafi'i mengatakan hal tersebut dalam bab sharfdi kitab AI Umm.

Dia mengatakan apabila yang bersangkutan ingin mengembalikan,

maka hendaknya dia mengembalikannln semua yang dijual.

Karena itu masih merupakan dalam safu tansaksi. Namun,

perkataan ini masih disangsikan karena dengan begifu fidak

membedakan jenis barisaksinya.

Mengenai hal inilah yang ditegaskan oleh AsySSraikh Abu

Hamid dalam masalah dua budak. Dan mayoritas sahabat-sahabat

pengikut madzhab menyebutkannya dalam pentakhrijan mereka

pada dua pendapat yang membedakan transaksi. Akan

disampaikan penekanan dan perhatian Snng lebih dalam bab
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mengembalikan barang yang cacat bahwasanya yang benar atau

yarry shahih adalah dengan tidak memberikan perbedaan disini.

Walaupun pendapat yang shahih bahwa transaksi itu
berbeda. Perbedaan pendapat disini walaupun mengeluarkan

ikhtilaf, tapi yang shahih sebenamya tidak shahih. Menurut kami,

kansaksi itu tdak terbagi-bagi. Setiap pihak mempunyai hak untuk

memilih antara dua hal apakah ingin menahan seluruh barangnya

atau mengembalikannya. Menurut kami harus dibedakan. Selain

itu, menurut kami juga harus diberikan pilihan dengan bagian yang

didapatnya dari harga. Sehingga yang bersangkutan mempunyai

hak untuk mengembalikan cacatrya, atau menahan yang bagus

dengan membayar bagian yang bagus tersebut. Kami mengatakan

yang bersangkutan boleh memilih semua harganya dan tidak harus

mengembalikan barang yang cacat tersebut. Karena dengan begifu

pihak yang bersangkutan mengembalikan sesuatu selain harga.

Dan ini hal 1lang sia-sia. Sebab kepemilikannya terhadap barang

tersebut lebih baik baginya dari pada mengembalikan barangnyq.

Hal ini disampaikan oleh Al Qadhi Abu At-Taryib.

Dalam lafazh ini tidak ada penjelasan, apakah fidak

diperbolehkan memisahkan barang yang cacat, dengan

mengembalikan semua yang dibayarkan memjuk kepada pendapat

uiama yang rnengatakan diperbolehkan? Karena adanya cacat

pada barang tersebut. Atau dia hanya diperbolehkan

mengembalikan yang cacat dan tetap membeli barang yang bagus,

sebab akad telah sah sebelumnya? Jika dikembalikan, maka

barang yang dikembalikan tidak dibayar. Ini berbeda dengan jika

akad dibedakan di awal. Namun di sini tidak ada pemyataan ser,ua

menyewa.

Pendapat pertama adalah pendapat Syaikh Abu Hamid dan

Al Mahamili dalam kitab Al Majmu'serta Al Jurjani yang juga

berpendapat demikian.
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Adapun lafazh kedua adalah kesimpulan dari pendapat Al
Mahamili dalam kitab "At Tajrid." Dia berkata, "Jika akad

dipisahkan, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang

cacat dan tetap membeli barang yang bagus dengan meminta
kembali sebagian yang telah dibayarkan, dalam satu pendapat.

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Mawardi dan penulis

kitab At Tah&iib.

Sedangkan pendapat Imam Ar-Rafi'i mendekati pendapat

mereka.

Hal ifu sebagaimana yang telah disebutkan dalam cabang-

cabang permasalahan yang lain tentang mengembalikan barang
yang cacat, dan ini lebih mendekati.

Berdasarkan pendapat yang pertama, maka pembeli diberi

dua pilihan, terutama mengembalikan semuanya, atau tetap
membeli semuanya, dan tidak diperbolehkan dipisah unfuk alasan

cacat ini.

Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua, maka dia

diberi tiga pilihan; yaitu, mengembalikan semuanla, tetap membeli

semuanya, atau mengembalikan yang cacat dan membeli yang

bagus dengan meminta kembali sebagian yang telah

dibayarkannya, seperti yang dijelaskan secara gamblang oleh Al
Mawardi dan AI Mahamili.

Al Ma',,rardi berkata, 'lJika ada yang mengatakan, "Apa

bedanya antara pendapat ini, di mana pembeli dapat meminta
kembali sebagian yang dibayarkannya dalam safu pendapat, dan
antara apabila ada cacat pada barang, kemudian dipisahkan dari
sejenisnya sebelum penjual dan pembeli berpisah. Sebab semua

ada tempatnya dengan semua ada harganya. Adapun jual beli yang

dibatalkan adalah pada barang yang cacat, dan tetap membeli

barang yang bagus agar sama-sama berunfung.
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Jika ada yang mengatakan, bahwa penjual mengambil

semua uang yang dibayarkannya, sedangkan barang yang cacat

dikembalikan, maka akad jual belinya batal. Namun tidak

demikian, jika cacat itu terjadi bukan pada barang sejenis, sebab

dalam hal itu jual beli telah batal. Karena, ihr penjual tidak

diperbolehkan mengambil semua yang dibayarkan.

Namun dalam salah satu dari dua pendapat diperbolehkan

unfuk membeli barang yang bagus dengan semua harga itu-

Perbedaan pendapat ini telah disebutkan oleh lebih dari satu

sahabat Imam Asy-Syafi'i. Dan, ini tidak berhubungan secara

khusus dengan jual beli dan riba. Hal ini seperti png terjadi pada

kasus jual beli dua orang hamba sahaya, jika pada salah satunya

terdapat cacat, lalu pembeli ingin mengembalikan yang cacat dan

tetap membeli yang baik, maka tidak mungkin penjual menahan

semua pembayarannya, karena cacat yang tidak diketahui oleh

pembeli. Ini berbeda dengan akad yang dari awal sudah dibedakan,

misalnya, jika seseorang membeli seorang hamba sahaya, dan

seorang yang merdeka. Dalam hal ini tidak mungkin disafukan

antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya-

Demikian juga jika seseorang membeli dua orang hamba

sahaya, kemudian terjadi cacat pada salah safunya, dan kita

mengatakan akad ini dibedakan, maka penjual hanya dapat

menerima bagiannya dari harga hamba sahaya yang terjual

berdasarkan pendapat yang masyhur, sebagaimana yang telah

disebutkan oleh penulis buku ini dan ulama lainnya.

Penulis kitab At Tatimmah meriwalntkan satu pendapat

yang lemah, bahwa dalam hal ifu ada dua pendapat juga. Ulama

yang berpendapat demikian, barangkali karena melihatnya dari sisi

jual beli. Namun pendapat ini tidak dianggap. Kesimpulannya,

pembeli hanya membayar yang baik dari dibelinya, dan tidak

membayar yang cacat. Adapun larangan membedakannya atau
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memperbolehkannya, dan membaginya, maka hal ini seperti yang

telah dibahas sebelumnya. Tetapi saya tidak melihat ulama yang

menyatakannya secara gamblang, kecuali apa yang dapat saya

pahami dari perbedaan pendapat para sahabat Imam AsySyafi'i,
seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.

Permasalahan transaksi jual-beli mata uang tertenfu
dalam dua jenis:

Bagran kedua: Jika terjadi transaksi jual beli mata uang

seperti dirham dengan dirham, atau dinar dengan dinar, lalu pada

fuansaksi tersebut ditemukan aib pada sebagian barang yang

diperdagangkan atau bahkan pada seluruh barang tersebut, maka

dalam kasus ini seandainya aib tersebut ditemukan pada

keseluruhan barang, maka perlu dilihat kembali apakah aib ifu
berasal dari safu jenis barang tersebut atau dari jenis lainnya; jika

aib atau kerusakan yang terdapat pada barang tersebut ifu safu

jenis, harus diperjelas apakah aib atau kerusakan itu diketahui

sebelum pemakaian barang atau sesudahnya. Dalam hal ini,

terdapat empat permasalahan pula, yaifu sebagai berikut:

Masalah pertama: Seandainya pada sebagian barang

terdapat kerusakan, seperti seseorang membeli dirham dengan

dirham, atau dinar dengan dinar, lalu terdapat kerusakan pada

sebagian bamng tersebut, menurut Al Qadhi Abu Ath-Tha3ryib

yang juga penulis A4rSyamil, transaksi jual beli seperti itu Udak

sah (batal), meski aib dari barang itu berasal dari jenis barang ihr

sendiri atau sebaliknya, karena ifu sudah termasuk dalam kategori

riba. Selain itu, hal itu sama saja dengan menggabungkan satu

jenis barang yang bagus dan yang rusak dalam sebuah hansaksi,

sehingga nilai harga menjadi sama, baik itu barang yang bagus
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atau pun yang rusak sesuai dengan jumlah harga nominal dari

barang tersebut sehingga menimbulkan perbedaan jenis barang,

sebagaimana yang terdapat dalam kaidah jual beli kurma kemasan.

Pemyataan Al Muhamili dan Al Mawardi pun menimbulkan

perdebatan, karena mereka berdua menyatakan, bahwa transaksi

jual beli sedemikian harus dibedakan; seperti sebelah pihak

memegang harga jual dengan mencicil dari seluruh harga yang ada

dengan safu akad transaksi, karena dalam jual beli mata uang

dirham dengan dirham atau dinar dengan dinar, lalu hanya sebelah

pihak yang memegang total harga keseluruhan, maka itu telah

termasuk dalam kategori riba.

Dua pemyataan mereka ifu menunjukkan bahwa akad

kansaksi jual beli itu sah karena diiringi dengan pembedaan akad

kansaksi. Demikian juga halnya dengan syeikh Abu Hamid, meski

dia tidak menjelaskannya secara detail terhadap masalah ini,

narnun dia telah menyatakan dalam safu ucapannya, "bahwa

barang sejenis atau pun dari jenis yang berteda sama saja dalam

pandangan hukurn, sehingga ditetapkan bahwa hukum tansaksi
seperti ifu sah."

Dalam kitab .4/ Mujarrad, Abu Hamid juga mengatakan

bahwa jika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli mata

uang, baik dari safu jenis tertenfu atau pun dari dua jenis yang

berbeda, maka tiada perbedaan akad transaksi dalam kedua

bentuk bansaksi ini. [-alu Abu Hamid berkata, "Jika dalam

transaksi ifu terdapat aib pada sebagian saja, maka akad transaksi
jual beli harus dipisahkan atau dibedakan."

Demikian juga halnya dengan apa yang telah dikemukakan

oleh Al Jurjani di dalam l<r/tab Al Mubyah, "Setiap pemilik barang

yang akan diperdagangkan harus menggunakan akad tertenfu jika
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temyata pada barang-barang tersebut ditemukan aib atau

kemsakan."

Kami menegaskan -satu dari kedua pendapat diatas-
bahwa dalam menyikapi permasalahan jual beli seperti itu
sebaiknya dibedakan perjanjian hansaksi ketika terjadi
pengembalian terhadap barang yang rusak. Pendapat pertama

mengatakan bahwa pihak pertama (pembeli) memegang sisa dari
total harga jual barang secara keseluruhan. Pendapat kedua

mengatakan bahwa pihak kedua (penjual) dapat menyicil dengan

cara mengembalikan sisa harga jual dari barang yang rusak
terhadap pihak pertama (pembeli).

Benfuk dari tuansaksi riba muncul jika terjadi jual beli satu
jenis mata uang yang sama, lalu sebelah pihak memperoleh hasil

berbentuk cicilan dari harga tansaksi tersebut, dengan tujuan agar
tidak terdapat bunga dari harga jual tersebut. Dalam hal ini penulis

Al Bayan mengaplikasikan salah safu dari dua pendapat di atas,

sementara Ibnu Ash-Shabbagh menegaskan bahwa kansal<si

seperti itu fidak sah atau batal. Ada pula pendapat lain, lraihr
pemyataan dari Abu Hamid bahwa dia sefuju akan dua pendapat
sebelumnya (penulis Al Balnn dan hnu Ash-Shabbagh), demikian
juga dengan yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-
Tha5ryib beserta para pengikutnya, bahwa mereka sependapat

untuk memasukkan fuansaksi jual beli mata uang sebagaimana

yang telah dipaparkan di atas ke dalam kategori kaidah bansaksi
kurma kemasan (kurma Snng telah di packing).

Banyak pendapat yang memperhatikan apa saja yang dapat
dijadikan dasar unfuk membedakan akad transaksi secara umurn,
tanpa menilik terhadap akad transaksi itu sendiri secara khusus,

bahwa tansaksi jual beli mata uang ifu termasuk dari bagian
kaidah jual beli kurma kemasan (packing). Tiada lagi pendapat lain
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kecuali pendapat yang jauh dari titik permasalaharn ini

sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al Faurani dan lainnya

tentang masalah kaidah jual beli kurma kemasan (packing), bahwa

perbedaan jenis atau sifat dari barang yang diperjual belikan tidak

memiliki pengaruh terhadap akad transaksi yang dilakukan,

sementara madzhab menyatakan sebaliknya.

Di sisi lain, Al Muhamili berserta mereka yang mencoba

unfuk menegaskan hukum jual beli mata uang ini memberi syarat

bahwa mata uang diperjual belikan harus sahr jenis, seperti yang

telah diterangkan dalam kitab "AI-Lubab", demikian juga yang

tercanfum dalam kitab "Al Mujarrad", bahwa memperjual belikan

antara emas png bagus dan yang menengah tidak diperbolehkan,

dengan demikian muflak adanya larangan unfuk memperjual

belikan antara barang yang bagus dan yang jelek (rusak), kecuali
jika akad transaksinya dibedakan.

Namun jika kedua jenis barang tersebut (yang bagus dan

yang rusak) telah bercampur dan tidak dapat atau pun sulit untuk

dibedakan, maka transaksi jual beli atas barang-barang tersebut

diperbolehkan sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis At-
Tatimmah dan At-T:ahdzib dan kita ulas lebih dalam lagi pada bab

berikutorya, insya Allah. Namun dalam hal jual beli jenis barang

makanan khususnya, atau yang berkaitan dengan makanan dan

uang, hal tersebut masih dibutuhkan penjelasan yang lebih

mendalam lagi, seperti yang telah ditetapkan oleh penulis At-
Tahdzib.

Sementara ifu menurut Ar-Ruyyani, dia mengatakan bahwa

barang yang rusak atau memiliki aib dan bukan dari jenis barang

tersebut harus dipisah. [-alu dia berkata, "Dalam madzhab,

transaksi seperti ifu yang dilakukan dengan menggunakan satu

akad adalah batal (tidak sah), lain halnya jika dalam transaksi itu
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digunakan dua akad (perjanjian jual-beli) seperti yang telah

disepakati oleh Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib dengan memisahkan

barang yang memiliki aib/kerusakan, atas dasar itu dia

menegaskan untuk membedakan akad dalam transaksi, dan itu
juga telah disepakati oleh Abu Hamid, namun aku (penulis) tidak

mengetahui secara pasti apakah pendapat tersebut ditegaskan

dengan sengaja atau pun tdak. Insya Allah pembahasan ini akan

ditelaah lebih dalam lagi pada pembahasan kaidah jual beli kurma

kemasan (packing). Wallahu a'lam.

Pemyataan Abu Hamid yang berkata, "Dengan demikian

hukum dalam jual beli seperti itu dapat dipilih oleh kedua belah

pihak, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas", meski

aiblkerusakan pada barang tersebut disebabkan oleh jenis barang

ifu sendiri atau pun ynng lainnya. Jika kerusakan ifu berasal dari

barang ifu sendiri, maka pembeli berhak unfuk memilih, apakah

barang itu hendak dikembalikan atau diterima secam keseluruhan,

dan dalam pengembalian barang yang rusak kemudian hanya

menerima barang yang bagus. Ini merupakan keistimeuraan

transaksi seperti yang telah dipaparkan sebelumn5ra, karena

memang tdak ada pendapat yang membolehkan pembalaran

tansaksi se@ra keseluruhan, akan tetapi bisa memilih unfuk

menyicil secara bertahap, sebagaimana yang telah kita

kemukakan, lantaran adanya sebab diantam sebab lain, 5nifu riba

yang tampak pada kenaikan harga bamng tersebut.

SeandainSn aib atau kerusakan pada barang bukan berasal

dari barang ifu sendiri, maka fuansaksi jual barang yang rusak itu

dikategorikan fidak sah sesuai dengan pemyataan ma&hab di

atas, namun ada pula pendapat yang menyatakan sah dengan

membedakan akad transaksi antara barang yang bagus dan yang

rusak. Meski transaksi jual beli sedemikian diperbolehkan, pembeli
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tetap harus menentukan apakah dia membayar dengan mencicil

dan sebagian lagi dibayar di akhir. Seperti yang aku (penulis) baca

di dalam kitab "Al Kafi" karangan Khawarzami, dia mengatakan

bahwa jika dua belah pihak melakukan transaksi seperti saling

menukar antara suatu mata uang dinar dengan dinar lainnya,

kemudian diketahui bahwa salah satu dari dinar tersebut adalah

dinar imitasi atau terbuat dari tembaga yang tidak memiliki harga
jual, meski sebagian pembayaran harga jual ihr dilakukan di akhir

tetap saja transaksi jual beli ifu dianggap tidak terjadi, sementara

pelunasan pembaSraran pada sebagian harga jual lainnya ada dua

pendapat.

Pertama, transaksi itu dianggap terjadi (sah) dan pembeli

berhak untuk memilih, jika boleh dia bisa memilih untuk

membatasi harga barang tersebut dan ini merupakan pendapat

yang lebih benar dari dua pendapat yang ada.

Kedua, boleh membayar sekaligus seluruh harga jual

tersebut, narnun pendapat ini belum aku (penulis) dapati dari pihak

lain, dan belum ada pendapat yang menyatakan itu boleh fidak lain

karena menghindari terjadinya riba seperti yang telah dibahas

sebelumnSn.

Menurut apa yang telah dipaparkan oleh penulis Al lfshah,

solusi unfuk menyelesaikan perkara jual beli seperti ini dapat

dilakukan dengan membedakan akad tansaksi menurut hukum,

tembaga tidak begitu memiliki pengaruh terhadap nilai jual,

sementara mata uang digunakan sebagai alat hransaksi dan juga

rnata uang dijadikan sebagai alat dalam jual beli, dalam hal ini juga

memiliki dua pendapat, dan ifu karena mereka yang berpendapat

seperti itu belum mencermati kaidah jual beli kurma kemasan
(packing) juga, namun jika dia telah menelaahnya maka dia akan

ikut menganggap transaksi itu batal secara keseluruhan.
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Aku (penulis) belum menentukan apa yang telah aku

paparkan dalam masalah ini, namun aku menyinggung

permasalahan ini hanya sekedar unfuk memperdalam pemahaman

saja. Wallahu a'lam.

Masalah kedua: Aib atau kenrsakan terjadi pada seluruh

barang, dan penyebabnya bukan berasal dari barang itu sendiri,

seperti jual-beli antara elnas dengan emas lainnya, lalu salah sah.r

dari kedua emas ifu tempta tembaga, maka transaksi tersebut

batal (Udak sah) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya,

narnun ada beberapa solusi menunrt pandangan penulis Al lfshah.

Masalah ketiga: Aib atau kerusakan pada seluruh barang

dari safu jenis kerusakan, seperti kenrsakan pada benfuk atau

cetakan dan sebagainya, lalu hal itu diketahui sebelum adanya

penggunaan terhadap barang tersebut, maka hukum transal$i dari

barang tersebut seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 5nihr dia

berhak unhrk mengembalikan barang itu, dan setelah barang

tersebut dikembalikan maka akad transaksi telah terputus dan tidak

dapat mengambil ganti dari bamng tersebut-

Masalah keempat: Aib atau kerusakan terdapat pada

seluruh barang dan mempakan kerusakan sejenis, lalu kerusakan

tersebut diketahui setelah adanya penggunaan terhadap bamng ihr,

seperti perhrkaran (transaksi) emas dengan emas, atau safu mata

uang dengan mata uang lainnya dengan kesepakatan kdua belah

pihak, kemudian sebelah pihak mengetahui bahwa pada

perhrkaran itu dia telah menemukan aib/kerusakan, sehingga Al
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Muhamili menjadikan permasalahan ini suatu cabang pembahasan

dalam l<fiab Al Maimu'ini.

[-alu Ash-Shaimuri mengatakan, bahwa sebagian besar dari

ulama fikih Asy-Syafi'i dan sebagainya telah membahas masalah

ini, dan juga telah dibahas oleh penulis ini dalam bab

pengembalian terhadap kerusakan barang, lalu hal itu diwajibkan

untuk dilaksanakan jika yang diperiual belikan adalah tempat air

yang terbuat dari perak memiliki berat dengan harga 1000 (seribu)

dirham, dan kualitasnp 2000 (dua ribu) dirham, lantas tempat air

itu dipecahkan sehingga diketahui bahwa benda itu telah memiliki

kerusakan sebelumnya.

Al Ghazali juga menyatakan unfuk mengembalikan benda

tersebut karena telah memiliki cacat/kenrsakan sebelumnya,

narnun dia memberi pengecualian jika seandainSn barang tersebut

adalah perhiasan yang memiliki cacat dan sulit unhrk dikembalikan,

masih diragukan apakah seluruh contoh tersebut di atas

men-rpakan gambamn bagi satu permasalahan karena adanya

korelasi di dalamnya atau pun Udak, nalnun apa yang dipaparkan

pada bab permasalahan kerusakan pada barang merupakan

ucapan serta pemyataan penulis. Selain itu, dalam pemyataan Al

Ghazali hal seperti ini termasuk dalam safu permasalahan, 5nifu
jika kerusakan terdapat pada barang nalnun ada hal yang

menyebabkan barang tersebut tidak dapat unfuk dikembalikan,

maka penulis dan lainnya berpendapat bahwa barang tersebut

tetap harus dikembalikan, sehingga kedua belah pihak yang

bertransaksi udak saling menyalahkan bahkan tdak saling

merugikan. Permasalahan kita sekamng adalah bagaimana jika

kerusakan pada barang tersebut dapat dihilangkan, sementara jika

demikian tidak dapat dikatakan bahwa barang itu harus
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dikembalikan, da., jika tidak dapat dikembalikan lalu apa yang

harus anda lakukan?

Al Muhamili berkata: hnu Abi Hurairah berkata: Ketika

akad atau transaksi jual beli telah batal, pihak pembeli harus

mengembalikan barang yang dia ambil, sementara pihak penjual

harus mengembalikan pembayaran yang telah dia terima dari

pihak pembeli, karena dia (pihak penjual) tidak mungkin untuk

berkata, "la (pembeli) telah merugikan saya, karena dia telah dapat

keunfungan dengan menggunakan barang yang dia beli". Selain

itu, tidak mungkin juga dia (pembeli) dapat mengembalikan barang

tersebut karena telah rusak (cacat) sehingga tidak dapat unturk

dikembalikan." L-alu tidak mungkin pula pihak pembeli berkata, "la

(pih* penjual) yang telah menetapkan akad jual beli, dan dia pula

yang mengetahui kerusakan pada barang tersebut, maka sudah

pasti dia sadar behrl dengan perbuatan zhalim yang telah dia

lakukan".

Oleh sebab itu, perlu adanya penjelasan dalam akad jual

beli sebagaimana 5nng telah kita paparkan sebelumnSra. Karena,

hal seperti itu telah dikatakan oleh Abu Hurairah dalam htab Al
Uddah dan juga dalam latab $nrh Al Kiktnh karangan Ash-

Shaimuri, begitu juga dalam lfitab At-Tahdr karangan Al Jurjani,

mereka semua menegaskan bahwa dalam masalah jual beli di atas

harus dipastikan apakah pembeli rela dengan barang yang telah

dia beli, atau mengembalikannya serta meminh balik uang png
telah dia balnrkan kepada pihak peniual. [-alu Al Marlardi berkata,

"Pihak pembeli tidak memiliki hak unh.rk meminta ganti mgi",

demikian juga yang disampaikan oleh Ar-Rr-ryyani, bahwa pihak

pembeli tidak dapat meminta ganti rugi dari barang png telah dia

beli, dan juga tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang

tersebut, maka solusinya adalah dengan membatalkan akad
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transaksi jual beli antara mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga

kedua belah pihak dapat saling mengembalikan, yaitu seperti

pembeli mengembalikan barang yang rusak serta penjual

mengganti harga dari barang yang rusak tersebut, itu pun hanya

dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah

pihak. Demikian yang telah diutarakan oleh Abu Hurairah.

Al Qadhi Husain berkata, "Jika suatu transaksi jual beli

telah batal karena adanya kerusakan pada barang yang diperjual

belikan, maka si pembeli bisa mengembalikan dengan cara

meminta ganti rugi dari kerusakan barang yang dia terima dari

pihak si penjual, seperti jika pihak pembeli mengalami kerugian

10% pada barang yang dia terima karena adangn kerusakan pada

barang tersebut, maka pihak penjual harus mengembalikan nilai

10% tersebnrt kepada pihak pembeli."

Pemyataan ini diikuu pula oleh penulis At-Tahdzib narnun

penulis menambahkan dalam pemyataannya dengan menuturkan

tiga pokok permasalahan yaihr: Ia mengikut pada perkataan hnu
Abi Hurairah, bahwa pihak pembeli bisa merninta ganti rugi dari

jenis barang lain, selain barang png telah diberikan oleh pihak

penjual. [-alu dia mengatakan, bahwa pendapat tersebut adalah

dha'if. Pendapat lain menyatakan bahwa pihak peniual dapat

mengembalikan sebagian dari harga barang sesuai dengan

kerusakan Snng terdapat pada barang tersebut, sebagaimana yang

dilakukan pada kansaksi selain jual beli mata uang (o<change). Dia

juga menegaskan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang

paiing bunyak dibenarkan (disetujui), dan juga karena dalam

madzhab juga dikatakan, "Permisalan (contoh) dari dana riba yaitu

berkaitan dengan ketenfuan/syarat pada saat melakukan akad, dan

pengembalian sebagian dari harga barang -ketika ditemukan
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barang cacatlrusak- merupakan hak bagi pihak pembeli di awal

transaksi, dan tidak nampak makna riba dalam transaksi tersebut.

Cabang: Dua belah pihak melakukan transaksi jual beli

satu jenis mata uang dinar dengan mata uang dinar lainnya

kemudian pihak pertama mendapatkan bahwa salah satu dari mata

uang dinar tersebut mengalami kerusakan atau cacat, Ialu pihak

kedua juga menemukan cacat pada mata uang dinar yang ada

padan5ra, maka ditetapkan bahwa ransaksi yang dilakukan oleh

pihak pertama dan kedua tidak bisa saling meminta ganti rugi atas

cacat yang ada pada mata uang dinar masing-masing, karena jika

ifu terjadi maka akan menyebabkan teriadinya riba pada tuansaksi

tersebut.

Pendapat ini dikemukakan oleh lbnu Abu Hurairah dan Al

Mawardi. Seandainya tidak ada ganti dari uang dinar yang cacat

tersebut, seperti halnya cawan yang dicetak, maka unfuk ganti rugi

dari uang dinar yang cacat tersebut dapat diganti dengan nilai 5rang

sarna, atau kedua belah pihak rela dan ridha dengan berlarangnya

harga jual mata uang tersebut karena adanya kerusakan atau

cacat. Pendapat ini dikemukakan oleh hnu Abu Humirah-

' Jika seseorang telah membeli mata uang dinar tertenfu

dengan mata uang dirham, diperbolehkan unh:k meminta ganti

rugi dan mengembalikan mata uang tersebut $ika terdapat

cacatlkerusakan didalamnya). Tata caranya dibagi dalam dua

benhrk seperti yang telah dijelaskan pada kitab Al Hawi

Perbma, boleh mengembalikan dan meminta ganti rugi

dalam transaksi seperti yang disebutkan di atas, dengan

mengembalikan mata uang dinar dan meminta ganti dengan
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beberapa mata uang dirham, dan meminta ganti rugi pemk

dengan emas.

Kdua, pendapat dari para syeikh dari sahabat-sahabat

5lang berasal dari Bashrah serta mayoritas ulama selain mereka

menyatakan bahwa tidak boleh mengembalikan serta meminta

ganti rugi dalam hansaksi pertukaran uang hanya karena ada cacat

pada mata uang dirham din;uga dinar, karena cakupan transaksi

jual beli (per.tukaran mata uang) lebih sempit jika dibandingkan

dengan transaksi jual beli lainnSra, dan tidak ada ruang untuk

memasukkan perkara ganti rugi dalam kansaksi tersebut. Dengan

demihan cacat 5nng terdapat pada mata uang dinar yang diperiual

belikan, selama tidak merubah sifat serta harga belinya terhadap

bamng lain maka mata uang tersebut tetap mata uang dinar dan

tidak merubah harga jual serta dap belin5ra.

Sama halnya dengan contoh, iika seseomng membeli

barang buatan daerah Timur, temyata setelah digunakan terlihat

bahwa barang tersebut adalah buatan daerah Barat; maka pihak

pernbeli berhak mengembalikan barang tersebut dan menggantinya

dengan buatan Timur. Demikian juga dengan jual beli perhiasan,

jika pembeli menemukan bahwa pefiiasan yang dia beli adalah

perhiasan imitasi, lalu pihak pemMi tidak rela dengan cacat png
terrdapat pada tersebut, maka dia dapat meminta

kernbali biaya 1nng telah dibagrar unhrk melunasi perhiasan ihr dan

bukan unhrk menggantinp dengan perhiasan selain dari png
telah dia terima sebelumnya. Karena perhiasan terkadang tidak

selalu sama.

Kemudian penulis Asy-S5nnil mengatakan, bahwa contoh

ini fidak dapat dr-nisbat-l<an kepada salah satu ma&hab yang ada,

narnun dia menegaskan bahwa akad transaksi jual beli antara

kedua belah pihak batal, maka pihak pembeli dapat
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mengembalikan barang yang telah dia beli tersebut dan

mendapatkan kembali sejumlah uang yang telah dia bayar sesuai

dengan harganya, jika pihak penjual tidak dapat memberi barang

yang sama dan tidak cacat.

Perkataan yang diutarakan oleh penulis ,Asy-Syamil yang

berbunyi "batalnya akad diantara kedua belah pfr*", sesuai

dengan pemSrataan beliau di dalam htab AsSrSSm{i, dia berkata,

"Apabila hansaksi pertukaran mata uang antara kedua belah pihak

batal terlaksana, maka pihak pembeli mengembalikan dirham

cacat yang telah diterima, dan pihak penjual mengembalikan pula

dirham kepada si pembeli". Namun dalam pemyataan ini

menimbulkan keraguan, karena pembatalan hansaksi tidak pasti.

Karena hansaksi atas mata uang yang cacat ifu bisa saja batal,

terganfung pada kerelaan atau keridhaan salah safu pihak dalam

transaksi tersebut. Dengan demikian, perbedaan antara hansaksi

yang ideal dengan tdak lebih dekat pada apa yang

dinyatakan oleh [bnu Abu Hurairah, karena kenrsakan

barang dalam sebuah tansaksi telah mengurangi nilai

transaksi itu sendiri. Hal itu juga telah dipaparkan pada pemyataan

Al Mawardi sebelumnya.

hnu Abi Ashrun berkata dalam Lstab N Intishar, "Transaksi

antara barang bagus dengan yang cacat dapat membatalkan akad

transaksi ifu sendiri, dan barang yang cacat harus dikembalikan

atau diganti dengan nilai seharga barang tersebut, jika tidak ada

barang yang sama seperti barang yang cacat tersebut."

Pendapat ini juga disepakati oleh penulis As5rS5nmil, lalu

memaparkan pembahasan ini se@ra ulnurn pada kitab Adz'
Dzakhaa, namun dia tidak menambahkan dalam penjelasannya

kecuali menegaskan bahwa dalam jika sebuah kansaksi terdapat

diantara kedua belah pihak menerima barang Snng cacat, maka

telah

pada

dari
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barang tersebut harus dikembalikan dengan cara mengganti rugi.

Jika Anda perhatikan dengan seksama seluruh pendapat yang

telah aku (penulis) utarakan, bahwa mereka yang berpendapat

selain dari pendapat AI Qadhi Husain dan penulis As5rSyamil
menegaskan bahwa tidak boleh meminta ganti rugi dalam tuansaksi

jual beli. Wallahu a'latn.

Ada sebuah contoh transaksi jual beli yang baik dan
berkaitan dengan proses kansaksi seperti di atas, yaifu yang telah

diutarakan oleh hnu Abi Dam, dia mengatakan bahwa kansaksi
seperti ifu masih menggugah hati dan masih menyisakan banyak

pertanyaan, karena pendapat dari mayoritas sahabat menlatakan
bahwa pihak pernbeli --ketika dia mendapatkan bahwa benda
yang dia beli memiliki cacat atau kerusakan- seperti kasus orang
yang membeli seekor kambing kemudian dia pelihara sampai

kambing tersebut berkembang biak, setelah kambing tersebut

berkembang biak dia menemukan cacat yang lama telah ada pada

kambing tersebut, maka dia berhak mengernbalikan kambing itu
dengan tambahan nilai, khusus bagl yang hendak membeli
kambing tersebut. Dalam jual beli barang yang diperdagangkan

melalui cara tawar-menawar, apabila pembeli telah menerima
kambing 5nng dibeli dalam keadaan baik (sehat), maka harga
pokok dari kambing tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam
perjanjian jual beli, lalu perjanjian jual beli itu dibar,va ke dalam

sebuah majelis yang dapat mengesahkan akad jual beli antara
kedua belah pihak, lalu mereka berpisah dan kambing yang dibawa

oleh pembeli berkembang biak dan memproduksi dengan baik,

narrun setelah selang beberapa waktu pembeli menemukan bahwa
pada kambing tersebut terdapat ca@t, dengan demikian dia
berhak unfuk mengembalikan kambing ittr kepada pihak penjual

dan meminta kepada pihak pernjual unfuk mengganti dengan

kambing lrang sehat sesuai dengan spesifikasi yang telah
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ditentukan. lalu apakah hal ini hanya berlaku pada kambing yang

telah berkembang biak dan berproduksi?

hnu Abi Dam mengatakan bahwa aku belum menemukan

nukilan atau bukti dari seorang pun dari sekian banlnk Imam yang

mengesahkan hal tersebu! hingga saat ini, hanya saja aku

merangkum dan mengambil intisari dari sudut pandang aku karena

masalah ini membufuhkan pengembangan menuntt asal-usul yang

telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga timbul dari perkataan dan

pendapat dari Imam yang dia utarakan dalam kaidah awal bahwa

dalam hal benda yang telah menghasilkan produksi, ada dua

pendapat Snng membahas tentang hal tersebut, yaifu:

Perbma, benda atau barang yang disahkan dalam majelis

apakah sesuai dengan yang tertera dalam kesepakatan perianiian

jual beli jika dikembalikan setelah kedua belah pihak (penjual dan

pembeli) berpisah dari ruang majelis, lalu apakah kita dapat

mengatakan bahwa pembeli memiliki hak untuk menerima dan

menolak barang ifu, setelah dia memiliki benda tersebut? Atau

dapatkan dia mengembalikan atau menolak benda tersebut?

Jelas bahwa pada dasamya pembeli belum memiliki hak

sepenuhnSra terhadap benda tersebut, seolah-olah kedua belah

pihak (penjual dan pembeli) belum menerima atau mendapatkan

apa-apa setelah mereka berpisah.

Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaihr: (a) Jika kita

katakan bahwa pembeli telah menerima (memiliki) benda tersebut

berarti telah terjadi penambahan dalam benda tersebut,

maksudnya pada benda yang diserahkan kepada penjual setelah

sebelumnya pembeli telah memiliki benda tersebut; (b) Jika kita

katakan bahwa benda tersebut dikembalikan atau ditolak, maka

jelas bahwa pada dasamya pernbeli belum memilikin5n, lalu

penambahan atau kenaikan harga terjadi pada barang yang
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diserahkan (dikembalikan), maka wajib bagi yrang menerima unfuk

mengembalikan benda tersebut pada bentuk aslinya. Pendapat ini

lebih baik, karena tampak perbedaan antara kansaksi jual beli

yang kita paparkan, yaitu antara kesepakatan jual beli (akad)

terhadap benda tertentu dengan hlnai, dan transaksi jual beli

benda dengan spesifikasi tertentu dalam bentuk lffedit (utang),

kemudian diserahkan dalam majelis tentang pengesahan

kesepakatan antara kedua belah pihak. Demikian pem5ntaan

terakhir dari Ibnu Abi Dam. Sebelumnya juga telah dipaparkan

keabsahan yang mengarah pada permasalahan ini, apakah

transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara yang jelas antara

kedua belah pihak? Atau dengan cara membatalkan serta

melakukan banding? Wallahu a'lam.

ndak dapat dipungkiri bahwa permasalahan di atas tidak

hanya khusus pada persoalan jual beli mata uang (o<change),

namun juga mencakup setiap benfuk transaksi riba yang terdapat
pada jual beli sejenis, ini telah diutarakan oleh Ar-Rafi'i secara

terperinci. Namun dalam transaksi barang tertenfu berseberangan

dengan pendapat itu. Lalu Al Qadhi Husain menganjurkan unfuk
mengklasifikasikan tata cara jual beli pada barang tertentu, maka
jika tuansaksi jual beli dinar dengan kesepakatan beliau

mengatakan, jika dalam pertukaran mata uang terdapat cacat

dalam benda tersebut -meski tidak diperbolehkan untuk meminta
ganti tanpa mengurangi nilai, maka hukum dalam jual beli tersebut

sesuai dengan jual beli terhadap suatu barang tertentu-. Hal ihr

telah dibahas sebelumngra.

Jika kita melihat boleh melakukan perhrkaran, maka dapat

dilakukan dengan dua cara dari pendapat yang ada, diantaranya:
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Pertama, mata uang yang cacat tersebut dikembalikan

sekaligUs meminta, ganti rugi karena adanya cacat jika hal ihr

memang dianggap perlu.

Kdua, mata uang yang cacat tersebut tidak dapat

dikembalikan, akan tetapi pihak penjual mata uang itu dikenakan

ganti rugi sebagai denda senilai harga mata uang yang cacat

tersebut, atau dengan menggantinya dengan perhiasan gelang kaki

emas yang bagUs (Udak rusak) serta memiliki nilai,Zharga sama, ittl

jika pokok masalahnSn pada jual beli (perhrkaran) gelang kaki

emas dengan mata uang dinar.

Setelah ihr dia mengatakan, bahwa ini adalah sebuah solusi

seandaiqn pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli dan

barang tersebut dia terima dalam keadaan msak, kemudian dia

tahu bahwa barang tersebut memang sudah cacat sebelum dibeli.

Dalam hal ini ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, dia berhak unfuk mengembalikan barang tersebut

kepada si penjual, dan meminta kembali sejumlah harga yang telah

dia berikan unfuk membayar barang tersebut.

Kdua, tidak seperti pendapat pertama, bahkan dia berhak

unfuk menjafutrkan denda atas barang yang cacat tersebut, dan

meminta si penjual unfuk mengganti barang tersebut dengan 5nng

bagus (fidak rusak) kepadanya. Wallahu a'lam-

Penulis At-Tahdzib mengatakan, demikian juga dalam jual

beli safu jenis makanan dengan makanan lainnya, kemudian pada

makanan tersebut ditemukan cacat setelah makanan itu diterima.

Setelah itu dia mengatakan, bahwa demikian juga jika pembeli

menemukan cacat pada nilai makanan yang dia kembalikan, maka

dia berhak untuk mendapatkan gantinya. Contoh jika cacat atau

kerusakan yang ada pada makanan itu dapat mengurangi 10% dari
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nilai jualnya, maka dia berhak untuk mendapatkan makanan ihr

kembali dengan jumlah 10% dari yang dia beli. Jika kansaksi itu

telah disepakati dan telah ditentukan sebelumnya -jika dibawa ke

dalam pengadilan- seluruh makanan yang rusak harus dikenakan

denda ganti rugi dan diganti dengan makanan yang sama dan

bam, lalu jika kerusakan dalam makanan itu terjadi setelah pihak

pembeli dan penjual berpisah -maka jika kita perbolehkan untuk

meminta gilfl, sesuai dengan tata cara di atas- dan jikalau tidak

kita perbolehkan maka pembeli yang hendak mengembalikan

makanan tersebut hanya mendapatkan ganti rugi makanan yang

baru terhadap sejumlah makanan yang nrsak tersebut,

sebagaimana yang berlaku pada jual beli barang lainnya. Wallahu

alarn.

Perlu diketahui bahwa ulama ftkih AsySyafi'i telah

menetapkan hal yang telah aku (penulis) paparkan, narnun mereka

belum memufuskan apakah setelah proses pengembalian barang

tersebut dapat merusak akad jual beli, atau apakah mungkin akad

jual beli tersebut rusak karena ketidakmampuan si penjual unfuk

mengembalikan atau mengganti barang tersebut? Pendapat yang

paling tepat unfuk menjawab permasalahan ini adalah pendapat

kedua, yaifu pendapat ma&hab Ahmad.

Penulis Al Mughni mengatakan bahwa menurut pendapat

madzhab mereka, jika terjadi ketimpangan/kerusakan atas

kompensasi (ganti rugi) dalam sebuah transaksi setelah kompensasi

itu diterima, kemudian diketahui bahwa kompensasi tersebut

memiliki kekumngan, maka akad fuansaksi tersebut batal dan

kedua belah pihak yang berhansaksi (penjual dan pembeli) harus

saling mengembalikan barang dan juga uang pembayaran yang

ada. I-alu yang tersisa adalah nilai dari kerusakan barang yang

telah diterima oleh pihak penjual, sehingga dia pun harus
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mengembalikan nilai tersebut kepada pihak pembeli, jika keduanya

telah sepakat untuk itu. Hal ini berlaku pada transaksi iual beli

mata uang sejenis atau yang tidak sejenis, seperti yang telah

disampaikan oleh hnu Uqail dan juga merupakan pendapat Asy-

Syafi'i.

hnu Uqail berkata, "Diriwayatkan dari Ahmad bahwa boleh

untuk meminta kompensasi (ganti rusi) dalam transaksi jual beli."

Ini ditegaskannya hingga akhir perkataannya sampai hal

fersebut menjadi jelas. Seolah-olah hnu Uqail menjadikan cacat

pada barang yang diperiual belikan sebagai solusi atau landasan

dalam hal kompensasi dalam sebuah hansal$i, dan pengembalian

kompensasi tersebut harus sesuai atau senilai dengan barang yang

cacat dalam transaksi. Walkhu a'lam-

Cabang: Jika dua belah pihak melalnrkan transaksi iual

beli makanan dengan makanan, lalu pihak pertama menemukan

kerusakan pada makanan yang saat dia terima, sementara pihak

kedua juga menemukan bahwa makanan !/ang ada padanya

memiliki cacat yang lama atau telah rusak sebelum makanan itg

diterima, maka dalam kasus seperti ini, hnu Uqail dalam l<rtab Al
Muthanhal berkata, "Jika yang diperiual belikan itu adalah

makanan yang sejenis, maka makanan 5nng mengalami kerusakan

harus diganti dengan makanan yang sama, karena penggantian

barang yang serupa dalam sebuah tansaksi merupakan syarat dari

keabsahan pada bansaksi tersebut. Akan tetapi makanan yang

rusak pada pihak pertama itu harus dia kembalikan, kemudian

pihak kedua juga harus mengembalikan uang pembayaran Snng

telah diberi oleh pihak pertama. Makanan yang rusak pada pihak

pertama yang disebabkan oleh hal lain setelah dia menerima

barang tersebut tidak perlu diganti nrgi."
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Lalu aku (penulis) berpendapat, bahwa dalam jual beli mata

uilg, hukum dan juga perinciannya sama dengan yang telah

diutarakan oleh hnu Uqail. Kitab Al Muthamhaf menurut saya,

adalah karangan lbnu Al Aththar, karena sebuah pemyataan

tentang masalah ini telah dinisbatkan pada dirinya dalam sahr

naskah, dan pada naskah lainnya pendapat ini dinisbatkan pada

hnu Ishak Al Isfimyini.

Cabang: Jika kansaksi jual beli (pertukaran) mata uang

dilakukan atas sebuah kesepakatan (perjanjian), kemudian muncul

kasus seperti yang telah diutarakan di atas, maka harus diteliU

terlebih dahulu kenrsakan atau cacat yang terjadi pada transaksi

tersebut.

Dalam kitab At-Tahdzib dikatakan, "Jika cacat atau

kerusakan png ada pada tuansaksi itu terjadi ketika kedua belah

pihak masih sarna-sama berada dalam majelis akad, maka segala

yang cacat akan mendapatkan kompensasi dan gantinya. Itu juga

bisa dilakukan meski kedua belah pihak yang berbansaksi telah
berpisah. Demikian seharusnya jika memang kita menjalankan

sistem kompensasi dalam bertransaksi. Namum jika kita tidak

memperbolehkan adanya sistem kompensasi setelah kedua belah

pihak berpisah -jika barang yang diperjual belikan adalah jenis

barang yang berbeda- maka harga pembayamn atas barang

tersebut harus dikembalikan, sesuai dengan cacat yang ada pada

barang tersebut. Sementara jika tidak dipertolehkan meminta

kompensasi terhadap barang yang rusak setelah kedua belah pihak

berpisah -jika barang yang diperjual belikan adalah dari jenis

barang yang berbeda-, maka pihak penjual barang harus

mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayar oleh pihak

pembeli, senilai dengan kerusakan yang ada pada barang tersebut.
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Kemudian jika barang yang diperjual-belikan- adalah

mempakan barang dari jenis yang sama, maka dalam hal ini ada

tiga pendapat dan pendapat yang lebih absah (benar) adalah,

mengembalikan harga (nilar) yang telah dibayar oleh pihak

pembeli, sesuai dengan nilai kerusakan yang terdapat pada barang

pihak penjual. Demikian juga jika kasus ini terjadi pada transaksi

jual beli makanan dengan makanan, seperti yang telah diutarakan

pada pembahasan masalah sebelumnya-

Cabang: Seluruh yang telah kami utarakan tentang cacat

atau kerusakan barang yang sejenis dalam sebuah tansaksi,

seperti kemsakan yang teriadi pada cetakan, perhiasan dan

sebagainya, lalu diketahui setelah benda ifu rusak bahwa perhiasan

ihr tertuat dari tembaga atau imitasi, maka hansaksi jual beli pada

perhiasan tersebut batal dan kedua belah pihak (pembeli dan

penjual) harus saling mengembalikan barang dan juga uang mereka

masing-masing.

Ash-Shaimiri , kasus seperti ini sudah jelas

seperti permasalahan yang telah dibahas secara rinci sebelulnnya,

dan hukum itu berlaku pada semua transaksi jual beli mata uang

sejenis (exchange). Namun jika hansaksi jual beli mata uang ihr

bukan dari jenis mata uang yang sama, maka harga jual mata uang

harus dikembalikan sesuai dengan cacat yang ada pada mata uang

tersebut. Demikian Snng dinyatakan dalam kitab At-Tahdzib.

Cabang: Kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

memiliki ketergantungan terhadap kompensasi (ganti rugi) dari

harga yang ada, yaitu:
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Pertama, Al Qadhi Husain mengatakan jika seseorang

menjual sesuafu dengan mata dirham lama maka transaksi (akad)

jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena mata uang seperti itu

sudah langka dan jarang beredar di masyarakat. Di sisi lain, jika dia

menjual sesuahr dengan mata uang dirham yang bam, perlu

diperhatikan apakah mata uang tersebut telah beredar secara

umurn di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada permasalahan

apakah kompensasi (ganti rugi) berlaku atau tidak pada hansaksi

tersebut? Jika kita sepakat menyatakan boleh, maka transaksi ifu

sah, namun jika kita menyatakan sebaliknya, dengan demikian

akad tansaksi tersebut fidak sah.

Penulis At-T:ahdzib berkata, "Jika terladi iual beli dengan

menggunakan mata uang yang jarang beredar dalam maq;arakat,

hal itu berdampak apakah kompensasi (ganti rugi) dalam sebuah

bansaksi jual beli dapat dilakukan atau udak? Jika kita

mengatakan, boleh melakukan kompensasi (ganti rugl) dalam

transaksi jual beli, maka akad transaksi akan sah, namun harus

dipastikan bahwa mata uang asing tersebut telah beredar dalam

masyarakat, dan jika tidak maka harus ada pengganti dari nilai

mata uang tersebut. Jika kita mengatakan, tdak boleh terjadi

kompensasi, maka penggunaan mata uang tersebut tidak berlaku

(tdak sah), sama halnya seperti jika kita membayar stratu barang

dengan uang asing yang jarang digunakan dalam maqnrakat.rls
Pemyataan ini yang disampaikan oleh penulis At-TArhdzib dan

lebih spesiftk perinciannya dari pemyataan yang telah dipaparkan

oleh Al Qadhi.

115 5n6unui contoh : jika seseorang menjual mata uang yang sulit ditemukan dalam
masyamkat seperti mata uang Dollar atau Poundsterling, grang memiliki nilai tambah
jika ditukar (dijual) terhadap mata uang Pound Egypt Mesir), transaksi dan serah

terima dengan uang asing tersebut akan batal karena mata uang

tersebut sulit di dapat dalam masprakat.
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Kedua, jika terjadi transaksi jual beli dengan menggunakan

mata uang setempat, lalu mata uang tersebut ditarik dari

peredaran, maka dalam masalah ini Al Qadhi Husain mengatakan,

jika kita katakan bahwa kompensasi (ganti rugi) dalam transaksi

tersebut diperbolehkan, maka hal itu juga tidak merusak akad

transaksi. Sementara jika kita katakan bahwa tidak boleh te4adi

kompensasi (gant rugi) dalam bansaksi itu, ada dua pendapat Snng

berbeda dalam kasus seperti ini, yaihr sebagai berikutt

Pendapat perbma, akad seperti ifu batal.

Pendapat kdua, tetap ada hak untuk membatalkan

transaksi tersebut.

Sementara jika tansaksi jual beli menggunakan mata uang

yang umum dan dipakai oleh masyarakat setempat, kemudian

pemerintah membuat kebijakan unfuk menarik mata uang tersebut

dari peredamn tanpa ada penggantinya, baik transaksi jual beli

tersebut dengan menggunakan harga tertenfu atau pun harga

muflak.

Ar-Ruyryani berkata, "Hal seperti ini teriadi jika transal$i

jual beli menggunakan uang yang kemudian uang tersebut ditarik

oleh pemerintah setempat dari peredaran."

Abu Hanifah berkata, "Akad transaksi jual beli batal saat itu
juga."

Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Qadhi Husain.

Kemudian Al Baghawi membandingkan kansaksi jual beli tersebut

di atas terhadap pembeli yang membeli barang cacat nalnun

dengan harga yang murah. Dengan demikian jelas pada kasus ini

penjual dapat memilih apakah transaksi ihr dilanjutkan sehingga

dia menerima pembayaran dari pihak pembeli, atau akad ifu batal

dan dia mengembalikan semua pembayaran yang diberi oleh pihak

Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzab ll ta,



pembeli, persis seperti kasus jika pada bansaksi terdapat cacat

pada barang yang sedang diperdagangkan narntrn kerusakan itu

terjadi sebelum diterima oleh pihak pembeli.

Pandangan serta Pendapat Ulama Mengenai
Permasalahan Ini

Seperti yang telah kita paparkan pada pembahasan di atas,

bahwa pendapat yang paling dekat pada kebenaran adalah

pemyataan yang mengatakan bahwa ganti rugi atau kompensas-i

bisa terjadi, jika barang yang diperiual belikan berteda dengan yang

disebutkan dalam akad tansaksi, dan hal tersebut diketahui setelah

kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah. Ini merupakan

pendapat dari Abu Hanifah beserta Abu Yusuf, Muhammad,

Ahmad bin Hanbal dalam satu dari dua riwayat 5ang ada, dan Al

Auza'i, Al-l-aits bin Sa'ad, Hasan bin Husain, dan

keseluruhan dari riwayat mereka tersebut dipaparkan

Abdari.

Penulis Al Muhith, yang juga merupakan salah safu dari

penganut madzhab Hanafi5ryah mengatakan dalam l$tab Ash-Sharf
(Jual beli mata uang) bab memilih untuk menolak perfukaran atau

jual beli mata uang karena adanya riba dalam transaksi tersebut,

perinciannya sebagai berikut:

Jika salah satu dari kedua belah pihak png melakukan jual

beli mata uang menemukan kepalsuan, kemsakan, atau sudah

tidak memiliki nilai jual lagi dalam mata uang yang diperjual belikan

tersebut, maka hal tersebut sudah termasuk cacat yang dapat

memsak akad transaksi yang mereka lakukan. Dengan demfian
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maka mata uang yang palsu tersebut harus diganti dengan nominal

dan harga jual yang sama. Dalam akad transaksi tersebut harus

dipastikan keabsahan uang yang diiadikan sebagai ganti mata uang

sebelumnya. Berarti jual beli (pertukaran mata uang) sama persis

sebagaimana yang diberlakukan pada jual beli suatu

barang tertentu.

Pemyataan ini dipaparkan oleh penulis Al Muhik dalam

pembahasan keabsahan kompensasi dalam sebuah majelis dari bab

serah terima transaksi.

lain halnya dengan jual beli perak, jika pembeli mendapati

bahwa perak yang dibeli sedikit buruk dan kurang mengkilap serta

merupakan sifat atau bawaan dari perak ifu sendiri, selama tidak

ada cacat atau kemsakan pada perak tersebut, maka dia tidak

berhak mengembalikan perak tersebut, karena sifat dari kualitas

perak tersebut tdak disebutkan dalam akad tansaksi, namun bisa

dijadikan sebagai syarat ketika melakukan transaksi. Sama halnf
dengan jual beli gandum, jika pihak pembeli mendapati bahwa

gandum yang dibeli lntang berkualitas, atau dia mendapati bahwa

gandum yang dibeli tersebut merupakan gandum dengan kualitas

rendah, maka si pembeli Udak berhak unfuk meminta ganti rugi

dengan mengembalikan gandum tersebut, kecuali kualitas dari

gandum tersebut dijadikan sebagai syarat ketika melakukan akad

transaksi.

Berikut ini beberapa jenis transaksi beserta pendapat atau

pandangan ulama madzhab AsySyafi'i dan kansaksi tersebut:

Cabang: Pokok atau objek dari transaksi png rusak atau

cacat pada saat diserahkan dan diterima oleh pihak pembeli, harus

dikembalikan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal
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ini juga telah disampaikan oleh penulis At-Tahdzib, serta ada
beberapa hal yang harus diperhatikan secara detail dalam
pemyataan yang disampaikan oleh Al Mutawalli dan fu-Ruy4,rani.

Wallahu a'latn.

Cabang: Jika seseorang membeli (menukar) uang
sebanyak 10 dirham dengan uang 1 dinar, lalu pihak money
changer mendapatkan 1 dinar dengan menggantinya kepada pihak
pembeli dengan 10 dirham, lalu mereka berkata, "10 dirham ini
adalah pengganti dari nilai uang 1 dinar", maka hal ini tidak
diperbolehkan, meski 1 dinar itu senilai (setara) dengan 10 dirham
menumt pihak money changer pada saat sebelum atau pun setelah
terjadinya transaksi perfukaran uang.

Abu Hanifah berkata, "Jika nilai (harga) yang ada pada
mata uang di dapat sebelum terlaksananSn tansaksi, maka itu fidak
diperbolehkan. Namun jika nilai (harga) di dapat setelah

berlangsungnya transaksi, maka hal ifu dipertolehkan."

Hal ini juga merupakan pemyataan yang telah disampaikan
oleh Al Mawardi.

Cabang: Seseorang membeli mata uang pasar dengan
harga 1000 6ir1',u*115, jika mata uang pasar tersebut memiliki

116 1"61'r kita paparkan dalam kitab " Taarikh An-Ntquud Al IskamiSy;ah, : trahwa
mata uang, dapat dilihat dari makna dan hakikatrya, dan dapat juga dilihat secam
simbolis, jika dilihat dari makna atau hakikat seknmya, uang adalah alat atau media
grang digunakan dalam transaksi jual beli, yang dibentuh atau terbuat dari hasil
tambang, baik ifu berasal dari emas ataupun perak, dengan dernihan persamaan harga
antara mata uang tersebut harus disesuaikan dengan berat dan juga kualitas bahannya,
jika berat dan kualitas bahan dari mata uang tersebut berkumng, maka berkumng pula
harga serh nilai fukar terhadap mata uang tersebut. Sernentara uang simbolis, 5raifu
mata uang kertas yang ada dan beredar pada masa sekarang ini, lnng mana nilai tukar
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perbedaan dalam bentuk dan nilai tukamya, maka transaksi

tersebut batal dan tidak sah. Namun jika sebalil'.nya transaksi

tersebut dianggap sah, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yang

pertama membolehkan, dan yang kedua menyatakan tidak boleh

atau tidak sah, karena masih memungkinkan untuk memastikan

persarnaan atau perbedaan dalam nilai atau harga jual uang

tersebut. Demikian pendapat yang disampaikan oleh Al Mawardi-

Jika seseorang membeli seribu dirham dengan ketenfuan

kurs harga jual mata uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah

setempat, maka tansaksi tersebut tidak sah menumt Al Mawardi-

Demikian juga jika pihak exchange manentukan kesetaraan nilai

harga emas dengan harga mata uilg, seperti yang disampaikan

oleh Al Mawardi, jika pihak exchange menetapkan bahwa harga

emas setara dengan nilai jual mata uang tertentu, maka transaksi

seperti itu batal (tdak sah). Sama halnya dengan seseoftmg menjual

safu dinar dengan nilai satu dirham, jika kedua belah pihak, atau

dan jual dari mata uang tersebut ditentukan oleh Negam atau oleh bank yang

mernproduksi mata uang kertas tersebut, dan nilai jrnl/nilai fukar dari rnata uarg
tersebut sesuai dengan kenaikan harga emas atau harga saham Fng beredar di pasar.

Penggunaan saham ini hanya berlaku pada negara-negara maju yrang merniliki

hubungan ekspor-impor, karena ketika melakukan ekspor-impor nqlara glang menjadi

eksportir tdak akan meny€rahkan bamngAenda yang akan dibeli oleh pihak negarzr

importer, kecuah setelah nqlara importir tersebut mernbalar nilai harga saham

tersebut, sehingga saham yang dimiliki oleh negam eksportir mernilih nilai jual yang

tinggi, karena seiring dengan harga jual mata uang asing seperti Dollarr Amerika, Mark
Jerman, Poundsteding Inggris, Fmnk Prancis atau Swiss, Lira Italy dan Yen Jepang.

Saham ini dijadikan sebagai alat transaksi jual beli antar negara, dan harga jual rnata

uang asing dari tiap negata tersebut tergantung pada keb$akan pihak bank, er<changer,

atau bahkan pasar bebas. Sebagaimana yang kita k€tahui pada saat ini bahwa harga
jual sahr Dollar setam dengan 40 Qirsy, nalnun pada pasar bebas harga jualnya

mencapai 6O sampai 70 Qirslr. Jual beli (pertukaran) mab uang seperti ihr sama

dengan jual beli bamng yang Udak sempa (setara), dan sangat mernungkinkan

terjadinlra kenaikan harga bunga dari nilai sebelumnya. Oleh karern itu dalam ekonomi
Islam dilarang menggunakan sistem uang kartal (saham) serta bunga pada barang png
ditransaksikan, serta juga dilamng dalam hukum serta ajamn agama kita, karena hal ihr

akan mernberi efek pada harga nilai jual serta harga nilai tukar pada mata uang,

uallaahu a'lam.
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salah satu dari mereka tidak mengetahui nilai fukar dinar pada saat

itu, maka kansaksi tersebut batal (tidak sah). Namun bila kedua

belah pihak mengetahui, maka ada dua pendapat dalam hal ini,
yaitu: Salah safu dari kedua pendapat dan lebih dekat pada

kebenaran adalah yang menyatakan bahwa transaksi seperti ihr

batal, hal ini yang dikatakan oleh Al Mar,vardi.

Cabang: Ulama fikih madzhab kami (AqrSyafi'i) berkata,
"Jika terjadi jual beli antara dinar dengan dinar, maka pada saat

akad transaksi tidak boleh ada syarat unfuk saling menimbang

kuantitas dari bemt masing-masing mata uang dinar tersebut.

Namun jika kedua belah pihak sudah lebih dahulu menimbang dan

mengetahui berat dari mata uang masing-masing, maka transaksi

tersebut dipertolehkan. "

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "seseorang yang menjual
suafu barang dengan batas waktu tertenfu kepada pihak pembeli,

dan status barang tersebut sudah diterima oleh pihak pembeli,

maka tidak masalah jika dia (pembeli) menjual kembali barang
tersebut kepada pihak penjual dengan harga dibawah dari harga
waktu pertama kali dia membeli barang tersebut."

Ada dua pendapat dan yang paling azhar, yaitu boleh, dan
tidak boleh, karena mungkin ditenfukan. Ini adalah pendapat Al
Mawardi. Kalau seseorang membeli dengan 1000 dirham dari
macarnnya seperti ini atau dengan yang ditenfukan oleh penguasa

maka Udak boleh. Ini juga pendapat Al Mawardi.

Apabila disyaratkan pada tansaksi (sharl bahwa emas harus
sarna dengan demikian atau yang sempa dengannya maka batal
transaksinya, karena ini menghilangkan fujuannya, dikatakan oleh
Mawardi dan lainnya, dan jika dijual dengan dinar kecuali dirham
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maka saat tidak diketahui pada keduanya atau salah satunya

tentang harga dinar pada saat itu, maka batal jual belinya; nalnun

jika diketahui pada keduanya maka ada dua pendapat. Pendapat

yang paling shahih adalah transaksinya batal, seperti yang

dikatakan oleh Al Mawardi.

Apabila transaksinya dialihkan pada dinar dan membayamya

kepadanya dengan dinar raiih sritu karat maka dia memberikannya

dari 1 karat emas sepertinya boleh dan demikian juga apabila

diberikan padanya dengan perak yang telah ditentukan jumlahnya

atau dengan takaran yang diacak boleh karena keduanya berbeda

jenis.

Seandainya tidak diketahui takaran lebih pada keduanya

maka dia hendaknya memberikan emas yang sama takarannya

baginya sS, sebagaimana kalau dijual sebatang emas tidak

diketahui timbangannya dengan timbangan emas maka boleh,

walaupun tidak diketahui jumlahnya pada keduanya.

Cabang: Al Mawardi berkata: Jika diterima dari seseorang

1000 dinar dari hutangnya kemudian dia menjaminkannya pada

seseorang sebagai pengganti apa yang ada pada keduanya dari

yang palsu atau yang banyak hiasannya, atau dengan dirham maka

ini tidak boleh. Jaminan ini boleh disandarkan dengan jaminan

yang dia peroleh, meskipun tidak bisa dipastikan antara yang wajib

atau gugur. Inilah nash yang ditetapkan oleh hnu Surarj.

Jika yang diterima ifu palsu atau hiasan, maka dia boleh

memilih antara memberi ganti kepada yang memberikan atau

kepada penjamin. Jika yang mengganti itu orang yang memberi

maka gugur ker,vajiban yang menjamin, dan jika yang
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menggantinya ifu penjamin, maka yang menjamin tersebut akan

menagihnya dari yang memberikan.

Kalau jaminan ifu dengan izinnya, maka yang menjamin
berkata, 'Berikan padaku yang tidak baik, maka akan aku berikan
pada kalian gantinya", maka itu Udak boleh diberikan kepadanya,

dan dikatakan padanya, "Yang wajib adalah membatalkan apa
yang ditenfukan apa yang palsu tersebut dan kami mengembalikan

atas yang dijamin baginya (madhmun lahl apa yang dijaminkan
padanya. Bamng yang dikembalikan ini adalah barang yang

dijaminkan, dan kamu harus mengembalikan barang tersebut
padanya seperti sediakala ketika kamu mengambilnya. Kalau yang

memberi membayar dengan dinar palsu dan berkata, "lnilah yang

aku terima dan keduanya saling menuding", maka dalam kasus ini
selama kepalsuannya dengan aib (cacat) maka perkataan yang

benar adalah perkataan mereka berdua disertai sumpah, karena

hak kepemilikan itu sudah diserahkan kepada pihak lain, sedang

keduanya tidak berurusan lagi dengan apa yang diberikannya. Jika
tembaga atau selain perak maka yang benar adalah perkataannya

disertai sumpah, karena asal hutang tetap ada, dan dia mengaku

akan mengambil tembaga, namun tidak mengambil perak.

Menurutku (As-Subki), redaksi "apabila tembaga atau

selain perak" ini adalah perkataan Ibnu Suraij. Dalam
permasalahan terdapat perbedaan pendapat dan akan dijelaskan
pada bab jual beli salam. Sesungguhnya penulis menyebutkannya

dalam kitab At-Tatimmah, dan permasalahan ini sangat

dibufuhkan oleh manusia, dan kebanyakan manusia memegang

hartanya ketika berhansaksi dengan bank penukaran uang, dan dia
percaya pada uangnya dan mereka menyangka bahwa dengan

demikian saja mengharuskan jasa fukar-menukar uang menjamin
posisi dan kekuatannya, dan bukan demikian sebenamya, akan
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tetapi ketika tidak ada mulai darinya jaminan maka dia adalah

penjamin tidak harus baginya sesuatu maka ketenfuan bagi orang

yang ingin terjaga dari yang demikian untuk menyerahkan pada

petugas tukar-menukar uang mengucapkan jaminan dan disaksikan

dengannya.

Segala yang keluar dari hukum dirham yang umum pada saat

ini dan menolak perkataan padanya yaih.r ucapan yang menerima

atas pendapat hnu Sumij dan Al Mau.rardi, karena kenyataannya

yang lebih banyak diladikan alat transaksi dana tidak sah untuk

diambil, maka sama dengan mengambil tembaga dari perak, dan

bukan seperti mengambil yang ada aibnya dari barang yang

selamat, dan inilah yang zahir menurut aku pada yang demikian.

Pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi maknanya

berdekatan dengan pendapat yang dikatakan oleh penulis .4/-

Tahdzib, dia berkata: Kalau barang dagangan dijual dengan dinar

atau dengan sharf dan serah terima di tempat, kemudian pembeli

datang unfuk membelinya dengan dinar cacat, maka perkataan

yang dipegang diantara mereka berdua adalah perkataan yang

menolaknya disertai sumpah. Ini adalah pendapat yang paling

shahih menurutku. Ada pula pendapat lain yang dianggap paling

shahih mengatakan bahwa pengakuan yang membayar, dia

berkata: Demikian juga kalau datang orang yang menyerahkan

dengan barang yang cacat, dan mendenda yang rusak dan dia

meminta yang baru

Kalau akad transaksinya terjadi pada sesuafu yang telah

ditenfukan maka pengalaran yang benar adalah perkataan orang

yang memberi dengan aib disertai sumpah, karena pada dasamya

secara secara singkat akad ini berjalan pada barang yang baik.

Pendapat ini dikemukakan oleh penulis At-Tahdzib, dia berkata,

"Kecuali pada tembaga karena tidak ada harganya. Pengakuan
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orang yang menolak 1rang benar, karena dia menyerukan rusaknya

akad. Hukum asalnya adalah hartanya masih utuh menjadi
miliknya."

Menunrtlm (As-Subki), kalau kasus itu menghasilkan
perbedaan pada pengakuan benar dan rusak maka hal itu Udak
jauh berbeda hukumnya.

Cabang: Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika

dinar dijual dengan dinar maka tidak disyaratkan keduanln harus

ditimbang pada saat akad berlangsmg, akan tetapi jika sudah

ditimbang sebelumnya dan telah diketahui timbangan dengan sarna

maka itu juga boleh.

Cabang: Ulama fikih AsyS5rafi'i berpendapat bahwa jika
seseorang memiliki 10 dirham, sedangkan yang lainnya memiliki
20 dinar lnrrg serupa, kemudian png memiliki 10 dirham ingin
membeli separuh dinar maka itu boleh. Dia mengambil semuanya

sebab setengahnya dia ambil dengan membeli dan setengahnya

lagi dengan titipan (wadi'ah, dan keduanya telah sepakat untuk
menyimpannya atau menjualnya dan boleh juga setelah serah

terima diantara mereka berdua unfuk melakukan apa yang mereka
kehendaki. Seandainya dia ingin membeli semuanya sedang dia
hanya memiliki 10 dirham maka dia boleh membelinya dengan 20
dinar dengan hutang, kemudian dia menyerahkan 10 dirham yang
ada padanya dengan harganya, kalau sudah terjadi serah terima
maka dia berhutang.

Kalau seseorang sudah menerimanya dan menyerahkan 10
dirham sisanya dengan harga dinar yang menjadi hutangnya tadi,
dan pemilik dinar memiliki hutang 10 apakah boleh? Ada dua
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pendapat dalam masalah ini, disebutkan dalam kitab Ta'liq At-

Tahdzib dan AsyS5nmit dan Ar-Rafi'i serta lainnya dan dalam

l$tab Al Hawi, yarfix

Putama, tidak boleh. Pendapat ini adalah pendapat paling

shahih menurut Ar-Raf i, karena hutang dimiliki dengan transaksi,

sedangkan terjadi kansaksi pada dirham ini dan dirham ihr

dikembalikan dalam kondisi utuh, sehingga hal itu menrsak hutang

piubngnp.

Diceritakan oleh Mahamili dalam l<rtab Al Maimu'pendapat

ini dari Abu Ishak Al Marr,rnzi. Dia berkata dalam kitab //
Mujarrad, bahwa Ad-Dariki menukilnya dari Al Manrazi dan tidak

menyebutkan Al Qadhi Husain dalam ta'liqrtya selainnya, dan

melandasinya dengan argumen bahwa transaksi sebelum terjadinya

akad diantam mereka berdua batal. Selain ifu, diceritakan oleh Al

Mahamili dari Abu Ishak yang melandasinla dengan alasan png
demikian bahwa transaksinya boleh. Demikian juga yang

disaksikan oleh Abu Ath-Thayyib dan penulis As5rS5nmildan tidak

ada pada perkataan Al Qadhi Husain yang telah diceritakan tadi

apa yang menjadi perdebatan. Hal ini terjadi sebelum masa khi5nr,

seandainya akad itu terjadi sesudahnya maka kami berpendapat

bahwa khw diantara keduanya adalah ketika keduanya telah

berpisah. tnilah yang benar. Tidak boleh juga dan kecuali apa yang

dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Seandainya seseorang berhutang darinya pada sesuatu

selainnya, dan membayamya padanya sisa hargan5a maka

tansaksi ini boleh. Hal ini dalam kitab .4/ Bahr dinilai sah, dan

disepakati oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan dia berkata,

"Dengan ini maka kalau seseorang menjual dirham dengan

dzimmah kemudian salah datu diantara mereka menyerahkannya,

lalu yang lain berhutang dan mengembalikanqn kembali padanla
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apakah boleh? Ada dua pendapat bersadarkan bahwa hutang

kapan dimiliki?

Pertama, menumt Abu Ishak, transaksi ini batal, karena dia

menerima sesuafu sebelum ditetapkan hal itu menjadi miliknya
kecuali bahwa dia tidak memilikinya kecuali dengan kansaksi
(sharl.

Kedua, ini adalah pendapat yang lebih shahih menumt
penulis Asy-Syamil dan syeikhnya Abu Ath-Thayyib, dan syeikh

Abu Hamid berdasarkan apa yang diceritakan oleh penulis Al Bahr
dan dia berkata, "lmam Asy-Syafi'i mengatakannya dalam

transaksi (shari dengan nash bahwa fuansaksi ifu boleh, dan

dibenarkan oleh oleh hnu Abi Ashrun. Karena dia membayar apa

yang menjadi kewajibannya sebagaimana halnya dia rnembeli

sebagian yang lain dengan dinar.

Cabang: Boleh membeli dirham dari penukar uang dan
menjualnya setelah dia menerimanya dan telah selesai akad

transaksinya dengan berpisahnya mereka berdua atau khiWr
dengan sedikit dari harga atau banyak, baik ifu sesuai dengan

tradisi atau tidak, selama tidak ada dalam syarat jual beli. Ini adalah

pendapat AsySyafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Berbeda dengan

pendapat Imam Malik, dia berkata, "Kalau sudah menjadi

kebiasaan maka hukumnya haram." Ulama fikih Asy-Syafi'i

berpedoman pada kebiasaan khusus yang kedudukannya tidak

sama dengan syarat. Sebagaimana kalau seseorang menikah dan

kebiasaannya melakukan thalak, maka tidak menjadikannya seperti

syarat thalak. Demikian juga fidak ada perbedaan antara

menjadikannya maksud atau bukan tujuan, sehingga Al Qadhi
Husain dan lainnya berpendapat bahwa apabila dia memiliki dinar

dan dia ingin menjualnya dengan dinar dan 7/6 atau lebih darinya,
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maka hilah dengan menjual dinar darinya dengan dirham, lantas

berdua belah pihak saling serahterima barang dan l<hgnrkemudian

membeli darinya dengan dirham ihr dinar ataul/5 atau lebih.

Ulama fikih AsrSlnfi'i berpendapat, jika dia ingin membeli

png bagus dengan yang telah rusak (nul<sinlltdengan timbangan

yang lebih banlnk membeli dirham dengan dinar atau dinar

dengan dirham atau dengan barang dagangan, kemudian

keduanSn saling serahterima dan khiyar membeli dengan dirharn

atau dengan barang lpng rusak maka itu dibolehkan, baik

kansalsin5ra sekali dalam safu tempat atau pun be*ali-loli.
Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakannya mengikuti

pendapat Aqr$nfi'i. Demikian walauptrn berbeda pendapat

padanya ulama fikih AerSyafi'i Snng tiga. Kalau transaksinln

terladi bukan pada harta riba boleh juga tanpa ada perbedaan

pendapat antara akad 1ang langsung atau dir.rndurkan untuk mastl

3nng telah ditenfukan maka boleh jual beli sesuatu sampai batas

yang ditentukan antara penjual dan pembeli.

Asy-Syaf i berkata: Barang siapa lrang menjual barang

dagangan sampai batas uraktu yrang ditenfukan dan telah diterima

oleh pembeli maka tidak ada masalah untuk meniualnya oleh

pembeli dengan harga 1nng lebih murah atau lebih mahal, dengan

hutang, kontan dengan uilg, karena transaksi jual belinya bukan

jual beli pertama. Sebagian orang mengatakan bahwa yang

membelinya tidak boleh menjualnya dengan harga lebih murah dari

harganya. Dia menduga bahwa qiyas pada yang demikian ifu boleh

akan tetapi dugaannya mengikuti yang baik dan terpuji (aMr
shahilt maka ketika ditanf tentangnya yakni Abu Ishak tentang

iskinya Alit/ah binti Anfa' bahwa dia masuk bersama istui Abu

Safar menemui Aisyah Radhiyallahu Anha dalam kaitanryn dengan

barang yang dibelinya dari Zaid bin fuqam seharga begini dan

Al llajmu'SyoattAl lttuhab.dzab ll tZg



begifu, kemudian Aisyah berkata, "Beritahukan kepada Zaid bin

Arqam bahwa Allah & telah membatalkan jihadnp dengan

Rasulullah $ kecuali kalau dia bertobat."

AsySyafi'i berkata dalam lrotab Al Umm pada bab jual beli

dengan sistem tempo, "Asal dasamya adalah salna dengan dasar

lainnya tentang jual beli dengan sistem tempo bahwa mereka

meriwayatkan dari Aliyah binti Anfa', bahwa dia mendengar

Aisyah atau mendengar istri Abu Safar meriwayatkan dari Aisyah

Radhiyallahu Anha, bahwa ada seorang perempuan bertanya

kepada Aisyah tentang jual beli yang dilakukannya dengan Zaid bin

Arqarn dengan harta begini dan begifu, kemudian dia membelinya

dari Zaid dengan harga yang lebih murah, mendengar ihr Aisyah

berkata, "sungguh keji apa grang kamu beli, sungguh keji apa yang

kamu jual, beritahukan pada Zaid bin fuqam bahwa Allah & telah

membatalkan jihadmu bersama Rasulullah S."
Asrsyafi'i berkata: Kalau benar hadits ini berasal dari

Aisyah Radhiyallahu Anha, yang menyebutkan bahwa Aisyah

mencela jual beli yang dilakukan oleh Aliyah binti Anfa' dengan

Atha' karena tenggat tidak diketahui maka inilah yang

tidak boleh menumtnya, da. walaupun sebagian sahabat Nabi #
berbeda pendapat dalam safu masalah, kemudian sebagian

sahabat mengemukakan safu pendapat dan lainnya

mengemukakan hal yang berbeda, maka prinsip yang kami pegang

adalah mengambil pendapat yang didukung oleh qiyas, yaitu

pendapat Zaid bin Arqam, dia berkata, "Hikmah 5nng terkandung

di balik ini semua adalah kami tidak menetapkan hal yang sama

pada Aisyah meskipun T.alid tidak menjual kecuali apa yang

dilihatnya halal dan fidak membeli kecuali yang halal juga dan

sama takarannya. Seandainya seseorang menjual sesuafu atau

membelinya dan kami melihatrya haram, dan dia sendiri
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melihatrya halal, maka dalam kasus ini, kami tidak menduga

bahwa Allah & akan menghapus semua amal ibadahn5n."

Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Daud bin Az-

Zibriqan dari Ma'mar, dari Abu Ishak, dari istuinya, bahwa dia

masuk menemui Aisyah Radhiyallahu Anha ditemani oleh Ummu

Walad Zaid bin Arqam Al Anshari dan perempuan lain, maka

[)mmu WaladT-ard bin Arqam berkata, "Wahai Ummul Mukminin,

sesungguhnya aku membeli anak dari Zaid bin Arqam dengan

harga 800 dirham se@ra nasi'ah, kemudian aku menjualnya

dengan harga 600 dengan uang funai maka aku menyebutkannya.

Ini lebih baik diiadikan dalil bagi mereka daripada hadits yang

pertama, karena Ummu Walad di sini menyebutkan redaksi

nasi'ah, dan tidak menyebutkan pemberian sehingga larangan

tersebut hanya lantaran faktor ketidaktahuan, akan tetapi dalam

sanad ini ada Daud bin Az-Zibriqan, yang dinilai oleh Yahya bin

Ma'in, fidak ada apa-apanya, sedangkan Ali bin Al Madini

berpendapat bahwa aku menulis sedikit tentangnln dan aku

membuangnSn serta sangat melemahlranrSn.

Al Jurjani berkata, "Dia adalah pembohong."

Abu Zur'ah berkata, *Haditsnya ditinggalkan."

Al Bukhari berkata, "Dia selalu membuat hadits sqtdiri."

hnu Abi Adi mengatakan bahwa dia termasuk periwaSat

yang lemah dalam menulis hadits mereka.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, hnu Majah,

dan hnu Hibban. hnu Hibban berkata, "Daud bin Azzibriqan

tidak pemah aku melihatnya dalam meriwayatkan hadits."

Abu Hatim berkata, "Daud bin Az-Zibriqan adalah seorang

syeikh yang shalih, Vmg menghapal hadits dan selalu mengulang

hapalannyra pada orang banyak, akan tetapi kadang dia berasumsi
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dan salah dalam menSampaikan riwa5atrgn kalau menceritakan

hadits dari hapalannya. Dia juga memunculkan hal-hal baru dari
riwayat orang-omn g biqah."

Ketika YahSra melihat kemungkaran pada hadits-haditsnya,

dia pun mengingkarinya dan memberikan penilaian cacat pada

periwayat tersebut.

Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui apa yang kita
katakan, akan tetapi dia tidak pasti pada sesuatu dari yang

demikian dan orang lain tidak berhak menvonis seseomng cacat

dengan salah, atau merasa ragu selama ildak membawa petaka

dan tidak sampai menjadi buah pikirannya secara umutn, kalau

sudah demikian berhak untuk ditinggalkan. Hadits yang

diriwayatkan oleh Daud bin Az-Zibriqan ada yang benar jika cocok
dengan hadits-hadits yang shahih, dan tidak bisa diladikan hujjah
kalau hanya diriwaSntkan oleh dia sendiri. Menurut An-Nasa'i,
Daud bin Az-Zbriqan adalah periwayat yang Udak tstqah.

Diriwaptkan juga oleh Ad-Daruquthni dari Muhamamd bin
Makhlad, dia berkata: Abbas dan Muhammad menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Fardad Abu Nuh
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Abi Ishak

menceritakan kepada kami dari ibunya, Alilrah, dia berkata: Alan

keluar dengan Ummu Mahabbah lalu kami berjumpa dengan

Aisyah. Kami lantas mengucapkan salam dan Aisyah berkata
kepada kami, "Dari mana kalian?" Kami menjawab, "Dari Kufah."

Al Alilrah lanjut berkata, Seolah-olah dia mempersilahkan

kami. lalu Ummu Mahabbah bertanya padanSa, "Wahai Ummul
Mukminin, aku memiliki seorang budak perempuan dan aku
membelinya dari Zaid bin Arqam Al Anshari dengan harga 800
dirham hingga temponya tiba, dan dia ingin menjualnSa, maka aku
membelinya dengan 600 dinar kontan. lalu dia berkata, "setelah
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itu aku menerimanya." Mendengar itu Aisyah berkata, "Sungguh

sangat keji barang yang kamu beli dan yang kamu jual, sampaikan

pada Zaid bahwa Allah telah membatalkan jihadnya bersama

Rasulullah $ kecuali kalau dia bertobat-"

Maka Ummu Muhibbah berkata kepada Aisyah, "Bagaimana

menunrtrnu, kalau aku tidak mengambilnya kecqali hanya harta

milikku saja?" Aisyah menjawab, "Barang siapa png telah datang

peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari pe6uatan

tersebut, maka baginya apa yang telah lalu-"

Ini adalah sanad ....rt7

Dalil yang digunakan oleh orang yang berseberangan

pendapat juga sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud

dari hadits Abi Abdurrahman Al tr(hurasani, bahwa Atha' Al

Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' menceritakan

kepadanya dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

"ert ,,41 '41t11 i*:rt *)u ,3;S t;t

Yi'eie;a ^z4oc?ur 
'LL .,i(=lr "$'i, f-\"j;.

-&-t JLtry';,?,;.fv
"Jika kalian melalrukan tansaksi iual beli inah, mengambil

ekor lembu, idha dengan pertanian, dan meninggalkan iihad,

maka Altah Ta'ala akan menurunkan kehinaan kepada kalian,

yang tidak akan dicabut kecuali jika kalian kembali kepada agana

kalian."

ru Dalatn naskah asli tidak tercantum hrlisan apa-apa.
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Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud se@ra gharib,

dan Al Khaththabi tidak menyebutkan dalam perkataannya dalam

htab As-Sunan, bab ini secaftl keseluruhan.

Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad Al Harawi menafsirkan

bahwa inah adalah transaksi barang yang dilakukan oleh seseorang

dengan pihak lain dengan harga yang telah ditentukan hingga
batas wakfu yang tidak ditentukan, kemudian dia membelinya

darinya dengan harga yang lebih murah dari harga yang dia beli.

Al Harawi lanjut berkata, "Jika dia membelinla dengan hadir
yang meminta barang tersebut dari yang lain dengan harga Sang
telah ditentukan dan menerimanya serta menjualnya pada yang

meminta barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari apa
yang telah dibelinya sampai batas waktu yang telah ditentukan,
pembeli menjualnya dari penjual pertama dengan uang yang lebih

murah dari harganya. Ini juga disebut dengan inah, dar:t ini lebih
sederhana dari yang pertama. Transaksi ini boleh menurut
sebagian mereka. Istilah inah disebut demikian karena telah
diterima oleh pemilih ihah uangnya, dengan demikian bahun arl
adalah harta yang ada maka pembeli hanya membelinya unfuk
menjualnya kembali dengan barang yang sama dengan perantara

uang."

Inilah lnng dikatakan oleh Al Harawi dan menjadikan

istilahnya dengan inah yang meliputi dua perkara yang telah
disebutkan diatas.

Diantara mereka ada yang menjadikan lnah unfuk png
kedua saja, dan menyebutkan yang pertama unfuk membeli apa
yang dijual. Inilah yang dijelaskan oleh ulama ftkih Hanafi dan
ungkapan mereka.
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hnu Faris dan lainnya dari pakar bahasa mengatakan bahwa

inah adalah salaf (pinjaman) sedangkan kalimat inah kulli sya'in

artinya adalah yang menjadi pilihan dari segala sqsuafu.

Ulama fikih Hanafi membenarkan yang kedua yang disebut

dengan inah bukan yang pertama. Diantara ulama yang

menjadikan rnaA masuk pada dua masalah diatas sebagaimana

yang dikatakan Al Harawi, dan demikian juga pendapat ulama

fikih Aqrsyafi'i dan ulama ma&hab Malikiyah. Dalil Snng mereka

gunakan tentang larangan inah adalah kedengkian, berasal dari

pendapat mereka bukan dari pendapat ulama madzhab Hanafi5rah.

Jawaban terhadap hadits yang disebutkan diatas bahwa

diriwayatakan oleh Abi Abdurrahman Al Khurasani, bahwa dia

bemama Ishak bin Asid, Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Dia adalah

seorang syeikh yang tidak masyhur dan haditsn5ra udak berdiri

sendiri."

Diriwayatkan dari Abi Ahmad bin Adi, dia ber{<ah, "Dia

majhul (hdak diketahui keadaanny;a).'

Mudah-mudahan yang dimaksud adalah udak diketahui

keadaannya, sebab Haiwah bin Syraij dan Al-l-aits bin Sa'd telah

meriwayatkan hadits darinya pada sanad ya.,g ada dalam kitab .4s-

Sunan. Selain itu, Al Bukhari pun meyebutkannya dalam At-
Tadkh, dan hnu Hatim dalam kitabnya dari ayahnya dan Abu

Zw'ah. Sa'id bin Abi AWb juga meriwayatkan hadits darinya. Hal

ini seperti yang dikemukakan oleh Al Bukhari dalam At-Tarikh-

Tentang hnu [ahi'ah, Abu Hatim menyatakan bahwa

ketidakjelasan jati diri periwayat tersebut sudah tersibak-

Setiap kelompok dari kedua kubu tersebut saling beradu

argumen tentang kedua hadits tersebut, diantaranya:
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Perbma, perkataan Aisyah dan sikap menyalahkannya

dalam masalah itu tdak memiliki padanan kasus dalam ijtihad. Ini
membuktikan bahwa masalah ini tauqif.

Kdua, menggiring makna bahwa hal itu dimaksudkan

untuk menunda pemberian tidak bisa dibenarkan, karena Aisyah
berpendapat bahwa jual beli boleh dialihkan ke pemberian.

Ketiga, sisi larangannya terbukti lebih kuat, dan hal ini
berkaitan dengan masalah riba ketika Aisyah berdalil dengan

firman Allah,

JL,|fiS A7 u {ti $i:6 .i) i"lfiti i.;4,#

"Onng-onng t/ang telah sampai kepadan5n lanngan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil nbd, maka baginya

apa yang telah diambiln5a dahulu (sebefum dabng lamngan); dan
un$annya (tercenh) kepada Allah." (Qs. Al Baqarah l2l:275l,

Sebelumnya telah dijelaskan pendapat Imam Al Haramain
tentang sikap tawaqquf diantara dua dalil naql dari Aisyah,

sedangkan sisa perkataan yang mereka katakan tdak bisa

diterima. Selain ifu, mereka juga mengatakan boleh menggunakan

qiyas,

Ulama madzhab Malikilrah berpendapat bahua kecuali jika

meninggalkannya hukumnya wajib lantamn ada alasan yang lebih

kuat, yaifu pendapat yang mengharuskan menggunakan dzam'i'
dan pendapat tentang dzara .i' lebih didahulukan hanya saja.

Ulama fikrlh Maliki berpendapat bahwa bagian yang berkaitan erat

dengan dzari'ah dalam kasus ini adalah, penjual membayar uang

100 secara funai pada seseorang agar dia mengambil 150 hingga
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sarnpai batas Snng ditenfukan. Penyebutan barang dan transaksi

jual beli di sini hanya tipuan. Inilah cara bagi pelaku bansaksi jual

beh inah, dimana seseorang berkata pada orang lain, "Apakah

kamu ingin menjual ini padaku dengan 10 dinar dan aku akan

memberimu unfung 1 dinar?" Kemudian pihak yang ditawari

bersedia dan melakukannya, maka dia berutang 10 dinar dengan

11 dinar tanpa ada kebufuhan dengan barang 1ang diiual hanya

saja dia berikan dengan tujuan agar mendapatkan yang lebih

banyak laE laba (untung).

Seandainya kita menemukan safu perbuatan dari beberapa

perbuatan yang terjadi dengan fujuan yang safu dan tidak ada

pertedaan kecuali hanya niat dari orang yang melakukannya dan

maksudnya, kemudian nya Grma safu, maka tidak ada

cara bagi kita untuk mengetahui maksud dan fujuan manusia serta

mengetahui se@ra terperinci niat dan fujuan mereka, untuk itu kita

wajib melihat kembali. Pendapat ini berasal dari masalah tentang

dzara'i'.

Mereka berpendapat bahwa kalau asal ini benar menurut

kita maka akan kami jadikan sependapat dengann5n, dan jika tidak

benar maka ini hanya pendapat ulama madzhab Malikiyah.

Perdebatan ini dengan mereka sangat masyhur pada asal

usulnya. Mereka sepakat dengan kita bahwa tidak perlu diketahui

maksud dan hrjuan kalau ingin menenfukan suatu hukum, dan

wajib mengikatrya dengan prasangka yang jelas kelihatan, dan

kadang ditemukan niat salah pada suahr akad kami sepakat

dengan mereka bahwa transaksinya tetap sah. Karena pada

dasamya akad ifu bukan pada yang rusak, kadang tidak ada niat
jahat pada suafu akad akan tetapi mereka membatalkan akad

tersebut. Dikatakan batal karena ada rukun yang tidak terpenuhi

ketika akad, dan juga karena ber.tentangan dengan sSnriat. Maka
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apabila tidak harus diketahui niat yang tersernbunyi pada setiap
orang boleh dengan ittifaq dalam akad tansaksi maka
adalah apa yang terlihat oleh kasat mata tidak sampai kedalam niat
dan fujuan seseorang membeli atau menjual barang dagangan.

Ulama ftkih Asysyrafi'i berargumen dalam masalah ini dan
menyerupakannSn dengan hadits yang jelas terhrlis dalam kitab
Ash-Shahihain dari hnu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa Nabi $
mempekerjakan seeorang di wilayah Khaibar lalu dia mendatangi

mereka dengan kurma kering janib maka beliau berkata, "Apakah
kurma kering l{haibar seperti ini?' Dia menjawab, "sesungguhnya

kami mengambl L sha'dengan 2 sha' , dan 2 sha'dengan 3
sha'." Beliau berkata, "Jangan lakukan ifu! Juallah semuantm

dengan dirham kemudian beli dengan dirhant janib."

Tidak dibedakan apakah dibeli dari orang yang membeli
atau dari lainnya, bahwa Nabi # memerintahkan agar tidak

tersangkut pada riba, walaupun tujuannya ingin mendapatkan
semua janih

Masalah ini kadang-kadang diwajibkan pada transaksi dan
tidak ada benfuk gambaran masuknya masa wakfu yang

ditenhrkan, dan kadang kala diwajibkan pada selain transaksi

{sharf, fukar menukar), kadang dengan masa waktu yang

ditentukan dan kadang tidak ditentukan. Ulama fikih Asy-Syafi'i
telah membahasnya dalam bab khusus, !/aitu bab seseoftrng

menjual sesuafu untuk masa wakttr yang ditenh:kan kemudian
membelinya dengan harga yang lebih murah. Jadi, pemahaman ini
dikhususkan pada membeli apa yang dfiual dengan harga yang

lebih murah, dan semua ini boleh menurut kami.

AI Qadhi Husain berkata dalam kitabnya Ta'liq bahun Al
Qadhi mendengar Abu AIi berkata: Menurut kami, ini disebut
dengan membeli untung yang tidak ada jaminan, dan sungguh
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benar larangan darinya, hanya saja apa yang kami katakan adalah

kerena hakikat keuntungan yang lebih baginya dengan akad kedua

atas sesuatu yang dimiliki oleh akad pertama, atau apa yang lebih

antara yang dijamin atasnya dengan menjual dan jaminan untuk

membeli. Manusia kadang mendapat untung dengan menjual lebih

banyak dari apa yang dibelinya, dan yang lain dengan membeli

lebih murah dari apa yang dijual. Keunhrngan tidak dapat kecuali

harus dengan dua akad. Sehingga barang dagangan tersebut akan

dikembalikan kepadanya serta keunfungan diserahkan kepadanya.

Inilah ken5rataan yang ada di lapatgun. Hanla saja hakikat

keunfungan hanya khusus unhrk sesuafu yang dia miliklae atas apa

yang tidak dimiliki.

Ini menunjukkan bahwa kalau dia menjual harta warisan,

yang dihibahkan dengan harga yang lebih mahal dari harga

sebelumnya, baik, ini disebut keunfungan baginln, kalau

sebelumnya tidak ada jaminan baginya dan juga ryamt tertenhr. Ini

adalah pendapat Al Qadhi Husain, Abu Ali atas apa yang

diceritakan oleh Al Qadhi dan dia adalah ulama fikih Hanafi

menurutku.

Cabang: Pendapat Asy-Syaf i jelas mengatakan boleh jual

belinya dan tidak ada perbedaan antara sudah menjadi tradisi dan

kebiasaan manusia atau tidak kebiasaan. Ar-Rafi'i menceritakan

dengan melarang, difatwakan oleh Abu Ishak dan syeikh Abu

Muhammad kalau sudah menjadi kebiasaan, maka batal kedua

akadnSn, karena tujuannya bukan sad azdzara'i', akan tetapi

karena kebiasaan telah menjadi seperti yang disyaratkan.

Ibnu Abi Ad-Dam berkata dalam $nrh Al Wasith Masalah

inahtelah umurn kebiasaann5a dengan menambah uang. Menurut

pendapat kami, dalam madzhab kami bahwa suatu akad yang
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berdasarkan kebiasaan (adat) yang kalau ukudrun bermasalah
maka akan rusak, dan apabila didahulukan maka akan rusak
akadnya, maka jelas pendapat ini dilemahkan oleh kebiasaan.

Adapun perkataan ustadz dan syeikh Abu Muhammad
maka sesungguhnya perkataan berbeda dengan perkataan Asy
syafi'i, dia berkata: Adat atau tidak adat sama saja. perkataan hnu
Abu Ad-Dam disingkaturya hanya pada sesuatu yang diwajibkan
syarat sebelumnya, maka qiyas apa yang mereka katakan dan
sebutkan telah dilemahkan. Sedangkan perkataan AsySyafi'i
tentang adat atau tidak adat, dia abaikan.

Cabang: Jika r,rnjib syarat sebagai pembanding pada akad
maka batal akadnya tanpa ada perbedaan pendapat padanya. Ini
bukan permasalahan yang dibahas pada sesuafu yang tidak
disyaratkan dalam akad, dan telah dijelaskan secara gamblang,
diantara png menjelaskannln Abu Bakar Al Mar'asyi dalam kitab
Tartib Al Ag*m.

Cabang: Aku mengetahui bahwa dalam masalah ini ada
perbedaan pendapat pada kebolehannya, yaifu kalau sudah
menjadi kebiasaan, atau tdak menjadi adat maka Udak ada
perbedaan yang aku ketahui dalam madzhab tentang
kebolehannya pada kedua masalah tentang rnai. Masalah membeli
apa yang dijual dengan harga lebih murah dari apa yang dijual,
sedangkan menumt ulama fikih Asysyafi'i tdak ada perbdaan
padanya akan kebolehannya, dan seluruh Snng telah bersikap
taotmqquf dalam kitab-kitab madzhab diputuskan dengan boleh.

Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa sebagian ulama fikih Asy
syafi'i berdebat diantara mereka bahwa seseotang jika menjual
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pada sakit yang membawanya mati sebagian rumahnln tanpa

harga yang pasti, dan bagi para warisnSn hanya syufah, bahwa

waris tidak mengambil dengan syrf'ah karena sd adz4zan'i'
untuk sanfunan atasnya. Seperti inilah perkataan ulama fikih Asy
Syafi'i bahwa iika wali menjual pada anak yatim sytqsh ba$nya

syrfah maka tdak boleh mengambilnya dengan sytfah.
Penjelasan ini disebutkan dalam kitab IhW' Al Maonf dari

pendapat AqrSSafi'i png melarang air rlnfuk melarang l<ala'yang

menentukan kepastian kedua pendapat bagrrlra dalam sd adz'

d"an li'berkata: Ifulah lnng menetapkan dua perkataan pada

barang jual beli sebagaimana fiang kami jelaskan sebelumnya serta

pe6edaan Snng ada padanya.

Menunrtlm (As-SubH), yang dikatakan oleh AqrSyafi'i
pada bab lh5a' Al Mawaf dalam kitab Al Umm setelah

menyebutkan sabda Nabi Muhammad S, " hmngskp tlang
air unfuk mqtolak l<ala' mala Allah alan mqtolalaSn

dari kqbmaan nhmahsrd' Aqrsyafi'i berkata: Larangan air

unhrk melarang kala'png dia dari rahmat Allah umum maknanln

ada dua, salah safun1n menyebutkan bahwa barang siapa png
menjadi penyebab dilarangnya apa yang dihalalkan Allah maka itu

udak boleh. Demikian juga kalau pada yang halal dengan

menghalalkan apa lnng telah Allah haramkan.

lmam AqrSyafi'i berkata, "Jil€ seperti ini keadaannya

maka ini menegaskan bahun penyebab yang terdapat pada yang

halal dan haram menyerupai beberapa makna yang halal dan

haram. Mungkin juga menghalangi sumber air diharamkan, karena

ini sarna saja dengan menghilangkan sesuafu yang sangat

dibuhrhkan oleh makhluk bemyawa dan lainngra, sehingga jika

mereka melarang sumber air yang berlebih dari orang lain, maka

sarna saja mereka juga melarang sumber renrmputan 1nng lebih
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untuk dikonsumsi. Makna pertama dalam masalah ini lebih baik

dan dekat.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dengan lafazh aslinya. Alm

telah memperhatikannya dengan seksama dan tidak mendapatkan

di dalamnya perkataan yang menetapkan sd adzdzam Y; akan

tetapi karena penyebab tersebut memberikan hukum sesuafu yang

berkaitan dengannya, atau sesuatu yang hanrs padanya seperti

melarang dir, karena ingrn melarang rerumputan unfuk

dimanfaatkan oleh yang lain dan melarangngn adalah perbuatan

haram sedangkan segala sarana yang digunakan pada sesuahr

yang haram maka iuga haram. Dari'ah adalah

perantara, dan bagian ini kalau dia termasuk dalam perantara 3nng
harus maka tidak perlu ada perdebatan. Akad pertama tidak

berkaitan dengan akad kedua, karena dia tidak boleh bagrryra

sebagai pembeli dengan jualan atau menghabiskannSn, atau

melarangnya lainnya, maka setiap akad terpisah dari lainnya dan

tidak ada kaitan anhm maka fidak b€rlaku lagr sad adz-

dam )'. Yang menjadi perdebatan disini antara kami dan ulama

Malikilah permasalahan tambahan tentang muthlag dari'ah darr

tidak termasuk dalam perkataan Asy$nfi'i.

Abul Abbas Al Qirafi Al Malild berkata: Umat sepakat

bahwa Adz-Dzan J'ada tiga bagian:

Pertana, diakui secam ijma' seperti menggali lobang pada

jalan kaum muslimin, memasukkan racun pada makanan mereka,

mencela berhala disisi orang yang mengetahui dari keadaannSn

bahwa dia mencela dan mencaci Allah.

Kedua, ditr-rtup se@ra ijma' seperti menanatn anggur maka

tidak dilarang karena takut menjadikannya khamer, atau usaha

yang bersyarikat dikhawatirkan melakukan tansaksi riba.
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Ketig4 diperdebatkan seperti jual beli dengan tempo (masa

yang telah ditentukan antara kedua pihak)- Kami telah

mencontohkan dari'ah pada kasus tersebut meskipun png lain

berbeda pendapat dengan kami. Kesimpulan dari cerita diatas

bahwa lebih banyak yang sefuju bersama kami tentang sad adz-

dzara'i' daripada lnng menolaknya.

Dzari'ah adalah perantara dan sangat dibutuhkan dan

kadang hukumnya wajib, dan kadang menjadi haram, makruh,

sunah dan mubah. Tujuannya berbeda-beda, sesuai dengan

kekuatan maslahat Sang ada padan5a serta kerusakan 5rang ada

juga serta kelemahannya, maka dengan demikian kita tidak bisa

mengabaikannya begitu saja.

Kedua masalah rcng telah dipegang teguh berasal dari

ulama fikih As5rSyafi'i. Berkenaan dengan permasalahan pertama

jika pihak wali menjual baEan anak yatim yang berkaitan dengan

s5ruf'ah,sementara pendapat sebagian ulama fikih AsySya{i'i

mengatakan bahwa dia tidak boleh mengambilnya dengan sytfah,

maka pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ini yang lebih

shahih dalam madzhab atas pendapat yang dikatakan oleh Ar-

Rafi'i dalam lutab Swfah, bahkan tidak ada kaitannya dengan

masalah tersebut, karena illat yang ada padanya rnenyebutkan

bahwa kalau hal itu mungkin maka tidak bisa dilamin untuk

dibiarkan meninjau dan mengayomi anak, serta ada kemudahan

dalam jual beli unfuk rnengambilnya dengan harga yang murah.

Yang dilarang adalah anak yatim yang belum dewasa tidak boleh

melakukan transaksi jual beli seorang diri, dan ini tidak termasuk

dalam sad adzdari'ah pada sesuatu, seandainya wali itu ayah atau

kakek maka keduanya boleh mengambilnya agar transaksi syttf'ah-

nya dinilai shahih.
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Adapun permasalahan sakit kalau dia menjual sesuafu

ketika sakit yang membawanya meninggal yang tidak sama dengan

harga aslinya, maka dalam hal ini ada lima pendapat dan yang

paling shahih adalah, dia mengambilnya. Ada yang berpendapat,
jual belinya shahih dan tidak boleh diambil oleh warisnya dengan

syufah berdasarkan apa yang disebutkannya. Ini adalah pendapat
yang lebih shahih menumt Ibnu Ash-Shabbagh. Ada pula yang

berpendapat, tidak sah jual belinya sama sekali dengan asal.

Pendapat ini dan pendapat yang pertama se@ra umum mewakili
pendapat keempat yang dinukil dari Ibnu Suraij. Zhahir kedua

pendapat terakhir menyatakan bahwa harus didatangkan yang

sesuai dengannya pada permasalahan kita ini, sehingga qiyas

perkataan hnu Ash-Shabbagh jual beli pertama dan kedua tidak
sah, sedangkan qiyas pendapat yang lain menyatakan bahwa akad

kedua tidak sah.

Yang benar adalah kedua pendapat diatas tidak harus

berlaku dalam permasalahan kita ini karena dua sebab, yaifu:

Perbtna, adanya perbedaan antara kedua masalah karena

syaft'dikendalikan untuk mengambil dari pembeli secara paksa,

dan pemberian orang yang sakit kepada pembeli adalah tabarru',

sehingga dengan pemberian dalam benfuk gambaran ini dia
menemukan bbarnt'yartg telah ditenfukan sehingga ahli waris bisa

mengganti mengambilnya tanpa ridha dari pembeli. Dengan

demikian tabarru' yang berasal dari orang yang sakit unfuk
diberikan kepada ahli waris memiliki kesamaan. Jika diambil oleh
waris secara paksa dari pihak pembeli seperti menerimanya dari
orang yang sakit, maka pihak penjual tidak boleh
menyelenggarakan akad kedua sendiri, bahkan dia membutuhkan
ijab qabul dan terkadang pihak pembeli tidak menyetujuinya.
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Kdua, bklTij dalam ma&hab adalah dari perkataan An-

Nawawi, sedangkan pendapat-pendapat yang dinukil dari sebagian

ulama fikih AsySyafi'i menghanrskan orang yang mengatakan

pendapat tersebut jika tidak jelas perbedaannya nalnun di sini

pertedaannya sudah jelas. Wallahu a'lam.

Cabang: Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan

bahwa membolehkan masalah ini secara mutlak tanpa menjelaskan

apakah boleh dengan makruh atau tanpanya. Ar-
Ruryani dalam Al Bahf hnu Abu Ashrun dalam Al Intishar dan

An-Nawawi dalam Ar-Raudhah telah menjelaskan kemakruhan hal

tersebut. Dinukil oleh hnu Abdul Barr dari Asy-Syafi'i dan An-

Nawawi mengatakan bahwa dalil yang memakruhkannya lebih

banyak sampai tidak bisa dihitung. hnu Abi Ashrun juga

menjadikannya dalil bahun segala yang boleh dijelaskan dengan

syaratrya dalam akad dimakruhkan maksudnya. hnu Daud dalam

kitab Slarh Mukhbshar Al Muzani mengatakan bahwa kalau

menjadikannya tradisi (ada$ maka yang aku fahami adalah tidak

dimakruhkan jika tidak menjadi kebiasaan. Pendapat yang benar

adalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dan bahwa ketika

maksudnln dimakruhkan, baik itu sudah menjadi kebiasaan atau

udak, dan dengan niat yang tidak dimakruhkan, tidak kebiasaan,

seperti kisah pegawai yang dipekerjakan Rasulullah # di Khaibar,

maka perlu ketegasan bahwa tidak ada yang dimakruhkan.

Kesimpulannya bahwa ada beberapa tingkatan dalam hal ini.

Pertama, hal itu berlaku dengan fujuan makruh dari orang

yang mencari-cari kesalahan, maka ini haram menunrt Malikiyah,

namun boleh menurut pendapat kami dengan status makruh.

Kdua, berlaku tanpa maksud makmh, dan tidak ada

seseorang yang mencari-cari masalah seperti kisah pekerja di
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wilayah Khaibar, maka hendaklah diputuskan untuk tidak

dimaknfikan, karena tujuannya baik dan mulia dan terhindar dari

riba. Selain ihr, telah ada kesepakatan dalam masalah ini,

sedangkan menunrt Malikiyah hukumnya tetap haram, dengan

melihat kenyataan di lapangan dan kemungkinan ada yang

dirugikan, dan sebagian ulama Malikiyah membolehkannya.

Ketiga, terjadi dengan tujuan yang makruh dari selain ahli

fuhmah, sehingga dimakruhkan menunrt kami dan ini menjadi

pendapat madzhab Maliki. Perlu diketahui bahwa masalah jual beli

dengan tempo telah jelas akan tetapi aku menyebutkannya dengan

sangat singkat sekali.

Cabang: Perkataan singkat dari ulama fikih Malik, hnu
Ruryd berkata dalam l<ttab Al Bagn wa At-TahshiL Permasalahan

ini setelah dipisahkan menjadi 54 masalah dan 18 masalah pada

mernbeli dengan uang, 18 masalah membeli dengan masa waktu

yang ditentukan, 18 masalah pada pembelian pada yang lebih iauh
dari masa yang telah ditentukan. Kadang dia membeli darinya

makanan dengan wujud yang dijualnya sebelum hilang dengan

harga yang sama dan dengan harga yang lebih murah atau mahal

dengan uang, kadang seseorang membelinya dari orang lain dan

ada tambahan dengan harga yang sama atau lebih murah, atau

iebih mahal dengan uang. Ada 9 masalah jika tidak hilang barang

dagangannya dari makanan, dan 9 masalah lain hilang atasnya, 18

masalah pada pembelian dengan uang dan juga jika hilang sarnpai

pada masa yang telah ditenfukan dan juga pembelian sampai pada

masa waktu yang tidak ditenfukan. Diantaranya ada 15 masalah

yang tidak boleh, yaitu membelinya dengan harga yang lebih

murah dari harga dengan uang pada makanan yang dijualnya

darinya dengan wujudnya sebelum hilang darinya atau sebagiannya
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atau keseluruhan dan tambahan atasnya atau membehnya darinya

dengan harga 5nng lebih murah juga seperti makanan yang dijual

darinya setelah hilang atasnya atau lebih mgrah darinla dengan

uang. Membeli makanan dengan wujudnya yang diiualnya dengan

tambahan dengan.harga yang sama atau lebih mahal dari harga

asalnp darinya dengan uang.

Abu Ishak At-Tanusi dalam kitab Ta'liq bab apa yang

dimaknrhkan dari jual beli inah dan jual beli tempo dalam kitab

hnu Al Mawan dari pendapat Malik dan ulama fikih Malik[Yah,

menyebutkan bahwa dimakruhkan inah pada jual beli dengan

sistem tempo sedangkan jual beli dengan uang tidak, kecuali telah

menjadi kebiasaan (adat) dengan inah yang dimakruhkan. Jika

akad jual beli pertama adalah alal dalr, akad kedua dengan uang

atau dengan sistem tempo bahwa mereka padan5n semuanlra

terpisah dan tersendiri. Jika akad pertama dengan uang maka

tidak ada lagi keraguan pada akad kedua kecuali pada inahkhusus.

Al Ashbagh berpendapat bahwa kalau salah satu dari

keduanya termasuk dalam orang fuhmah maka dianggap mereka

berdua termasuk di dalamnya. Sedangkan pendapat hnu Wahab

menyebutkan bahwa jika akad pertama dengan uang dan yang

kedua sampai pada masa Snng ditentukan, maka mereka berdua

dalam keadaan ragu-ragu dan cemas, sebagaimana kalau akad

pertama dengan aiaL tbnu Qasim dan Asyhab tidak sependapat

dengannln, dia berkata malrsudnya At-Tunisi adalah segala png
dimalauhkan dari segala macarn bentuk jual beli dari ahli tuhmah,

seperti bahwa seseorang menjual darinp barang dengan 10

dengan gang kemudian membelinya darinya pembeli dengan L5

dengan uang atau dengan masa wakhr png ditentukan maka

pembeli akan bingung, atau membayiar lrang 10 akan

dimanfaatkan oleh pembeli dan mengembalikan gantinya 15 maka
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barang jualan jadi penipuan karena dikembalikan lagi padanSn.
contohnya menjual darinya barang dengan 10 dengan uang atau
dengan 10 sampai batas u/akfu yang ditenfukan, maka
transaksinya bagt ahli tuhmah tidak boleh karena keduanya nanti
akan membawanya unfuk menjual bamng setelah 10 yang terah
diambil oleh penjual dengan uang, maka seolah-olah dia berkata,
"Pergilah dan juallah ini dengan harga 10 snng harus kamu bayar
padaku dan sisangra unfukmu."

Demikian juga dari alii inah kalau mernbelinln untuk dijuar
kernbali bukan unfuk dimakan, seperti menjual barang dagangan
dengan harga 10 sampai batas \{Ekfu png ditenfukan maka dia
pergi dan berkata, 'Aku telah menjualnp dengan harga 8 maka
ambillah dariku keuntungan 2 dinar." Ini juga tidak boleh bagi ahli
inah yang menjualnya. seolah-olah bahwa akadnln bersamanya
atas apa lrang benar bagimu padanya jika kamu mendapat
untung dari dirham, baik itu 1 dirham atau l/Z dirham. Asal

lrang dijual pertama fidak diketahui harganSn kecrrali setelah
menjualnSra. Bagi orang yang membeli unfuk menjualnya
kembali, ini boleh bagi orang yang ingrn memakannya atau
memanfaatkannya, walaupun dia dari ahli inah. Derrgan demikian
dia berkata padanya, "Belilah bagiku barang seperti ini dan begini
aku akan beri padamu keunfungan padanya begini sampai masa
waktu yang ditenfukan", maka hansaksi ini makruh. Mayoritas
ulama Malikiyah juga berpendapat makruh dari masalah ini dan
segala benfuknp.

Cabang: Seseorang membeli 10 dinar dengan harga 100 1

dirham lalu penjual dan pembeli saling serahterima sebagiannya I
dan berpisah, maka pada barang yang belum serahterima batal j

akadnya, sedanglGn yang sudah serahterima ada dua @ria,
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sebagaimana kalau rusak salah satunya sebelum serahterima. Ar-
Ru5yani berkata, "Dia tdak datang karena tidak akan

menggabungkan antara yang halal dengan yang haram serta juga

tidak harga yang tidak diketahui."

Ar-Ruyyrani berkata: hnu Qash mengemukakan dua

pendapat dari pandangannya tentang salam, berdasarkan pada

dua pendapat dalam perbedaan sifat dan bentuk barangnya, dan

ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Qaffal. Pendapat ini juga

tidak sejalan dengan pendapat para sahabahrya, dan juga tidak

menjadi madzhabnya. Masalah dua hamba sahaya tidak

membatalkan safu pendapat pada sisanya.

Diantara ulama fikih AsySyafi'i ada lnng mengatakan, Abu

Ishak mengeluarkan safu pendapat, bahwa jika meninggal salah

safu dari mereka berdua maka batal akadnya. Ini keliru menurut

Abu Ishak, karena dia berkata pada AsSr$nrh pendapat yang

berbeda dengan yang diatas. Mudah-mudahan diceritakan dari

yang lain, dan tidak ada masalah pada sesuafu. Sebelumnya An-
Nawawi telah menyinggung masalah ini dan menjadikannya seperti

masalah dua hamba sahaya.

Adapun perkataan Ar-Rulyani yang telah aku ceritakan

sepakat dengannya, akan tetapi pendapat AsySyafi'i dalam .4si-
Sharf adalah msak, mungkin ini h*,!ra salah safu dari
pendapatnya, atau mungkin dikatakannla rusak akadnya karena

berhati-hati terjerumus dalam riba, dan tidak keluar dari
permasalahan dua hamba sahap.

Cabang: Kalau seseorang

menukar (sharl pada orang lain

akad, apakah boleh bagl yang

mer,rnkilkan fuansaksi tukar-

lalu pihak wakil mengadakan

mer,rnkilkan menerima dan
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membatasi diri dengan serahterimanya dari serah terima wakil? Al
Jurjani dalam l<fiab At-Tahrir pada pembahasan wakatah berkata:

Berkaitan dengan wakil apa yang menyempumakan dengannya

akad dari ijab kabul, melihat barang, dan menerima harta yang

diserahkan, dan saling serahterima pada sharf. Hak-haknya
berkaitan dengan pihak yang mewakilkan dan berpindah
kepemilikan padanya. Dengan demikian tdak cukup dengan
penerimaan yang malakilkan.

Demikian diceritakan dari Al Qadhi Husain bahwa dia
berkata dalam kitab Wakalah (perwakilan), 'Hak-hak akad ada
pada wakil dalam majelis akad dan batalnya akad dengan

terpisahnya dari majelis akad sebelum terjadi serahterima antara

keduanya-"

Di akhir kitabnya Al Qadhi Husain berkata, "Tidak ada

pertedaan bahwa penerimaan pada sharf dan salam serta
penenfukan kepuh.rsan kepemilikan berkaitan dengan u/akil bukan
pada yang mer,vakilkan, walaupun yang mewakilkan tersebut hadir

dalam majelis berlangsungnya akad. "

Telah dijelaskan sebelumnya oleh An-Nav,rawi dan ulama

fikih AsySyafi'i bahwa serahterima yang dilakukan oleh wakil
kedudukannya sama dengan serahterirna yang ma,rnkilkan.

Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa pendapat Al Qadhi Husain

dan Al Jurjani yang disebutkan diperdebatkan dengan

penyebutannya hal ini dan kadang telah diserahkan. Ada juga yang

mengatakan bahwa wakil pengganti yang mewakilkan, jika dalam
proses serahterima maka tangannya seperti tangan yang

merd/akilkan, dan yang mavakilkan tidak digantikan dari apa yang

telah dia lakukan sendiri dalam segala tansaksi.
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Menunrtlm (As-Subki), inilah Sang benar, dan tidak ada

pertentangan antara pendapat Al Qadhi Husain dan Al Jurjani

serta seluruh ulama fikih As5rSyafi'i. Wallahu alam.

Penamaan Shart

Ibnu Sa5yidah berkata dalam L<tab At Muhkam Sharf

adalah nilai lebih lfadhllyang terkandung pada dirham atas dirham

lainnya dan dinar atas dinar lainnya. Sharf adalah transaksi jual beli

emas dengan perak. Sharraf, shairafi pada uang, benfuk jamaknya

adalah shaSarif dan shaSnrifah. Huruf .6a' dimasukkan dalam

kedua kata tersebut karena mengikuti kata malaikah dan

qastn'amah, bukan unttrk nasb (penisbatan).

Ulama fikih AsySpfi'i berpendapat bahwa sharf adalah

jual beli emas dengan perak, perak dengan emas, emas dengan

emas. Aku melihat dalam lrotab MukhtasharAl Buqnithidisebutkan

bahwa shart adalah nama hansaksi jual beli salah satu uang

dengan lainnya, sedangkan musharafah adalah jual beli uang

dengan jenisnya. Al Buwaithi berpendapat bahwa tidak boleh

menukar emas dengan emas, dan disyaratkan dalam musharafah

bahwa seseorang yang menjual atau membeli dinar dari orang lain

dengan tambahan dirham, karena lafazhnya menggabungkan

antara sharf dan mushanfah. Hal itu dikarenakan bagian

m ushamfah dan bagian sharf ndak diketahui.

Al Mawardi berpendapat bahwa dinamakan dengan shart

karena pengalihan hukum dari begitu banyak transaksi akad jual

beli. Ada juga yang berpendapat karena adanya pengalihan

sesuatu yang dibolehkan dengan tambahan atau penangguhan.
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Yang lain berpendapat bahwa karena syariat meruajibkan atas

setiap pihak yang bertransaksi melakukan penekanan terhadap

rekannya.

Cabang: Dalam kasus orang yang memiliki uang sebesar

10 dinar pada orang lain, kemudian orang tersebut membayar 10

dinar tersebut, lalu pihak yang menerimanSn menimbangnya dan

temyata nilainya adalah 11 dinar, maka ulama fikih AsySyafi'i, Al

Qadhi Abu Ath-Tharyib, dan Ar-Rafi'i berpendapat bahwa 1 dinar
yang lebih itu menjadi milik pihak yang membayar, dan dijamin

oleh pihak yang menerima, karena dia mengambil dinar tersebut

sebagai kompensasi bukan dengan cara amanah. Berbeda jika dia

menyerahkan dinar yang separuhnya adalah milik bersama,

sedangkan separuh lainnya adalah amanah, karena dia fidak
menerima separuh yang lebih sebagai kompensasi dari

tanggungann5ra, dan disini pihak penerima menerimanya sebagai

ganti dari apa yang menjadi karuajibannSa, maka dalam kedua

kasus ini Al Qadhi Abu Ath-Tyayyib berpendapat bahwa pihak
yang membayar boleh meminta kembali safu dinar atau

menghibahkannya kepada pihak penerima atau digunakan untuk

membeli barang, atau mengambil beberapa dirham dengan syarat

serahterima dirhamdirham tersebut dilakukan dalam majelis atau

pihak pembayar boleh menjadikannya sebagai nilai fukar untuk
barang yang telah disifatkan dalam tanggungannya sebagai salam.

Mereka berpendapat dalam masalah ini secara muthlak.

Adapun contoh terakhir wajib dimaknai bahwa jika dinar
yang tersisa rusak atau hilang, maka ia menjadi tanggungan

hutang, dan tidak boleh diladikan sebagai modal pokok dalam

salam, karena ini sama dengan jual beli hutang dengan hutang.

Semua pendapat yang mereka sebutkan di atas menunjukkan
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sahnln penerimaan sesuafu yang telah ditentukan jumlahnp, dan

ifu bertentangan dengan kaidah yang berlaku bahwa "menerima

barang yang telah diUmbang atau ditakar tanpa melalui menakar

adalah transaksi yang tidak sah".

Jika yang membayar berkata, "sesungguhnya aku telah

menimbangnya, dan timbangannya seperti hi", kemudian dia

menerimanya dalam kondisi seperti ifu, maka Ar-Rafi'i

berpendapat bahwa tuansaksinya batal (rusak). Konsekuensinya

barang tersebut fidak menjadi hak miliknya, sehingga proses

penerimaannya harus diulang. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas

dalam pemyataan penulis dalam akhir bab salam.

Cabang, Jika seseorang memiliki 10 dinar yang telah

ditenfukan spesifikasinya dalam tanggungan oftmg lain, kemudian

pihak yang memiliki tanggungan tersebut membalar 1 dinar SBng

setelah ditimbang beratrya mencapai L0 mi@a1,118 -uL ia tidak

wajib menerimanya. Jika dia menjual seorang budak seharga 100

dinar Ahwazi lalu diberikan 93 dinar yang beratrya salna dengan

L00 kepadanya, maka dia harus menerima barang tersebut kecuali

ada persyaratan yang harus dipenuhinya seberat 100 dan

jumlahnya sarna, dalam kondisi seperti ini dia fidak mesti

menerimanSa. Kedua pemyataan ini disampaikan Ash-Shaimiri

dalam Ssprh H Kifatnh.

Cabang: Al Qadhi Husain berkata: Jika seseorang

berkata, "Barang ini aku jual dengan dinar ini kepada kamu

sebanding dengan dinar yang berasal dari kamu," dan temyata

lts Mltj{ialacElklh satuan berat. Ukuran mitqal,ont< emas berbeda dengan yang

lain. 1 nitsqaternas = 4,24 grarn. Sedangkan untuk bmda lainnya = 4,5 gram.
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nilai dinamya lebih dari seperenaln atau lebih, maka dia boleh

memilih antara menghibahkan tambahan nilai tersebut atau

menjual dengan barang lain dan memotong tambahan, atau

membiarkannya begifu saja dan menerima tambahan ifu. Wallahu

a'latn.

Cabangr Al Qadhi Husain berkata: Jika seseorang

berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan nilai setengah

dinar" maka dia haru membayamya setengah dinar tersebut

dengan takaran atau timbangan yang berlaku di perkotaan,

takaran yang berlaku di perkampungan atau daerah.

Jika yang dikatakan, "dengan setengah dinar dari dinar ini",
maka ketika timbangannya lebih banlrak, maka setengah dinar
diambil, atau timbangannya setengah dinar, maka semuanya harus

diba5nr kepadanya. Tapi kalau lebih sedikit dari itu,
maka tentang keabsahan akadnya ada dua pandangan ulama fikih
AsySyafi'i berdasarkan dua pendapat dalam masalah isyamt dan
ungkapan.

Cabang, Imam Asy-Syafi'i dalam l*ab Al LImm berkata,
"Apabila yang bersangkutan menghadiahkan 1 dinar atau yang lain

memberikan ucapan terima kasih (memberikan ganjamn) sebesar 1

dinar, baik nilainya lebih atau kurang, maka ifu tdak apa-apa."

Cabang, Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa

apabila seseorcng mempunyai hak di tangan pihak penukaran

uang 1 dinar, kemudian diambil darinya beberapa dirham tanpa

akad, maka halqn berupa 1 dinar sedangkan dirhamdirham
tersebut menjadi tanggungannya. Apabila temyata lebih, maka
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jalan keluamya bagi mereka berdua adalah saling menyelesaikan

tanggunganngta.

Cabang, Apabila seseorang mempunyai hak di tangan

penukar uang sebesar 1 dinar, gmg harganya telah diserah terima

atau diterima tapi tanpa lafazh jual beli, maka transaksi itu tidak

sah. Sedangkan pihak penukar uang harus membayarkan

beberapa dirham dan hukumnya jelas.

Cabangr Mer,r,rakilkan orang lain dalam tmnsaksi jual beli

akad perfukaran lsharl hukumnya boleh seperti transaksi lainnya.

Apabila seseorang berkata, "Belilah 20 dinar untuk dirimu I' dinar,

kemudian wakilkan kepadaku setengah dari harganya, maka akad

ini tidak sah. Karena kalau yang bersangkutan meminta orang

tersebut untuk mewakili dirinya maka ihr menrpakan jual beli

ghaib.

Cabang, Dalam kasus seseoftmg menjual sehelai pakaian

dengan harga 100 dirham, kemudian dia menukar 20 dirham

dengan 1 dinar, maka transalsi itu tidak sah. Sama halnya kalau

dia berkata, "Aku jual kepada kamu sarang lebah dari makanan

seharga 1 dirham", maka apabila dia menggunakan mata uang

setempat unfuk bansaksi perhrkaran 20 dirham dengan 1 dinar,

maka tidak wajib melakukannya, karena harga keduanya berbeda-

Cabangt Apabila seseorang membeli sehelai pakaian

seharga 100 dirham hrang 1 dinar, atau 100 dinar kurang 1'

dirham, maka transaksi ini tidak sah. Tapi kalau jumlahn5a 1'00
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dirham larang 1 dinar, maka transaksinya sah. Demikianlah yang

disebutkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila salah satu pihak

berkata, "Aku jual kepadamu 1 dinar kurang 1 dirham", maka

yang bersangkutan mengetahui harga 1 dirham difukar dengan

dinar berupa L/lO atau setengah dari 7/lO, maka jual belinya

sah- Karena hal ifu merupakan pengecualian dari bamng yang

sama-sama diketahui.

Cabang, Dalam kasus seseorang yang membeli sehelai

pakaian dengan harga 1 dinar maka dia harus membayamya

dengan pecahan safu dinar, dan dia tidak harus membayamya

dengan dinar ufuh. Apabila yang bersangkutan membeli pakaian

atau baju lain dengan harga setengah dinar, maka dia harus

membayar dengan pecahan setengah dinar lainnya dan tidak hanls

membayamya dengan dinar yang ufuh. Apabila dia membayamya

dengan dinar yang utuh, maka itu lebih baik.

Jika ada qnrat pada kasus kedua, dan teriadi setelah akad

pertama, maka akad kedua batal tanpa ada selisih pendapat.

Apabila lfi&nr akad (hak pilih dalam akad) masih tetap ada,

dengan serta-merta akad pertama dan kedua satna-sama batal.

Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh AI Qadhi Abu Ath-

ThaSryib dan lainnya.

Al Qadhi Husain berkata, "Sesungguhnya pendapat yang

mengatakan tentang rusaknya contoh kedua merupakan pendapat

penulis At-Taqrib. Karena syarat yang rusak atau yang shahih saat

terjadi ketika masih dalam majelis, akan mengikuu asal akadnya."

Al Qadhi Husain berkata: Al Qaffal pemah berkata, "Kedua

akad tersebut sah dan dilanjutkan. Sama halrya dengan orang

5rang berkata di permulaannya, 'Aku jual kedua barang ini kepada
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kamu dengan 1 dinar uttrh'. Dalam masalah ini ada hal lain, yaifu

bahwa Al Qadhi dengan pemyataan ini mengartikan dalam

masalah ini bahwa apabila salah satu pihak dalam transaksi

berkata, 'Aku jual barang ini dengan harga setengah dinar', tidak

boleh karena kurang wujud dan perbedaannya. Bahkan kalau dia

mengatakan, 'Aku jual barang ini kepadamu dengan harga

setengah dinar ufuh', ini dibolehkan karena dengan banyaknya

wujud dinar tersebut. [-alu dia memberikan separuhnya dengan

timbangan setengah dinar. Atau dengan menggabungkannya

dalam dinar yang ufuh apabila pihak tersebut mengizinkan."

Perkataan selanjutnya terdapat sedikit kerancuan. Karena

setengah itu bisa diartikan dengan mutlak setengah sebagaimana

yang dikenal omng atau setengah yang dimaksudkan adalah

bagian yang tertentu. Apabila artinga yang pertama, maka harus

disemhkan setengah lnng dikenal se@ra ulnum dan bukan

pecahann5n. Karena dengan memecahkan itu dapat mengurangi

nilainp. Dengan begitu artinya menjadi potongan atau pecahan

yang biasa dikenal, kalau demikian adanya, maka tidak harus

mengakibatkan rusaknya akad. Walaupun wujudqp tidak mumi

sebagus aslinln.

Selain itu mereka juga menlptakan bahwa penyerahan

setengah dinar yang bagus atau ufuh itu tdak diharuskan. Dengan

begitu penjual tidak harus mengambil bagian hak milik bersama

kecuali dengan izin pihak lain sebagaimana yang dikatakan Al

Qadhi Husain.

Apabila setengah atau separuh itu diarfikan dengan bagian

tertenfu yang istimann, maka akan mengakibatkan rusakngn akad.

Karena bisa jadi wujudnSra bagus atau malah sebaliknya selain dari

objek barang yang dijual, yakni apabila kita mengharuskan

pecahan dinar. Inilah lnng diartikan dengan setengah. Jika
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dikaitkan, maka kalau dikatakan setengah dari dinar yang utuh,
maka artinya yang umum dipakai. Dengan begifu tidak berarti apa
yang mereka katakan dengan menyerahkan pecahan dinar
tersebut- Sebab ini bertentangan dengan q,rarat. Tapi apabila
disyaratkan setengah dinar yang utuh atau bagus, maka rusaklah

akadnya karena wujud dinar tersebut bagus atau dinar mulia.

Sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Husain, jika dia
mengatakan setengah png pecah dari dinar, juga mengakibatkan

kerusakan. Karena tidak ada dalam hal ini kecuali yang bagus. Jika
kita mengharuskan pecahan, maka artinya selain dari barang atau

objek yang dijual. Wallahu aIan.

Imam AsySyafi'i ketika menyebutkan masalah ini dalam

l$ab Al Umm, menyatakan bahwa hukumnya sah apabila penjual

menjual setengah dinar. Begitu juga dia mengatakan, apabila

disyaratkan ketika akad bahwa dia harus membayar 1 dinar, hal ini
apabila dikaitkannya dengan tidak menyebutkan setengah.llg

Cabang, Seputar pa'rambahan apa yang dikatakan Al
Qadhi Husain. Ar-Ruyyani berkata dalam htab Al Bahr, "Jika

dikatakan setengah dinar yang utuh. Tapi kalau tdak dikatakan
yang dinar yang bulat, maka sah. Apabila diserahkan yang bulat
dan bagian dinar, begitu juga kalau yang diserahkan adalah yang

dinar yang berat, maka dibolehkan. Jika dikatakan, dinar yang

119 y**lr1 sayra, teks atau nash Syafi'i dalam bab lang be6icara tentang akad
perfukaran (siarrf menyebutkan, bahwa barang siapa yang menjual sehelai pakaian
kepada seseorang kernudian dia menjual pakaian atau baju yang lainnya dengan harga
setengah dinar secara langsung, atau dengan sahr ternpo, maka dia harus mernbayar
satu dinar. Apabila dist/antkan mengenai penjualan png lainnya maka dia harus
membaSar sahr dinar, qnrat ini dibolehkan. Maka apabila dikatakanngra, sahr dinar
tidak mernberikan dua bagian akan tetapi memberikannS;a satu saja, maka penjrnlan
png pertama dibolehkan. Adapun penjualan kedua tidak dibolehkan. Walaupun qprat
ini tdak diq/aratkan. Kernudian dia memberikan satu dinar sebagai pelunasan, maka
jrral belinln boleh.
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bulat yakni yang biasa digunakan maka dibolehkan. Tapi kalau

yang jarang diternukan, maka tidak boleh."

Inilah pendapat yang dikatakan Ar-Rqryani' Perkataan ini

jelas. Tidak jauh dengan yang dikatakan Al Qadhi Husain

mengenai hal ini.

Cabangr Jika seseorang membeli barang berupa baju atau

pakaian dengan harga 20 dirham kemudian diberikan 20 dirham

yang bagus kemudian ditimbang temyata beratnya 20 setengah,

dan dia menerima setengah dirham perak, maka hukumnya boleh-

Jika hal ifu dijadikan syarat dalam akad penjualannya pakaian atau

baju tersebut, maka tidak sah. Karena dengan begitu teriadi dua

penjualan dalam safu akad.

Cabang, Apabila seseorang menjual sehelai pakaian

dengan 1 dinar, maka pembelinya harus membayar dengan 1

dinar utuh. Penjual tidak wajib mengambil 1 dinar dengan 2

pecahan setengah dinar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al

Mawardi. Apabila si penjual menjual baju yang pertama dengan

harga 1/2 dnar dan yang kedua dengan l/2 dnat, padahal dia

memiliki piutang 1 dinar, maka penjualan yang pertama dan kedua

dibolehkan.

Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Karena s5nrat 5nng dibarengi dengan akad yang kedua fidak akan

menafikan akad keduanya walaupun sesuai dengan apa yang

dikatakan oleh Abu Ath-Tha1n7ib. Dasamya adalah 1 dinar yang

disyaratkan tidak dinyatakan sah. Maka tidak bisa menafl<an l/2
dinar dan ini tidak diartikan demikian. Berbeda halnya apabila dia

menjual dengan harga 1 dinar mutlak, maka ini bisa dinyatakan
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shahih karena hargangra mutlak. Hal ini dapat dinyatakan karena

adanya qarinah (buk[)yang menguatkannya. Wallahu a'lam.

Cabang-cabang masalah ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib dan lainnya.

Aqrsyirazi berkata: Apabila sebuah transal$i
termasuk hansaksi yang diharamkan karena ada dua
unsur penyebab lraitu, jual beli hinthah (gandum halus)
dengan emas, sgn'ir (gandum ltasar) dengan perak,
maka tafadhul (perbedaan) dan naser' (penangguhan)
dibolehkan dalam transaksinp. Sedangkan berpisah
sebelum saling serah-terima, ijma ulama fidak
membolehkan penyerahurn emas, perak, barang-barang
yang ditimbang dan dimakan secara slam.

Penjelasan:

Ini adalah bagian dari pemyataan penulis yang mengatakan,

apabila ifu merupakan barang yang diharamkan riba di dalamnSn

dengan adanya satu sebab (illal.

Kata sisipan ldhamil kaana tidak mungkin dikembalikan

kepada harga saja. Karena riba di dalamnya tdak hanya

diharamkan dengan dua illat Dhamir btsnigh dikembalikan

kepadanya. Tidak pula hanya kepada objek barang yang

ditransaksikan, tdak pula kepada keduanya sebab tdak
memungkinkan dhamirkatattrrggal dikembalikan kepada dua kata.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dhamir tersebut

dikembalikan kepada jenis yang meliputi fuansaksi dari dua sisi,

yakni kansaksi yang diharamkan di dalamnya riba sebagai
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penyebab ganda yang diharamkan pada keduanla- Inilah yang

disebutkan oleh penulis dalam pembahasannya- Yakni

pemyataannya yang mengatakan, pada keduanya dhanir

dikembalikan kepada benfuk mutsanna unhrk suafu arti. Karena

yang dimaksudkan disini adalah tatsniSnh(kata untuk menunjukkan

dua hal). Sehingga lafazhnya boleh disebut berulang- Dalam

pemyataan itu ada disebutkan kata "dan di dalamnya," maksudnya

adalah pengharaman riba pada setiap benhrk dari dua macam

tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi atau keadaan pertentangan

yang disebutkan, pada dasamya tidak diharamkan riba di

dalamnya, bukan lantaran ada satu illatalau pun dua illatHal:r:1i
jelas karena tidak terhimpun dua ilkt dalam satu hukum. Akan

tetapi illatnyadisini adalah rasa untuk hukum pengharaman dalam

jenis barang makanan saja. Harga dijadikan sebagai illatnba dalam

kansaksi uang. Kedua illatni masing-masing terdapat dalam satu

bentuk riba png dihanmkan.

Ungkapan yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) lebih

khusus daripada ungkapannya yang disebutkan dalam At-Tanbih,

yang menyatakan bahwa jika riba tidak diharamkan dalam

keduanya dengan satu illat, maka itu sudah tercakup dalam

transaksi misalnya seseorang menjual barang ribawi dengan barang

non ribawi. Walaupun sisi kesamaannya jauh, namun hukumnya

tidak berbeda.

Sementara ungkapannya dalam kitab Al Muhaddzab

khusus apabila kedua barang yang dihrkar merupakan salna-sama

barang ribawi. Sedangkan barang-barang non ribawi disebutkan

dalam pembahasan tersendiri sebelum pembahasan ini- Dalam

pemyataannya dia tidak menyebutkan..argumentasi dan alasan.

Apabila maksudnya seperti yang disebutkan sudah barang tentu
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dipaparkan lima bagran pembahasan, yakni beberapa

kemungkinan yaitu, kedua barang objek tansaksi bukan barang

ribawi, atau salah safunya adalah barang ribawi sedangkan yang

lainn5a tdak, maka kedua bagian pembahasan ini tidak
diharamkan Erdc?rn-trracarn riba. Atau semuanya adalah barang
ribawi.

Jika kedua barang ribawi tidak berasal dari jenis yang sama,

maka hansaksi pada kedua barang ini diharamkan semua macam
riba, atau kedua barangnya adalah dari satu jenis, baik dalam safu
illatriba lnng sama atau pun berteda. Jika seseorang melakukan
transaksi ribawi dengan fuansaksi ribawi lainnya Spng memiliki i/af
riba yang berbeda, maka adan5ra perbedaan jenis, tambahan
setelah jatuh tempo dan perpisahan kedua belah pihak sebelum

memiliki bamng adalah boleh, berdasarkan pendapat yang

dikernukakan oleh penulis (Asy-Syraa).

Selain ihr, disebutkan dalam ijma sebagaimana yang dinukil
Asy-Syafi'i dalam lrotab Al Imla'. A+r-Syafi'i juga berpendapat
dalam masalah ini dalam kitab l/ Umm dan Al Mukhtashar.
L^afazhnya dalam kitab Al Mukhtashar menjelaskan, "Karena

seluruh kaum muslimin menetapkan ijma bahwa emas dan perak
ifu sama-sama bisa diserahterimakan dengan barang yang lain."

Imam Asy-Syafi'i dalam kitab .4/ Umm dalam bab tempo
atau penangguhan dalam transaksi sharfberl<ata. "Aku tidak tahu
kalau kaum muslimin berbeda pendapat dalam hal kalau dinar
dengan dirham diserahkan dalam transaksi salam dalam segala

benfuk kecuali salah safunya f,dak akan diserahkan dengan
lainnya."

Dalam Mul<hbshar Al Muzani disebutkan, "Aku tidak tahu
bahwa kaum muslimin berbeda pendapat mengenai dinar dan
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dirham bisa diserahkan dengan sesuatu, tapi keduanya tidak bisa

saling diserahkan atau difukarkan safu saina lainnya."

Dalam hal ini pembuktian hukum (istidlal) dibolehkannya

salam dengan dibolehkannp hukum nasa'-yakni jika kita tidak

menerima salam secara langsung yang jelas-. Jika kita

membolehkannya, maka jalan kepufusannya sebagaimana 5nng

telah disebutkan dalam akad sharf. Setiap jual beli slarn adalah

jual beli nasi'ah. Apabila iual beli nasi'ah dijadikan ekm, maka

dengan begitu saat dijual dengan jual beli yang telah ditentukan

spesifikasinya apatcah disebut slam atau jual beli? Dalam hal ini

ada dua masalah.

Menurut karni, slam akan tetap menjadi slam dan jual

belinya merupakan nasi'ah. Mengenai hal ini disebutkan dalam

bagian pembahasan yang kami paparkan ini. Menurut kami,

dibolehkan s@ara funai atau pun s@ara naset' (penundaar{-

Setelah ihr tdak disebtrtkan bahwa dibolehkan dilalukan dengan

rara alarn jika dilaln*an untuk jenis 3ang lainnya. Mengenai

maksud atau makna ini dijelaskan Stpikh Abu Hamid Al Isfaraini.

Dia juga mengatakan, makna dari pendapat kami, diba5nr se@ra

funai dan penundaan (naa) misalnya dengan berkata, "Aku

menjual kepada kamu baju yang bentukryra seperti ini dan seperti

ini dibayar dibelakang." Ternyata udak ingin membeli barang

tersebut. Penyerahan barang disyaratkan di belakang atau dengan

penangguhan. Jenis ini fidak dibolehkan.

Menunrtlu (As-Subki), kemsakan tidak hanln tertatas

pada pendapat yang dikatakannya, bahkan biasanya nasa'

(penundaan) itu terdapat pada barang dan benhrk barang

disebutkan. Contohnya ungkapan, "Aku jual safu irdab (satuan

ukuran timbangan yang besar) gandum dengan harga 1 dinar

sebagai tanggunganmu sampai 1 bulan." Dalam bagian pertama,
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disyaratkan menyerahterimakan modal apabila kita menjadikann5n

akad alam. Dalam bagian kedua, fidak disyariatkan

menyerahterimakan salah satu darinya. Karena ifu menrpakan jual

beli semata.

Perkataan penulis (AsySyirazi) mengandung kedua arti
tersebut, yakni hinthah (gandum halus) sebagai objek Spng dijual

dengan em.rs secara nasa' (penundaan), sehingga dengan begitu
menjadi salam salah sahr sisinya atau jual beli dalam artian alatn
di sisi lain. Dengan begitu pembuktian hukum dilal$kan dengan
gma seputar masalah ini. Inilah yang dimakzudkan dari perkataan

Syaikh Abu Hamid.

Ada kemungkinan malsudnp adalah jual beli hinthah
(gandum halus) gang tertentu dengan emas secara nirser'. Sehingga

tidak menjadi nas ' tapi hukumnya mengambil qilas iual beli

sahm yang ditetapkan berdasarkan Uma. Maka Uma lnng
disebutkan adalah dalil dasar yang diqiyaskan. Sebagairnana halnya
qiyas yang digunakan se@ra akurat lqrps iah 5nkni setelah

tetapnya dalil atau dasar (al ash@ yang diqiyaskan (al nnqis alaihl,

maka dia tidak mengomentari tentang itu lagi.

Kernudian dia membolehkan jual beli se@ra nasa'
yang dibarengi dengan dibolehkannln kdua belah

pihak berbansaksi berpisah sebelum saling menerima dan
menahan barang. Sebab kedua objek 1;ang ditukarlon dalam

bansalsi jika diharamkan berpisah sebelum menyerahterimakan,

maka diharamkan pula nasa'pada keduanya. Jika Udak demikian,

maka dibolehkan.

Penjualan permab dengan permata fidak batal hukurn,

sebab dalam akad ini kedua belah pihak 3nng berbansaksi boleh

berpisah sebelum serah-terima, apabila kedua barang tersebut

srna-sama ada di tempat. Transaksi ini tdak boleh dilahrkan
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dengan cara nasa' (ada penundaan), karena pengharamannya

bukan karena penr.rndaan ifu sendiri. Tapi karena tdak ada

kejelasan sifat, sehingga barang yang ditransal$ikan secara salam

tidak diketahui (najhul.Aku tidak menemukan seorang pun dari

ulama fikih AslrSyaf i atau pun dari kalangan selain mereka lnng
menyebutkan pe6edaan pendapat dalam masalah ini. Yakni

masalah dibolehkannya jual bek hinthah (gandum halus) dengan

emas dan s5n'ir(gandum losar) dengan perak. Aku rasa tidak ada

kecuali Abu Muhamrnad bin Hazrn Azh-Zhahiri. Karena dia dalam

kitabnp png disebut Manfibull7ma menyebutkan hal ini.

Abu Muhammad bin Hazrn berkata, "Mereka sepakat

bahwa menjual ihr dengan 2 dinar atau beberapa dirham dalam

kondisi atau penjualan barang lnng fidak dipegang lrang
mengakibatkan adanya tempo yang tertenhr atau dibatasi dengan

hari, kanarnpnn/kecakapan, iam, tahun qamariyah. Dengan

catatan ternponSra tdak t6lah panjang, barang obiek transal$i

h.rkan menrpalon yang dimakan atau diminum.'

Perbedaann3n adalah mengenai bolehqn transaksi tersehrt

mengunakan dirham atau dinar sampai pada tempo png tdah
ditenfukan. Sedangkan yang dilakukan secara langsung atau tunai

sudah barang tenfu dibolehkan. Selain itu, ulama juga berbeda

pendapat pada objek selain dirham dan dinar pada kedua

pendapat yang disebutkan. Dengan begihr perkataan hnu Hazm

mengandung penetapan (ibbal perbedaan mengenai masalah ini.

Kendatipun demikian, pendapatrya ini dapat dibantah

berdasarkan saMa Rasulullah S dalam hadits yang diriwayatkan

dari Ubadah setelah dia menyebutkan enam macatn barang yang

disebutkan,
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'Apabila jenis-jenis ini berbda, maka kalian boleh

menjuahya sekehendak kalian, selama dilakukan dengan cara

tangan ke bngan "(HR. Muslim)

Pertedaan jenis atau macam-macam barang ini meliputi

perbedaan keduanya daiam aspek ilkt nbartya, baik illat tersebut

ada satu atau lebih. Selain itu, juga disyaratkan adanya taqabudh.

Penulis Al Mughni dari madzhab Hanbali berkata,
"Pemyataan Al Hazmi ada kemungkinan ingin menyatakan

kalajiban kedua belah pihak yang berhansaksi saling menerima

dan menyerahkan dalam setiap kondisi, berdasarkan sabda

Rasulullah $ yadan bi yadin'diatas. Pembatasan png disebutkan

oleh penulis (Asyr-Svirazfl mengenai barang yang ditimbang dan
jenis makanan, kendatipun hukumnya umum pada semua barang

selain emas dan perak. Hal ini juga disebutkan dalam maksud

pengujaran AsySyaf i- Wallahu a'lam.

Yang menjadi catatan adalah semua yang sama dengan

emas dan perak dalam hal illatrrya menunrt kami, segala macarn
jenis makanan- Sedangkan menunrt Hanafiyah, semua jenis

barang yang ditimbang.

A$rSyirazi berkata: Setiap dua bentuk barang
!/ang memilih kesamaan nama khusus dalam
penciptaan sejak ditanam, seperti kurma al burni darr
kurma aI ma'qali, adalah barang safu jenis. Setiap dua
barang yang berbeda penciptaannya seiak ditanam
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seperti hinthah dan sya'ir, tamr (kurma) dan kismis,
maka keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Dalilnya
adalah sabda Nabi # yans menyebutkan enam macam

barang. Selain ifu, penambahan diharamkan dalam
transalsin3n apabila setiap barang diiual memiliki nama
yang sama- Penambahan dibolehkan apabila barang
yang dijual ditukar dengan barang yang berbeda
namanya. Dengan demikian kedua barang 5nng
memiliki sahr nama, adalah barang sejenis. Sedangkan
barang lrang memiliki nama yang tdak satna, maka
keduanSn adalah jenis yang berbeda.

Penjelasan:

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa hukum barang ribawi

ketika dijual dengan barang Sang sejenis, maka akan menyalahi

ketetapan hukum. Apabila dijual dengan barang yang befteda
jenis, maka harus perlu mengetahui dengan jelas jenisnya. Jika

kedua barang adalah barang ribawi yang sama atau mirip dalam

beberapa aspek, tapi berteda dalam aspek lain, maka harus

diketahui secarir jelas berdasarkan dhabit (standarl.

Penulis (AsV-SVrazi) menyebutkan perihal dhabit tersebut.

Dhabit (standar) ini dikutip penulis dari pendapat AsySyafi'i dan

ulama ma&hab AsyS5nfi'i yang menerangkan dengan ungkapan

ini dan menjadi dalil hukumnya. Ini merupakan dalil dasar utama

yang membangun banyak permasalahan diantaranya,

permasalahan daging, susu dan tepung. Selain ifu, terdapat

berbagai bantahan, penolakan dan jawaban terhadapnln.

As5r-Syafi'i dalam htab Al Umm dalam bab seputar barang-

barang yang ditimbang dan ditakar menjelaskan, "Anda harus
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menilik kepada penciptaan secara umutn yang meliputi semua

bentuk tumbuh-tumbuhan misalnya. Kemudian dibagi dalam biji-

bijian sebagai safu kategori penciptaan dan lainnya. Dengan

penciptaan lain yang dapat membedakan antara safu dengan

lainnya yang termasuk dalam kategori biji-bijian dan tumbuh-

fumbuhan. Demikian halnya dengan emas dan perak. Kedua

barang ini meliputi semua jenis barang yang sama yang dalam

bumi. Kemudian barang ini dibagi dalam klasifikasi atau kategori

tr6r flogam) atau tidak. Setelah itu, tibr dikdompokkan dalam

emas, perak dan lainnya dari jenis tembaga, besi dan lainnSn. Kita

suatu benda tidak boleh dikelompokkan kecuali menurut sifakrya.

Sehingga akan mendapatkan hasil bahwa ini adalah kurma bumi,

kurma ma'qali, emas Mesir, emas Maroko dan sebagain5a. Selain

jenisnya tidak ada 5ang mengkhususkannya. Akan tetapi apabila

ingin diketahui sifahryra maka harus disebutkan penciptaan se@ra

khusus Vakni kurma dan emas. Kemudian dikatakan dengan sifat

ifu pe6edaan antara emasnya dan kurmanp berdasarkan kategori

apakah dra tibr flogam) atau hub (biji-bijian) tanpa menyebutkan

penciptaan urnurn keduanya tapi nama khusus keduanya."

AsySyafi'i berkata, "Hinthah adalah jenis tertentu.

Walaupun ada banyak penciptaan dan penjelasan mengenai

penyebutannya. Sebagaimana haln5ra emas ifu sangat jelas dan

mulia dari segi nama-narnanya. Tidak ada masalah, apakah

hinthah tersebut kualitas bagus jika harga t mudnya sarna dengan

1 dinar dengan hinthah png kualitasnya rendah yang setiap mud-

nya tidak senilai L/6 dnar. Tidak pula hinthah Sang baru dengan

hinthah yang lama, hinthah putih jemih dengan hinthah hitam dan
jelek, lang sama berat dan sifah5n."

Peryataan penulis (AsSrSyirazi) mengenai natna khusus

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abu Ashrun, bahwa Abu
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Ali Al Fariqi berkata, "Pengldasifikasian dengan natna satuan

seperti buah-buahan (fakihal), maka kategori ini dapat mencakup

semuanya karena urntrn. Begihr juga dengan buah-buahan

(tsamall, tapi kalau dikatakan famr (kurma), maka ini dalam

kategori khtrsts.'

Menunrtlm (As-Subh), penulis mengatakan bahwa

penyebtrtan dari aural diciptakan dan bukan dari sejak peletakan,

karena nama-nama itu diletakkan dan bukan diciptakan. Penulis

juga berkata, "dalam hal ini gnng kategorinya tepung," tepung

merupakan kata png tetap dari sejak diletakkan namanlra- Akan

tetapi narnEr yang ditetapkan unfuk tanaman itu dari sejak

penciptaannya yatfu hinthah dan s5a in Karena tepung tidak

diciptakan se@ra tiba-tba dan langsung, tapi melalui proses- Yang

diciptakan adalah biji-bijian kemudian melalui proses penghalusan

sehingga menjadi tepung. Demikian halnln dengan daging.

Pendapat ini dikatakan oleh hnu Ar-Rifah. Ada juga 3Bng

mengatakan, fidak perlu adanya penambatran kriteria ahu kata

pengikat, sebagaimana ]lang disebutkan dalam At-Tatimmah-

Penamaan secara khusus tidak ter;adi kecuali dengan adan5a

penambahan. Misalnya Anda mengatakan, tepung 6urr (gandum

halus), min!/ak simsimdan sebagainya.

Menurutku (As-Subki), pemyiataan penulis (AqrSyirazi)

dalam kedua jenis ini berteda dalam penamaannla. Tidak

dikatakan secara khtrsus sebagaimana yang disebutkan pada jenis

yang sama dalam lealitas yang bagus, karena perbedaan nalna

diketahui dengan dua cara, yaifu:

Puhna, perbedaan dalam natna khusus, tapi sama dalam

penamaan khusus sebagaimana png dicontohkan.

Kdua, petbedaan nalna umum juga. Yang terpenting

adalah penamaan k*nrsusnp. Apabila peltedaan terdapat dalarn
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narna khsusus maka dapat dipastikan ada perbedaan dalam
jenisnya. Perbedaan dalam jenis yang urnum lebih utama.

Walaupun setiap dua barang ifu harus jelas dalam penamaan

umwnnla. Akan tetapi orkup jauh perbedaan. Istidlal (pembuktian

hukum atau dalil) yang disebutkan penulis dalam hal ini adalah
sebagaimana yang disebutkan dalam hal kualitas. Karena Nabi $
membolehkan adanp penambahan menurut perbedaan barang-

barang, kurrna, bur emas dan perak dengan kesamaannya

keduaryn dalam penamaan umum yaitu a/ hub wa at tibru Piii-
bilian dan logam).

Hammryn penambahan ketika perhrkaran dengan jenis

yang sama seperti emas dengan emas. Karena keduanya dalam
penarnaan lrang sarna walaupun ada pengkhususannya. Seperti
apakah emas ifu benrpa emas al qasani atau as-saburi. Dengart
b"gitr, jelas difunjukan bahwa jika terjadi persarnaan nama khusus,

maka diharamkan penambahan. Jika terdapat pefoedaan pada

narna khuzusryn, maka boleh ada penarnbahan. Inilah Snng kami
maksudkan disini sesuai dengan kesamaan jenis dan pertedaan.
Begitu juga dengan jenis png dimaksudkan adalah jenisnya ifu
sendiri. Jika namanya satna, berarti barangnya sejenis. Yakni safu
jenis dan satu kelompok.

Perbedaannya adalah berdasarkan perkataan, 'dua jenis

yang berteda dan dua kelompok yang berteda'. Hal ini disebutkan
dalam saMa Nabi $ dalam hadits Ubadah png diriwayatkan oleh

Mtrslim,

'& t fH ,:Jti!i yy',;t-fo$
'Apabila i*lri*1, ini befrda, maka h;'*r*

sel<ehendak kalian."
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Ini juga termasuk wama barangnya sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits Abu Hurairah a& Snng ditetapkan dalam

periwayatan Muslim dari sabda Nabi $ setelah menyebutkan

barang-barang ini,

.LiIi *i,*Lu vt Af 'G,;rpL'):tit)';*
'rrr*; ;, menambahkan 

'o* 
meminta

brnbahan, maka dia telah berbuat iba kecuali jika wama-

wEmanjn befrda."

Maksud warna disini bukanlah wama-wama dari kurrna,

hinthah dan yang sejenisnya. Karena sebagaimana yang

disebutkan bahwa wama-wama kurma tdak boleh adanya

tambahan. Hal ini disebutkan dalam hadits pekerja l{haibar yang

lalu mengenar Al Jam'u wal Janib- Makna wama-warna disini

adalah kelompok-kelompoknya.

Dengan begifu, jenis dan ma@rn (kelompok) dan wama

disini sarna. Bukan berarti yang dikenal atau didefenisikan oleh

para Ushuliyyun (ulama atau pakar ushul fikih). Karena dalam

defenisi yang mereka sebutkan adalah pengistilahan 5rang lain.

Al Qadhi AMul Wahhab Al Maliki dalam Syarh Ar-Risalah

menyebutkan, "Apabila kita mengatakan jenis, terkadang

dikembalikan kepada persamaan hukum-hula,rm syara', seperti

unta, sapi dan kambing, yang semuanya sama dalam hal ka,vajiban

zal<at dan pahala berkurtan serta hadiah. Karena semua jenis ini

merupakan bahimafu an'arn (hetr,ran-hewan temak)."

Ini disebutkan dalam untuk memperkuat pendapat mereka.

Hal ini disebutkan dalam rangka menguatkan pendapat mereka

seputar masalah dagingdaging.
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Adapun yang kami sebutkan bahwa penamaan itu lebih

penting, karena dalil yang sebelumnya menunjukkan hal ini. Ada

pendapat bahwa dhabit(standar) barang seperti thala' (tepung sari

atau serbuk kurma), ruthab 0arma matang) dan famr 0<urma

kering) adalah jenis-jenis yang berbeda. Dengan alasan bahwa dari

penamaan saja sudah berbeda dan masing-masing ada penamaan

khususnya. Para ulama ftkih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa

barang-barang ini jenis yang sama. Kendatipun mereka berbeda

pendapat dalam hal jual beli thala'dengan kurma dan ruthab.

Begitu pula dengan tepung dart hinthah (gandum halus) keduanya

berbeda dengan adanya penamaan khususnya.

Jawaban mengenai hal ini, bahwa thala'(tepung sari atau

serbuk kurma) adalah penamaan yang dinisbatkan kepada tepung

sari kurma atau serbuknya. Kemudian tepung ini mengalami

proses yang kemudian hasilnya dinamai dengan yasar, ruthab dart

atau tamr. Ketika masih berupa thala'berarti masih satu jenis

tanpa ada perselisihan pendapat mengenai penamaan dan

esensinya. Ketika sesuafu dari thala'tersebut berubah menjadi

tamr atau ruthab maka tidak mungkin dikatakan, "Sebagai jenis

yang berteda dari thala'karena adanya perbedaan sifatnya dan

telah diberi nama khusus disebabkan karena mengalami perubahan

sifat itu. Maka disini tidak ada perbedaan jenisn5n."

Perbedaan jenis yang sama karena adanya sifat basah,

kering atau pun wama yang berbeda dan tidak mengharuskan

adanya perbedaan esensi atau hakikat barang ini. Dengan begifu

tidak ada pengkhususan keduanya dengan narna 5nng lebih khusus

daripada penamaan thala'sehingga mengldasifikasikannya dalam
jenis-jenis yang berbeda. Masing-masing mempunlni nama-nama

tertentu disesuaikan dengan sifatnya. Maka jenis a/ ma'qalani darr

al bumi lebih pantas unhrk disamakan jenisnSra karena keduanya
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kelompok yang berteda. Sebagaimana yang diketahui bahwa

pertedaan nau'Lt (macam atau klasifikasi) lebih besar daripada

pe'rbedaan sifat barang.

Karena kedua ma@In barang ini peftedaannya terletak

pada klasifikasinya (nau'iWlltyang keduan5ra dari asal lnng sama.

Lain halnya dengan knr dengan ruthab dan thaki Begitu iuga
dalam masalah tepung Spng merupakan berasal dari hinthah

(tepung halus) ihr sendiri akan tetapi sifatqn berganti. Pertedaan

nama-nama dijadikan sebagai penyebab perbedaan jenis tersebut

sesuai dengan perbedaan bendanya seperti bur dan sln'ir.

Sedangkan kesamaan atau kesafuan jenisnya tidak berpengaruh

dalam pertedaan sifat-sifatnya.

Anda hanrs mengambil qiyas ini bahwa dengan adanp
perbedaan jenis barang tidak mempengaruhi unsur persamaan

yang dikandung barang seperti dagng, tepung, minlnk dan ctrka.

Mengenai hal ini akan dibahas nantinya instq Nlall

Menurutku (As-Subki), ulama fikih Astrstafi'i berbda
pendapat dalam masalah jual beli salam. Apakah pertedaan

macarn atau klasifikasi (naul seperti pertedaan jenis? Pendapat

yang paling shahih mengatakan bahwa pertedaannya salna.

Dalam masalah ini mereka sepakat bahwa perbedaan

klasifikasi,/macam atau kelompok (naul bukanlah seperti

perbedaan jenis. Maka tidak dibolehkan jual beli bamng yang

tergolong (dan naul ribawi dengan barang lain dari sejenisnya

dengan cam memberi tambahan. [-alu apakah perbedaan antara

kedua tujuan dan maksud ini?

Menurutku, pendapat dalam hal salam menyebutkan bahwa

perbedaan nau'(macam) bukan merupakan yang harus dibayar

sebagai tanggung jawab akan tetapi dengan lainnp. Hal ini karena

dasamya tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya
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kecuali yang telah ditetapkan baginya, baik itu berupa jenisnya

atau pun dari lainnya. Kecuali jika terdapat diantara keduanya

pertedaan yang tidak membedakan maksud dan fujuannya.

Yang menjadi standar barang-barang ribawi adalah
penamaan jenisnya yang ada dalam dua macam ini. Walaupun
dalam pendapat kami tentang salah tidak diambil dari salah satu

ma@m ini untuk difukarkan dengan barang lain, kami fidak
memandangnya sebagai dua jenis barang. Akan tetapi dengan

adanya kesesuaian jenis maka kami melarang untuk mengambilnya

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Wallahu alarn.

Semua macarn-macarn tamr seperfr, al ma qali dan aJ bumi
dan lainnya adalah satu jenis. Jenis-jenis hinthah (tepung halus),

seperti hinthah sha'idi (tepung halus kampung) atau buhairi
(danau,/air) dan lainnya adalah satu jenis. Sedangkan jenis-jenis

ernas seperti emas Mesir, emas Maroko dan lainnSra adalah satu
jenis. Sedangkan jenis-jenis kismis seperti, kismis hitam, kismis

merah dan semua ma@rn-macamnln adalah safu jenis. Dasar
png menjadi dalilnlra adalah hadits Bilal yang telah disebutkan
sebelumnya dan pemyataan Rasulullah # dalam haditsnyat

ib+r, *;6,t'Jt t;'-tt t, #lr;'fit
'Kutma dengan kurma, emas dengan enas dan hinthah

(gandum putih) dengan hinthah."

Catatan: Al bumi adalah jenis kurma kuning yang bulat.

Dari penulis Al Muhkam menyebutkan bahwa al bumi adalah

kurma yang kualitas bagus.

AsyS5nikh berkata dalam masalah ekm, "Jenis al ma qili
lebih baik daripada jenis al bwni."
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Pendapat mereka tentang jenis a/ bumi mengatakan bahwa

al bumi bentuknya bulat dan berwama kuning. Kami telah

melihatnya tapi tidak ada unsur benhrk pembulatan.

Jenis al ma qalibensal dari lrak. Penamaan ini dinisbatkan

kepada Ma'qal bin Yasar Ash-Shahabi. Kepadanya juga

dinisbatkan penamaan sungai di Basrah. Akan tetapi penamaan ini

tidak digunakan dalam perealisasian dhabith [siteria atau patokan)

dan penyebutannya kectrali ketika menyebutkan masalah-masalah

yang terdapat di dalamnya persamaan. Oleh karena ifu, jelaslah

hukum yang menjadi sandaran bendasarkan dalil ini. Wallahu

a'lam.

Pemyataan penulis (Asy-Syirazi), "itu mempakan dalil

bahwa setiap dua barang yang sama penamaannya berarti safu

ienis" makzudnp adalah, narna dengan narna l,rhustrs png sudah

ada sejak diciptakan. Penulis udak berkomentar tentang

pengaitannln dalam masalah ini karena telah dijelaskan. Selain itu,

sebab maksud narna yang dimaksudkan disini adalah yang

disebutkan dalam sabda Nabi S mengenai enarn jenis bamng

yang ribawi dengan sifat ini. Wallahu alarn.

Dalam dasar dalil disini juga disebutkan tentang masalah

tamr fi<urma) dan ruthab (kurma matang). Keduanya adalah jenis

yang sama dengan adanya perbedaan keduanya dari segl

penamaan sedangkan tamr tidak sebutkan penamaan lainnya-

Karena kurma yang disebut dengan narna bmr apabila sudah

matang. Begitu juga dengan binatang ternak, seperti dha'n biA-
biri atau domba) dan ma'iz(kambing bandot). Kedua jenis kambing

ini disebutkan dengan sifakrya dan bukan penarnaannya. Dengan

begitu penyebutannya dengan nalna kambing biri-biri atau domba

(dha'rl dan kambing bandot (ma t4.
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Aslrsyirazi berkata: Apa yang diambil dari barang
ribawi seperti tepung, roti, jus (ashil dan minyak,
dinilai berdasarkan asaln5n. Apabila asal muasalnya
beragam maka ia merupakan jenis-jenis yang berbeda.
Bahkan walau asal semua barang-barang ini safu jenis,
dia tetap dianggap satu jenis.

Penjelasan:

Yang dipahami dari perkataan penulis (AqrSyirazi) di atas

adalah, kesesuaian atau kesamaan natna terkadang diukw dari
asal-muasalnya yakni sejak awal diciptakan. Tapi terkadang tidak
demikian. Dalam hal ini penulis (AsfSyirazi) perlu memaparkan
penjelasan tentang hukum bagian kedua, 5ang terdiri dari dua

bagian.

Pahm4 lnng sama atau sejenis dengan barang-barang

riba seperti tepung dan minSnk.

Kdua, 1nng tidak demikian, misalnya daging dan susu.

Contoh bagian pertama adalah: Tepung, roti, mingnk, jus

dan cuka. AsySyafi'i dan ulama fikih AslrSSafi'i menyebutkan
bahwa barang tersebut dianggap seperti asal. Jika asalnya dari
bertagai jenis, berarti dia adalah berbeda jenis. Hal ihr karena
pada dasamya barang tersebut memang sudah berbeda. Kesamaan

nama secara urnurn adalah seperti tepung dan minyak. Tidak
diharuskan adanya kesamaan antara keduanSn. Yakni
sebagaimana haln5n kemiripan atau kesamaan antara 6ur(gandum
halus) dan sjn'ir (gandum kasar) yang sam-sama dari biji. Kedua

barang ini tdak sarna dari segi jenisnya.

Dari sini dapat dipahami bahun orang-orang Amb tidak
meletakkan narna khusus unhrk tepung. Akan tetapi dibatasi
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dengan nama umumnya yang dapat membedakan. Ditambah

dengan yang keluar dari barang tersebut. Oleh sebab itu, tidak

diwajibkan adanya persamaan dari segi jenisnya. Tentang

perbedaan hakikat atau esensinya berasal dari jenis-jenis yang

menghanrskan adanya perbedaan. Sehingga asal-muasalnya

disebut demikian oleh Asy-Syafi'i ketika beliau berbicara tentang

jenis-jenis min5ak.

Asy-S5nfi'i berkata, "Apabila ada yang berkata, 'Barang

tersebut terkadang digabungkan dari segi penamaannya seperti

minyak', maka bisa dibantah, bahwa ini sama halnya dengan

penggabungan penyebutan atau penamaan antara hinthah, jagung

dan beras yang semuanlra sama-sama jenis biji-bijian. Unfuk jenis

minyak (duhrlt, orang Arab tidak meletakkan nama tertentu.

Penyebutan minyak tersebut karena mengandung makna yang

banyak, sebab minyak dinisbatkan kepada barang dasar atau

aslinya."

Asy-Syafi'i menyebutkan penjelasan itu sebagaimana yang

sama katakan dari perkataan yang telah dipaparkan ini.

Pemyataan ini lebih mudah dalam penyebutannya daripada harus

menyebutkannya dengan nama khusus. Kemudian disebutkan

bahwa adanya perbedaan karena adanya perbedaan asal-

muasalnya.

Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib menegaskan bahwa kedua

barang ini disebutkan dalam safu penamaan ltang satna.

Masalah ini menjadi lebih dekat dicema. Para ulama

meletakkan sebagian minyak dengan nama khusus. Misalnya, syiii
(minya r,vrjen) dan ait (mnyak zaitun). Perbedaan keduanya

muncul karena masalah perbedaan nama khusus keduanya, dan

perbedaan asal keduanya. Ini menghilangkan bantahan pendapat

yang mengatakan, bahun standar atau patokan suaht nama atau
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penyebutan seperti tepung, minyak, da$ng dan susu. Semuanya

sarna dari segi penamaan. Semua barang ini adalah jenis yang

sarna. Kami akan memaparkan sedikit perbedaan mengenai

tepung, minyak dan cuka. Begitu juga dengan ashir fus) dan
pendapat yang digunakan adalah yang mengatakan dasar yang

menyatakan persamaan atau perataan ni. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi berkata: Atas dasar ini, maka hinthah
(gandum halus) dan tepung sya'rr (gandum kasar) adalah
dua jenis yang berbeda. Roti hinthah dan roti sya'ir
adalah dua jenis yang berbeda. Minyak kelapa dan
min5nk lauz (pohon badam) adalah dua jenis yang
berbeda.

Penjelasan:

Pembagian jenis ini diambil dari asal yang sangat jelas.

Inilah pendapat yang shahih dan masyhur. Dengan pendapat ini
pula para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i berpendapat. Selain ihr,

Syaikh Abu Hamid mengklaim bahwa kedua masalah ini, yakni

tepung dan roti tidak ada perbedaan mengenai keduanya. Sebab

tepung-tepung mempakan jenis yang berbeda.

Begihr juga dengan roti merupakan jenis yang berbeda.

Selain itu, Al Mahamili dalam 1rotab Al Majmu'menyatakan hal

yang sama. Begifu juga Al Imam Al Haramain mengatakan hal ini
dalam masalah tepung.

Al Mahamili berkata, "Mengenai harmalah fenis tanaman

untuk obat yang berbau wangi) juga disebutlmn pendapat yang

menunjukan bahwa barang tersebut satu jenis dan Udak berbeda."
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fu-Raf i berkata, "Mengenai tepung-tepung ada riwayat

pendapat sang Imam yang merryebutkan bahwa harmalah adalah

sahr jenis."

Perkataan Al Mahamili mengandung arti bahwa pendapat

tersebut fidaklah suafu penegasan sehingga fidak pasti

penetapannya. Yang jelas dia memaparkan perkataan ini. Dari sini

kita bisa mencerna maknanya bahwa fu-Rafi'i menukil pendapat

tersebut dari ulama lain, sehingga harus mengambil ialan tavnqquf

unfuk menetapkan perkataan ini sebagai sebuah pendapat-

Bagaimanapun ifu, ma&hab yang masyhur yang memastikan

tentang masalah ini banyak mengandung pertedaan pendapat.

Menurut pendapat png masyhur, barang-barang tersebut adalah

jenis yang berteda. Sehingga tepung hinthah (gandum halus) dilual

dengan tepung stn'A (gandum losar) dengan takaran yang sama

atau dengan adanSn penambahan se@ra langsurng.

Tidak ada perbedaan antara barang yang basah atau pun

kering, karena biasanya di dalamnp terdapat penambahan- tni

dibolehkan. Walaupun dalam pendapat lain mengatakan bahwa

kedua barang tersebut adalah satu jenis, sehingga hukumnla salna

seperti hukum yang menjual tepung hinilTah dengan tepung, roti

gandum dengan roti gandum. Mengenai hukumnya akan dibahas

dalam sub bahasan kesepuluh setelah ini, insya Allah-

Al Imam Al Haramain berkata, "Cara yang pasti dan tegas

adalah yang mengatakan bahwa tepung-tepung merupakan jenis

yang berbeda. Dimana tidak akan sempuma atau lengkap hrjuan

yang dimaksudkan unhrk mengeluarkannya dari kedua pendapat

yang berbeda dalam masalah daging kecrrali dengan carEl

membedakan antara dengan tepung-tepung."

Menurut karni, tepung merupakan salah safu benfuk dari

hasil pemprosesan jenis b[i-b$ian, akan tetapi secara ulnum
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dibedakan. Sedangkan minyak yang diperas walaupun dari

asalnya, akan tetapi menumt orang-orang seperti suahr hasil png
baru. Kita menemukan hal ini dalam pemyataan para fuqaha yang

menyebutkan bahwa Udak dibolehkan menjual roti dengan roti.

Sama maksudnya dengan jika kedua barang ini dijual dari satu
jenis. Pembahasan ini akan dibahas nantinya insya Allah.

Adapun jenis minyak, pendapat secara umum mengatakan

bahwa minyak merupakan jenis yang berbeda sebagaimana yang

disebutkan dalam pendapat masyhur. Ulama fikih Khurasan

menceritakan pendapat yang mengatakan bahwa barang yang

demikian itu adalah satu jenis. Sementara ulama fikih Irak

menceritakan tentang pentakhrijan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i

dan mereka memalsukannya.

Pendapat secara rinci telah dipaparkan oleh ulama fikih
AsySyafi'i dalam empat bagian macam minyak yang termasuk
bahan makanan dan minlak unhrk bahan obat-obatan, minyak

unhrk wangi-r,rnngian dan minyak yang tidak digunakan unfuk
makanan, tidak pula obat-obatan, tidak juga unhrk wangi-wangian.

I{ategoi pertarna, yang termasuk bahan makanan seperti

minyak kelapa, minyak lauz huah/pohon badam), minyak adas,

minyak wijen, minyak zaifun, minyak samin, minyak shanaubar
(pohon cemara), minyak pohon terpetin, minyak khardal biji
sawi/lada,/merica), dan biji terpetin. Tidak ada perbedaan

pendapat semua sepakat bahwa barang-barang ini adalah barang

ribawi. Adapun pendapat yang masyhur mengatakan bahwa ini

merupakan jenis yang berbeda.

Diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya bahwa

diantara ulama fikih AsySyafi'i ada yang berpendapat, "Termasuk

barang-barang tersebut dan macam-macarn ctrka ada dua
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pendapat dalam masalah ini. Seperti halnfta dalam masalah

daging."

Al Mawardi menceritakan itu dari hnu Abu Hurairah,

menyebutkan, aku telah melihatnya dalam Ta'liq Ath-Thabari, dan

hnu Abu Hurairah menyebutkan bahwa mengenai masalah ini ada

dua pendapat. Yang aku maksudkan disini adalah tentang minyak.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Seluruh ulama fikih AsySyafi'i

berpendapat bahwa takhrti ini fasid."

Mengenai perbedaan dalam masalah dua jenis daging akan

dibahas nantinya, insya Allah.

Jika temyata memang demikian adanya, maka apabila

seseorang menjual suatu barang dari jenisnya atau dengan jenis

yang sama, boleh menyebutkan syarat unfuk menjaga eksistensi

hulul(wal<fu atau tempol, tamatsul (persamaan kedua barang) dan

bqabudh (saling memegang barang antara dua belah pihak). Tidak

ada pertedaan pendapat dalam masalah ini kecuali dalam masalah

syairij.

hnu Abu Hurairah berkata, "Tidak boleh menjual sebagian

barang tersebut dengan sebagian yang lain. Dengan alasan karena

mengandung gararn dan air."

Pendapat ini dinukil Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib juga dari

Abu Ishak. Mengenai masalah ini akan dibahas dalam perkataan

penulis (AsSrSyirazl insW Allah. Begitu juga dengan masalah

minyak zaihrn, fuil lobak) yang tidak mengandung perbedaan

pendapat. Diantara dua pendapat yang dinyatakan seputar

masalah jenis minyak adalah pendapat Al Mahamili dalam .4/-

Lubabdan dalam Ar-Runuqyang dinisbatkan kepada Abu Hamid.

Kategoi kdua, png digunakan untuk bahan obat-obatan

seperti l<hirua ' (kastor/tumbuhan untuk bahan parfum), pisang,
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mur (pohon damar/kemenyan), nawa misymis (biii^enih apricot),

nawa (biji) buah l{hutrh. Abu Hamid mengategorikan biji hi;au

(sayrn) sedangkan Abu Ath-ThaSyib memasukkan al l<hardal biii
sawilada/merica). Ini merupakan barang ribawi seperti salmunig

dan jenis obat-obatan lainnya. Hukum kategori kedua ini seperti

jenis-jenis pada hukum bahan-bahan kategori pertama-

Dengan demikian, apabila seseorang menjual suatu barang

dengan jenis yang sarna, maka diharamkan adaryra unsur

penambahan. Jika dia menjualnya dengan jenis yang berbeda

maka dihalalkan adanya unsur penambahan. Tapi diharamkan

nasa' (penundaan pembaYaran).

Berdasarkan yang kami sebutkan tentang perkataan Al

Mawardi terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam kategori

kedua ini yang termasuk barang ribawi dan ini ditolak. Karena Asyr

Syafi'i se6212l sharihmenyebutkan seputar yang basah selamanya.

AsySyafi'i berkata, "Minyak-minyak pohon dapat dimakan

atau diminum merupakan awalnya satu sifat, tdak dihalalkan

adanya penambahan antara satu dengan lainnya. Apabila kedua

sifatnya berbeda maka dibolehkan adanya penambahan dengan

cara langsung. Tidak ada kebaikan di dalamnya jika dilakukan

secara nasi'ah. Adapun minyak-minyak yang diminum unhrk obat

menunrtku, termasuk dalam tingkatan sifat ini. Minyak l<hirua'

(kastor/fumbuhan untuk bahan par[um], minyak lauz buffpohon
badam), mur lpohon damar/kemenyan) dan jenis minyak yang

lainnya."

Katqori kefiga, yang dimaksudkan adalah minyak yang

unhrk wangi-wangian seperti minyak bunga mawar'

melati, banafsaj btJfrlga violeVpansyl, nailufar(bunga teratai), khain

fienis bunga merambat/bunga lavender), zi'baq (mercury/air raksa)
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semua ini sahr jenis berdasarkan riwayat shahih png disebutkan.

Karena asal dari semuanya adalah simsim (tanaman sesama).

Al Mawardi berkata, "Mengenai masalah ini madzhab tidak

berbeda pendapat. Dalam pendapat madzhab juga ada pendapat

yang masyhur menyebutkan bahwa tidak ada riba pada jenis

tumbuhan ini. Karena tidak digunakan sebagai makanan."

Hal ini telah disinggung dalam perkataan penulis (Asy-

Syirazi) yang dijelaskan oleh An-Nawawi pada bab pertama. Kami

mengetengahkan masalah tersebut disini untuk memperjelas

masalah ini. Karena ada yang mengatakan barang tersebut juga

dimakan. Hanya saja tidak terbiasa dan jarang karena tinggr

nilainya, maka barang tersebut tidak terlepas dari barang ribawi

sama seperti za'faran yang juga digunakan untuk makanan.

Walaupun yang biasanya penggunaannya untuk wangi-wangian

dan bahan pevrama.

Minpk bunga mawar jika dijual dengan minyak banafsaj

(bunga violeVpansg maka dilakukan dengan timbangan yang

sama. Begifu juga dengan minyak bunga mawar dilual dengan

minyak bunga mawar. Pendapat ini dinukil dari lbnu Al Mundzir

dari Abu Ats-Tsaur menyebutkan bahwa dia menjadikan barang-

barang tersebut dalam beberapa pengelompokan. Sehingga

dibolehkan adanya penambahan (tafadhul dalam jual belinya. Dia

mengatakan, bahwa ini juga dikatakan oleh Malik.

Ulama fikih AsySyafi'i berkata, "Dibolehkannya menjual

minyak-minyak ini antara satr.r dengan lainnya karena tidak ada

benda lain dengan minyak tersebut. Misalnya bunga mawar yang

dijadikan sebagai patokan bunga simsim sehingga simsim yang

dihias dan dikeringkan kemudian dibuang dan hanya tingsal

minyaknya. Dengan begihr yang dikeluarkan adalah minyaknya

dan Udak bercampur dengan minyak lain. Jika minyaknya
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dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dibuang daundaunnya
sampai wangi atau dimasak dengan bunga mawar, maka tidak
dibolehkan menjual sebagiannya dengan lainnya. Sebagaimana
akan dipaparkan dalam pembicaraan mengenai jual beli qnrij
dengan sSnrij (minyak wijen). "

Hal ini juga ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dan penulis
At-Tahdzib dan Ar-Ru5yani, "Menurut Anda, ini tampak ketika
minyak ifu ditimbang, tapi masyarakat yang menggunakan
takaran, kadang mengatakan, minyak ifu dari dedaunan yang tidak
tampak padanya pengaruh atau bekas kalau ditakar dengan
mifual. Sedangkan penulis At-Tahdzib menyebutkan bahwa
pengaruhnya ada pada persamaannya. Wallahu a'lam."

IGtegori keempat, yang tidak termasuk obat-obatan tidak
pula r,vangi-wangian. Seperti minyak biji rami yang digunakan
untuk menyalakan lampu dan minyak ikan. Hal ini disebutkan oleh
penulis (AsfSyirazi) di awal bab yang disyarah atau dijelaskan oleh
An-Narlnwi, menurut pendapat yarry shahih dan masyhur bahwa
dalam kansaksi tersebut tidak ada praktek riba di dalamnya.

Ar-Rugryani berkata dalam Al Bahf "Pendapat yang zhahir
dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah bamng tersebut termasuk
barang ribawi karena merupakan barang yang dimakan dan
diminum serta digunakan sebagai minyak goreng."

Asy-Syafi'i dalam Al Umm berkata, "Semua jenis minyak ini
tidak dimakan dan tidak pula diminum unfuk keperluan apa pun
bahkan untuk obat. Dengan begitu dia tidak termasuk barang
riba."

Akan tetapi dia tidak menyebutkan contoh, sehingga alasan
yang harus dicari apakah barang ini dimakan atau tidak? Ar-
RuSryani menyebutkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi
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Ath-Thabari adalah itu termasuk kategori barang ribawi dan dia

juga memasukkannya dalam jenis minyak ikan yang dikonsumsi

para nelayan.

Adapun biji rami dimakan saat pertama kali dikeluarkan,

kemudian berubah fungsinya setelah sekian lama. Inilah bebempa

kategori pembagian minyak.

Di lain pihak, Al Mawardi memberikan cara lain dalam

pembagian kategorinya. Al Mawardi membagi dalam empat

bagian, yaifu:

Pertama, dimakan dan dikeluarkan dari dasar bahan yang

dimakan, sebagaimana yang telah kami sebutkan di bagian

pertama. Dalam kategori ini terdapat riba, baik dengan sendirinya

atau pun dari asalnya-

Kdua, png dikeluarkan dari bahan selain makanan- Pada

dasamya tidak menrpakan bahan yang dimakan seperti minSnk

mahlab (nama tanaman), susu, kapur, pada barang-barang ini tidak

ada unsur riba.

Ketiga, bahan png pada dasamya, biasanya fidak dimakan

seperti minyak bunga mawar, khairi (ienis bunga merambat/bunga

lavender)dan melati. Kendatipun demikian, tapi dikeluarkan dari

asal yang dimakan yakni buah simsim. Mengenai ketetapan

ribanp ada dua sisi. Begitu juga dengan minyak ikan. Sedangkan

minyak biji dan qirthim (nama tumbuh-tumbuhan). Dia berkata,

"(Jlama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai asal-

usuln5ra." Apakah dia dimakan sehingga ditetapkan di dalamnya

mengandung riba atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat.

Menurut kami, di dalamnya terdapat riba. Mengenai minyak png
dikandung di barang ini ada dua pendapat karena asal muasalnya

dari batian yang dimakan.
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Keempal yang dikeluarkan dari sumber atau asal yang

tidak merupakan bahan makanan. Akan tetapi setelah dikeluarkan

minyaknya dimakan seperti minyak l<hirun ' (tumbuhan untuk
bahan parfum) dan qar'u (fumbuh-tumbuhan seperti labu).

Mengenai riba yang dikandungnya ada dua pendapat sesuai

dengan zat dan asal-muasalnya.

Menurutku (As-Subki), pendapat mengenai qar'u telah

dijelaskan oleh Ash-Shaimari. Yang juga berarti gar'u itu sendiri

dan dimakan.

AqrSyirazi berkata: Minyak latz(buah/pohon badam) yang

disebutkan bisa berarti manisan sehingga keduaryra termasuk

dalam bagian pertama dan fidak ada pertedaan pendapat

mengenai hal ini sebagai barang ribawi.

Ada kemungkinan maknan5n adalah min!,ak lauz
(buah,/pohon badam) secara muflak, termasuk di dalamn5a mur
(pohon damar/kemenyan). Perkataan Al Mawardi telah

mengisyaratkan hal ini sebagaimana yang telah disinggung

sebelumnya mengenai perbedaan pendapat, bahwa Al Mawardi

menyebutkannya dalam masalah minSnk l<hirwa'
(kastor/tumbuhan unhrk bahan parfum) yang dimakan untuk obat
yang diambil dari asal yang tidak dimakan.

Apabila tidak merupakan barang ribawi, maka fidak

merupakan yang kami sebutkan. Wallahu a'lam. Pemyataan ini
adalah diantara pendapat Asy-Syafi'i dalam kitab Al Umm

mengenai minyak. Asy-Syafi'i mengatakan setelah menyebutkan

apa yang kami ceritakan tentang minyak fujl Qobakl dan minyak

zaihrn. Begifu pula minyak bunga mawar dan semua bili-bijian.

Semua minyak berteda dengan minyak lainnya. Sdangkan
minfk shanaufur (pohon cemara), minyak biji terpetin, minyak

khardal (biji sawilada/merica), minyak simsim, minyak lauz dan
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minyak kelapa, semua jenis minyak dari yang disebutkan diatas,

keluar dari biji atau buah aslinya. Berbeda dengan yang keluar dari

buah atau dari bijinya, berarti sattr kelompok (shinfl dan tidak

boleh kecuali yang sama berat dan timbangannya serta dari serah-

terimakan secara langsung. Setiap kelompok barang tersebut

mengeluarkan biji atau buah, maka tidak ada larangan jika yang

keluar dari sahr buah mengeluarkan dua biji jika tidak dilakukan

secara nasi' ah(penundaan pembayaran).

Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Apabila yang keluar dari

barang tersebut hanya safu maka dia merupakan safu kelompok.

Jika keluar dari dua asal barang yang berbeda, berarti merupakan

dua jenis yanag berbeda seperti hinthah dengan bmr."

Unfuk semua jenis minyak yang dimakan dan diminuffi ffi,
baik disunakan untuk dimakan atau pun penambah rasa makanan

atau minuman, tidak berbeda hukumnya. Seperti bmrdan hinthah

yang sama. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Cabang: hnu AMil Bar berkata: Al Auza'i berkata, 'Tidak

boleh hukumnya menjual minyak samin dengan wadak fiemak)

kecuali yang semisal dengan yang semisal. Begitu juga dengan

syahm fiemak) yang tidak beku dengan samin kecr.rali yang ingin

dimakan langsung, maka dibolehkan."

lbnu Ash-Shabbagh berkata, "Ulama madzhab Hanafi

membolehkan penjualan minpk wangi dengan penambahan

walaupun aslinya safu, jika berbeda wangin5n. Mereka

berpendapat bahwa boleh menjualnya dengan minyak bunga

mawar sesuai takarannya dengan yang semisal dari minyak

lavender. Karena maksud dari kedua barang ini adalah betreda.

Maka keduanya adalah dua jenis yang berb€da."
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Mereka juga berpendapat, bahwa boleh menjual minyak
yang digunakan untuk wangi-wangian dengan yang tidak
digunakan untuk wangian secara penambahan.

Cabang: Disebutkan dalam Ar-Raunaq yang dinisbatkan
kepada Syaikh Abu Hamid bahwa pendapat AsySyafi'i
menyebutkan, "Berbeda pendapat tentang dua jenis ikan, keju,
samin, minyak dan cuka. Apakah barang-barang ini befteda-beda
ataukah semuanya safu macam? Mengenai masalah ini ada dua
pendapat. Begitu juga dengan masalah roti dan cuka. Dalam hal
ini aku mendapati keraguan dalam penyebutan yang disampaikan

Ar-Raunaq. Karena dia mengingkari perbedaan dalam cuka dan
min5nk sebagaimana yang telah dijelaskan. Kendatipun dalam
kitab ini disebutkan tapi dalam kitab At-Ta'liqah trdak disebutkan.

Wallahu a'lan."

Cabang: Ar-Ruyyani berkata, 'Tidak ada per&edaan

antara samna dengan semua minyak. Keduanya menrpakan dua
jenis. Karena penamaan minyak tidak terdapat pada samin, yakni
seandainya kita mengatakan sahl jenis. Wallahu a'lam."

Asy-Syirazi berkata: Pendapat AslrSyafi'i berbeda
seputar masalah minyak zaitun dan minyak fui7 (lobald.
Pertama, keduanya satu jenis. Karena keduanya dengan
menggunakan penyebutan minyak- Kedua, dua barang
ini dua jenis dan ini pendapat yang shahih. Karena
keduanya berbeda dari segi rasa dan wama. Dengan
demikian keduanya adalah dua jenis lrang berbeda-
Seperti tamr hindi dan tamr bumi, karena keduanya
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dua cabang untuk dua jenis yang berbeda. Sehingga
keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Seperti iuga
minyak kelapa dan min5pk /auz (almond)-

Penjelasan:

Perbedaan pendapat yang disebutkan diisyaratkan oleh

As5r.Syafi'i dalam Al Umm dalam bab yang menggabungl<an tamr

dengan yang membedakannya. Asy-Syafi'i berkata, "Setiap yang

keluar dari minyak zaifun merupakan satu sifat atau kelompok

yang sama, maka itu dibolehkan. Sehingga dibolehkan antara

hinthah dengan hinthah dan tamr dengan /amr. Disebutkan juga

antara hinthah dan tamr tidak berbeda. Selain itu, terkadang fuil
(obak) diperas hingga mengeluarkan minyak yang tidak ada

namanya yang digunakan sebagaimana yang digunakan dengan

minyak lainnya. Karena penyebutan minyak bisa diketahui dari

rasa, aroma dan pohonnya. Minyak sebagai cabang dan zaitun

adalah asalnya."

Pemyataan Asy-Syafi'i "mengandung dua makna"

menumtku, makna yang lebih tepat adalah semoga tidak

ditetapkan sebagai minyak, akan tetapi ditetapkan sebagai suatu

jenis dari minyak. Sehingga boleh dijual satu minyak tersebut

dengan dua macam minyak zaitun. Hal ini jika yang bersangkutan

berkata, "Alol memakan minyak, atau aku membeli minyak." Dari

sini dapat diketahui bahwa yang dimaksudkannya adalah minyak

zaihrn. Karena namanya bukan minyak fuil Aobakl. Bisa diartikan
juga, sebagai kelompok minyak, sehingga tidak dibeli dengan

minyak kecuali semisal dengan yang semisal. Karena

penamaannya tanpa menyebutkan minyak fu/ ftobakl.
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Terkadang bisa diartikan dengan sejenis atau sekelompok
minyak, sehingga tidak bisa dilual dengan minyak kecuali yang
semisal dengan yang semisal. salith adalah minyak jatbatan y&g
merupakan kelompok yang tidak termasuk minyak fujtdan minyak
zaitun. Sehingga tidak ada larangan menukamya sahr buah dengan
dua buah. Biasanya, iika Asy-Syaf i menyebutkan pendapat seperti
ini maka ulama fikih Asysyafi'i menjadikannya sebagai patokan
pendapafurya.

Penulis (AsfSyirazi) dalam Al-Lunma'berkata: Al Mahamili
berkata, "sesungguhnya Asy-syafi'i menuliskan dalam masalah
yang berbicara tentang akad sharf (perhrkamn) terdapat dua
pendapat." sepertinya dia menyebutkan dalam kitab tersebut lebih
jelas atau sharih daripada ungkapan ini. Syaikh Abu Hamid
menceritakan dua pendapat ini. Asy-Syafi'i menyebutkan masalah
ini juga dalam bab barang yang selama basah. Asy-Syafi'i berkata,
"Minyak ?aifun merupakan suafu kelompok dan minyak fujt
merupakan kelompok ynng lain." Dia menyatakan penegasan
tersebut dalam bab ini.

Begifu pula Asy-Syafi'i menegaskan dalam bab ;ual beli
tempo dalam l*tab Al Umm, dia berkata, "Tidak ada masalah pada
mhyak zaitun dengan minyak fujl. Minyak fujl lobakl dengan
minyak satnna dengan memberikan penambahan."

Pendapatnya ini menegaskan pentarjihan dari pendapat
sebelumnya. Oleh karena ifu, pendapah.rya yang shahih
menyebutkan keduanya dua jenis. Selain itu, Ar-Rafi,i juga
berkomentar dalam masalah ini, dia mengatakan bahwa dalam
masalah ini ada dua pendapat ulama fikih AsySyafi,i.',

Seakan-akan Ar-Rafi'i berkata, "Minlnk yang dikenal
dengan miryEk fu/ adalah dua minSnk Snng befteda jenisnSn.',

ffi ll ot Mq^r'SyoaltAt lutuhadz&ab



Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada SBng berkata,

"Kedua hukumnya adalah hukum dalam permasalahan dagrng."

Ar-Rq67ani berkata, "SesungguhnSa pendapat lnng
mengatakan kedua barang tersebut adalah dua jenis adalah

pendapat yang lebih masyhur dan lebih shahih. Sebagaimana yang

dikatakan oleh penulis (AsySyirazi). "

Asy-Ssnfi'i juga telah mengisyamtkan hal 5nng sama dalam

pentarjihannya (pembuktian yang lebih tepat) bahwa kedua barang

tersebut adalah dua jenis dengan melarang keselarasan atau

kesesuaian keduanya dalam penamaan khusus.

Pada dasamya, minyak fu/ frdak disebut sebagai minyak.

Akan tetapi merupakan minyak yang diberikan narna khusus.

Akan tetapi karena digunakan oleh sebagian orang sehingga

disebut dengan menggunakan kata 'min5nk' untuknya. Ini

dibolehkan.

Inilah png maksud dari perkataan Aslrslafi'i. Perkataan

ini dekat dari penelitiannya yang telah disebutkan dalam masalah

tepung. Kendatipun dalam hal ini terdapat penambahan. Jika

peletakkan narna khusus pada kedua barang tersebut tidak ada,

dan ada faktor lain seperti perbedaan rasa, aroma dan pohonnya,

maka hukumnSn menurut kami adalah kedua barang tersebut dua

jenis. Penulis (AsfSyirazi) mengqiyaskannyra dengan bmr hindi

dan bmr burni dimana keduanya senrpa dari segi sifat dan

kamktemp. Pemyataan penulis (AsySyirazi) ini menunjukkan

bahwa dia berpendapat bahwa tamr hindi adalah ienis. Pendapat

ini adalah pendapat masyhur menuntt ulama fikih AsySyafi'i.

Sedangkan diriwayatkan dari hnu Al Qaththan bahwa barang

tersebut adalah dari jenis tatnr.
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Ketidakjelasan pemyataan hnu Al Qaththan terletak pada

sikap hnu Al Qaththan yang menduga adanya persamaan kedua

barang tersebut dari sisi penamaan khususngn sebagaimana yang

kami sebutkan dalam masalah minyak. Namun hal ini bisa dijauab
bahun itu meliputi 3png dijelaskan AqrSyafi'i Snng menyebutkan

bahwa bmr hindi tidak bisa dipahami dari segi nam.rnya secaria

mutlak (maksudryra bnr tmrp tambahan kata di belakang),

narnun dipahami dari penyebutannya lafazh

muqaSgndtalmi bmr hindi. Ketika dikatakan brnrmaka langsung

terbaSang itu adalah kurma yang biasa diketahui dan bukan jens al
hindi.

llata bmrtidak menjadi nama untuk kdua barang ini yang

harus digabung atau disamakan jenisnya sesuai dengan narna

berdasarkan dalil yang disebutkan sebelumnya. Makna ini lebih
jauh dari minyak. Karena tdak dikatalon kecuali Anr hindi yang
mengikat kebalikan daripada minyak. Karenanln tdak bisa

dikatakan ke@ali bmr hindi grang diikat untuk membedakan

dengan minfk. Karena terkadang biasa dikatakan harrya dengan

tarnr saja, sehingga tidak diketahui maksudnya. Dalam perkataan

Abu Muhammad AMullah bin Yahya Ash-Shaghir terdapat dalam

N Muhadzdza6 bahwa kmr hindi itu fidak masuk ke dalam riba
dari sejak asal penciptaannya seperti daging.

Abu Abdullah bin Abu Ali Al Qal'i dalam lhtaazat-nya

berkata, "Perkataan, 'dua cabang unfuk membedakan (secara

berhati-hati) antara tepung hinthah putih dan tepung hinthah
hitam', adalah dua cabang unfuk kata yang safu jenis.

Perkataannp dua hal yang berbeda sebagai pengkuat dan bukan

untuk sebagai benfuk sikap keberhati-hatian (antisipati0."' Sebab

penrbahan jenis dan semakin bunSnk ,umlahnta akan

mengakibatkan adanya perbedaan keduanya. Ibnu Ash-Sha'bi
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telah menyatakan hal itu, bahwa dalam makna l<ata mukhblifain
(dua hal atau jenis yang berbeda) diartikan bahwa ini sebagai

catatan dan perhatian bahwa perbedaan berasal sebelum adanya

kesamaan keduanya dari segi nama minyak.

Dengan kata lain, bahwa perbedaan ifu sebagai illat

banyaknya jumlah jenis yang terdapat pada asalnya. Jadi, lafazh

yang ada merupakan isyarat kepada illat iumlah dan sebagai

catatan terhadap i//a/ hukum, dimana kalau tidak terdapat dalam

furunannya, maka dapat ditemukan pada asal hukum.

Kaidah' As-Salith adalah minyak wiien dan Al l{hahn
adalah pensan sesalne {simsidt.lni.dikatakan oleh Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib.

Cabang: Dari perkataan fu-Rafi'i mengenai masalah

semangka png dikenal dengan hindiba ' (ienis tanaman selada)

dan mentimun (gribfsa ) dengan timun (khit/an ada dua pendapat

sebagaimana 3nng diceritakan oleh Ar-Ru5yani dan lainn5ra. Dalam

Ar-Raudhah disebutkan bahwa pendapat lrang paling shahih

menyebutkan, keduanya barang ini adalah dua jenis- Hal ini

dikatakan oleh bebempa kalangan, ini seperti mal<hidh (dadih susu)

dan samin, jus anggur dengan cuka. Mengenai hal ini ada dua

pendapat. Pendapat yang paling zhahir adalah, kedua barang

tersebut dua jenis karena adanya perbedaan antara kedua, baik

dari segi narna maupun sifat. Yang dimaksud dengan gula atau

fanid juga ada dua pendapat- Pendapat yang paling 
"hahir 

adalah,

keduanya adalah dua jenis perbedaan batangnya.

Begihr pula dengan gula tumbuhan dan thirazid (gula yang

dikenal disebut.-dengan sukar balath [gula lantai} adalah satu jenis.

Selain ifu, sama halnya dengan gula merah. Para ulama berbeda
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pendapat mengenai perbedaan keduanya dari segi sifat. Al Imam
Al Haramain berkata, "Pendapat yang paling zhahir adalah

sahr jenis." Wallahu a'lam.

Cabang: Penulis At-Tatimmah berkata, "Jagung safu jenis

walaupun jagung yang dikenal wamanya putih dan banlak bijinya.

Yakni yang dikenal orang-orang dengan jagung yang berrwama

kuning akan tetapi kedua nama ini meliputi semua jenisnya. Letak
perbedaan jagung-jagung (dzurral)t tersebut pada rasa dan
karakter. Demikian halnya dengan semua jenis anggur adalah safu
jenis. Bahkan antara misymisy (buah aprikot) dengan macam-

macamnla, ini semua safu jenis. Semua jenis semangka adalah

satu jenis baik yang manis atau pun tidak manis. Karena semangka
yang terdapat di dalamnya biji-bfi hitam dikenal di Irak sebutan

semangka kampung lrifi dan rumi (Roma). Di sebagian negeri-

negeri India dikenal dengan semangka yang dikenal dengan safu
jenis atau dua jenis. Mengenai hal ini ada dua pendapat."

Cabang: Kelapa lndia (iauzul hindl dengan kelapa yang

biasa dikenal (al jadi adalah dua jenis, sebagaimana yang

dikatakan oleh Ar-Ruyyani. Perkataannya mengandung makna
bahwa ada perbedaan pendapat Ibnu Al Qaththan dalam masalah

ini. Walaupun dia berkata, " Tamr hindi dengan tamr yang biasa

dikenal adalah dua jenis. Begitu juga dengan kelapa dengan kelapa
yang biasa dikenal maq,rarakat dengan jauz hindi. Diceritakan oleh
Ibnu Al Qaththan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat,

bahwa barang ini safur jenis. Karena namanya satna dan meliputi
semua macarnnya. Perkataannya ini juga mengartikan bahwa hnu
Al Qaththan menuhl beberapa poin perbedaan ini dan bukan
darinya. Wallahu a'lann."
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Aslrsyirazi berkata: Perkataan A$rSyafi'i dalam
masalah penjualan dua jenis dagrng diperdebatkan.
Dalam salah safu perkataannyn menyebutkan bahwa
da$ng tersebut adalah berbeda jenis. Ini adalah
pendapat Al Muzani yans mempakan pendapat shahih-
Karena pendapat tersebut adalah turunan atau cabang
dari asaln5;a- Yakni jenis-jenis yang berbeda, seperti
tepung dan minlnk. Pendapat lainnya menyebutkan
bahwa daging tersebut adalah safu jenis, karena adanya
persmaan nama khusus pada awal masuknya
mengenai pengharaman riba" Dengan demikian berarti
safu jenis srna seperti tamr. Berbeda dengan tepung
dan minyak, karena asalnya dari berbagai jenis, boleh
menjual antara safu dengan yang lainnya dengan
penambahan, sehingga hams dibedakan antar cabang-
cabangnya- Adanya riba dalam daging bukan dari dasar

atau asalnSTa tapi karena daging itu sendiri-

Penjelasan:

Dua pendapat yang berbicara dalam masalah dag,ng adalah

dua pendapat yang masyhur yang disebutkan dalam nash

keduanya-

AsySyafi'i berkata dalam Al Mul<hbshar, "Daging

semuanya safu kelompok dari semua segl. ndak dihalalkan

penjualannya sampai kering dan ditimbang dengan alat

penimbang."

Al Mawardi menisbatkan ini kepada pendapat atau

ma&hab qadim AsySyafi'i. Aku telah melihat lafazh yang

disebutkan dalam kitab .4/ Mul<htashar dan Al Umm dalam bab
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kurma basah. Akan tetapi di akhir ada perkataan yang

bertentangan dan aku belum menemukan cara unh.rk

menggabungkan Aku mengira bahwa disini kesalahan

dari segi penasakhan. Alnr melihatnya dalam naskah 5rang cukup
banyak. Perkataan yang dinisbatkan kepada Al Mawardi,
menyebutkan bahwa barang-barang tersebut adalah jenis yang

berteda sampai dalam madzhab jadid.

AsySyafi'i berkata dalam l$tab Al Umm dalam bab jual beli

daging, "Perkataan mengenai jual beli daging yang berbeda ada

dua pendapat. Perbna, dagingdaging ifu berbeda antara dagrrg
kambing, dagrrs unta, daging sapi, daging kijang. Semua daging

ini be6eda sesuai dengan namanla masing-masing."

Ada png berpendapat semuanya hanran, semua binatang

temak, dan kata ini mencakup semua her,rnn ini, kemudian dikenal
narnanla, sehingga dikatakan, daging kambing, dagng spi,
dagrrg unta. Ada yang berpendapat, daging kijang, dag[ng kelind,
dagng anbi', daging dhubuk da$ng serigala. Dalam jenis

bunrng disebut da$ng l<anki, dagrng hubanjnt fienis burung
berbadan besar berkaki panjang), da$ng hajal (burung puyuh),

daging burung mubqib. Sama halnya jika dikategorikan dalam

makanan. Sehingga dikatakan, hinthah, jagung, stn in Ini adalah

pendapat yang shahih dan dapat diqiyaskan.

Asy-Syafi'i dalam menjabarkan cabang masalah ini

menyampaikan dengan panjang lebar sampai permasalahan perak.

Kemudian dia berkata, "Kedua, dalam masalah ini seperti

ungkapan, dagrng safu kelompok, tamr satu kelompok. Barang
siapa lrang berpendapat seperti ini, menurutku harus juga

mengatakannlra dalam kelompok ikan. Karena kata daging
juga ikan-ikanan. Kalangan 17ang berpendapat seperti

ini harus menggunakan semua kata daging ini, karena mempakan
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kata png meliputi semua. Dengan begitu dia hanrs mengatakan

bahwa kata yang mencakup kurrna, sehingga termasuk di
dalamnya kismis, kurma dan sebagainya dari berbagai macam

buah. Semua ini satu kelompok yakni sarna-sarna masuk dalam

kategori buah-buahan. Menurutku, seseorang tdak bisa

mengatakannga demikian. "

Dengan demikian pem5ataan AqrSSnfi'i membantah orcmg

yang mengatakan bahwa barang-barang tersebut dari safu jenis

dan sebagai penegasannya, bahwa kismis dan kurma (bnt adalah

safu jenis. Karena keduanya sarna-sarna tergolong dalam safu kata

penghimpun. Yang harus menjadi perhatian Anda bahwa

penamaan daging merupakan sebutan umum dan bukanlah

sebutan khusus.

Adapun pendapat ulama fihth AssrSlafi'i seperti Syaikh

Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thay!/ib, penulis (AsfSyirazfl dan

lainnya mengartikan bahwa narna dagrng adalah sebutan khusus.

Kemudian mereka men5ratakan setelah itu bahua barang tersebut

adalah jenis yang akan kami sebutkan. Hal ini dapat didalami dan

diketahui dari penakrrilan mereka dalam pernbahasan lafazh.

Yakni jika lang diinginkan adalah kata khusus !,ang tdak
diletakkan unfuk memasukkan macam-macamnln dengan narna-

nama khususn3n.

Penyebutan daSing dengan kata khustrs ini dan yang

temrasrk di baunhnya dari daging sapi dan kambing sarna halnya

dengan al ma'qali dan al bumi. Kedua barang ini tdak menrpuqni
penamaan atau penyebutan khusus. Jika Fng dimalsuldkan adalah

unfuk penamaan lnng tepat unhrk barang tersebut, maka

penamaan lrang lebih khusus unhrk barang tersebut adalah

kelompok biji-bijian dan hinthah. Nama daging berdasarlon
pendapat ini bukanlah penyebutan khusus, sebab penyebutan sapi,
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herr'ran, binatang temak tidak dapat digunakan unfuk daging ketika
semuanya sudah menjadi dagrng.

Pengklasifikasian yang disebutkan Asy-S5afi'i yang telah
kami sebutkan tadi mengartikan makna sebaliknya. Unhrk ifu,
hanrs ditakrpil sampai perkataann5n dapat disunakan disini.
Adapun kelompok minyak merupakan safu model, dimana jenis-
jenis min5nk tidak digunakan dalam narna khusus. Kedudukannya
seperti dagrrg dalam pembahasan ini, sebab tidak bisa dijadikan
patokan kalau minyak menjadi penyebutan unfuk barang yang
telah diperas dan dikeluarkan darinya sesuafu. Tapi penyebutan ini
sebagai penambahan sebagaimana halnya daging merupakan
penambahan unfuk herluan aslinya. Jika kita jadikan penyebutan
daging bukan sebagai penamaan khusus, maka mudah unfuk
diteliu dan dipandang dalam suatu masalah dan memudahkan
untrrk menenfukan jenis-jenis suatu barang.

Apabila kita menggunakan dengan penamaan khusus,

ulama fikih AqrSyafi'i telah menyebutkan kritikan tentang masalah
ini sebagaimana yang disebutkan dalam penuhrran penulis (.Asy-

Syrrazi). Harus dicermati perkataan penulis (AsSrSyirazi) dalam
masalah yang telah disebutkan seputar minyak zaitun, dan minyak
fuil. Ilarena keduanya adalah dua cabang untuk dua jenis yang

berbeda.

Perkataan yang menyebutkan bahwa barang-barang

tersebut adalah turunan dari asalnya yang merupakan jenis-jenis

berbeda. ndak dikatakan, turunan unfuk jenisnya, sebagaimana
yang disebutkan dengan perkataan, "berbeda." Hikmahnya disini
adalah bahwa zaitun dan figl merupakan dua jenis yang tidak ada
sytrbhat pada keduanya. Masalah ini akrab dikenal dalam
pembatrasan riba.
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Mengenai hewan-hewan sebagai jenis yang berbeda

membuhrhkan dalil yang membuktikannya bahwa tidak terdapat

riba dalam prakteknya. lalu dari mana kita bisa mengetahui bahwa

suafu barang merupakan jenis-jenis yang berbeda atau safu jenis?

Untuk menjawab ini, kita harus menjadikan sifat penyafu sebelum

mengatakan bahwa suahr barang ifu merupakan furunan dari

asalnya. lni tdak mungkin diingkari. Kemudian dia berkata,

"Barang-barang tersebut adalah jenis-jenis lnng berbeda." Ini

dalam hukum funfutan atau klaim.

Dalil mengenai hal ini, bahwa unta dan kambing tidak bisa

digabungkan antara keduan5ra ketika zakatrya dikeluarkan. Hal ini

sudah barang tenhr menunjukkan bahwa keduanya adalah jenis

lnng berbeda. Begrhr juga Al Qadhi Abu Ath-Tharyib

menggunakan dalil ini. Sebagaimana halnya minl/ak zaihrn dan

minyak fujl (wrjen) sama-sarna disebut minlrak (ait yang

merupakan lebih khusrrs dari penyebutan duhn (minyak polesan).

Adanya kesamaan keduanya diragukan sehingga butuh

penjelasan klariftkasi asal-muasalnya. Dengan perkataannya,

"Keduanya berteda" kedua jenis daging dalam permasalahan ini

semua berteda seperti halnya semua jenis minyaft (dufut.Yang
tidak mempunpi narna atau penyebutan khusus, takni bahwa

asal-muasalnya semuanya merupakan jenis-jenis yang bertda,
tanpa membutuhkan penambahan lafazh pertedaan. Inilah

pendapat yang bersumber dari Asy$nf i Snng menegaskan

bahwa kedua jenis daging tersebut adalah kelompok yang berbeda.

Sebelum bab ini telah ditegaskan bahwa susu kambing, sapi

dan unta menrpakan kelompok yang berbeda. Dagingda$ngnya

merupakan asal dari $rsu-susu tersebut tanpa ada Srang berbeda

pendapat.
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hnu Ar-Rif'ah berkata, "Dari sini ulama fikih AsySyafi'i
menisbatkan pendapat tersebut kepada Al Muzani mengenai

pendapat pemilihan pendapat yang menyebutkan bahwa daging-

daging tersebut adalah jenis-jenis yang berbeda."

Perkataan Al Muzani mengartikan adanya pemilihan secara

pasti, temyata tidak satu pun ulama fikih Asy-Syafi'i yang

menyatakan hal itu karena apa yang dinyatakan oleh Al Muzani

tidak terlepas dari adanya kemungkinan. Sebab persamaan nama

atau penyebutan ganda dalam suatu nama khusus seperti tamrdan
burr. Persamaan antara tamr dan kismis dalam penyebutan umum
yaitu buah.

Menurutku, mengenai hal ini akan dibahas dalam perkataan

Al Qadhi Husain seputar penyampaian metode yang pasti.

Wallahu a'lam.

Pendapat kedua, daging tersebut merupakan safu jenis,

sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Dalam
perkataannya menyebutkan, bahwa penyebutan khusus meliputi
burr\<urrna halus), sya'ir (kurma kasar), kurma basah dan anggur,

disatukan dalam satu penyebutan umum seperti biji-bijian atau

buah-buahan. Perkataannya yang menyebutkan pada awal

masuknya dalam pengharaman riba adalah kategori tepung.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Hal itu karena

merupakan jenis-jenis berbeda yang dilarang adanya kesamaan

dalam penamaan khusus, yaifu dengan penyebutan tepung kecuali

apabila tidak termasuk pada awal kondisi riba."

Karena riba terdapat pada biji-bilinya, namun tidak sama

dalam penyebutan yang khusus. Hal ini diqiyaskan kepada tamr.

Al Qadhi berkata, "Sesungguhnya ulama madzhab kami
mengqiyaskan pada bmr, mereka mengatakan bahwa itu tidak
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sah, karena riba telah teriadi ketika tamri,J.t berupa ruthab (kurma

matang dan manis), busr (kurma mengkal dan sepat), talnr fiarma
kering), atau pun telah menjadi cuka. Sebab thala'itu merupakan

bahan yang dimakan dan merupakan barang ribawi- Ini adalah

keadaan pertama yang dialami oleh buah kurma atau tamr.

Sehingga semestinya diqiyaskan terhadap thala', karena ini adalah

penamaan khusus. Thala' menggabungkan semua penyebutan-

Pendapat ini diikufi oleh penulis Asy-S5mmil."

Sedangkan yang dikatakan oleh Al Qadhi perlu dicermati-

Karena thala'merupakan penyebutan atau nama unfuk pohon

kurma sebelum menjadi bah A<urma yang masih h[au) atau busr

Sedangkan penyebutannya dengan busr, nttha6 dan /amr ditinjau

dari segl penyebutan majazi saja. Karena memang demikian

sebenamya. Sehingga perkataan Al Qadhi tidak menggiring pada

penamaan yang dapat menggabungkan semuanya.

Atas dasar itu, fidak sah qiyas sebab tidak ada barang-

barang yang tergabung dalam penyebutan ini- Jika temSata

penyebutannya dari awal masuknya riba, maka tidak apa-apa,

wallahu a'lam.

Dalam hal ini penulis (AsfrSyirazi) tidak menjadikan

perkataan Al Qadhi Abu Ath-Thalyib sebagai sandaran padahal

dia adalah gurunya yang semestinya diikuti, tapi temyata Asy-

Syirazi mengikuti pendapat ulama fikih AsySyafi'i'

Adapun persoalan yang disebutkan oleh Al Qadhi,

jawabannya adalah semua macam tamr sama atau terhimpun

dalam penamaan atau penyebutan khusus di semua keadaannya

dari pertama kali masuknya riba sudah menjadi thala'. Kemudian

berubah menjadi busratau ruthab barulah menjadi bmr. Di setiap

ketiga fase atau keadaan tersebut, dapat disebut dengan penamaan

ihr pada sernua macarnnya, baik ihr matTaf atupun bwni darr
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Iainnya. Nama atau penyebutan ifu pun khusus, sehingga boleh
jadi bahwa semua macarn tamriit sama sejak dari awal masuknya
unsur pengharaman riba di dalamnya sampai pada fase akhimya
dalam penamaan khusus, bisa jadi berupa thala', ruthab atau pun
tamr. Keiga macam kurma ini merupakan nama-narna buah itu
sendiri dan maksudnya bukan dari awal masuknya unsur riba di
dalamnya sehingga meliputi safu nama tamr. Olehkarena ifu, yang
perlu diperhatikan dari ketenhran ini adalah duhn (minyak) dan
daqiq (tepung), karena tepung gandum dan tepung sya'ir (gandum
kasar) adalah dua benda yang sama dan dinamai dengan
penyebutan khusus ketika masih berupa tepung. Sebelumnya
keduanya disebut gandum (qamhj dan sya'Atanpa ada penamaan
khusus, tidak dengan menggunakan kata tepung, gandum atau
purl stm ir Akan tetapi keduanya sama-sarna dalam safu
penyebutan yaitu biji-bijian. Wallahu alam.

Setelah itu aku melihat bahwa Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib
menyinggung masalah susu. Setelah ifu dia mengqilnskannya
terhadap thala'. L-alu hal ini dijawab dengan ungkapan bahwa
t\ala'dianggap memiliki kesamaan dalam safu nama khusus.
Karena asal-rnuasalnya tidak menetapkan hukum penggolongan
sehingga disebut dengan nama aslinya.

Sementara daging tidak demikian, karena asal
penyebutannya beragam dan yang dijadikan patokan adalah
asalnya sebagaimana yang kami katakan mengenai tepung dan
minyak. Al Qadhi Husain juga menyebutkan ketika berbicara
tentang jenis-jenis susu, bahwa pada kedua daging tersebut ada
dua cara yang tidak diketahui kejelasannya. Hal ini bisa jadi
merupakan sebagai metode unfuk memastikannSa benar-benar
berbeda jenis. Diantara para ulama fikih AsySyafi'i ada yang
berkata, "Keduanya merupakan daging." Diantara mereka juga
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ada yang berkata, "Susu merupakan jenis yang berteda

berdasarkan pendapat sahr kata."

Perkataan penulis (Asy-Syirazi), "ini berbeda dengan jenis

tepung, minyak dan lainn5n" maksudnya adalah, pertedaan antara

keduanya dan menerangkan tentang daging.

Jika Anda mengatakan, lalu bagaimanakah cara

membedakannp? Jawabannya, perbedaannya sudah cukup

tampak dalam salah safu gambarannya, sedangkan dalam benfuk

yang lain tidak ada. Makna yang lebih tampak adalah dalam

bentuk tepung dan minyak karena asal-muasalnya menrpakan jenis

yang berbeda, dimana dibolehkan menjual sebagiannya dengan

sebagian yang lain secarct tambahan. Sedangkan yang lainnya tidak

hilang di berbagai asal dagingnya sampai ada unsur pengharaman

riba di dalamnya. Jadi, tidak ada dalam salah satr.r bentuk yang

disebutkan, yakni keduanya menyebutkan dibolehkannya

penambahan dan tidak ada pengharaman riba. Dari sini bisa

ditarik bahwa dasar atau asal-muasal tepung dan min5nk adalah

barang ribawi. Berbeda halnya dengan asal-muasal dagng-

Demikianlah yang disimpulkan oleh Syaikh Abu Hamid-

Menunrtku (As-Subtri), ketika yang disebutkan

mengenai hukum riba dari asal muasal barang telah diketahui

sebelumnya, maka hal itLl pun tdak dibahas lagr. Dia juga

menjadikan makna yang dimaksudkan adalah tempat png telah

ditetapkan di dalamnya hukum jenis yang berteda-beda dalam

riba. Oleh karena ifu, dijelaskan boleh hukum menambahkannya

sebab ifu merupakan efek atau pengaruh dari perbedaan jenisnya.

Dimana pertedaan jenis pada hrmnannya dibolehkan, berbeda

halnya ketika pertedaan tersebut terdapat pada asal-muasal daging

tersebut. Walaupun menrpakan jenis yang berteda tapi adaryn
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perbedaan jenis itu sendiri tidaklah menjadi penenfu dalam riba,
karena pada dasamya tidak ada riba di dalamnya.

Dengan begitu dia ingin mengingatkan tentang perbedaan
jenis tepung dan minyak dari segi makna yang mengharuskan
adanya perbedaan benfuk furunannya. Yang dimaksud adalah
barang tersebut berada dalam lingkup barang ribawi. Dia juga
mengingatkan bahwa tidak dihararnkan riba pada asal-muasal
daging jika tidak terdapat makna yang dimaksud. Karena selama
tidak terdapat unsur ribawi, maka fldak sah dinyatakan bahwa
hukum perbedaan jenis dalam riba disini sebagai benfuk darurat.
Yakni seakan-akan menafikan sifat yang dimaksudkan dalam
dalilnya.

Yagn dimaksud disini adalah, daging-daging tersebut tidak
ditentukan dari asal-muasalnya sehingga dapat dinyatakan sebagai
jenis yang berteda. Berbeda dengan tepung dimana asal-
muasalnya dinSntakan dengan adanya perbedaan tersebut. Selain
ifu, menganggap semua hal dari keduanSn dengan asalnya sebagai
barang ribawi atau bukan barang ribawi bukanrah yang
dimaksudkan disini. Karena setiap kedua furunannya adalah
barang ribawi secara pasti. Jadi, ketetapan hulum riba dalam
masalah ini diketahui dengan jelas.

Perbedaannya dikembalikan kepada asal-muasar tepung dan
minyak yang hukumnlra dinyatakan berbeda-beda jenis dalam hal
riba- Berteda halnya dengan asal-usul daging yang tidak
dinyatakan hukumnya seperti ifu, lantaran pada dasamya tidak ada
hukum ribawi dalam daging ini. Mengenai hal ini telah dijawab
oleh Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib tentang perbedaan bahun asal-
usul daging menetapkan adanya perbedaan jenis pada daging,
sehingga mengakibatkan perbedaan hukum zakat dagingdaging
tersebut. Tidak ada pertedaan antara zakat dengan riba, sebab

654 ll et Uoi^u'S)uah Al Muhadzdzab



hukum kelompok 5nng safu dengan lainnya salna. Sama halnya

dengan hinthahtidak dapat digabungkan ke dalam kelompok s5mTr

ketika zakatnya ingin dikeluarkan. Sehingga antara hinthah dart

s5n'iradalah dua kelompok yang berbeda. Begifu juga dalam riba-

Jadi, tidak ada perbedaan antara keduanya sebab ketidakbenaran

argumen perbedaan tersebut sudah sangat jelas.

Jawaban dari qiyas yang diketengahkan sebagai dalil karena

merupakan suafu jenis sehingga menjadikan asal-muasalnya

sebagai maqis alaibnya thala'telah dijawab oleh Al Qadhi Abu

Ath-Thay7ib. Kendatipun qiyasnya terhadap tarnr sebagaimana

yang dilakukan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan mayoritas ulama fikih

AsySyafi'i. Selain ifu, ma qali dan bwni merupakan asal.

Keduanya tidak merupakan asal yang berbeda karena asalnya

sma-salna tamr, ruthab dan thala'. SemuanSa adalah fase

perubahan yang terjadi pada buah kurma sebagaimana yang

ditegaskan sebelumnya. Dengan demikian, asal-muasalnla fidaklah

berbeda, karena bmr sqttai dengan asalnya. Berbeda dengan

daging karena dagrrg mempunyai asal-muasal Srang berbeda-

Setiap kelompoknya tersendiri. Sebagaimana lnng telah dinukil

dari dalil dalam ma&hab bahwa daging tersebut adalah jenis yang

berbeda. Pendapat ini yang di-shahih4<art oleh mayoritas ulama

fikih AsySyafi'i. Diantara ulama yang menerangkan ini secara jelas

adalah Al Qadhi Abu Ath-Thalyib, penulis (AsySyirazi), penulis.4-l

Ela5nn, Aslrsyaqrani dalam Al Hi\nn dan Ar-Rafi'i.

Al Mahamili dalam masalah susu (labrl menyebutkan,

bahwa itu merupakan qiyas. Pendapat ini juga dinisbatkan oleh Al

Mawardi kepada pendapat baru dan hampir semua kitab-kitab

AsyrS5nfi'i. Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Al Qadhi

Husain, dia berkata, "Yang shahih adalah itu merupakan satu
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jenis. Begitu pula dengan lrang dikatakan Al Muzani yang
diceritakan oleh lbnu Ar-Rif'ah."

Dalam At-Tanbih penulis telah membantahnya berdasarkan
dalil yang disebutkan bahwa barang-barang ini merupakan jenis
yang berbeda.

Asy-Syirazi berkata, "Tidak ada pengaruh dari sifat atau
karaktemya."

Karena baju Al Hamwiyah dan Al Manwi5nh menurut
mereka, jenisnya berbeda-beda. Walaupun pada dasamya adalah
merupakan furunan dari safu jenis. Inilah yang disebut dengan
tidak adanyra pengaruh. Artinya bahr,va tidak adanya hukum karena
tidak adanya illat Pemyataanyang disebutkan penulis (Asy-syimzi)
sedikit mengejutkan karena dia menggunakan dalil pendapat
kedua. Kemudian dia menjawab dari dalil pertama dan bersikap
diam dengan menyatakan pembenaran pendapat pertama dan
fidak ada sebenamSa yang harus dikeiutkan disini. Faktor
pendorong penyebutan pendapat kedua adalah -lnkni walaupun
sebenamya dinilai dhalf dalam ma&hab- terbatas pada
perbedaan pendapat antam kami dengan madzhab Abu Hanifah,
karena madzhabnya sarna dengan pendapat shahihyang ada pada
kami.

Masalah ini telah disebutkan dalam pe6edaan pendapat
yang ada. Diantara ulama grang menyebutkannp adalah penulis
(Asy-Syirazi). Namun ini dibantah oleh hnu Ma'n penulis .4f-
Tanqib ala Al Mtfiadzdza6. Dia berkata, "Perkataan Arysyirazi
mengandung arti ganda dalam penamaan atau penyebutan khusus
sejak ar,rnl masuknya dalam riba karena masih ada celah. Ada atau
tidak adanln jenis tidak diambil dari pengharaman riba yang
dibangun atas dasar ada atau tidak adanya jenis. Apabila asal-
muasalnya merupakan jenis yang berbda sejak awal penciptaan,
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maka disebut juga jenis yang berteda ketika masuk dalam

pengharaman riba.'

Bantahan ini tampak dari iawabannln yang disebutkan.

t<ab tahm(daging) apakah bentuk iamak atau nama jamak?

Perkataan hnu Sayyidih dalam Al Muhkan menegaskan bahwa

kata tersebnrt adatah jamak. Karena se@ra bahasa kata itu disebut

dengan ungkapan al-lahn dan a[hham Snng merupakan dua kata

lrang berbeda. Benhrk jamak al-lahm adalah alhun, luhuum, laham

dan hfunaan.

Madztrab Ulama dalam Masalah Ini

Sebelumnya telah disebutkan dalam madfiab lomi (Astr

S!rafi'[ dan madzhab Abu Hanifah bahwa barang-barang tersebut

merupakan jenis yang be6da sebagaimana pendapat !/ang

shahih. Begitu pula itu merupakan pendapat 1nng palins shahih

dari madzhab Ahmad. Dinukil hnu Ash-shabbagh dari Ahmad

bahwa perrdapat yang masyhur menyebutkan bahwa barang-

bamng tersebut adalah sahr ienis. Ulama madzhab Malikilnh

merincikan dengan mengatakan, bahwa binatang temak dan

binatang buas adalah sahr kelompok. Dagrrg burung semuanla

satu kelompok. Dagrng hevuan air semuanya satu kelompok-

Menunrt mereka, semuanya adalah tiga kelompok besar. Ini juga

pendapat lnng dianut oleh ulama madzhab Hanbali, lnng
merupakan riwa5nt dekat dari pendapat tersebut.

Sementara ulama madzhab Maliki menyebutkan adanya

kedekatan manfaat atau kegunaan dan kembali kepada kebiasaan

atau adat. Berdasarkan pendapat Malik menyebutkan bahwa trnta,

sapi, kambng, wahsyi semuanya satu kelompok. Dagingnya tidak
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boleh ditukar dari safu dengan dua. Jenis burung semuanya sahr

kelompok, baik 5nng dipelihara atau pun tidak. Dua daging burung

fidak boleh ditukar dengan satu daging burung. Jenis ikan

semuanya safu kelompok. Hanya saja tidak ada larangan menukar

daging ikan dengan daging sapi disertai tambahan.

Abu Tsaur berpendapat, "Semuanya adalah satu jenis

seperti salah satu pendapat AsySyafi'i."

AslrSyirazi berkata: Kalau kita mengatakan
bahwa daging itu satu jenis, maka tidak boleh menjual
daging suafu hewan dengan daging hewan lainnya
dengan adanya penambahan. Pertanyaannya adalah
apakah daging ikan juga termasuk disini? Mengenai hal
ini ada dua pendapat.

Pertama, Abu Ishak mengatakan bahwa dagrng
ikan masuk ke dalamnya, sehingga tdak boleh
menjualnSn dengan dagrng hewan dengan adanya
penambahan. Karena penyebutan dagrng terdapat
padanya. Dalil atas pendapat ini adalah firman Allah &,

6* l-3 i, Wq'As* kamu dapat memakan

daripadaqp daging yang segar (il<an)." (Qs. An-Nahl
[16]: 14)

Kedua, ulama madzhab Ary-Syaf i mengatakan
bahwa fidak digolongkan ke dalam daging ikan. Ini
adalah pendapat madzhab, sebab ikan fidak masuk ke
dalam penamaan daging. Oleh karena ifu, seseor.rng
yang bersumpah tidak makan dagrng, bukan berarti dia
fidak makan ikan.
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Penjelasan:

Kalau kita mengatakan, bahwa semua daging adalah sahr

jenis, maka dagrng unta, sapi, kambing adalah sattr jenis dengan

md@rn-rracamn!8. Begifu juga dengan binatang liar dan burung

semuanya safu kelompok. Tidak ada pertedaan antara binatang

yang liar (wahtyt dengan yang dipelihara lahk. Tidak boleh

menjual sesuahr dengan lainnya kecuali yang semisal. Oleh karena

itu, kita fidak boleh menjual da$ng burung dengan daging unta

kqrali lnang sama. Begitu juga dengan lainryn.

Demikian iuga meniual antara binatang laut diharamkan,

karena semuanla sahr jenis. Berdasarkan pendapat ini, Al Faurani

berkata, "Bahkan lebih utama." Bisa jadi adanp pern5ataan lebih

utama atau diutamakan disini adalah dari segi asal-muasalnya png
tdak ditetapkan tentang hukum jenis heunn lrang befteda.

Sebalikrya dengan dagmg darat, karena mal-muasal heunn ini

telah ditetapkan hukum jenisnya yang be6eda sebagaimana gnng

disebutkan sebelumnp.

Mengenai ikan sebagai hanran darat, ada dua pendapat

dalam masalah ini, sebagaimana lnng diceritakan oleh ulama fikih

Irak dan Khr.rasan.

Pertama, pendapat Abu Ishak Al Manrazi, Al Qadhi Abu

Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thaylnb dan hnu Ash-Shabbagh yang

dipaparkan dalam kitab At-Tahdzib menyebutkan bahwa ikan

berasal dari lenis semua daging. Sementara Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah yang

dikemukakan oleh As5rSyafi'i. Hal ini berdasarkan perkataan Asy
S5rafi'i dalam kitab Al Umm yang akan dikemukakan nanti.

Kalangan yang berpendapat seperti ini menurutlnu, haruslah

mengatakan bahwa ikan adalah nama atau sebutan unfuk dagrrg
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seluruhnya. Al Qadhi Abu Ath-Tha5yib dan lainnya berargumen
dengan dalilfirman Allah &,

qlel;ju\ {a
" Dan dari masing-masing laut ifu kanu dapt memakan

daging yang segar." (Qs. Faathir [35]: 12)

Sementam penulis (Asy-Syrazi) berargumen dengan ayat
yang terdapat dalam kitab ini yang merupakan dalil paling kuat.
Dalam ayat yang pertama dikemukakan lebih kuat, karena dalam

ayat tersebut menyebutkan daging secara sharih.

Adapun firman Allah &, 4+(3 6lUE k 4 "au,

dari masing-masing laut ifu kamu dapat memakan daging tmng
segaf' (Qs- Faathir [35]: 12) menyebutkan baik yang di darat atau
pun di laut secara bersamaan. Dalam ayat ini bisa diartikan bahvra
maksudnyra untuk taqhlib (men5ntakan hal yang lebih banyak dan
biasa).

Kedua, perkataan Abu Ali Ath-Thabari, dan pendapat ini
yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini, penulis (Asf
Syrrazi) dan Al Mahamili. Dia berkata, "Sesungguhnya yang
disebutkan dalam nash menyebutkan bahwa daging tersebut

adalah yang dikecualikan dari dagrng. Kata dagrng tersebut

meliputi dua jenis."

Ar-Rt44pni berkata, "Pendapat tersebut lebih tepat dan
shahih dalam qiyas."

Dari Al Bandaniji dan Salim menyebutkan bahwa ma&hab
AsySyafi'i menyebutkan bahwa kata daging disini mempunyai
nama khusus dagrrg, yaitu ikan. Kata ini sebagaimana yang

diartikan oleh SSnikh Abu Hamid dari perkataan AsySyafi'i yang
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menyebutkan bahwa orang berpendapat bahwa dagrrg disini

adalah satu kelompok, merupakan perrdapat yang dibantah. Abu

Ath-Tha3ryib tdak meneriman5a. Mengartikan pendapat AsV-

Syafi'i dengan menyebutkan-ini adalah yang tidak dibenarkan

bagi siapa pun unttrk mengatakan- sikap objektifitas (tdak

memihak kepada pendapat siapa pun).

Sebelumngn telah dipaparkan perkataan A+rSyafi'i- Abu

Ath-Thayyib menjawab bahua ikan itu lebih khusus daripada nalna

daging yang lebih utnuln berdasarkan ayat tersebut. Pendapat yang

njih adalah yang dikatakan oleh Abu Hamid dan kalangan yang

mengilnrti pendapakrla. Tidak ada petunjuk dalil Abu Ath-Thay!,ib

dari perkataan AslrSlnfi'i bahkan mengandung kemungkinan arti

demikian sebagaimana yang dikatakan Abu Hamid.

Jawaban atau bantahan dari perkataan Abu Ath-Thayyib

dari nama atau pen5rebutan dagrrg Snng merupakan pendapat

yang menghimpun semuanla. Akan tetapi menurut kemutlakan

sesuai yang terdengar selain daging ikan. Agpt 5ang disebril{an

merupakan qarinah lrang menermgkan tentang kehendaknya fitu
firmannya 'Agar kanu dapat mernal<an daripadanSa daging png
segar (ikan). " (Qs. An-Nahl [16]: 14) Maksudnya adalah ikan dari

laut. Di sini kata tersebut tidak disebutkan se@ra mutlak. Dari sini

jelas bahwa penamaan atau penyebutan ikan secara mqtlak tidak

dimaksudkan untuk ikan.

Misalnya seseorang yang bersumpah tdak makan dagrrg,

bukan berarti dia tidak boleh memakan ikan. Begittt juga 5nng

dikatakan S!,aikh Hamid, Al Mawardi dan lainnya. Ini mempakan

pendapat shahihpng masyhur. Mengenai hal ini ada kritikan dari

beberapa ulama Khurasan. Kalau kata daging ihr termastrk ikan,

sudah barang tenfu oftrng yang bersumpah tersebut tdak boleh

memakan ikan.
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Ada lnng mengatakan, baruah penyebutan da$ng ihl
mencakup juga ikan secara majazi. Ada juga !,ang mengatakan,
secara mutlak berkaitan dengan daging lain selain ikan. Tidak bisa
dikatakan bahwa pemutlakan sesuafu menunjukkan tentang
pengkhususan esensi atau hakikat sesuafu. Seperti air mutlak
khtrsus unfuk sebagian lainnyra yang disebut an. Wallahu a'lam.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i beragumentasi bahwa ikan
tidak dikategorikan sebagai dagrng, sehingga tidak boleh berkata,
"daging ikan" akan tetapi cukup dengan sebutan "ikan' saja. Oleh
karena ifu, ikan tidak bisa disebut daging, sebab kalau ikan
dikategorikan ke dalam daging, maka benarlah apa yang dikatakan
ormg dengan penyebutan ikan kepada jenisnya. Sehingga
dikatakan, 'dagrng ikan" seperti omng mengatakan daEng
kambing. Selama tidak sah dan tidak benar penyebutan tersebut,
maka hal ifu menunjukkan bahwa ikan tersebut bukanlah bagian
dagrng.

Al Mawardi berkata, "Bendasarkan hal ini, maka dagrrg
disini mempun3ni dua jenis."

Dagrng her,rnn darat dengan bertagai jenisnln adalah safu
jenis. Dagrrg heunn laut dengan berbagai jenisqn juga safu jenis.

Perkataan penulis (AsfSyirazil dan mayoritas ulama
menyebutkan tentang ikan dengan her,van-heu/an darat. Di darat
ada bebempa ma@rn herlran dan binatang. Maka apakah
pertedaan pendapat yang disebut termasuk unfuk semuanya?
Atau bagaimanakah keadaannya?

Adapun perkataan Al Faurani menunjukkan keumuman
perbedaan tersebut. Dua sisi pandangan seputar daging darat
dengan dagung laut secara muflak. Begitu juga Imam Al Haramain
dan AI Qadhi Abu Husain hanya bersikap tdak berpihak.
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Mengenai ikan dengan daging ada dua pendapat. Adapun

binatang laut telah disebutkan mengenai pembicaraan ini. Menurut

kami, daging adalah safu jenis. Jika berdasarkan pendapat yang

mengatakan bahwa binatang darat adalah jenis yang berteda,

maka fidak diragukan bahwa binatang laut berbeda dengan

binatang darat. Karena binatang laut antara safu dengan yang

lainnya memiliki perbedaan. Kedua pendapat ini sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Faurani. Jadi, dapat dipahami perkataan Al

Qadhi Husain dan Imam Al Haramain, yang menyatakan bahwa

narna ikan dan binatang laut, apakah meliputi semua jenis halan
laut sehingga memakan babi laut dan anjing laut dihalalkan atau

udak?

Jika kita mengatakan, bahwa penyebutan ikan dan binatang

laut meliputi semuanya, maka ini berarti nama tersebut adalah safu

jenis yang memiliki beragam ma@tn. Sedangkan kalau kita

mengatakan bahwa nama atau penyebutan ikan dan binatang laut

udak untuk sernua jenisn5n, maka binatang laut (a/ rluui tidak

dikatakan binatang laut ada dua jenis. Selain ihr, binatang laut juga

ada beragam jenis. Kambing laut dan sapi laut menunrt pendapat

ini adalah dua jenis dan tidak termasuk dalam narna ikan secara

keseluruhan. Jadi, ini adalah jenis yang berbeda.

Ada juga ulama fikih AsySyafi'i seperti Ar-Rafi'i yang

menyebutkan perbedaan pmdapat mengenai hal ini. Pendapat

yang paling shahih adalah pendapat Snng menyebutkan bahwa

narna ikan itu berlaku untuk semua jenis hewan laut. Pendapat

yang paling shahih adalah yang mengatakan semuanya adalah

jenis yang berbeda seperti binatang darat sebagaimana yang zhahir

dari pendapat AsySyafi'i.

Sedangkan Al Qadhi Husain mengatakan mengenai

masalah ikan dengan daging ada dua pendapat ulama AsfSyafi'i.
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Sedangkan hou.ran laut -jika kita mengatakan bahwa ikan dengan
binatang darat adalah dua jenis- bahkan lebih utama. Jika kita
mengatakan, bahwa ikan dengan binatang darat safu jenis, maka
apakah dari sini dapat dibangun pendapat bahwa semuanya bisa
dinamakan ikan atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat.

Apabila kita mengatakan, semuanya dinamakan ikan, maka
hukum semuanla sarna dengan hukum ikan, jika tidak berarti
semuanya jenis-jenis yang berbeda. Menumtku, pendapat yang
paling shahih adalah yang dikatakan oleh penulis At-Tahddb
bahwa semuanya dinamakan dengan ikan. Oleh karena itu, penulis
(AsySyrrazi) dan lainnya mendatangkan penyebutannya dengan
lafazh ikan. Karena lafazh atau penyebutan ini merangkum
semuanla. Wallahu a'lam.

Apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain perlu
didiskusikan, gaitu yang diketahui dari pengecualian kata ikan.
Pembicaraan disini hanyalah seputar penyebutan. Ini berarti tidak
ada binatang laut lainnya, sehingga harus dikatakan, jika kita
berpendapat bahwa ikan dari jenis daging darat, maka her,van-

hewan laut lainnya sudah barang tenfu lebih utama. Jika kita
mengatakan, ikan adalah jenis lain, maka mengenai hewan laut
lainnya terdapat dua pandangan yang dibangun atas dasar bahwa
semuanya dinamai ikan atau Udak?

Kalau kita mengatakan, dinamai ikan karena dari jenis

daging, sehingga ia menjadi jenis lain. Apabila kita mengatakan,
tidak dinamai atau disebut ikan berarti dari jenis daging karena
tidak ada narna khususnya. Artinya bahwa dagingnya fidak
disebutkan dengan penamaan khusus. seandainya rentetan
pendapat ini benar, maka mengenai heruan-heunn laut ada tiga:

Pabna, heunn laut yang berasal dari ienis dagrrg secara
mutlak.
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Kdua, heuan laut yang berasal dari jenis lain secara

mutlak.

Ketiga, selain ikan dari jenis daging. Ikan adalah jenis lain.

Ketiga poin ini memberikan beberapa pandangan furunan

bahwa dagingdaging ifu merupakan satu jenis. Hukum menjual

dagrrg dengan daging berdasarkan pendapat ini, akan kami

sebutkan inqm Allahdalam pembahasan lainn5ra.

Cabang, Dikutip dari kitab At-Tanbih berdasarkan

perkataan Abu Ishak, yang menyebutkan apakah belalang itu dari
jenis daging? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama, belalang termasuk kelompok dagrrg seperti ikan.

Kdua, belalang tidak termasuk kelompok dagng. Karena

narnanla dagurg tidak termasuk pada belalang. Ganrbarannya

tidak seperti dagrng.Jika kita katakan, Abu Ali mengatalran bahwa

ikan tidak termasuk dalam kategori daging, maka apakah belalang

termasrk kelompok hewan laut menurut stahrs halal

mengkonsumsinln? Karena dinukil dari riwayat-riwalrat

menyebutkan bahwa asalnya adalah ikan. Mengenai hal ini ada

dua pendapat yang dirinskas oleh Ar-Rafi'i.

Asy-Syirazi berkata: Jika kita mengatakan bahwa
dagingda$ng itu adalah jenis yang berbeda, maka jual
beli semua jenis daging hewan dengan daging lain
secara penambahan ltafadhul dibolehkan. Sehingga
menjual daging sapi dengan dagit S kambing secara
penambahan ltafadhult dan daging sapi liar dengan
dagng sapi temak dibolehhan, karena keduanp adalah
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dua jenis. Selain itu, tidak boleh menjual dagrng dha'n
(biri-biri atau domba) dengan ma'iz (kambing bandot)
dan fidak boleh pula menjual daging sapi dengan
daging kerbau secara tafadhul, karena keduanya adalah
dua macam yang berasal dari jenis yang sama.

Penjelasan:

Apabila kita mengatakan, bahwa daging-daging adalah jenis

yang berbeda, maka tidak diragukan lagi bahwa he',van laut dan
darat adalah dua jenis yang berbeda sebagaimana yang dikatakan
oleh Ar-Rafi'i. Adapun hewan darat dengan darat, laut dengan
laut, telah dijelaskan dalam pendapat Asy-Syafi'i, yang

menyebutkan bahwa daging kambing satu kelompok, daging unta
satu kelompok dan setemsnya.

Hal ini kemudian di;abarkan oleh ulama fikih AsySyaf i
dengan berkata, "He\^ran yang dipelihara dengan hev.ran liar adalah
dua jenis. Setiap bagiannya adalah jenis yang berbeda. Maka
daging unta dengan macam-macamnya adalah safu jenis dan
semua macam-macam atau kelompok jenisn5n secara lebih
terperinci. Termasuk juga kambing bandot atau biri-biri dipelihara
adalah safu jenis. Sedangkan yang liar merupakan jenis yang

berbeda. Dzaba' adalah satu jenis, baik yang jinak atau pun yang

liar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid. Kerbau
liar adalah sahr kelompok, sebagaimana yang dikatakan juga oleh
Syaikh Abu Hamid, penulis (AsSrSyimzi), AI Mahamili, Al Mawardi
dan hnu Ash-Shabbagh. Karena penyebutan itu tidak tergolong
kepadanya dan tidak termasuk dalam kelompok binatang yang
dizakatkan. Mengenai hal ini akan ada penjelasan tentang
pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah dua jenis.
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Binatang liar adalah satu jenis, kelinci adalah safu jenis,

serigala sahr jenis, tmfru'(binatang jenis fupai) adalah satu jenis,

kambing liar selain kambing jinak satu jenis, sebagaimana yang

disebutkan oleh Asy-Syaf i, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al

Mahamili dan hnu Ash-Shibagh. Mereka berdua mengatakan

bahwa kambing bandot yang liar disebut adz-zhiba ', sedangkan

keledai liar adalah satu jenis. Pendapat ini dikatakan juga oleh hnu

Ash-Shabbagh.

Al Mahamili dan lainnya berkata, "Tidak ada unta yang liar.

Sedangkan tentang kambing bandot yang liar, tidak ada kata yang

tegas dari Syaikh Abu Muhammad. Tapi yang jelas jawabannya

tentang hewan ini adalah antara dha'n dal-l ma'i2."

Dalam kitab At-Tatimmah disebutkan juga tentang

penjelasan bahwa zhiba' dan unta termasuk dalam golongan

kambing bandot, karena ada kemiripan. Sedangkan perbedaan

antara zhiba 'dan ma'iz tidak sebanyak perbedaan antara dha'n
dan ma'iz.

Klasifikasi ini ditolak datam kelompok sapi liar dan yang

jinak. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam penjelasan penulis

At-Tahdzibdalam masalah sumpah, bahwa orang yang bersumpah

tidak makan daging sapi, tidak mencakup daging sapi liar. Hal ini

berdasarkan pertanyaan, apakah diiadikan safu jenis dalam riba?

Inilah pandangan yang dipaparkan dan aku akan memaparkannya

nanti.

Unggas ifu adalah satu kelompok, angsa ifu safu kelompok

dan burung-burung dengan berbagai macamnya. Adapun dagtns

labah (ienis burung benuama abu-abu) adalah satu jenis tidak

termasuk da$ng burung karena tidak disebut dengan burung

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain, bebek satu
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kelompok dan ayam safu kelompok, sebagaimana yang dikatakan
oleh Syaikh Abu Hamid.

Ar-Rabi' berkata, "Merpati safu kelompok, yakni semua
jenis merpati."

Dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid, "Menurutku, fawal<hit
safu jenis, qatnari *htjenis, dabbasi safu jenis."

Ar-fulr!/ani berkata, "Yang dipihh oleh S5nikh Abu Hamid
adalah pendapat yang dipilih kalangan ulama fikih AqrSyaf i.
Mengenai hal ini telah disebutkan oleh kalangan ulama pertedaan
ini dari Ar-Rabi' sebagaimana yang diis5nratkan oleh Syaikh Abu
Hamid. Diantara mereka, Ar-Raf i yang berkata, "Dari Ar-Rabi',
dia mengatakan bahwa merpati dengan makna lang telah
dipaparkan dalam haji yaifu semua yang ribut dan mengeram atau
mercung-raung (ma abba qm hadafi."

Ar-Rafi'i berkata, "Dengan begifu termasuk juga jenis

merpati qanari, dabbusidan fakhit "

Ini adalah pilihan pendapat yang disampaikan oleh satu
kalangan dari mereka, Imam Al Haramain dan penulis At-Tahdzib.

Ar-Rafi'i berkata, "Ulama madzhab kami dari Irak
menganggap pendapat ini jauh dan menjadikan setiap bagiannya
sebagai safu jenis dengan spesiesnya."

Menurutku (As-Subki), yang aku lihat dalam kitab Al
Umm bab jual beli dengan sistem tempo, Ar-Rabi' berkata, "Yang
berasumsi bahwa al 5arnam ifu merupakan jenis merpati, maka
dagrng al Samam tidak boleh ditukar dengan daging merpati (a/
hamanil secara bfadhul (penambahan). ndak boleh juga transaksi
itu dilakukan kecuali gang semisal dengan yang semisal."
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Kalau daging ifu berasal dari selain merpati maka tidak

boleh d[ual dengan penambahan. Namun ini fidak ada penegasan

dari Ar-Rabi'. Tidak ada pula penegasan bahwa al Samam itu dari

jenis merpai (al hamadl. Akan tetapi dia tidak menetapkan dalam

pembahasan haji, seputar al 5nmam, al qamari al fakhit, ad-

dabbusi dan al qitha, semua masuk dalam kategori merpati.

Ar-Rabi' mengatakan bahwa orang Srang berasumsi bahwa

al yamam ifu berasal dari merpati, maka tidak boleh menjualnya

secara tafadhul. Ini berarti bahwa kesimpulan dari kedua hal ini

adalah al jnmam dengan merpati tidak boleh dijual dengan adanya

penambahan. Demikian pula disini.

Kendatipun demikian, dalam hal itu Ar-Rabi' sepakat

dengan apa yang disebutkan dalam pembahasan haji sehingga

perkataan ini dinisbatkan kepadanya. Sedangkan ulama madzhab

mereka menyebutkan tentang haji, tapi tidak menyebutkan tentang

kesepakatan atau penolakkan dari Ar-Rabi' dalam masalah ini-

Perkataan Ar-Rabi' yang aku ketengahkan sekarang ini

mengandung arti penetapan perbedaan pendapat dalam masalah,

masuknya al Snmam dalam kategori al haman (merpati), natnun

udak menyebutkan tentang pendapat yang dipilihnya dalam

masalah ini.

Selain ifu, ulama madzhab AsySyafi'i dari Irak menyatakan,

masalah ini masih perlu diteliti. Karena lika ditetapkan bahwa

penyebutan ifu termasuk dalam nama merpati, berarti ini berasal

dari jenisnya dan tdak ada larangan atau mudharat untuk

memasukkannla dalam penyebutan khusus seperti keftau dengan

spi. Selain ittr, tidak ada pula larangan pendapat Imam Al

Haramain dan penulis At-Tahdzib, yang merupakan pendapat

kuat.
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Al Mawardi berkata, "Demikianlah setiap jenis unggas

adalah daEng dan jenisnya adalah satu kelompok."

Ini dinukil Syaikh Abu Hamid dan hnu Ash-Shabbagh dari
fu-Rabi'. Dia mengatakan, bahwa her,rnn yang minum
menggunakan paruh dan bertekukur adalah satu jenis. Ini adalah

ungkapan hnu Ash-Shabbagh. Pendapatnya ini jauh karena

sesuafu yang tersendiri dari penyebutan atau pun sifatrya pastilah

merupakan satu kelompok.

Dalam Al Umm disebutkan bahwa Ar-Rabi' berkata,
"Barang siapa yang menganggap atau berasumsi bahun al yamam

itu dari jenis merpati, maka dia tidak boleh menjual daging a/

tnmamdengan daging al hamam(merpati) dengan penambahan."

Jika dari selain merpati, maka tidak ada larangan dijual

dengan penambahan. Dalam Al Mujarrad disebutkan mengenai

dua pendapat dari Al Marwazi, dan Syaikh yang dimaksudkan

disini adalah Abu Hamid. Dia berkata, "Binatang tersebut

merupakan kelompok dan ini dinyatakan dalam sahr kata."

Demikian pula dengan ikan-ikan merupakan jenis yang

berbeda. Ar-Rafi'i berkata seputar kambing dan sapi air, "Begitu

pula dengan he',ryan lainnya dengan yang lain, ada dua pendapat.

Yang paling shahih menyatakan bahwa ifu semua merupakan jenis

yang berbeda seperti hetr,ran darat."

Menurutku, pendapat ini telah disebutkan dalam nash Asy-

Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab l/ Umm pada bab jual beli

daging, ketika merincikan pendapatnya bahwa dagingdaging itu
jenis yang berteda. Tidak ada larangan dengan daging

dr5a6 (biawak) ditukar daging kelinci, baik yang basah dengan yang

basah, yang kering dengan yang kering, yang semisal dengan yang
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semisal atau dengan yang lebih bemt timbangann5ra tanpa

diketahui . Yang belum diketahui takamnnya dengan

yang belum diketahui takarannya karena perbedaan kelompok.

Begitu pula dengan kedua jenis ikan ini semuanya tidak boleh

dikatakan bahwa dia adalah sah.r kelompok, karena tinggal di

dalam air.

Seandainla aku boleh berasumsi, maka aku akan berasumsi

bahwa yang berada di tanah semuanya adalah safu kelompok, baik

yang liar atau pun yang jinak. Yang ingin aku tekankan disini

adalah perbedaannya dengan yang liar. Karena yang liar haruslah

dengan penyebutan diburu. Jika kedua jenis ikan berbeda, maka

setiap yang dimiliki tidak ada larangan untuk ditimbang

menggunakan ukuran rithl dan difukar dengan lainnya yang

dilakukan secara langsung, tapi tidak ada kebaikan jika dilakukan

dengan cara nasi 'ah (penundaan pembayaran).

Tidak ada larangan tansaksi itu dilakukan dengan cara

serah terima atau langsung, yang tidak diketahui timbangannya

dengan yang fidak diketahui timbangannya, dan yang tidak

diketahui timbangannya dengan barang Spng ditimbang. Ini adalah

pendapat AsySSrali'i dengan lafazh atau ungkapannya.

Mengenai dua jenis ikan, Al Qadhi Abu Ath-Thayryib

berkata, "setiap yang telah dikhususkan dengan satu penyebutan

atau sifat maka dia adalah suafu kelompok."

Ar-Rafi'i berkata, 'Mengenai kambing, sapi dan lainnya

yang hidup di air seperti ikan begifu juga antara satu dengan

lainn5n terdapat dua pendapat. Pendapat 1nng paling shahih

adalah yang mengatakan bahwa herran-heunn tersebut adalah

heunn darat."
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Begitu juga dengan Al Mawardi menceritakan tentang

daging ikan berdasarkan pendapat bahwa dagrrg itu merupakan

jenis yang berbeda. Mengenai hal ini ada dua pendapat:

Perbma, semuanla adalah safu kelompok. Al Mawardi

berkata, "Pendapat ini berasal dari yang mengatakan bahwa

heunn laut yang tdak dimakan kectrali iltannya."

Kdua, semuanla adalah kelompok lnng berbeda- Al

Mawardi berkata, "Maksudnya adalah pendapat orang yang

menduga bahwa her,rnn laut semuanya dimakan, baik jenis ikan,

atau pun yang melata di laut, termasuk juga anjing laut dan

lainnla."

Pendapat ini mengartikan bahwa ikan semuanya safu

kelompok dan hasil temak adalah satu kelompok. Setiap yang

dikhususkan dengan suafu penyebutan atau nama akan berlainan

dengan kelompok lain.

Menunrtku, pendapat Aqrsyafi'i yang disebutkan adalah

sharih, karena dua kelompok ikan bisa menjadi dua jenis yang

berteda. Dengan begitu dia menolak pendapat. Wallahu a'lam-

Demikian halnya pendapat yang dikatakan oleh AsySyafi'i

dalam bab jual beli dengan sistem tempo dalam kitab Al Umm,

"Apabila jenis-jenis ikan berbeda, maka tidak ada larangan antara

satu dengan lainnya ditukar secara tafadhul. Begihr juga dengan

daging burung apabila berbeda jenisnya."

Lafazh ini berasal dari Aslrsyafi'i sesuai dengan

ungkapannga. AsySyafi'i menyatakan secat?l jelas tentang ini dan

tidak menyatakan pencabangan masalah berdasarkan safu

pendapat. Wallahu alan.

Asy-Slnfi'i dan ulama ma&habnya menSratakan bahwa jika

kita mengatakan, dagingdaging ihr adalah jenis png berbeda-
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Misalnya seseorang menjual satu jenis dengan jenis yang lain,

maka penjualannya boleh, baik keduanya basah atau pun sama-

sama kering, atau basah dengan yang kering, yang ditimbang

dengan yang tidak ditimbang, ditambahkan atau yang semisal,

selama dilakukan se@ra funai dan langsung, seperti gandum dan

s5m'ir@andum kasar).

Sedangkan penggolongan sapi liar ke dalam satu jenis

berbeda dengan sapi biasa. Karena dapat diketahui dari lafazh atau

penyebutan sapinya secara mutlak berbeda. Dengan begitu tamr

hindi dengan tamr, minyak wijen dan minyak biasa berbeda.

Begitu pula dengan kambing liar dengan kambing piaraan. Adapun

zhiba' merupakan safu jenis, baik zhiba' liar atau pun jinak.

Karena penyebutan yang tepat unfuk binatang ini hanya satu.

Dhamir (kata ganti) dalam perkataan penulis (Asy-Syirazi)

unhrk menyebutkan bahwa keduanya tergolong dalam jenis yang

pertama, kembali kepada sapi liar dan sapi piaraan. Hal ini

ditegaskannya dengan dasar bahwa terkadang dhamir ndak

kelihatan. Adapun sapi dan kambing adalah hewan yang tidak

tersembunyi berdasarkan pendapat dalam permasalahan cabang

yang kami ketengahkan. Sedangkan dha n dan ma'iz adalah dua

macarn pada safu jenis.

Al Mutawalli berkata, "Tentang hal itu tidak ada perbedaan

pendapat di dalamnya. Begitu juga dengan sapi al anaab darr

, kertau. ndak boleh ada penambahan pada salah satu dari kedua

her,rnn tersebut."

Ditinjau dari safu sisi, terkadang sulit dan sukar karena

kerbau mempunyai nama khusus Sang tidak dimiliki oleh binatang

sejenisnya. Begrtu juga ikan dengan daging.
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Sedangkan dha'n dan ma'iz se@ra zhahir adalah dua
kelompok pada safu keluarga kambing yang tidak ada penyebutan

atau penamaan yang mirip seperti al ma qali dan al bumi. Pada
spesies kerbau -lakni seandainya kita menerima kerbau tersebut-
diumpamakan seperti minyak dalam kata duhn dan ait

Al Mawardi berkata, "Tidak ada pe6edaan antara her,van
yang diberi makan dengan yang digembala. Tidak pula antara yang
l$rus dengan gnng gemuk."

Catatant PemSataan mayoritas ulama ftkih Aslrslafi'i
terhadap ungkapan mereka, bahwa ikan dengan daging, ketika
kita mengatakan bahwa daging-daging ifu merupakan jenis yang
berbeda, dan ungkapan sebagian mereka, diantaranSra Ar-Raf i
Snng menyinggung tentang daging binatang laut, maka dalam
kedua ungkapan tersebut ada perbedaan, karena yang perlu
dibahas adalah kedua dagingnya. Sedangkan jual beli ikan yang
sempuma dengan daging, baik dalam kondisi hidup atau pun
sudah mati, akan disampaikan dalam jual beli daging dengan
hewan insya Allah.

Cabang: Sudah seharusnya cabang bahasan ini
menyebutkan bahwa daging-daging tersebut adalah satu jenis. Tapi
yang menjadi pertanyaan apakah belalang termasuk salah safu
jenis daging? Mengenai hal ini ada dua pendapat Jika kita
mengatakan, iya berarti termasuk binatang-binatang darat atau
laut. Dalam hal ini juga ada dua pendapat, sebagaimana yang
dikatakan Ar-Ruyyani dan Ar-Rafi'i. Sehingga terhimpunlah tiga
pendapat dalam masalah ini. Dia berkata dalam Ar-Raudhah dan
pendapat yang paling shahih adalah pendapat 1nng mengatakan
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tidak termas.rk jenis daging. Pendapat yang disampaikan oleh fu-
Ruyyani ini berargumen dengan dalil bahwa binatang-binatang

tersebut berasal dari binatang laut karena dinukil dari asal-

muasalnya yaifu ikan, sehingga halal dimakan ketika sudah mati.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa ikan adalah her,van..darat,

dimana orcng sedang berihram, tidak boleh membunuhnya.

Aslrsyirazi berkata: Daging merah dan putih

adalah satu jenis. Karena semuanya disebut dengan

kata dagrng. Adapun daging (lahml dan s57ahm (lemak)

adalah dua ienis- Daging dengan otot adalah dua jenis-

Lemak dengan otot adalah dua ienis. Dagrng dengan

hati adalah dua jenis. Hati dan ginial adalah dua jenis

yang berbeda- Karena keduanya berbeda dari segi narna

atau penyebutan dan dari bentuknya pun berbeda. :

Penjelasan:

Pembahasan yang dibicarakan dalam bahasan ini mengenai

daging, yang berbeda sifatnya. Selain itu, dibahas juga organ

her,van. Daging yang berbeda sifatnya tidak berpengaruh apa-apa

karena perbedaan sifatrya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Tidak ada perbedaan

berdasarkan antara daEng putih yang gemuk dengan daging

merah adalah satu jenis. Dengan kata lain, jika kita mengatakan

bahwa daging adalah safu jenis, berarti safu jenis, baik itu dari

hewan yang sama atau pun dari her,van yang berbeda."

Jika kita mengatakan, keduanya adalah dua jenis, maka

daEng dari satu jenis terpisah dengan perbedaan yang putih dan

Snng merah adalah satu jenis. Tidak ada pengaruh pertedaannya
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dalam sifat ini. Kalau benpama putih dari safu jenis atau merah
dari jenis yang lain, maka tidak ada keraguan antara keduanya

sebagai jenis yang belteda berdasarkan pendapat lrang
mengatakan bahwa dagingdaging itu adalah jenis 37ang berteda.
Hal ini didasari atas pe6edaan asal-muasalnla dan sifat keduanSn.

Ulama fikih ArySSrafi'i telah menyebutkan bahun dagurg

merah dan daging ptrtih adalah seienis.

Dalam kesenrpatan ini, lorni akan mengetengahlon
perbedaan pendapat dari Al Maunrdi dalarn masalah yang

diarfikan dengan punggung heuan dari ienis dagurg ataukah tdak.
S€putar pendapat yang menjadikannya ienis lernak akan

mengatakan, bahwa punggung her,rnn berteda dengan da$ngnya.
Hal ini tampak dari hakikat perbedaannSn yakni da$ng putih atau

lemak dengan persamaan hukum p€namaannla. Adapun oqlan
tubuh her,uan seperti usus, hati, limpa, janhrng dan panr-pam

her,rnn ada dua pendapat.

P*brna, jika hta bahua dagingdaging ihr

adalah jenis yang berbda, maka pendapat yang paling masyhur

adalah jika kita mengatakan bahwa dagingdaging tersebut adalah
jenis yang berteda, maka lebih utama berdasarkan pe,rbedaan

dalam penyebutan, penarnaan dan sifat-sifat'rya. Tapi jika kita

berpendapat bahwa dia merupakan safu jenis, maka dalam hal ini

ada dua pendapat. Karena orang yang bersumpah tidak memakan

daging, maka dia fidak akan memakan organ-organnya

berdasarkan pendapat yarrg shahih.

lni seperti pertedaan pendapat dalam masalah daging ikan
yang mengatakan bahwa daging ikan adalah jenis Sang berbeda,

atau seperti halnya jenis seluruh dagrng. Demikianlah lrang
disebutkan oleh Ar-Rafi'i mengenai metode ini. Ungkapan ini
menyebutkan, bahwa kalau kita mengatakan bahwa dagingdaging
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tersebut adalah sahr jenis, maka setiap yang disenfuh oleh orang

yang bersumpah adalah dilarang memakan daging, dan

mempakan jenis daging yang tidak dimakannSn.

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy
Syafi'i, seperti halnya dua pendapat yang berkembang dalam

masalah daging yang terdapat pada daging ikan laut. Kedua

pendapat ini kembali kepada makna yang sama. Ar-Rafi'i sendiri

seakan-akan membangun pendapatnya berdasarkan keadaan

orang yang bersumpah tidak makan daging. fu-Rafi'i kemudian

menceritakan adanya perbedaan pendapat namun dia kembali

kepada pendapat yang dikatakannya.

Anda bisa saja menjadikan perbedaan pendapat tersebut

secara tersusun. Oleh karena ifu, kami mengatakan bahwa dia

merupakan safu jenis. Jika kita mengatakan, orang yang

bersumpah berdosa jika mernakan daging, maka ihr adalah sejenis,

Apabila kita mengatakan, fidak berdosa, maka dalam masalah najis

adalah dua pendapat ulama fikih Astrslrafi'i, seperti ikan dengan

daging.

Jalur riwayat kdua, perkataan penulis (AsSrSyirazi) lebih

dekat dengan metode pertama dengan menafikan perbedaan

pendapat. Seakan-akan dia memastikan adan5n perbedaan

berdasarkan dua pendapat atau mentarjih pendapat dengan

perbedaan dalam masalah ini berdasarkan pendapat lnng
mengatakan bahun dagingdaging ifu sahr jenis.

Jika benar demikian yang disampaikan oleh penulis (Aqr
Syiraz$, maka ada jalur riwa5nt ketiga dalam masalah ini, laihr
kepastan bahwa dagrrg tersebut adalah jenis yang berbeda

berdasarkan dua pendapat. Metode kedua adalah dari Al Qaffal.
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Imam AI Haramain berkata, "Metode ini dinilai cukup
lemah, aku tidak melihakrya kecuali oleh guru kami dari Al eaffal.
Aku juga tidak memasukkannya dalam madzhab. Karena jika kita
menjadikannya daging-daging sebagai safu jenis, maka ini
merupakan najis. Apabila kita menjadikannya jenis-jenis berbeda,
maka dalam masalah ini ada dua segi karena persafuan hewan dan
menjadi seperti daging punggung her,rnn dengan lemaknya.,,

Ar-Raf i berkata, "Bagaimanapun disebutkan, zhahir
madzhab menyebutkan seperti apa yang dikatakan oleh penulis
(Asy-Syirazi). Sehingga organ-organ tubuh sebagaimana yang
disebutkan penulis secara terperinci. Yang disebutkannya ifu mirip
dengan organ-organ fubuh ho,,tuan, kendatipun fidak dinamai
sebagai organ atau anggota fubuh. Kita akan berbicara mengenai
hal ini sesuai dengan susunannya."

Adapun daging dan lemak adalah dua jenis, baik keduanya
dari hen'van ltang sama atau pun dari dua heruan yang berbeda
dengan jenis Snng berbeda. Jika kita mengatakan, bahwa daging-
daging tersebut adalah satu jenis, karena adanya perbedaan
penamaan keduanya, maka setiap sesuafu ada penamaan
khususnya. Dengan perbedaan nama khusus tidak ada pengaruh
kesamaan jenis yang diambil atau perbedaannya. Disini tidak ada
perbedaannya juga sebagaimana yang disebutkan oleh s5raikh Abu
Hamid.

Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib dan hnu Ash-Shabbagh
berkata, "Terdapat nash dari riwayat harmalah (jenis tanaman
untuk obat bertau wangi)."

Dia mengatakan bahwa orang tersebut adalah Al Mahamili
dan hnu Ash-shabbagh. Yang dimaksudkanngn disini adalah
daging yang terdapat di bagian dalam herr.ran. Sdangkan daging

lnng berada di bagian samping hewan, secara zhahir, itu
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merupakan dagrng putih dan bukan lernak. Diantara lnng
menyebutkan ini secara tegas adalah ulama ftkih Khurasan

termasuk Al Qadhi Husain.

Pembicaraan dalam masalah lemak punggung heunn dan

yang berada di bagian sampingnya, adalah dua hal yang sama.

Pendapat yang paling shahih menyebutkan bahwa keduanya dari
jenis daging karena biasa terjadi monopoli, menurut N HaznJ.
Ada yang menyebutkan bahwa lemak punggung tersebut adalah

dari jenis lemak. Berdasarkan firman Allah &,

<D?e lLLa?rir o$i'&3
i'G ti Jy-c{i3 f# u; ,ff$ *It

"$;11,:€1651$ J-6rii
'Kami haramkan af,s mereka lemak dai kdua binabng

itu, selain lemak 5nng melekat di punggung kduanjm abu 5mng di
perut bqar dan usus abu 5nng berampur dengan firlung. "(Qs. AI
An'aam [6]: 146).

Adapun lemak perut berbeda dengan dagrng tanpa
perbedaan. Lemak disebutkan AsySSnfi'i di awal pembicaraannlra

mengenai sumpah, bahwa ifu seperti lemak perut. Kemudian Al

Qadhi Abu Ath-Tha5ryib menceritakan ada dua pendapat ulama

fikih AsrSyafi'i di akhir pembicaraannya.

Penulis At-Tahdzib berkata, "Boleh menjual lemak perut

dengan lemak punggung dan dagingnya secara penambahan dan

tanpa ditimbang, baik yang basah atau pun yang kering, karena

adalah dua jenis. Pendapat ini diikuti oleh Ar-Rafi'i
dalam masalah ini."
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Dia menegaskan dalam permasalahan riba, karena
keduanya adalah barang dua jenis riba. Jadi, Anda bisa

mengatakan, bahwa keduanya adalah safu jenis.

Ini merupakan perbedaan yang disebutkan sebelumnya dan
akan dibahas dalam pembahasan Al Mawardi. Mereka
menyebutkan safu riwayrrat dalam masalah sumpah. Dari Abu Zaid
menyebutkan bahwa apabila orang yang bersumpah adalah orang
Arab, maka da$ng punggung herruan adalah lemak, karena pada

hakikatnya kedua adalah lemak. Pendapat ini tidak tampak ketika
praktek riba berjalan, karena jenis dalam riba bukan dikembalikan

kepada pemahaman kedua belah pihak yang bertransaksi. Wallahu
a'lam.

Begitu juga dengan daging dan bokong (bagian belakang)

adalah dua jenis berdasarkan pendapat shahih madzhab Asy-
Syaf i. Dinukil Al Mahamili dari ulama fikih Asv-Syafi'i yang
disebutkan oleh Ash-Shaimiri dan penulis At-Tahdzib. Al Qadhi
Husain menSnmpaikan argumentasinSra dalam sisi yang lain
menyebutkan bahwa bokong he'.r,ran adalah da$ng akan tetapi
bentuknya gemuk. Ini termasuk juga daging punggung dan daging
bagian samping. Pendapat ini lemah. Lemak dan bokong hatan
adalah dua jenis yang ditegaskan dalam At-Tahdzib. Al Jurjani
dalam As5rSyafi'i mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan dalam
masalah itu.

Al Qadhi Husain berkata, "Sesungguhnya perbedaan

mengenai organ fubuh ini seperti daging dan bokong hannn."

Dinukil oleh penulis Adz-Dakha ? setelah menceritakan
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai bokong herr,ran

bersama daging dan lemak, adanla kemungkinan bahun Imam AI
Haramain menlnmpaikan dua pendapat dalam masalah bokong
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halan bersama daEng dan lemaknya, yang bersumber dari Abu

Bakar Asy-Syasyi.

Pertama, sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya,

kedua organ hewan tersebut adalah bagian daripada daging,

berdasarkan satu pendapat.

Kdua, ini pendapat yang paling shahih seperti yang

disebutkan Ar-Rafi'i dalam masalah sumpah, menyebutkan bahwa

bokong bukanlah termasuk daging dan tidak pula lemak.

Ada yang berpendapat bahwa dia adalah daging. Ada yang

mengatakan lemak. Sedangkan lemak{emak tersebut apakah dia

merupakan jenis-jenis yang berbeda ataukah satu jenis? Mengenai

masalah ini ada pendapat seperti daging, sebagaimana yang

dikatakan Ai Mawardi.

Al Mawardi berkata, "Akan tetapi apakah bokong hewan

dan apa yang disebut dengan punggung merupakan jenis lemak

atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama, bokong hewan itu adalah bagian dari lemak.

Ini adalah pendapat Malik. Pendapat kedua, semua itu adalah

kelompok-kelornpok yang berbeda. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah, yang disebutkan dalam pembahasan al aiman (sumpah-

sumpah). Adapun daging dan hati adalah dua jenis berdasarkan

pendapat Ar-Rafi'i dalam bab.

Penulis Al Bayan berkata, "Setiap jenis yang disebutkan

dalam pembahasan ini dibolehkan penjualannya dengan jenis lain

secara penambahan."

Cabang: Ini merupakan asal. Imam Al Haramain berkata

ketika berbicara tentang organ-organ fubuh hewanr Pendapat

dalam masalah ini membufuhkan pendahuluan perkataan kepada
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asal dalam sumpah. Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku
tidak memakan daging", maka menumt pendapat mayoritas ulama
fikih Asy-Syafi'i, dia tidak dianggap melanggar sumpah lantaran
memakan hati, usus, ginjal, perut dan paru-paru- Sebab ini semua
tidak disebut dengan daging."

Syaikh Abu Ali menceritakan dari Abu 7-aid N Maruni
bahwa ada dua pendapat. Pertatna, tidak melanggar sumpah.
Kdua, melanggar sumpah karena organ-organ tersebut termasuk
makna daging. Namun pendapat ini dinilai jauh. Aku tidak
mendapatkan pendapat seperti ini dari ulama lain. Para ulama
madzhab Asy-Syafi'i tidak berbeda pendapat dalam masalah

sumpah orang yang tidak mau memakan daging, maka dia tidak
akan melanggar sumpahnya. Ya.rg aku maksudkan disini bukanlah
minyak daging (samin), karena lemak tersebut juga termasuk
bagian dari daging. Ulama sepakat tentang ini dan ini dinukil
mereka.

Tentang janfung, Ash-Shaidalani dan lainnya menyebutkan
bahwa jantung (al qald merupakan daging. Ulama ftkih Irak
menyebutkan bahwa jantung seperti hati. Yang dikatakannya
mengandung makna ganda atau ada kemungkinan. Makna kata
tersebut menurutku, adalah janfung. Sedangkan bokong hewan
tidak dikategorikan oleh pakar sebagai bagian dari daging dan
tidak pula sebagai lemak, menurutku, sehingga hal ini ada

kemungkinan bahwa ia memiliki kemiripan dengan pendapat yang

mengatakan bahwa organ tersebut seperti daging samin yang

diletakkan pada tempat khusus. Apabila terbukti apa yang kami
sebutkan dari hukum tentang sumpah tersebut, maka dapat
menggantilran posisinya sehingga kita kembali ke tuiuan.
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Cabang: Al Mawardi berkata: Mengenai telur, ada dua

pendapat, yaitu telur unggas atau burung dan telur ikan. Telur

burung tidak tergolong sebagai daging burung, sebab telur adalah

asal-muasalnya (hewan)" Maka telur tidak bisa dijadikan sebagai

kelompok atau dikategorikan sebagai daging, karena telur adalah

turunan dari hewan tersebut. Atas dasar ini, apabila dikatakan,

bahwa daging-daging merupakan keiompok atau golongan, maka

telur lebih utama daripada digolongkan atau dikelompokkan.

Jika ada yang berkata, "lni satr-r kelompok atau golongan"

maka tentang telur tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i. Tentang telur ikan, apakah sebagai macam daging ikan?

Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, dia merupakan kelompok lain sebagaimana halnya telur

burung adalah satu kelompok yang lain dari dagingnya. Kedua,

sebagai suatu macam dari daging ikan. Dimakan hidup atau mati.

Mengenai masalah ini akan dibicarakan dalam masalah telur di

akhir bab sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi).

Pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah

telur unggas atau burung adalah jenis yang berbeda.

Cabang: Kuning telur dan putihnya adalah satu jenis.

Tidak boleh menjual antara satu dengan lainnya. Inilah pendapat

yang dikatakan oleh Ar-Ru5yani.

Cabang: Menjual telur goreng dengan yang digoreng atau

yang digoreng dengan yang tidak digoreng, menurut Ar-Ru5ryani,

ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Pertama, tidak boleh mengubahnya dari keadaan sempuma dan

lengkap karena terkena api. Kedua, membolehkan, karena dengan

Al Majmu'SyuahAl Muhadzdzab ll at,



yang digoreng fidak mengeluarkannya dari keadaan ketika
disimpan. Adanya api tidak memsak sesuafu pun dari telur ihr.

Menurutku, jika cabang permasalahan dalam hal yang
ditarik atau dicabut dari kulitnya, maka tidak boleh menjual
sebagiannya dengan yang lain. Jika yang digoreng itu dengan kulit-
kulitnya maka tidak disebut dengan sesuafu !,ang digoreng,
sehingga perlu teliti dalam masalah ini.

Hati dan limpa ada dua jenis. Penulis (Aqrsyirazi) dan
penulis Al hWn mengatakan hal ini. Fuad(hati) adalah kelompok
lain sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi. Sama halnSra

seperti antara mulch (otak), dimagh (otal$, kioy (perut binatang)
dan mushnn (usus), semuanya adalah jenis yang sarna.

Al Qadhi Husain berkata, "Kirsy dan mushmn seperti
daging dengan lemak. Yakni keduan5n menjadi dua jenis

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi."

Begrtu juga dengan kata lisan, merupakan jenis lain. Hal ini
dikatakan oleh Ar-Ru5ryani. Kata lain seperti, al galb dan al afuh
(bokong heulan).

Al Qadhi Husain berkata, "Ada yang mengatakan, dalam
dua masalah ini ada dua pendapat, karena keduanya dinamakan
sebagai daging."

Penulis N At-Tahdzib menegaskan bahwa janfung, paru-
paru dan daging adalah jenis yang berteda. Ini adalah pendapat
yang paling shahih menunrt Ar-Rafi'i dalam pembahasan sumpah.

Mukh (otak) dengan semua macamnya adalah jenis yang

lain. Imam Al Haramain dan fu-Rafi'i serta lainnya berpendapat
demihan. Begitu juga dengan kulit adalah jenis lrang lain

lrang dikatakan Ar-Rafi'i. Dalam ArRaudhah
disehrlt<an, "Yang dikenal bahwa kulit bukanlah barang ribawi,
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sehingga boleh menjual kulit dengan kulit dan lainnSra. Maka tidak

ada alasan mengatakan, dia sebagai jenis yang lain."

Menurutku, perkataan Ar-Raf i mungkin diartikan dengan

kulit yang dimakan seperti kulit sotong. Kulit sotong dimakan

bagaimana pun caranya dan bukan merupakan barang ribawi.

Penulis At-Talkhish menjelaskan tentang dibolehkannya jual

beli daging yang masih ada kulitrya.

Al Mawardi berkata, "Jika seseorang menjual daging Sang

ada kulituiln, dan kulit tersebut dimakan seperti kulit ayam dan

lainnya, maka mengenai hal ini ada dua pendapat seperti haltfra

masalah fulang.'

Dalam kitab Ar-Raunaq

Hamid menyebutkan bahwa

dinisbatkan kepada Abu

merupakan objek yang

yang

kulit

menimbulkan perbedaan pendapat Asy-Syafi'i, apakah dia

merupakan salah satu macam atau beragam, sehingga pendapat

yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i tertukti benar, bahwa jika seseorang

menjual dagrng dengan kulitrya yang dimakan dengan daging,

maka kaidah ynng digunakan dalam masalah ini adalah seperti

kaidah srit.t mud kurma aiwah, selama dagrrgnfra kering. Wallahu

a'lam.

Aku melihat dalam kitab l/ fuhr yang ditulis oleh fu-
Ru5yani menyebutkan pendapat yang lebih aneh dari ini. Dia

berkata, "Apabila seseoftrng menjual kulit kambing dengan kulit

sapi dengan adan5n penambahan, apakah dibenarkan?" Ada

kemungkinan kedua pendapat tersebut berdasarkan dua pendapat

yang dipaparkan dalam masalah daging. Ini udak mungkin

dital$,ilkan seperti yang kami sebutkan dalam pendapat Ar-Rafi'i,

tentang menunjukkan bahwa fu-Rafi'i berkeyakinan bahwa kulit

adalah barang ribawi.
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Misalnya seseorang menjual kulit dengan kulit dari yang
sejenis, maka Udak dibolehkan adanya tambahan berdasarkan safu
pendapat dan pendapat ini cukup menakjubkan. Yakni pendapat
yang dikatakan oleh An-Nawawi dan ini yang lebih dekat. Dalam
masalah lemak punggung hewan dengan lemak perut ada dua
pendapat. Ar-Rafi'i dan dalam masalah punuk atau bongkol unta
dengan lemak punggung unta dan lemak perutnya adalah dua
jenis. Pendapat ini dikatakan oleh penulis At-Tahdzibdan Ar-Rafi'i.
Pendapat Ar-Rafi'i ini membufuhkan perenungan dan pemahaman
yang lebih dalam hingga bisa diartikan demikian. Dalam kitab ,4f-
Tahdzib disebutkan secara jelas, kepala serta tengkoraknya
termasuk jenis daging sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

Tentang tengkorak atau bagian kepala her,r,ran ada
penafsiran dari Imam Al Haramain, dia mengatakan bahwa para
imam menyatakan tentang masalah ifu secara pasti. Kemudian dia
berkata, "Tidak ada yang membantahkan adanya kesepakatan
dalam masalah ini. Hal ini menandakan bahrln organ ini dimakan
seperti halnya daging. Jikalau tidak, maka pendapat yang zhahir
menurutku adalah yang mengatakan bahwa limpa bukanlah
daging, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baghawi bahwa pada
daging bagran kepala, pipi dan lisan dan fulang mas heruuan ifu ada
dua riwayat-. Pertana, yang paling shahih, tidak berdosa memakan
keduanya, apabila ada orang yang bersumpah tidak memakan
daging. Kdua, seperti pendapat ulama fikih AsySyafi'i di atas,
sehingga apa lnng dikatakan dalam masalah riba juga berlaku
pada salah satu dari kedua riwayat pendapat ini.

Imam Al Haramain berkata, "Tidak diragukan bahwa fularrg
bukanlah dagrng. Begifu juga dengan sulbi dan bagian-bagiannya.
Illat ini telah disebutkan oleh penulis (Asy-syirazi), bahwa orgem
tersebut berbeda nama dan benfuknya. Illat atau sebabnya
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mencakup semuanlra. Kendatipun dia tidak menyebutkan standar

kecuali perbedaan narna. Sedangkan perbedaan penciptaan tidak

ditegaskan sebelumnya. "

Cabang: Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya

bahwa lemak adalah jenis lain dari daging. Mengenai lemak itu

sendiri ada dua pendapat seperti daging. Hal ini disampaikan oleh

Al Mawardi, dia berkata, "Apakah bokong hetruan dan yang

diarfikan dengan punggung menrpakan kelompok dari daging?

Pertanyaan ini terlavrab dalam dua pendapat ulama fikih Asy
Syafi'i. Perbma, termasuk kelompok daging, ini adalah pendapat

Malik. Kdua, bokong hev,ran adalah jenis yang be6eda selain dari

lemak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah."

Aslrsyirazi berkata: Berkenaan dengan susu ada

dua pendapat ulama fikh AqrSvafi'i- Diantara ulama
ma&hab AslrSyafi'i ada yang berpendapat susu seperti
daging- Akan tetapi ini juga terdapat dua pendapat-

DantaranSn ada yang mengatakan, susu adalah jenis

lpng berbeda berdasarkan safu pendapat, karena susu

keluar dari hewan dan hewan adalah jenis-jenis yang

berbeda, sehingga begitu pula dengan susu. Dagng
fidak keluar dari herpan- Pendapat 5png shahih adalah
pendapat yang mengatakan susu salna dengan da$ng-

Penjelasan:

Asy-Syafi'i dalam kitab

at

Al Umm dan Al Mukhtdahar

menegaskan bahwa susu adalah jenis yang berbeda- As5rSyafi'i

berkata dalam Al Umm dalam bab kategori barang ]lang
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selamanya basah. Kelompok yang pertama adalah susu kambing,

ma'iz dan dha'n. Kelompok yang berbeda dengan sapi, baik
sejenisnya seperti kerbau. Dia berkata dalam jual beli kredit (ba'i
alal. Susu berbeda-beda sebagaimana dia juga menerangkan

tentang kelompok-kelompoknya dan menegaskan tentang
penjualannya dengan cara penambahan.

Abu Hamid berkata, "Dia tidak mengetahui bahwa

disebutkan dalam kategori yang lain."

Al Qadhi Al Mawardi berkata, "Disebutkan dalam pendapat

lama bahua susu adalah safu kelompok. Namun ini adalah
pendapat yang gharib. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa

AsSrSyafi'i dalam pendapat barunya menyebutkan pandangan

berdasarkan safu kata sepakat. Sedangkan dalam Al Umm, Ftsy
Syafi'i mengatakan mengenai masalah daEng berdasarkan dua
pendapat yang telah dipaparkan."

Syaikh Abu Hamid Al Isfarani, Ibnu Ash-Shabbagh dan AI

Qadhi Abu Ath-Thayryib berkata, "Ulama fikih AsySyafi'i
berpendapat, masalah susu juga berdasarkan dua pendapat.

Karena masalah ini tidak ada bedanya dengan masalah daging.

Penjelasan tentang kedua pendapat tersebut sebagaimana yang

diuraikan dalam masalah daging secara mendetail. Pendapat yang

shahih dari kedua pendapat tersebut adalah jenis yang berbeda

sebagaimana dalam masalah daging. Ini dikatakan oleh Al Qadhi
Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh.

Diantara penegasan dengan metode ini dan perrbAfuif
annya adalah berdasarkan kedua pandangan tentang daging 5nng
disampailon oleh Al Maharnili dalam Al Majmu'. Pendapat

tersehrt ditarrih oleh Al Maruad dan penulis (Astrqrrad).
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Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang paling zhahir menuntt

mayoritas ulama dan yang lain menyatakan bahwa daging tersebut

adalah jenis yang befoeda."

Mereka membedakan antara susu dengan daging dengan

dua cara. Pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab,

seperti yang disebutkan Al Qadhi Abu Ath-Thalyib.

Hal ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thalryib dari Abu

Ishak, dia berkata, "Mungkin dikatakan, tdak boleh meniual

kambing yang sudah bersusu dengan kambing yang sudah bersusrr-

Boleh menjual kambing dengan kambing apabila belum ada suzu

keduanya. Tidak dilarang menjual salah satu dagingnya dengan

lainnya kalau terdapat perbedaan. Kemudian Abu tshak berkata,

"Pendapat yang paling kuat pentakhrijannya berdasarkan kedua

pendapat.

Kdua, asal yang menghasilkan susu keadaannya tidak

berubah. Ini tentunya berbeda, sehingga hulum disebutkan dalam

cabang lantaran be6eda dengan asal daging tersebut.

Ar-Rafi'i berkata, "Kedua pendapat ini perlu dicermati."

Setiap yang menyatakan pendapat pertama seperti yang

disebu&an dalam kitab ini, harus diutamakan. Karena susu

bersumber dari her,rnn, melalui proses perubahan benhrk arryal

menjadi bentuk lainnya sebagai bagian dari hervan, yaitu dari damh

kemudian menjadi susu. Dengan demikian cocok kalau disebut

bahwa susu dari her,rnn. Berbeda halnya dengan daging sebab

daging itu tdaklah terlahir. Tapi daging itu adalah bagian asal dari

he'wan lnng terpisah dari ruhnya. Sehingga pemberlakran

hukumnya lebih utama daripada organ-organ lain dari daging

tersebut.
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Perbedaan yang kedua, sebagaimana lrang disebutkan

bahwa sifat atau karakter yang disebutkan tidak ada pengaruhnya,

didasarkan pada dalil bahwa dia bisa hilang ketika sudah menjadi

tepung dan mempakan jenis yang berteda. Al Qadhi Husain

menyebutkan bahwa perbedaan ketiga yaifu susu mengandung

unsur riba walaupun berhubungan dengan hawan, sebaliknya

dengan dagrng.

lmam Al Haramain berkata, "Peibedaan ini cukup buruk,

karena susu ih-l berada di kantong $rsu dan terkadang

penyebutannSra masuk dalam narna khusus dari awalnya. Inilah
yang menjadi sandaran dalam hal perSnfuan jenisnla."

Selain itu, tidak ada gunanya memberlakukan hukum riba
untuk susu lnng masih berada di kantong susu hsluan setelah

lantaran asal-usulnya berbeda. Mengenai hal ini telah dipaparkan
sebelumnya oleh Al Qadhi Husain, bahwa dalam masalah daging
juga ada riwayat pendapat yang pasti. Berdasarkan riwayat
pendapat ini susu lebih utama. Sedangkan berdasarkan rir,uayat

pendapat yang memberlakukan kedua pendapat tersebut

memunculkan dua riwayat pendapat yang telah dikemukakan

disini.

Jika kita mengatakan bahwa susu merupakan safu

kelompok, maka kita tidak boleh menjual susu dengan susu lainnya

kecuali yang semisal. Mengenai susu ada ketetapan hukum Snng
telah disebutkan dalam perkataan penulis (AsyrSyirazi) dalam kitab
ini.

Al Qadhi Abu Ath-Tha!,yib b€rkata, "Berdasarkan pendapat
ini, setiap yang dinamakan susu adalah sattr jenis."
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Jika kita mengatakan, sebagai jenis yang berbeda, maka

susu sapi lokal merupakan safu jenis. Susu sapi liar dengan

berbagai macamnya adalah satu jenis yang lain.

Susu kambing lokal adalah satu jenis dan susu kambing liar

yakni zhiba ' dengan bertagai macarrrnya adalah sahr jenis. Susu

unta dengan berbagai macamnya adalah satu jenis, tidak termasuk

unta liar. Sehingga dibolehkan menjual salah satu jenisnyra dengan

yang lain se@ra penambahan. Penjualannya sebagaimana yang

disebutkan dengan lainnya, mengenai perincian seputar daging

telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi disini aku tidak

bermaksud unfuk menambatrkan penjelasan masalah ini.

Aku juga merasa lnrang puas dengan yang telah

disebutkan ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa susu drla n dan ma'iz

adalah sahr jenis, sgsu t{zt'aldan ma'izpeliharaan adalah dua jenis

yang berteda karena berdasarkan asal-usulnya.

Ar-Ra{i'i dan penulis AtTahdzib berkata, 'Susu manusia

jenis yang berbeda."

hnu Suraqah juga berpendapat demikian- Tidak ada

keraguan mengenai pemyataan ini. Apabila kita bapendapat

bahwa susu-susu ifu adalah jenis yang berbeda, maka kita akan

mengatakan susu adalah sahr jenis. Pembicaraan mengenai hal ini

akan dibahas dalam penjualan susu dengan lainnya yang berasal

dari sahr ienis. Dalam pembicaraan penulis (Aqrsyirazi) akan

dibahas, insp Alhh.

Mazdhab Malild dan Hanbali mengatakan bahr,ra susu

adalah satu jenis. Sedangkan madzhab Abu Hanifah menyebutkan

bahwa susu adalah kelompok yang berbeda.
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Catatan: Abu Muhammad bin Sa'id Al Umawi dalam An-
Naondirberkata, "Aku tidak berpendapat bahwa susu adalah satu
kelompok, tapi memang dia merupakan kelompok ifu."

Cabang: Jika kita mengatakan bahwa susu sebagai safu
jenis, maka susu manusia dengan susu lainnya ada dua
pandangan - Perbma, semua susu satu jenis- Kedua, tidak sejenis-

Karena susu manusia jenis yang berbeda dengan jenis susu-susu

lainnya. Selain ifu, susu yang keluar dari manusia, dagingnya tidak
dimakan. Sebaliknya dengan susu hewan, dagingnya dimakan.
Sehingga merupakan jenis lrang lainnya sebagaimana yang
dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Aq;-Syirazi berkata: Yang diharamkan karena
terdapat unsur riba. Tidak boleh menjual sebagian
barang ribawi dengan yang lainnya sampai keduanya
sama takaran dan timbangannya. Sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit &,
menyebutkan bahwa Nabi S bersaMa, a:;.+lilq .+1u'

/3u) rA\ ,4+ur$$ ,gTt rfl, ,:o!+3 a; *n)u.ioi,i gil.ty ,l*i
,irt W 'rl4 

31 $ ',jt ,,F.'rS ur'i#rt: ]u. ')r: .Emas

dengan Emas, Iogamnya dengan bendan5n, wng sama
berahy-a. Perak dengan penk, Iogamnjm dengan
bendanSn, Wng sama timbanganngm- Garam dengan
gerram, kurma dengan kwrna, gandum halus dengan
gandum halus (bun), gandum kasar dengan gandum
I<asar (sya'ir) Wng sama beratn5n. Barang siapa yang
menambahkan atau minta ditambahl<an maka dia telah
melalrul<an praktek riba. "
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Penielasan:

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit ini disebutkan dengan lafazh

yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kabir.

Sanad haditsnya shahih, tidak diriwayatkan oleh keenam Imam

hadits yang lain. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur An-

Nasa'i, diriwayatkan An-Nasa'i dalam kitabnya Al Mujtaba

dengan lafazh yang sarna seperti diatas. Perbedaan sedikit hanya

terletak pada pengujaran kalimat terakhir, ,F.'J:S "S"tul**n

dangan sebl<amn", sedangkan dalam lafazh An-Nasa'i disebutkan

dengan redaksi, Jrr". ')" lP it7 'Yang seruF dan 5nng

semial-'

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit dalam kedua riwayat

tersebut disebutkan dalam pemyataan penulis (Asy-Syirazi). Hadits

ini bersumber dari Shahih Muslim sebagaimana yang sebelumnya.

Selain itu, kami telah menyebutkan hadits-hadits shahih yang

semakna dengan hadits ini. Diantaranya, hadits Fudhalah bin

Ubaid, yang menyebutkan bahwa Rasulullah $ bersaMa,

' a 
t'61,rr rrffv'il4tr:: Yl :-irt'. ,

"Janganlah kalian maniual emas dengan elnas keilali 5nng

nma timbangannya. "(HR. Muslim)

Hadits Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah S
bersaMa:

aL,asr ,b.)Z il!. €::.=^],lq +lilr
ll/'/

zlz.j*Y p:;tLii*a:lu.
,/?
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'Emas dengan emas, yang satna bemb3n dan yang
semisal. Perak dengan penk tnng sama berabSm dan yang
seminl. "(HR.Muslim)

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang ukuran atau sia'
pada empat jenis barang riwabi cukup banyak.

Abu Daud telah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi
yang tidak jauh berbeda dengan redaksi yang tercantum dalam
kitab ini, narnun tidak menyebutkan kata timbangan, akan tetapi
dia menyebutkan keempat barang ribawi, & tf *Safu mud

dangan afu mud'.

Al Qal'i berkata, "Ukuran mud adalah safuan berat png
digunakan penduduk Syam untuk menyatakan berat lebih dari 40
ithL"

Mengenai logam (fr'bl, Al Azhari berkata, "Logam ifu
berasal dari emas dan perak yang tidak dicat dan tidak pula
dicetak. Termasuk juga yang terbuat dari tembaga dan semua yang
jenis permata yang dibuat bukan yang dicetak pabrik atau dibuat
bejana dan tidak pula yang dijadikan mata uang."

Asal kata tibr dari kalimat bbarfu asysyai 'a yang artinya
aku memecahkan sesuatu hingga terpecah-belah. Hal ini telah
dibahas sebelumnya. Redaksi "ainuhu" maksudnya adalah
bendanya ifu sendiri, dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kata
tersebut adalah al ism al musytank (kata yang memiliki bunfrak
arti). Mayoritas ulama sepakat mengenai penyebutan ini.
Persamaan png disebutkan adalah persamaan pada timbangan
dan beratrSa.

Dalam barang yang ditimbang ditakar dengan timbangan.
Tidak membahayakan perbedaan takaran dalam timbangan. selain
itu, tdak ada perbedaan dua barang yang ditimbang dalam
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takarannya. Adapun yang aslinya ditimbang, tidak boleh dijual

dengan cara ditakar, ini dinukil dari Syaikh Abu Hamid yang

menyebutkan ada ijma mengenai hal ini.

Asal dari *ad dinukil Al Faurani dari ulama fikih AsySyafi'i

bahwa dibolehkan hukum menjualnya dengan cara ditimbang.

Pendapat ini diceritakan dari kalangan ulama diantaranya hnu

Yunus.

Penulis Adz-Dal<ha'ir, Al Faurani, berkata, "Disebutkan

dalam Al Muhaddza4 dan dia tidak menceritakan selain riwayat

tersebut. Riwa5rat ini lemah dan ditolak. Padahal yang aku lihat

dalam htab At lbanahmenjelaskan tentang adanya pelarangan dan

kesepakatan ulama madzhab AsySyafi'i mengenai hal ini-"

Dia juga menceritakan hukum pembolehan dari Abu

Hanifah. Diriwayratkan dari Malik, dia berkata, "Dibolehkan

penjualan sebagian barang-barang yang ditimbang dengan

sebagian barang yang diacak." Akan dipaparkan penukilan dari

Malik.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Diantara mereka mengatakan

bahwa boleh menjual yang ditakar dengan takar dan yang

ditimbang dengan yang ditimbang. Karena yang menjadi

pertimbangan atau iktibar disini adalah persamaan atau

kesetaraan."

Apabila didapati barang 5rang diulur dengan timbangan

maka dibolehkan. Karena tidak ada perbedaan, ketika barang

tersebut diserahkan dalam yang ditakar dengan timbangan, unfuk

itu dibolehkan.

Menurut kami, harus dilakukan dengan memberikan

tambahan dalam takaran apabila salah sahr barangnya bemt

sebelahnya. Dengan begitu akan mengarah kepada penjualan satu
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srla'dengan yang lebih dari satu srSal Sebab tidak ada perbedaan

dalam yang ditmbang, tidak dibolehkan menjual sebagiannya
dengan sebagian yang lain dengan cara ditakar (kail. Persamaan
atau kesetaraan yang dimaksud adalah yang diperintahkan. Yakni
dengan takaran pada barang yang ditakar dan timbangan dengan
barang yang ditimbang. Dalam jual beli salam dibolehkan, karena
tujuan dalam salam adalah menjadikan barang diketahui dengan
jelas kadamya. Sedangkan dalam hal ini udak demikian. Karena
ditinjau adanya kemiripan sebagaimana yang kami sebutkan dalam
syariat.

Cabang: Al Qadhi Husain dan penulis At-Tatimmah darr
lainnya mengetengahkan pasal dalam masalah garam dengan
menyebutkan antara yang berupa potongan besar atau potongan
kecil. Sedangkan kalau berupa bubuk yang lembut atau tepung
yang tidak bertambah gramnya dengan gram kurma, maka tidak
boleh dijual kecuali dengan cara ditakar (kailarl. Jika potongan
besar maka ada dua pendapat ulama fikih Asysyafi'i dalam hal ini.

Pertama, dijual dengan cara ditimbang. Ini ditegaskan
dalam kitab At-Tahdzib dan perkataan Al eadhi Husain
meneftmgkan tentang pentarjihan dengan pertimbangan.

Ar-Rafi'i berkata, "ltu adalah pandapat png lebih zhahir."

Kdua, dijadikan bubuk dan dijtral dengan cara ditakar (l<ail,

karena ifulah asalnya.

Al Qadhi Husain berkata, "Dengan pendapat ini akan
memberatkan orang-orang. Ada pendapat yang palins zhahir dan
dua pandangan ini adalah yang menggunakan timbangan."

Al Qadhi Husain berkata, "Dengan pendapat ini akan
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Cabang: Pemyataan penulis (AsySyirazi), *Seputar

barang yang ditakar dan yang ditimbang dengan timbangan, yakni

dengan melihat kepada jenisnya tidak kepada kadamp- Kalau

dilarang dengan alasan kuantitasnya yang kurang seperti satu bili

dengan dua bi;i, maka udak ditakar. Sepotong kecil emas dengan

sepotong kecil perak tidak ditimbang" menurut kami, dilarang

penjualannya dengan yang semisal dengannya. Sehingga tidak

dapat dijual segenggam dengan segenggamnya, udak pula dengan

dua genggaman, tidak di;ual sat.t tamr dengan dua bnr- Tidak

pula sepotong kecil emas dengan sepotong kecil perak-

Abu Hanifah berkata, "Semua itu dibolehkan- Sebelumnya

telah disebutkan tentang perhatian dalam penegasan kami. Ukuran

yang dibolehkan penjualannya barang yang sejenis dari semua

barang-barang yang ditakar menunrt Hanafiyah Udak boleh lebih

dari setengah sia'. Apabila telah sampai salah satunyra dari yang

lainnya menurut mereka hal ifu dilarang. Dalam masalah ini

banyak panjang lebar dibahas dalam bab-bab pertedaan yang tidak

ada perlu dipaparkan disini.

Aku sendiri telah melihatnya dalam pembahasan AqrSyafi'i

begihr juga dalam Al Imla '. Dinukil dari sebagian orang bahwa

tidak ada larangan menjual sfifii bmr dengan dua bnr. Dua tamr

itu jumlahnya 4 buah. Dalam pembahasan ini dipaparkan paniang

lebar. Dalam pembahasan ifu dia mengharuskan derrgan barang

yang ditimbang. Seakan-akan dia fldak mengatakannyra, dan

sepertinya ulama-ulama madzhab Asysyafi'i membagi dalam

cabang pembahasan dan mengharuskannya. Wallahu a'lanl-"

Cabang: Ar-Rafi'i dan An-Nawawi disini menyebutkan

bahwa setiap yang bergeser dari takarannya, maka dijual

sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditimbang.
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Penjelasan tentang itu karena diketahui ukuran jenisnya
berdasarkan dari masa Rasulullah S dan waktu itu tdak diketahui

bahwa kurma besar yang bergeser takarannya dijual dengan cara
timbangan. Tapi aku tidak menemukan orang yang menyatakan
pendapat ini secara sharih. Kriteria ini disebutkan oleh selain Ar-
Rafi'i yang tidak diketahui kriterianya dan pengujaran kitab lf-
Tahdzib secara mutlak seperti ungkapan Ar-Rafi'i.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang menjual
sefumpuk makanan dengan setumpuk makanan dan
kedua belah pihak yang bertransaksi tidak diketahui
takarannya, maka penjualannya tidak sah. Hal ini
berdasarkan riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu, dia
berkata: Rasulullah g bersabda, ,y g}rbrlfut',yifttiti.t

l6i,J' 
*Sefumpuk makanan tidak boleh dijual dengan

sefumpuk makanan Wng lain-"

Penjelasan:

Hadits Jabir yang disebutkan dengan lafazh ini terdapat
daiam Kitab diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dia menambahkan
redaksi,

i;fut \)
a

. ltiLJt
"Tidak pula timbunan (fumpukan) makanan dengan

makanan yang ditakar. "

,Y', lut'd
,d
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Sanad hadits ini sesuai syarat Muslim dan diriwayatkan oleh

Muslim dengan lafazh lain, Jabir berkata dalam riwayat tersebut,

"Rasulullah $ melarang penjualan tumpukan kr,rma (bml yang

tidak diketahui takarannya dengan tamr yang diketahui jumlah

takarannya."

Hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam kitab .4/ Umm

dengan lafazh yang ada pada Muslim-

Yang mengherankan adalah bahwa Al Hakim

meriwayatkan hadits ini dalam Al Musbdrah dan dia berkata,

"Hadits ni shahih sesuai syarat Muslim narnun Al Bukhari dan

Muslim tidak meriwayatkannya." Ini seakan-akan tidak tercanfum

dalam naskahnya dari Muslim atau dia lupa mencanfumkannya.

Wallahu a'lam.

Alasan aku menyebutkan hadits ini adalah supaya orang-

orang yang membaca kitab N Mustadrak saia, tidak mengira

bahwa penisbatan riwayat hadits ifu kepada Muslim. Wallahu

a'lam.

Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan l$rma atau tamr di

akhir haditsnya. PerbedaannSn antara kedua riwayrat Muslim dan

riwayat pertama adalah pada kaitan kata sefumpukan atau

timbunan kurma. Riwayat Muslim dari kedua jalur riwa5rat tersebut

bersifat terbatas sedangkan riwayatrya yang pertama bersifat

mutlak. An-Nasa'i meriwaSntkan kedua jalur perfuuayatan ini

semuanlE.

Semoga kedua jalur riwayat ini shahih, tanpa ada yang

penafian antam keduanya, apalagi berkaitan dengan penyebutan

pada lafazh Nabi $ secara muthlak dan dalam riwayat lain yang

berasal dari ucapan Jabir disebutkan secara terbatas. Waktu ifu

mungkin Jabir menghadap Nabi $ lalu beliau ditanya tentang jual
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beli timbunan kurma yang tidak diketahui takarannya, lantas beliau

melarang jual beli tersebut. Nabi $ menyebutkan hal tersebut,

mungkin pada waktu tersebut atau di lain waktu dengan lafazh

yang meliputi semua permasalahan timbunan atau fumpukan

makanan ifu dan lainnya. Kedua masalah tersebut diriwayatkan

dari Jabir.

Jadi, ini tidak termasuk bab memaknai mutlak sebagai

muqa34nd. Hal itu dinyatakan sah kalau kedua pembicaraan

tentang saMa Nabi $ saat ifu merupakan ungkapan muflak yang

diartikan muqa5tgd. Yang mempunlni silat atau pengertian

sebagai penetapan atau pembuktian sebagaimana lrang dinyatakan

sebagian ulama ushul fikih dan tidak mengandung arti penaftan.

Kedua lafazh ini adalah contoh masalah tersebut. Ada pendapat

yang mengatakan bahwa lafazh mutlak diartikan sebagai lafazh

muqa3gad atau muqa54nd se@ra mutlak.

Jika kita meyakini bahwa tidak mungkin dilakukan dengan

cara penyahran dua dalil yang disebutkan dan ucapan yang berasal

dar Nabi $ hanya salah satu dari keduan5n saja sedangkan itu

adalah terdapat perbedaan riwayat, maka lafazh yang dinisbatkan

kepada Nabi $ lebih utama daripada mengambil lafazh 5rang

diungkapkan oleh periwayat. Jika tidak ada yang bisa dikuatkan

dari kedua dalil tersebut dan yang bisa ditetapkan hanya riwaSnt

muqa54ad, berarti Snng harus digunakan adalah qW jali (analogi

yang didasarkan pada alasan hukum 3Bng dipahami ketika hukum

disebutkan). Ifu artinya tidak ada perbedaan antara kurma dengan

benda lainnya. Wallahu aIan.

l-afazh hadits bersifat umum, sedangkan maksudnya

bersifat khusus. Artinya keduanya tdak akan diketahui kecuali

dengan adanya dalil periwayatan larn. Wallahu alam.
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Apabila hal itu telah diketahui, maka dalam kasus

seseorang yang menjual setumpuk makanan dengan sefumpuk

makanan lain, dan kedua macam makanan tersebut tidak ketahui

takarannya, maka bisa jadi kedua tumpukan makanan tersebut

adalah dari satu jenis atau tidak. Kalau keduan5n dari satu jenis,

maka tidak boleh penjualannya. Ibnu Al Mundzir menukil ijma

mengenai hal itu. Hadits yang disebutkan merupakan huiiah

baginya. Untuk itu, kami mengatakan bahwa faktor ketidaktahuan

tentang masalah keserupaan antara dua benda seperti halnya

hakikat mufadhalah (sifat lebih pada salah satu barang yang

diperjual belikan). Hal itu tidak boleh dilakukan tanpa diumbang,

dengan pemeriksaan, penjagaan dan taksiran.

Dinukil dari Al Qadhi Abu Ath-Thalryib, Al Mahamili dan

lainnya dari Malik bahwa seseorang boleh melakukan hal tersebut

jika transaksinya dilakukan di perkampungan atau pun ketika

dalam perjalanan terhadap barang yang dijual dengan cara ditakar

dan tidak ditimbang. Karena di pedalaman kampung sulit

menemukan timbangan sehingga biasanya ditakar- Al Qadhi

menjawab pemyataan itu dengan menyatakan bahwa perbuatan

tersebut dilarang- Karena takaran ifu memakai bejana, tempumng,

timba dan alat lain yang bisa digunakan unhrk menakar.

Sementara mayoritas ulama sepakat menyatakan hal yang

berteda, bahwa tidak boleh menjual barang tersebut dengan cara

Udak difimbang atau taksiran. Akan tetapi harus diketahui jelas dan

detail, hal ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab e/ Umm dan

ulama fikih AsrSlrafi'i.

Jika ada kelebihan pada salah satu barang maka ini jelas.

Jika kedua barang tersebut sanna, maka mereka berargumentasi

bahwa kesamaan merupakan syarat. Syarat akad tersebut adalah

mengetahui transaksi tersebut ketika akad diselenggarakan.
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Contohnya adalah seseorang menikahi perempuan tanpa

mengetahui apakah perempuan itu beriddah atau tidak? Atau
perempuan ihr saudari sesusuannya? Maka dalam kasus seperti ini
nikahnya udak sah. Namun hal ini bisa dibantah dengan alasan

bahwa sebagian syarat jual beli barang seperti kepemilikan dan

ketidakjelasan kepemilikan tidak mengharuskan adanya syarat

mengetahui kondisi.

Misalnya seseorang yang menjual harta bapaknya mengira

bahwa bapakn3n masih hidup. Tapi kalau bapaknya sudah

meninggal dunia, maka penjualannya itu shah menumt pendapat

yang paling shahih. Dengan demikian seharusnya kita lebih

mendahulukan hadits. Adanya unsur kesamaan merupakan syamt

sedangkan mengetahui adanln kesamaan adalah syarat lain.

Syarat ini berbeda dengan syarabqTarat barang dagang lainnya,

seperti kepemilikan barang dan lain sebagainya hanya disyaratkan

wujudnya saja, tidak ada syarat harus mengetahui sebagaimana

dalam pendapat shahih dari madzhab AsSrSyafi'i. Hal ini dilakukan

sebagai benfuk ker,vaspadaan dan kehati-hatian, sebab asal

hukumnya adalah diharamkan.

Karena hukum asal pada barang-barang ribawi dan

komoditas ribawi adalah haram, maka disyaratkan harus

mengetahui syarat-syarat penjualan, walaupun pada dasamya

hukum jual beli adalah halal. Dengan demikian, benar atau shahih

hukum penjualan harta yang disangka milik ayahnln, jika terbukti

sebaliknya.

Dinukil dari Zufar bahwa dia berpendapat, kalau dua

barang yang sama atau serupa dikeluarkan, maka

shahih. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa jika diketahui

adanya kesamaan nilai barang kedua belah pihak sebelum berpisah

maka transaksinya sah.
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Zutar tidak mensyaratkan hal itu, akan tetapi dia

menyatakan hukumnya sah, baik diketahui se.beh"rm berpisah atau

pun setelah berpisah. Hadits ini merupakan dalil yang berbalik

membantah argumen keduanya. Semua yang kami katakan dalam

masalah penjualan setr:mpuk makanan dengan sefumpuk

makanan juga berlaku pada transaksi dirham dengan dirham, dinar

dengan dinar, dan semua barang ribawi 5nng seienis'

Ulama fikih AqrSyafi'i menegaskan pendapat rnereka

tentang hal ihr. Namun pemyataan mereka ini ditolak oleh Al

Qadhi Husain, khususnya pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang

menyatakan, bahwa /af hukumnya adalah rasa. Padahal syaratrya

adalah tidak adanya kesamaan standar-

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Orang lnng mengatakan pendapat

ini mengatakan boleh seperti halnya s€seorang yang menjual

barang dengan dugaan bahwa barang tersebut adalah harb

bapaknya. Temyata miliknya karena ayahnya sudah meninggal

dunia sebelum barang teriual."

Menurutku (As-subki), pentaklriian seperti ini tidak bisa

diterima, karena para ulama fikih Asy-syafi'i sepakat menolaknln.

Hadits ini merupakan hujjah dalam masalah ini. Apa 5nng dinukil

hnu Al Mun&ir mengenai ijma, jika teftukfi dan benar maka

pendapat Zufar tersebut tidak tepat. Maka pandangan tentang

jawaban penjualan barang yang disangka adalah barang orang

tuanya. Perbedaan antara kedua masalah ini Udak hanrs dengan

mentakhrij berteda halnya dengan pendapat ulama fikih Aq1

S5rafi'i. Wallahu a'lam.

Apabila kedua barang tersebut berasal dari dua jenis 5nng

berbeda seperti kurma ditukar dengan kismis atau hinthah difukar

dengan sya'ir kemudian keduanya dijual tanpa ditimbang maka

transaksi ini boleh berdasarkan sabda Nabi $,
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*Apabila jenis-jenis barang berbeda maka juallah

s&agaimana yang l<alian suka."

Makna riwapt 5nng pertama berasal dari kedua riwayat

Muslim tersebut tentang takaran kurma yang diketahui.

pengaitannya dengan hal itu menunjukkan bahwa jika seseorang

menjualnya sejenis selain kurma, maka transaksi ifu dibolehkan.

Pembatasan disini adalah hasil penambahan dari periwayat yang

hams diterima. ndak ada yang perlu dibahas sebagaimana tidak

ada yang harus disembunyikan. Inilah madzhab kami dan madzhab

mayoritas ulama sebagaimana yang dikatakan AsySyafi'i. Karena

pada dasamya jika sebuah tuansaksi jual beli halal dilakukan tanpa

ditimbang, maka penambahan yang berbeda kelompoknya pun

dihalalkan.

Makna yang terkandung dalam transaksi jual beli barang

yang tidak ditimbang tidak lebih dari bahwa salah satu dari kedua

barang tersebut lebih dari barang yang lain. Dinukil dari Ahmad

bahwa hukumnya makruh dan yang melarang fuansaksi seperti ifu

adalah ulama fikih AslrSyafi'i. Mereka mengatakan, bahwa hal itu
disebabkan Nabi $ melarang jual beli makanan dengan makanan

tanpa ditimbang.

Abu Al Hasan bin Muhammad Ath-Thabari yang dikenal

dengan Al Kiya dari ulama fikih ma&hab kami, menyebutkan

masalah ini dalam kitab yang disusun di sebagian Mufmdat

Ahmad. Dia berkata, "Apabila jenisnya berbeda, maka dibolehkan

menjual salah sahrnya dengan yang lain tanpa ditimbang seperti

dirham dengan dinar atau setum4tk hnthah sya'ir dengan yang

setumpuk."

i-tt;\i
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Imam Ahmad membolehkan juga iual beli 5rang ditakar

dengan yang ditimbang secara acak seperti menjual sefumpuk

hinthah dengan sehrmpuk dirham. Yang dilarang adalah menjual

yang ditakar dengan png ditakar atau gang ditimbang dengan

yang diumbang secan acak.

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Rasulullah #
melarang menjual sehrmpuk barang dengan setumpuk makanan

yang tidak diketahui takamnntra. Nash ini merupakan dalil tentang

bamng yang berupa fumpukan atau timbgnan dan bersifat umtrm

dalam kategori safu jenis atau dua jenis.

Komentar mereka dalam hal ini dianggap batil, sebab jika

faktor ketidaktahgan diladikan sebagai penghalang atau

pelarangan, maka larangan adanya unsur kesamaan tidak boleh

lebih daripada mengetahui adanya unsur penambahan. Karena

syariat membolehkan adanya tafadhul (kelebihan pada salah safu

barang). Apabila dua jenis berbeda, maka iuallah sekehendak

kalian.

Disini tdak ada larangan unhrk menggunakan sistem

mujaafah (fidak diketahui takaran barang). Dengan demikian,

maksud dari pem5ntaan tersebut adalah apabila jenisnya salna

atau menyafu. Adapun yang kita sebutkan tentang penakrruilan

tersebut adalah pefiegasan kami dan pemyataan ini pasti. Wallahu

a'latn.

hnu Qudamah Al Hanbali datam kitabnya N Mughni

setelah menyebutkan riurayat Ahmad dan pendapat orang-omng

yang melarang dari katangan ulama madzhab mereka, dia menolak

pendapat yang menlratakan pelarangan dan mentarjihnya dengan

men5ratakan hukumnp boleh. hnu Qudamah berkata, "Apabila

hakikat dari adanp kelebihan pada salah satu barang lnng
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diperjual belikan tidak dilarang, maka adanya kemungkinan itu
lebih utama dan fldak boleh menjadi penghalang atau larangan."

Ibnu Qudamah juga berkata, 'Dari hadits mereka ini
memiliki maksud safu jenis. Unfuk itu, dalam sebagian lafazhnya
disebutkan, 'Dilarang menjual kurma Jnng b'dak
dikebhui dengan kurma 

'mng 
b'dak

dikebhui '. Sebagaimana dibolehkan dijualnya kedua
bamng tersebut secara acak atau serampangan, maka dibolehkan
juga menjual yang ditakar dengan cara ditimbang. Karena sesuafu
yang ditimbang ifu berarti ditakar ketika terdapat perbedaan jenis.

Inilah pendapat yang dinashkan oleh AsySyafi'i. Unfuk itu, mari
l<rta men- tarjih lafazh-lafazh kitab tersebut:

Redaksi "sefumpuk makanan dengan sefumpuk makanan"
maksudnya adalah dari jenisnya, redaksi ini dihapus karena
perkataan sebelumn5ra mengenai jual beli yang sejenis,
sebagiannya dengan bagian yang lain. Dalam hal ini tidak perlu
diberi batasan. Begifu juga dengan makanan yang biasa dikenal
penduduk Baghdad dan Irak yakni gandum. Karena itu banyak
yang disebutkan oleh fuqaha Irak dan penyebutan 5nng dimaksud
adalah gandum. Sama halnya dengan hukum apabila seseorang

menjual setumpuk dirham dengan sefumpuk dirham, tanpa
diketahui berat timbangannya, atau emas dengan emas. Apabila
lafazh makanan dihapus, maka akan lebih mencakup apa yang
dimaksud. Akan tetapi ia dikaitkan dengan kata tersebut, ogd
hadits yang dijadikan dalil tersebut Iogis sesuai dengan yang
dimaksudkan.

Redaksi "keduan5n tidak diketahui" secara zhahir kedua
barang tersebut tidak diketahui, karena indikasi dhamir bersifat
kulliyyah (terperinci) seperti halnya kata yang bersifat umtrn.
Apabila pola naft disebutkan setelah shigah urnurn maka kalimat
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tersebut mengandung makna istighraq (mencakup keseluruhan).

Tidak ada perbedaan hukum antara yang tidak diketahui dengan

yang diketahui salah satunya sedang yang lain tidak diketahui.

Ibnu Al Mundzir menukil pendapat tentang tumpukan

makanan yang takarannya diketahui oleh pihak penjual nalnun

pihak pembeli tidak mengetahuinya, bahwa Atha', Ibnu Sirin,

Ikrimah, Mujahid, Malik, Ahmad dan Ishak menyatakan hukumnya

makruh. Sedangkan Asy-Syafi'i membolehkan hukumnya jika

dilakukan tanpa ditimbang. Apabila diketahui takamnnp maka itu

lebih baik. Maksudnya disini adalah apabila dia menjualnya dengan

beberapa dirham atau dengan yang lain jenisnya. Jika fidak, maka

jual beli shubrah (barang yang belum ditakar) dilahkan dengan

jenisnya namun Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak membolehkan

transaksi yang berbeda tanpa ditimbang. Benar, jika pihak penjual

mengetahui takaran barang dan memberitahukan pihak pembeli,

lalu itu yang dijadikan sebagai patokan, maka maksud pemyataan

Asy-Syafi'i tersebut adalah boleh.

Redaksi "tdak diketahui takarannya" disebutkan dengan

kata ganti funggal dan ini masih dalam batas , karena

kata ganti tersebut kembali kepada kata shubnh fumlah yang

tidak ditakar) tertentu dan shubnh yang merupakan harga. Hukum

tersebut mencakup kedua hal ini, tanpa dibedakan antara kedua

shubrah atau salah safunya tidak diketahui. Hal ini dinyatakan

dalam nash Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. dalilnya adalah

riwayat dari Imam Muslim sebelumnya, yaifu bahwa Razulullah $
melarang jual beli krarma yang tidak ditakar, tanpa mengetahui

takarannya dengan alat takar yang dikenal unfuk kurma.

Cabangr Jika seseorang menjual L dinar dengan 2 dinar

dari orang yang dia merdekakan dengan cara kredit Snng rusak,
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sedangkan sisi kerusakannya belum diketahui, maka hransaksi

tersebut tidak boleh dilakukan. Ini juga sebagaimana kasus orang
yang menikah pasangan yang tidak halal unfuk dinikahi secara

zhahir, kemudian bahwa pasangan tersebut halal untuk
dinikahinya, maka akad nikah tersebut tidak sah. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ar-Rtr5yani dalam Al Bahr

Ketetapan hukum tersebut memang shahih,
pendapat Ar-Ru1ryani yang menyebutkan bahwa itu
dibolehkan, bisa jadi maksudnya adalah tidak shahih atau tidak
halal. Kalau yang dimaksudkannya adalah menafikan keshahihan,
maka ketidakshahihan tersebut terjadi, baik akad pemerdekaan

dengan cana kredit ifu shahih atau pun rusak, baik majikan
mengetahuinya atau pun tidak tahu. Sehingga tidak ada alasan

unfuk menyamakan kasrrs ini dengan kasus pemikahan tersebut

iika yang dimaksnrd dengan ketidakbolehan tersebut adalah
ketidakhalalan.

Muamalah seperti ini ketika muncul dari pihak majikan
bersama budak yang ayahnya masih milik majikan, maka
hukumnya seperti hukum akad yang rusak. Kalau kita menetapkan
bahwa melakukan akad yang rusak haram dan ini
adalah sebuah kebenamn selama png dimaksud adalah realisasi

maknanya yang dilarang secara sSlar'i, maka ketika ifu muamalah
yang terjadi antara majikan dan budak mukhatabnya dinilai tidak
halal, baik majilon mengetahui kerusakan pemerdekaan budak
dengan sistem kredit atau tidak mengetahuinya. Selain itu,
menyamakan losus pernikahan tersebut dengan kasus ini Udak

shahih.

Jika ada lrang mengatakan bahura melakukan akad yang

rusak hulnrmnya Udak haram, bahwa pihak majikan boleh menjual
budak yang ayahnyra masih milik majikan dengan 1 dinar ditukar
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dengan 2 dtnar, maka pendapat yang pasti dalam masalah ini

adalah hamm. Kemudian apakah cukup s€seoftIng dianggap

berdosa karena hal ifu berjalan bersama asutnsi, saat ada atau pun

tidak ada? Tadi aku telah mengemukakan ahsan dalam akad

tersebut disertai asumsi keharamannya sehingga pelakunya dinilai

berdosa. Tidak hanya ih: saja, kasus seseorang 3ang menjual harta

oranghranya berdasarkan asumsi bahwa dia masih hidup, natnun

temyata oranghranya telah meninggal, juga termasuk dalam hal ini.

Sebab pemyataan dari masalah tersebut berkaitan dengan

keshahihan bukan dengan kehalalan. Dengan demikian terbukti

bahwa kerusakan tersebut seperti yang dikernukakan oleh Ar-

Ruyyrani, bahwa ifu tdak boleh, dan penlnmaan kasus satrr dengan

yang lain perlu ditinjau lebih jauh. Wallahu a'larn-

AslFsyirazi berkata: Apabila seseoftmg meniual
sejumlah makanan yang tdak ditakar derrgan sejumlah
makanan yang fidak ditakar juga, L sha'dengan I sha',
kemudian takaran kedua barang tersebut ditemukan
sarna, maka transaksi jual beli tersebut shahih- Namun
jika kedua barang tersebut memiliki talraran yang

berbeda, maka dalam kasus ini ada drn pendapat Aslr
Slnfi'i, yaifu:

Pertama, transaksi jual beli tersebrt batal, karena
transaksi jual beli tersebut adalah iual beli makanan
dengan makanan dengan takaran lprrg berbeda-

Kedua, transal$i jual beli tersebut shahih unhrk
barang yang sarna, karena ihr menrpakan qprat
kesamaan dalam takaran. Pihak yang memiliki iurntah
barang yang kurang, maka dia diberi pilihan antara
membatalkan transal$i jual beli atau meneruskannyra
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sesuai ukuran barangnya- Sebab, dia akan
menyerahkan semua barangnln, narnun dia belum
menyerahkannga, sehingga dia memiliki hak memilih.

Penjelasan:

Jual beli barang yang belum ditakar dengan barang yang
belum ditakar memiliki dua kondisi, 1nitu:

Pertama, barang yang dijual belum ditakar. Ketetapan
hukum jual beli seperti ini telah dikemukakan sebelumnya.

Kedua, bamng yang dijual telah ditakar, seperti dalam kasus
seseoftmg yang menjual sejumlah makanan yang belum ditakar
dengan sejumlah makanan yang belum ditakar, 1 sha' difukar
dengan 1 sha'. Inilah masalah lrang akan dibahas nanti.
Permasalahannla seperti yang dikemukakan oleh penulis (Asy-

Syirazi) dan juga diryatakan dalam nash Asyr-Syaf i dalam htab Al
Umm pada bab muzabanah.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dua orang melakukan
fuansaksi jual beli barang dengan menakar kedua jenis makanan
tersebut secara bersamaan, Ialu ditemukan takaran kedua makanan
tersebut sarna maka foansalai tersebut boleh. Namun jika takaran
kedua makanan tersebut berbeda, maka ada dua pendapat, yaifu:

Perbma, pihak yang memilih jumlah makanan yang
kurang takarannya memiliki hak memilih unfuk menolak ransaksi
tersebut. sebab, tansaksi tersebut adalah jual beli barang dan dia
belum menyerahkan barang tersebut, lantaran dia tidak halal

il barang pihak lain atau menolak kansaksi jual beli.

Kdua, kansaksi jual beli tersebut batal, sebab transaksi
tersebut jatuh dalam fuansaksi barang yang sebagiannya haram
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sedangkan sebagian 5nng lain halal. Jadi, jual beli tersebut batal.

Inilah pendapat yang aku anut.

Pendapat yang aku ceritakan tadi adalah pendapat lemah

yang tidak bisa dijadikan sebagai qiyas. Hak memilih diberikan

karena ada kekurangan pada salah safu barang, bukan pada

jumlah barang yang lebih. Sedangkan unfuk barang yang

mengandung unsur riba, lalu jual beli tersebut terjadi pada semua,

kemudian kami menemukan sebagiannp haram unfuk dimilih

dengan akad tersebut, maka bagaimana bisa dibedkan hak memilih

unfuk mengambil barang png sebagiannla halal, dan sebagian

lainnSa hamm."

Inilah pernSptaan AsySyafi'i. Kernudian ulama fikih Astr

Syaf i, seperti Al Qadhi Abu Thalryib, Al Qadhi Al Husain, Al

Mahamili, Al Fagrani, syaikh Abu Hamid, Ar-Fkafi'i, Al Umrani dan

lainnya, lebih menguatkan keshahihan transaksi jual beli yang

kedua barangnya memiliki takaran yang sama-

Syaikh Abu Hamid dalam As-Silsilah mengemukakan sahr

pendapat, yaitu boleh. Sementara AsySyasyi menganggapnlra

aneh, lalu dia mengatakan dalam Al Hilph, bahwa dalam kasus

kedua barang tersebut ditemukan memiliki takaran yang sama,

sementara kami berpendapat bahwa k€fika takaran kedua barang

tersebut berbeda, maka transaksi tersebut batal, dan muncul dua

pendapat ulama fikih Asy$af i, salah saturrp menyatakan bahwa

transaksi tersebut batal. Yang perlu diperhatikan dalam masalah

penetapan perbedaan ini adalah masalah-masalah selanjutn5a,

karena aku khawatir muncul dugaan lemah dalam masalah ini dan

perpindahan dari bahasan berikutrya kefika kedua belah pihak

png bertransaksi melakukan serah terima barang tanpa ditimbang

terlebih dahulu lalu keduanln berpisah, kemudian kedua belah

pihak melakukan penakaran dan hasil takaran barang tersebut
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sarna. Dalam kasus seperti ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i. Wallahu a'lam.

Penegasan bahwa kansaksi tersebut shahih menimbulkan
masalah, karena mengetahui jumlah takaran yang sama saat
melakukan akad jual beli belum ada, sementara itu termasuk
q;arat. Selain ifu, diketahuinya kondisi barang di tempat
penyelenggaraan akad jual beli menunrt kami, dengan hanya
menggunakan dalil dua orang yang saling melakukan bansaksi jual

beli barang tanpa ditimbang, kemudian keduanya menemukan
bahua barang tersebut memiliki takaran yang sama di tempat
penyelenggaraan tansaksi, saja tidak ankup. Jika ada orang yang

membayangkan bahwa yang dimaksud adalah perhrkaran 1 sha'

dengan 1 sha', bukan pertukaran kumpulan dengan kumpulan,
maka fuansaksi tersebut batal. Bahkan kedua perfukaran tersebut
mempakan hal yang dimaksud, dan kesesuaian jurnlah barang
pada rincian tidak diketahui saat akad diselenggarakan, sehingga
hal ini masuk dalam saMa Nabi $,

. lfut'u r:r::")u, l$t'J: i fut L6'l
"Makanan tnng belum dikebhui takannn5a tidak boleh

dijul dengan mal<anan gng befum dikebhui bl<arann5n."

Larangan Nabi $ ini adalah larangan melakukan tansaksi
jual beli kurma png belum diketahui

Namun masalah ini bisa ditanggapi bahr,ra ketika menakar
barang menjadi sebuah syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak yang
menjual, maka ifu dianggap sudah cukup. Berbeda dengan jual beli
barang yang belum ditimbang, karena takaran bukan sesuahr yang

wajib berdasarkan akad sehingga dianggap batal. Alasan ini
tentunya tidak tepat.
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Redaksi "jika kedua barang tersebut ditemukan berteda

takarannya" memuncltlkan dua pendapat sep€rti pendapat Asy
Syafi'i sebelumnya. AsySyafi'i pun telah memjihkan pendapat

yang telah disebutkan sebelumnya dengan pemyataan batal- Oleh

karena ifu, menunrt hikayat dari Al Bandanili, dia berkata, "lfulah

madzhab yang dianut." Pendapat ini kemudian dinilai shahih oleh

Al Baghawi dalam At-Tahddb, ditentang oleh Ibnu Abi Ashrun,

kemudian dia menilainya shahih dalam Al Intishar, lalu dia

menegaskannya dalam Al Mursyid dan Al Ahkan Al Mukhbnh
dengan pemyataan shahih jika kedua barang tersebut memiliki

takaran yang sama.

Pendapat 5ang masyhur menyatakan bahwa bansaksi ifu

batal. Al Baghawi kemudian mengemukakan alasan bahwa itu

adalah fuansaksi menukar jumlah dengan iumlah, yang takarannlra

berbeda. Pendapat Asy-Syafi'i sebelumnya iuga menegaskan

alasan ini. Dalam Al Mathlab disebutkan bahura yang diiadikan

sebagai rujukan adalah pandangan Udak shahibnya transaksi

ketika seseorang menjual setumpuk barang png belum ditakar,

kectrali \ qafiz. Yang lain melihat bahwa hal itu tidak terjadi secara

sengaja.

AsySyafi'i juga menyatakan bahwa kasus ini memiliki

kesamaan pengambilan hukum yang disebutkan oleh Al Baghawi,

sebab tidak ada perhrkaran disertai dengan penenfuan qnrat

takaran dengan takaran. Apa yang dikemulokannlra ini dilarang

dan berseberangan dengan pendapat AqrSyafi'i, karena

perhrkaran dalam bansaksi tersebut terjadi.

Perlu diketahui bahwa pendapat AslrSyafi'i dan illat yang

disebutkannya, seperti pemyataan bahura permasalahan ifu

dibangun atas dasar pendapabrya yang terkenal dalam masalah

larangan memisahkan atau membedakan persefujuan melakukan
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bansaksi jual beli. Ini juga pendapat yang disampaikan fu-Rabi'
dalam bab perdamaian dalam Al Umm yang merupakan madzhab
AsySyafi'i. Akan tetapi, kalau kita mengatakan bahwa transaksi ifu
berbeda, dia tidak akan menyinggungnya di sini, karena tidak
berlaku pada barang-barang ribawi. Misalnya, seseoftrng menjual L

dirham dengan 2 dirham, kita tidak mengatakannya sah kalau
dijual dengan 1 dirham lnng merupakan milik bersama. Kalau kita
mengatakan bahwa pem5ataan ini memberikan pilihan semua
harga. Inilah salah satu 5ang dijadikan dalil larangan membedakan
transaksi.

Standar Snng Maku pada pertedaan hansaksi adalah
adanp kerusakan yang berakibat kepada sebagran oblek yang
ditransaksikan. Kerusakan barang-barang ribawi mengakibatkan
rusaknSn akad itu serrdiri. Ini berakibat bahaya Snng dilarang
qariat. Penisbatann5a kepada semua bagian-bagian barang.
Sedangkan baEan png menjadi objek perfukaran tetap baik dan
tdak rusak. Tapi kedua hal ini terhimpun dalam syarat jual beli.

Unfuk ifu, kita tdak mungkin membenarkan pendapat yang
mengatakan harus membedakan bansaksi. Rusaknya semua objek
tersebut adalah safu pendapat, berteda halnya dengan masalah
png berlaku di dalamnp perbedaan kansaksi. Karena sebagian
objek transaksinya fidak menghimpun s5rarat jual beli dari segi
penafian kenrsakan obiek hansalai. sehingga dapat dikatakan
bahwa adanya pembatalan dan pembenaran pendapat lainnya.

Alhasil, yang haram ifu dalam bentuk pembedaan hansal$i
takni pada salah safu bagian dan cam berkumpulnya kansaksi,
dihammkan karena hukumnya meliputi semua. Apabila ada
pembahlan maka hilangn5n hukum pengharamannya dan akad
riba befreda dengan keadaan ini. Karqra pengharaman dalam riba
bukan karena dari dua . Akan tetapi yang diharamkan
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adalah cara berkumpulnla transaksi dan penisbatannya kepada

semua bagtan secara merata. Oleh karena ifu, semuanya

dibatalkan.

Jika Anda mengatakan, pendapat AsySyaf i menyebutkan

bahwa jika terjadi akad pada sratu barang dengan lainnya adalah

yang diharamkan dan lainnya halal, maka itu bertentangan dengan

apa yang dibatalkan pada semua barang tersebut-

Menurutku, pendapat zhahimya seperti ifu. Akan tetapi

barang siapa yang merenungkannya hingga akhir pemyataannla,

maka dia akan mengerti apa yang aku katakan. Karena disini

dibedakan antara barang ribawi dengan barang yr3ng bukan ribawi.

IGrakter atau sifatrya satna antara kedua barangn5a, sehingga

perkataannyra harus ditaku/ilkan- Pengertiannlp sebagaimana lpng
aku katakan sulit unhrk diteliti, walau dalam pendapat tersebut

terdapat sedikit penyimpangan.

Pendapat AslrslEfi'i yang menyatakan, 'dalam transaksi

terdapat hak memilih dari bamng yang kurang dan bukan pada

barang bukan ribawi yang ada penambahan sebagian barangn5a

dengan sebagian yang lain" ini dikuatkan dengan pandangan

apabila seseomng meniual setumpuk barang dengan sepuluh

dirham misalnla, maka setiap 1 sha' yang dijual dengan 1 dirham

dan dikeluarkan yang kurang dari sepuluh. Maka disini bisa

dikatakan, bahwa hukum iual beli barang yang ditumpuk dengan

semua yang dinilai sepuluh sah. Karena tidak ada riba di dalamnp

dan disini terdapat pilihan.

Mengenai hal ada perbedaan sebagaimana Yang

dibenarkan oleh penulis At-Tahdzib, bahwa dia mengesahkan jika

kehrrangan atau penambahan dikeluarkan maka batal iual belinla-

Alasannya adalah ot?rng png menjual seiumlah tumpukan dengan

10 dinar, kemudian mensyamtkan adanya kesamaan setiap 1 sha'
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dengan 1 dirham, maka penggabungan praktik ini, baik dengan

ada penambahan atau pengurangan dilarang.

Illat atau alasan ini ditolak dalam masalah yang kami
paparkan juga. Akan tetapi fidak perlu seperti apa yang

dipaparkan. Metode lrang digunakan ulama fikih Asy-Syafi'i
berdasarkan yang disampaikan dari dua peirdapat ini. Dalam kitab
Ta'rtq Ath-Thabari mengatakan, dari Abu Huraimh &, dia

berkata: Ada Snng berpendapat, jual beli hukumnya boleh apabila
tidak terdapat unsur riba di dalamnya, seperti hamsh dan
sebagainya. Adapun png dikatakan dalam masalah riba adalah
pendapat ulama sarna, bahwa jual beli makanan dengan adanya
kelebihan pada salah satu bamng hukumnya batil.

Jika kita mengatakannya hukumnya shahih dengan adanya
kesamaan di dalamnya, maka baE yang membeli sefumpuk yang

kurang, memperoleh pilihan sebagaimana yang disebutkan oleh
AsySyafi'i dan ulama fikih AsyS5rafi'i sebagaimana yang

disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi).

Dalam Al Mathlab dikatakan, "Masalah ini perlu diteliti dari
safu sisi terdapat adanyra kesamaan antara suatu barang dengan
barang lainnya adalah Snng dimaksudkan dalam akad. Penelitian
yang dicermati disini lemah, karena terdapat unsur peralihan

bentuk masalah."

Benfuk masalahnSn adalah terdapat bandingan antara
sejumlah barang dengan sejumlah barang. Akan tetapi
kesamaannya didasarkan pada dugaan. Apabila terdapat
kesamaan maka batallah hak memilih. Diantara ulama yang

sepakat dengan kita dalam masalah ini dan yarrg shahih ketika ada

kesamaan, serta hak pihh tetap ada ketika terdapat kelebihan pada

salah satu barang adalah ulama ma&hab hanbali.
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Cabang: Dalam kasus dua belah pihak yang bertransaksi

jual beli berpisah setelah serah terima kedua barang yang

dihansaksikan, sementara ada yang berpendapat yang ditakar

dengan takaran, dan yang ditimbang dengan yang ditimbang,

apakah batal akadnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i dalam N lbanah dan An-NihaSnh setta

lainnya. Ar-Ruyyani menisbatkan keduanya kepada Al Qaffal-

Perbma, pendapat yang paling shahih adalah sebagaimana

png dikatakan oleh Al Baghawi dalam At-Tahdzib dan Ar-Rafi'i

mengatakan bahun tidak karena adanya kqabdh (serah terima

kedua belah pihal0 di maielis alod.

Kdua, pendapat !rulg mengatakan, iyta karena adanla

hubungan antara keduanya.

hnu fu-Rif'ah berkata, 'sesungguhn5n ihr adalah pendapat

al asybah. Karena boleh dikatakan, bahwa serah terima barang

tanpa ditimbang disini tidak sah. Karena sudah berbeda sebelum

kedua belah pihak berpisah."

Menurutku (As-Subki), pendapat ini dibangun oleh

syaikh Abu Muhammad dalam As-sibilah menyebutkan bahwa

serah terima dalam bentuk seperti ini apakah sah atau tdak?

Mengenai masalah ini ada dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i.

Jika kita melihat pada dasar masalah ini maka terlihat merupakan

pendapat Snng kuat men5atakan batalnln akad. Karena AsySpfi'i

dan semua ulama madzhab Aslfsyafi'i, baik yang terdahulu abu

pun mutakhirin, bahkan Aqr$nfi'i dan seluruh ulama,

menegaskan bahwa semh terima barang ifu pada barang SBng

dapat ditakar harus ditakar.
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Asy-Syafi'i berkata dalam kitab .4/ Umm, "Barang siapa

menjual barang berupa makanan dengan cara ditakar, maka serah
terimanya adalah dengan cara ditakar."

Dalam Mul<hbshar Al Buowithi disebutkan, bahwa serah

terima dalam jual beli adalah semua yang berpindah seperti buruan

atau barang, atau ditimbang dan ditakar, maka serah terimanya

dilakukan dengan cara ditakar dan dipindahkan serta ditimbang.

Dalam Al Mul<htashar Al Muzani berkata, "Seandainya

seseorang memberikan makanan, kemudian dia menakamya maka
itu fidak boleh. Dinukil Ibnu Abdul Bar dalam At-T;ahdzib, bahwa
tdak ada perbedaan pendapat antara kalangan ulama yang

mengatakan bahwa jual beli makanan yang dijual dengan cara

ditakar dan ditimbang hanya akan din5ntakan serah terima apabila
ditakar dan diUmbang."

Mengenai hal ini ulama fikih AsySyafi'i menyebutkannya,

diantara mereka adalah Ar-Flaf i, dengan mengatakan bahwa
serah terimanya rusak. Penulis (AsfrSyirazi) mengatakan dalam
masalah ini dalam bab salam. Dia menegaskan, apabila seseoremg

membeli makanan dengan cara ditakar kemudian makanan
tersebut dibayar tanpa ditakar maka semh terimanya tidak sah.

Ar-Rafi'i menceritakan dalam bab jual beli buah-buahan
bahwa apabila seseorang membeli makanan dmgan cara ditakar,
kemudian dia menyerahterimakannyra tanpa ditimbang dan
temyata barangnyra rusak di tangannya, maka pembatalan akad
yang dilakukan memunculkan dua pendapat ulama AqrSyafi'i
karena penakarannya masih ada. Akan tetapi dalam bab serah

terima, dia menyebutkan pendapat lnng mengatakan bahwa
masalah tersebut masuk dalam masalah jaminan. Setelah ifu
diceritakan sedikit hikayat perbedaan pendapat dalam kadar yang

dibolehkan.
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Abu Ishak Al Marwazi berkata, "Transaksi tersebut sah."

Dikatakan dalam kitab Al Bahn "lni adalah hasil dari

masalah yang dianalogikan."

hnu Abu Hurairah berkata, "Tidak sah."

Penulis (Asy-syirazi) mengklaim hal ini dalam bab salam.

Sedangkan Abu Ath-Thalyib mengatakan bahwa ada nash Asy
Syafi'i dalam masalah ini.

Selain ifu, Imam Al Haramain berkata, "Masalah tersebut

yang diputr:skan oleh guru kami dan bebempa kalangan dari al

ashhab."

Ar-Rafi'i berkata, "lni adalah pendapat jumhur."

Sementara Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili

menyebutkannya dari riwayat lbnu Abu Hurairah, mereka dan

beberapa kalangan dari ulama fikih Asysgafi'i berkata, "Maksud

rusaknya serah terima disini adalah, pendapat tersebut merupakan

perkataan orang yang menyerahterimakan pada takarannya. Disini

tidak ada prediksi Srang jelas."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Disebut fasad (rusak) dari

kalangan yang menolak pemerosesan takaran yang kurang

diyakini."

Masalah ini akan kami lelasl<an insSn Allah dalam masalah

salam, sebagaimana akan disebutkan oleh penulis (Astrsyirazi)

nanti. Yang dimaksud disini adalah Ar-Rafi'i dari kalangan ulama

yang mengatakan tidak sah bansaksinya. Hal ini berarti bahrra

tidak adanya akad serah terima yang dimaksudkan. Oleh karena

itu, sudah semestinya qiyas tersebut tidak dijadikan sebagai ukuran

dalam akad perfukaran uang, dan akad tersebut dibatalkan
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lantaran ada perbedaan, tidak cukup hanln dengan benfuk serah
terima.

Dalam bab riba kita harus berhati-hati menyikapinya. Oleh
karena ifu, kita harus membatasi diri dengan tansaksi yang
memiliki unsur serah terima yang sempuma. Hal ini senada
dengan sabda Nabi $,

i-a r:sq.'".^y,d::; tr;t; v(._ -. u _J 
.

'Tidak ada lamngan apabila hlhn berdua berpiah tanpa
ada sauafu pun dianhn kalian. "

Ini berarti bahua syarat tidak boleh menyisakan sesuahr
yang diganfung, dan diantaranya adalah takamn.

Imam Al Haramain dalam rnasalah ini membolehkan.
Kemudian dia menyebutkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i
tentang batalnya akad sesuai dengan perMaan Snng disebutkan,

takni apakah serah terima atas transal$i barang yang fidak
ditimbang akan menimbulkan kerugian dalam akad jual beli?

Menurut kami, i5ra sebab dengan cara ifu akad Udaklah
babl. Jika tdak maka ada dua pandangan lain.

Pubtna, batal akadn5n karena lnrrangnya serah terima.

Kdua, fidak batal karena adanya unsur pemindahan
jaminan.

Syaikh Abu Hamid berkata, 'Kedua pendapat tersebut
dibangun berdasarkan prinsip asalnya 5raihr bahr,va serah terima
dalam bentuk transaksi ini tanpa ditakar. Yang menjadi pertanyaan
adalah apakah disebut dengan serah terima yang shahih dalam
pelaksanaan akad atau tdak? Mengenai hal ini ada dua pendapat,
salah safunya mengatakan shahih karena adanya perpindahan
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jaminan. Pendapat kedua mengatakan bahwa karena tidak adanya

tashamtf."

Serah terima yang disebutkan tidak cukup. Penulis Al
Bagn berkata: AsySyafi'i berkata mengenai transaksi pertukaran

(sharl. Apabila seseorang membeli safu dinar dengan dinar maka

keduanya harus saling melakukan serah terima barang. Kemudian

dia membahas tentang apabila kedua belah pihak meminjam 1

dinar yang diserah terima dan ditimbang maka ini dibolehkan-

Mengenai hal ini penulis Al hlnn menjelaskan tentang posisi

kedua belah pihak apabila satna-sma mengetahui timbangan

untuk safu dinar dan diserahkan yang lain kenrudian keduanya

saling menyerahterimakan. Ini artinya bahwa kegiatan ini tdak

membatalkan akad dengan berpisahnya kedua belah pihak-

Hal ini menunjukkan bahwa serah terima yang disebutkan

sudah orkup, sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

Menurutku, pembicaraan tentang masalah ini dan penafsiran

pendapat AsyS5afi'i telah dipaparkan oleh penulis Al kSan
Walkhu a'km.

Perlu diketahui bahwa serah terima barang tanpa ditakar

ada dua benfuk. Putama, hams terjadi dengan adanya kq/akinan

kemiripan berdasarkan khabar atau informasi yang didapati oleh

salah satu pihak atau yang lainnya. Kdua, harus terdapat adanln

serah terima barang tanpa ditimbang lantaran faktor ketidaktahuan

dan kebimbangan. Mengenai bentuk yang kedua ini sudah jelas

hukumnya serah terima rusak. Perpisahan yang teriadi setelah itu

tepat sebelum berlangsungnya serah terima shahih membatalkan

transaksi karena adanya pengaitan akadnya.

Dengan benhrk kedua ini juga, akad jual beli tidak berlaku

dalam jual beli sehrmpuk dengan setumpuk barang yang tidak
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diketahui takarannya. Selain itu, kondisi seperti ini bertentangan

dengan saMa Nabi $,

;itK" &U)'t1t1bLc],c
"Bamngsiapa -uni*t makanan maka frdak boleh

merlualnjm sampai dia menakarnya. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits hnu Abbas

dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

Diriwalatkan dari hnu Umar Radhgnllahu Anhu
menyebutkan bahwasanya Rasulullah $ bersaMa,

o4 o
2 0 

' 
2 / .a a

t13y- 01 &sy. I ,1, hr Jr" fst J";:, ,#
.t2"-il & ,frlp,t GtlL

'Melarang jual beli makanan yang dibeli sneoftng dengan

ditakar ampai dia melunasinya. "(FIR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Sebab penjual adalah syarat penakaran maka hams

ditepati. Kendatipun demikian, Slraikh Abu Hamid dalam

penjelasan AsySyafi'i dalam contoh jika seseorang memberikan

makanan kemudian kami membenarkannla telah ditakar.

Gambaran masalahnya adalah apabila makanan tersebut

merupakan tanggung jawab atau objek pembelian bersama 5nng
berupa fumpukan makanan, kemudian yang mempunyai hutang

makanan keluar dia berkata, 'Aku telah menakar ini dan

hukumnya setelah ini sudah jelas." Dari sini dikeluarkan pula

riwayat yang dinukil sebelumnya tentang kesepakatan penulis L1
Ba3,an Akan tetapi Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan penulis 4s1r
S5nmil menjadikannya dalam bentuk atau gambaran masalah.
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Misalnya apabila seseorang membeli makanan dengan ditakar dan

hasil takarannya diketahui, seperti menjual sefumpuk setelah

ditakar temyata sepuluh qafiz (8 mangkuk), kemudian

diserahterima tanpa ditimbang.

Apabila dikatakan, "Aku telah menakamya atau sepuluh

qafil' lalu dia menerima perkataan tersebut dan menerima barang,

maka serah terima tersebut dinilai rusak.

Abu Ath-ThalD,ib berkata, "Barang siapa mensyaratkan

takaran sebagaimana Sunnah yang telah kami paparkan."

Riwayat Sunnah tersebut adalah sabda Rasulullah *
kepada Utsman,

'l*";.isy,
.L

'Jika engkau mernbeli maka minblah untuk ditakar apabila

engkau menjual maka tal<arlah. "(HR.Al Baihaqi)-

Perkataan Jabir dari riwayat hnu Az-Zubair menyebutkan,

'Jikt3 gril ./ ritI

i d *t rlL ii'r Jb ar J;, ,#
,eqt U:, ryGUl

6z,?
.o tor, | ,z ,

'6;''t^)'LWS
"Rasulullah $ melarang jual beli *"L""; sampai berlaku

dua sia'padan5n. I sha'penjual dan 1 sfra'pembeli."

Hadits-hadits tersebut menguatkan pemisahan antara

makanan yang merupakan sebagai tanggungan atau &immah.

Kategori ini fidak cukup dengan menyerahterimakan saja. Antara

A-g AH tt;'tjl
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makanan yang telah ditentukan (mubWan) sehingga cukup begifu

saja. Akan tetapi Sunnah lebih pantas untuk diikuti. Selain itu,

karena telah dilmatkan oleh Uma yang dipaparkan dalam
pembicaraan hnu Abdil Bar. Padahal Sunnah ifu pada dasamya

tidak membutuhkan dukungan atau banfuan dari lainnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam makanan, maka ditetapkan
pula pada mata uang berdasarkan qiyas.

Dari sini jelas bahwa yang rajih adalah rusaknya serah

terima yang disebutkan dalam masalah ini. Dalam cabang yang

disebutkan sebelum dari penulis Al Ba5nn menyebutkan tentang

penjualan 1 dinar dengan 1 dinar. Transaksi ifu terlaksana a.rkup

dengan serah terima. Akad batal 5rag tidak ditakar dan ditimbang.

Wallahu a'lam.

Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali apa yang telah

diketengahkan tentang penjualan 1 dinar dengan 1 dinar dalam

perbedaan yang disebutkan sampai tercapai fujuan dari masalah

ini, inqn Allah.

Cabang: Berdasarkan cabang ini, apabila kita mengatakan

sebagaimana yang di-shahih*an oleh penulis At-Tbhdzib dan Ar-
Rafi'i menyebutkan bahwa akad Udak batal jika terjadi demikian.

Berdasarkan takaran ini, maka apabila kedua barangnya sama,

maka hansaksi tersebut shahih. Tapi kalau keluar dan bertambah

sehingga terjadi perbedaan yang disebutkan pada dasar masalah

ini, maka berdasarkan pendapat shahih mengenai perbedaan ifu,
jelas bahwa akad dan serah terimanya batal. Berdasarkan

pendapat lan shahih dan hak pilihannya ditetapkan.

Apabila kita berpendapat yang lain, yakni mengatakan batal

hukumnya, maka tidak ada perbedaan mengenai hal ifu apakah

224 ll Auoir r'SyuahAlMuhadzdzab



keduanya ditakar setelah hansaksi sehingga keluar dengan takaran

yang sama atau ada tambahan. Al Qadhi Husain dan penulis lf-
Tatimmah menyatakan pendapat lain yang menimbulkan

perbedaan dengan pendapat sebelumnya. Dia mengatakan,

apabila kedua belah pihak menyerahterimakan barang tanpa

ditimbang kemudian kedua ditakar setelah berpisah kedua pihak.

Jika hasil yang keluar bahwa keduanya berbeda, maka apakah hal

ih-r dibolehkan dalam takamn yang sama atau tidak. Mengenai hal

ini ada dua pendapat.

Penulis At-Tatimmah, mengatakan ada dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika kita mengatakan tidak boleh maka

untuk makna yang mana? Masalah ini juga mengandung dua arti.

Pertama, kedua objek yang ditransaksikan be6eda dan

terdapat kaitan serah terima barang pada keduanp. Bab ini

termasuk bab riba.

Kedua, karena ada tambahan pada salah sahr gantinya,

apabila keduanya keluar dan sama. Seandainya kita mengatakan

keduanya keluar berbeda maka boleh dan disini lebih diutamakan.

Kalau kita mengatakan tidak dibolehkan maka disini ada dua

pandangan berdasarkan dua makna. Jika kita mengatakan,

maknanya disini adanla ketergantungan tidak boleh. Apabila kita

mengatakan pendapat 5nng kedua boleh. Al Qadhi merr@utkan

bahwa kedua pendapat tersebut adalah apabila keduarSTa keluar

dan hasilnya berbeda sebelum kedua belah pihak berpisah. Ini

akan membangun dua makna ini. Tidak ada penambahan atas apa

yang telah dipaparkan kecuali susunan pandangan png tepat.

Wallahu a'lam.
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C.abang: Al Qadhi Husain berkata, "Apabila dua

tumpukan barang diketahui dan kadamya sama."

Jika seseorang berkata kepada sahabat, "Aku menjual

fumpukan ini denganmu dengan fumpukan yang ada padamu ini",
maka bansaksi ini dibolehkan.

Menurutku, dalam kondisi serah terima seperti ini Udak

memerlukan takaran- Tetapi hukum serah terimanlta seperti

hukum barang yang tidak ditimbang, karena tidak ada syarat pada

takarannya. Takaran itu dis5aratkan pada jual beli yang barangnya

ditakar- Aku tdak mengetahui adanya pertedaan pendapat dalam

kedua masalah ini bahwa disyaratkan takamn pada jual beli barang

lang ditakar. Tidak disyaratkan dalam jual beli 5nng tdak
ditimbang sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-
Tha1ryib. Jika seseorang membeli tanpa ditimbang maka tidak
hanrs ditakar hal ini dinyatakan berdasarkan ijma. Yang disebutkan

AI Qadhi Husain dari masalah jelas tidak ada permasalahannya.

Dinukil dari AsySyafi'i dalam ldtab Al Umm dan sanadnya

sampai kepada Thawus bahwa makruh menjual fumpukan
makanan dengan fumpukan makanan yang tidak diketahui
takarannya, atau diketahui takaran salah safunya, tidak diketahui
takaran png lainnln, atau diketahui takamnnya semua, antara

safu dengan lainnya. Thawus berkata, "Tidak sah, kecrrali jika yang

ditakar dengan yang ditakar dilakukan secarl langsung,"

Dari sini dapat diartikan bahwa Thawus berpendapat tidak
boleh atau dilarang dalam benfuk transaksi png disebutkan.

Sehingga perkataan Al Qadhi Husain hanrs diartkan dengan

bahun dua tumpukan barang Snng diketahui dari kedua

barang png menjadi objek bansaksi.
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Seandainya setiap barang tersebut diketahui ukurannya oleh

penjualnya saja, maka pembahasan yang tersebut telah disebutkan

mengenai dua dinar. Keempat kondisi tersebut yang telah

dipaparkan mengenai 2 dinar berlaku pada dua benh.rk tumpukan

barang tanpa ada pertedaan.

Cabang: Apabila ada yang berkata, "Aku menjual

tumpukan barang ini dengan takaran yang ada pada hrmpukan

barangmu", maka bansaksi ini sah. Hal ini seperti png ditegaskan

oleh Al Qadhi, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i. Selain itu, Al

Qadhi menambahkan bahwa mestinya ada tambahan ungkapan

kaitan bi kaitin(setakar dengan yang setakar)-

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Ada ulama fihh Asy-Syafi'i yang

menyebutkan bahwa sebuah kansaksi dinilai fidak sah apabila

seseorang mengatakan, 'Aku jual 1 sha' dati barang

ini'. Karena barang yang ditukar dengan tumpukan yang sedikit itu

tidak berteda. Menunrtku, hal itu tidak lagi diragukan, karena tidak

ada perbedaan antara harga yang dibayar secara funai atau pun

dari yang sema@m.'

Menurutku (As-Subki), dPo yang ditegaskan oleh Al

Qadhi, Al Mutawalli dan fu-Rafi'i dapat diartikan apabila 2

fumpukan bamng tersebut diketahui ukurannya, maka tidak bisa

dipandang seperti yang diisyaratkannya. Tapi jika dinyatakan

dapat dilakukan pada barang yang tidak diketahui ukurannya,

maka itu berarti mereka menyatakan sikap diam atas pendapat

tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat masyhur

yang terdapat dalam kitab Al Muhadzdzab. Mereka hanya

menyebutkan dalam bab pembahasannya saja. Jika tidak sudah

barang tentu yang dikatakan hnu fu-Rif'ah seputar pentakhrijan

akan dipakai. Sebab tidak ada perbedaan antara uang dan lainnya,
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juga tidak ada perbedaan antara tumpukan ifu adalah barang atau
harga.

Jika ini terbukti shahih, maka Ar-Rafi'i berkata, "Kalau
kedua belah pihak yang melakukan tuansaksi masih berada di
majelis dan keduanya saling serah terima, maka akad tersebut
dinilai sempuma. Tapi jika kedua menyerahterimakannya dan
berpisah sebelum barang ditakar, maka apa !,ang disebutkan dalam
dua pendapat ulama fikih AsSrSyafi'i tersebut hanp A[ah Fng
mengetahui. Dari semua contoh permasalahan tersebut, misalnya
seseorang mengatakan, aku menjual potongan emas ini dengan
beratrya sesuai dengan dinarmu. Atau menjual bejana perak yang

sesuai dengan perak yang ada di tanganmu, maka hukumnya sah."
Ini iuga disebutkan dalam krtab At-Tahdzih

Cabang yang Berkaitan dengan Takaran

Ibnu Abu Ad-Dam berkata, "Jika seseorang membeli
sesuafu yang ditakar, kemudian barang tersebut ditakar dengan
barang yang jenisnya tidak ditakar tersebut, maka hukumnya tidak
boleh. Misalnya seseorang membeli 100 srla'makanan, kemudian
ditakar dengan qafizmaka serah terimanya dinilai tidak sempuma.
Jika seseorang membeli barang berupa makanan tersebut
kemudian ditakar dengan menggunakan mangkuk 5nng jumlahnya

l/4 qafrz, mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy
Syafi'i, selama ul<tran srSa'ditakar dengan mud juga mengandung
dua pendapat.'

Cabang: Jika seseorang menjual 1 sia'fumpukan barang
dengan I shal maka dibolehkan. Dia berkata dalam Al lbanah dan
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AtTatimmah. Mangenai hal ini juga dibahas sebelumnya. Jika

kedua barang diketahui 2 shal maka transaksi itu shahih. Kalau

barangnya udak diketahui ukurannya mengenai hal ini terdapat

perbedaan pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qaffal

yang diisyaratkan oleh hnu Ar-Rif'ah sebelumnya. Wallahu a'lam.

Aslrsyirazi berkata: Jika seseoftmg membeli
sefumpuk makanan ditukar dengan sefumpuk sya'ir
yans ditakar dengan ditakar, dan ternyiata keduanya

sarna beratnya, maka hukum jual belinya dibolehkan-
Dalam kasus pada salah safu dari kedua barang tersebut
ada kelebihan, maka apabila pemitik barang rela
dengan kelebihan tersebut dan menyerahkan kelebihan
disebutkan dalam akad, maka pihak yang lain hanrs

menerimanya. Karena ifu adalah akad kepemilikan
secara keseluruhan. Jika pemilik tumpukan barang yang
takarannya kurang dari tumpukan barang yang berlebih
maka akad tersebut dinyatakan sah. Jika kedua belah
pihak fidak diterima maka jual beli batal. Karena kedua

belah pihak menjual tumpukan barangnya harus sesuai

dengan yang diberikan patnemya. Sedangkan datam

contoh tersebut fidak sarna, sehingga akadqn batal.

Penjelasan:

Apabila seseorang menjual sefumpuk barang dengan

sefumpuk barang yang tidak sejenis takarannya, maka jual belinya

dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat dan ini jelas. Jika

kedua barangnya memiliki kelebihan, maka menunrt Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib, penulis (Asy-Syirazi), Al Mahamili, Ibnu Ash-
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Shabbagh, Ar-Rqyani dan lainnya, sumbangan lnng diberikan
pemilik fumpukan barang yang berlebih dengan tambahan tersebut

dibolehkan.

Penulis (Asy-Syirazi) dan ulama yang mengikutinya berkata,
"Contoh akad yang terakhir harus diterima, dan illat'tya
sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Illatnya disebutkan

secara jelas atau sharih sehingga semuanya dimiliki berdasarkan

akad. Selain ifu, akad juga menyebutkan semuanya sebagaimana

yang ditegaskan dan tidak hanya sekali. Walaupun demikian, tapi
tujuan dan maksudnya dalam kedua contoh tersebut terla,r,ratkan."

Sedangkan penjual tumpukan barang ]rang kedua

sebagaimana !/ang disebutkan dalam akad bahwa ukuran
sarna dengan tumpukan lainnSa dan q,rarat tersebut

telah berlalu. Syarat yang telah berlalu tidak dapat memsak akad.

Karena hak pilih atau khiyar tetap berlaku dan ketertukaan atau
toleransi antar kedua belah pihak memberikan maksud lain pada

akad sehingga jatuhlah hak pilihnya. Inilah makna yang disebutkan

oleh penulis (Asy-Syirazi).

Pihak yang bertransaksi dapat memiliki semua yang

dihansaksikan berdasarkan akad. Tapi yang harus dibedakan

adalah masalah barang dalam benfuk uang karena terdapat
perbedaan pendapat tentang kewajiban meneriman5a. Misalnya

apabila penjual meninggalkan haknya unfuk pembeli buah-buahan
yang bercampur, maka semua yang ditinggalkan dalam kedua

contoh tersebut merupakan milik si penjual. Dengan demikian,

semua yang ada pada kedua masalah tersebut, apabila kita
mengatakan harus diterima berarti kita memaksanya unfuk
menerima yang bukan miliknya. Berbeda halnya dengan masalah
yang kami sebutkan disini. Wallahu a'lam.

7gO ll l roi*u'SyarahAl Muhodzdzab



Apabila temyata yang bersangkutan menolaknya dan

pemilik hrmpukan barang yang la.rang rela mengambil bagiannya

dari tumpukan barang yang berlebih maka jual belinya dibolehkan

sebagaimana hukum yang disebutkan sebelumnya. Tapi jika

keduanya menolak maka jual belinya batal antara keduanya dan

bukan karena unsur riba. Akan tetapi karena setiap orang dari

mereka berdua menjual tumpukan barangnya dengan semua

barang milik patremya. Padahal keduanya salna dalam ukurannya.

Apabila kedua barang memiliki kelebihan dan kedua pihak

menolak maka jual belinya wajib dibatalkan. Inilah ilkt yar$

disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-ThaSyib dan penulis (Asy

syirazi). Apa Snng diketengahkan sebelumnya tadi menetapkan

bagi kedua pihak yang bertransaksi masing-masing mempunyai

hak pilihan yang lain. Apabila salah dari mereka membatalkan jual

beli, maka jual beli batal. Tapi apabila bersilmkuh untuk tetap

meminta barang dan keduanya bertengkar maka batal juga jual

belinya sebagaimana rusaknya jual beli ketika pihak pembeli dan

penjual saling menYangkal-

Penulis At-Tahdzib mengatakan bahwa apabila kedua

barangnya temyata hasilnya bertambah, maka mengenai kondisi

ini ada dua pendapat. Pertama, akad tersebut boleh. Apabila kita

membolehkannla maka penambahannya tidak merurpakan objek

barang yang dijual, maka bagi pembeli hak pilihan. Beginilah yang

dikatakan oleh penulis At-Tahdzib. Pendapat ini sesuai dengan apa

yang dikatakannya ketika berbicara tentang kasus apabila

seseorang berkata, 'Aku meniual hrmpukan barang ini dengan 10

dirham", maka setiap sha'-nya senilai 1 dirham, dan aku

mentakhrijnya dengan hasil yang berbeda.

Ar-Rafi'i mengutarakan dengan ungkapan yang rumit, dia

berkata, "Apabila yang bersangkutan membeli seh.rmpuk hinthah
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dengan setumpuk stm'ir, L sha'dengan 1 shal atau 2 sha] maka
hukumnya sebagaimana halnya jika kedua barang tersebut adalah
safu jenis."

Berdasarkan pemyataan diatas, maka apabila kedua barang
temyata keluamya sama ukurannya, maka jual belinya sah. Tapi
kalau keluamya temyata berbeda yang mengharuskan untuk
dibagi-bagikan, maka berdasarkan kedua pendapat yang
sebelumnya mengenai sahr jenis barang dipandang harus
dibatalkan. Alasannya karena adanya penambahan dalam safu
jenis. Kemungkinan besar maksudnya adalah yang dikatakan oleh
penulis At-Tahdzib tentang dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i.
Penulis ini menukil secara keseluruhan sebagaimana yang
disebutkan dari penulis At-Tahdzib.

Yakni jika seseorang mengatakan, aku menjual sefumpuk
barang ini dengan harga 10 sepuluh dirham, unfuk I sha'
harganya 1 dirham, maka dalam hal ini ada dua pendapat.
Pendapat yang paling shahih adalah menunrt penulis At-Tahdzib
yang menyatakan bahwa akad ini batal. Karena dengan begifu
yang bersangkutan menjual barang seluruh fumpukan barang
dengan harga 10 dirham dengan syamt setiap srla' fumpukan
tersebut dengan harga 1 dirham. Penyafuan antara kedua masalah
ini ketika adanya penambahan dan pengurangan adalah perkara
yang mustahil. Inilah hasilnya disini.

Selain ifu, Udak tampak adanya pertedaannya antara
berupa hutang yang diketahui jumlahn5ra atau hutang berupa
tanggung ja',mb {dzimmahl, tidak pula antara yang berupa uang
atau tidak. Illat ini yang dijadikan oleh penulis At-Tahdzib sebagai
illat pembatalann5ra. Selain ifu, ini juga merupal<an illat hukum
yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan Al Qadhi Abu Ath-
Thayyib tentang pembatalan. Yang sehamsnya ada pembedaan
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antara yang menyebutkan keseluruhan pada syarat atau tentang

perincian harga, maka ketika keluar sebagai rincian harga seperti

ungkapan, "aku jual tumpukan barang ini kepadamu dengan

tumpukan ini setiap I sha'dengan 7 sha'barangmu", maka ini

merupakan rincian harga barang dan transaksi semakin meniadi

semakin banyak. Dengan begitu pembicaraan disini mengandung

dua akad yang berbeda. Salah satunya adalah semakin banyaknya

total pembelian, dan kedua adalah adanya rincian yang semakin

banyak sehingga mernbuat akad batal, sebagaimana yang

dikatakan penulis At-Tahdzib.

Jika barang temyata keluar sesuai sSnrat, seperti dalam

ungkapan, "aku jual kepadamu tumpukan barang ini" dimana

kedua barangnya misalnya 10 sha', maka disini mengarah

pendapat yang dikatakan oleh penulis (Asy-syirazi) dan Al Qadhi

Abu Ath-Thay!/rb. Karena disini hanya mempakan transaksi yang

mengandung syarat. Terkadang berbeda. Sehingga ielaslah hak

pilih sebagaimana yang disebutkan. Hal ini juga 5nng ditegaskan

oleh An-Nawawi sesuai dengan yang dapat dari Ar-Rafi'i. sehingga

dinukil sebagaimana penulis dan Al Qadhi dari mayoritas ulama

fikih AsySyafi'i.

Syarat yang disebutkan dapat membatalkan akad antara

kedua belah pihak ketika teriadi perselisihan, urnpamanya apabila

seseorang membeli buah dan tidak meggambil buah tersebut

sampai terdapat buah yang lain sehingga teriadi percampuran

tidak ada perbedaan antara salah satu pendapat jika kedua pihak

saling dengki maka hakim memutuskan jual beliq;a batal'

Cabangt Permasalahan ini telah disebutkan oleh Al Qadhi

ketika membahas beberapa permasalahan sebelumnya dengan

ungkapan mutlak. Penyebutan masalah ini secara spesifik disini
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dan mengiringnya dalam makna jenis yang berbeda, ketika
seseorang berkata, "Aku menjual tumpukan barang ini dengan

ditukar dengan fumpukan barang darimu ini dengan LO qafiz',
maka akadnya dibolehkan. Namun setelah dikeluarkan temyata
bukan 10 tapi 11, apakah akadnya boleh atau tidak? Mengenai hal
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, berdasarkan isyarat

dan ungkapan yang disebutkan.

Jika kita mengatakan, tidak sah maka tidak ada

pembicaraan mengenai ini. Kalau kita berpendapat, akadnya sah

dalam 1O qafiz maka untuk siapakah bagian tambahan yang ada?

Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, bagian tambahan ifu milik pembeli karena kami
menggunakan pengisyaratan yang ditunjukkan.

Kedua, bagian tambahan ifu milik penjual. Karena pembeli

telah menyerahkan barang yang disebutkan dalam akad.

Apabila kita mengatakan bahwa penambahan tersebut milik
pembeli maka apakah ditetapkan untuk penjual hak pilih dalam
pembatalan akad atau tdak?

Pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah udak.

Karena adanya kesalahan dan kesemberonoan dari safu sisi

penakaran, di sisi lain pihak yang bersangkutan memiliki hak pilih.

Jika kita mengatakan bahwa penambahan tersebut untuk
penjual, maka apakah bagi pembeli juga diberikan hak pilih?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

zhahir.

Pertatna, pembeli diberi hak pilih. Karena tidak diserahkan

kepadanya seluruh fumpukan barang.
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Kdua, pembeli tidak diberi hak pilih. Alasannya karena

yang bersanglmtan menyerahkan kepadanya sebagaimana yang

ditegaskan dalam akad yakni t0 qafrz.

Tapi jika temyata keluar 9 qafiz, maka mengenai

keabsahan akad ini ada dua pendapat. Jika kita mengatakan, sah,

ditetapkan bagi pembeli hak pilih dalam pembatalan akad tapi

tidak untuk penjual. Apabila batal tidak ada pembicaraan tentang

ini. Tapi kalau kita membolehkan, maka bagaimana dibolehkan?

Mengenai hal ini ada dua pendapat. Perbma, adanya bagian dari

harga. Kdua, diberikan seluruh harga. Ini adalah pendapat Al

Qadhi Husain. Wallahu a'lam.

Cabang: Pemahaman pemyataan yang disebutkan oleh

Asy-Syafi'i yang disebutkan. Redaksi "adanya hak pilih yang

disebutkan tentang berlmrangnya barang dalam hal fidak adanya

riba" ini menunjukkan bahwa apabila seseorang menjual sefumpuk

yang tidak sejenis, baik berupa makanan atau pun dirham, atau

yang tidak ditakar, kemudian keluar salah sahrnya lanrang, maka

hukumnya sah dan hak pilih diberikan. Hal ini berteda dengan

yang disampaikan oleh penulis At-Tahdzib tentang pembatalan

akadnya. Apabila dia berkata, "Aku menjual hrmpukan ini dengan

10 dirham, kemudian temyrata kurang atau malah lebih. Wallahu

a'lan.

Cabang: Apabila seseorang menjual bejana perak dengan

1 dinar, beratnya 100 dinar, maka kedua hal ini berbeda. Jika

temyata timbangannya tidak sampai 100 dan hanya 90, Ar-

Ruyyani mengatakan dalam Al Bahr, "Pembeli diberikan hak pilih.

Apabila temyata lebih, maka tidak ada hak pith baginya dan
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apakah penjual mempunyai hak pilih? Jika dia berkata,
"Menurutku, timbangannya 100, kalau dia temyata menipu
pembeli, padahal dia mengetahuinya, maka tidak ada hak pilih.
Jika dia berkata jujur, maka ini mengandung dua pendapat ulama
fikih Asy-Syafi'i. Apabila dia menjualnya dan mengabarkan bahwa
timbangannya 100, tidak berdasarkan jalan syarat sehingga kalau
bertambah atau berkurang tidak ada hak pilih.

AsySyirazi berkata: Kesamaan berat barang yang
ditimbang dan ditakar dilakulmn dengan takaran atau
timbangan penduduk Hijaz. Hd ini seperti lpng
ditegaskan dalam riwayat, bahwa Nabi # bersabda,

k ,yt ilg'itr;tri ,*"*ir ,y( J* j6j' 'Talrann itu
adalah takannnya penduduk Madinah dan Timbangan
itu adalah timbangan pendtduk Makl<ah-"

Penjelasan:

Hadits yang disebutkan dari riwayat Abu Daud dan An-
Nasa'i dan lafazh Abu Daud sebagai berikut:

.*#t,yf J,Sri$j' 3'k$f orl:;t
"Timbangan itu adalah timbangan penduduk Makkah dan

bkann adalah bkaran penduduk Madinah.'

l-afazh An-Nasa' i sebagai berikut:
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.k bi p"::

"Takaran ifu berdasarkan takaran penduduk'*'*'*
timbangan berdasarkan timbangan penduduk Makl<ah' "

Diriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin umar bin Al

Khaththab Radhiyallahu Anhu, dari Nabi $'
Abu Daud menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal

sanad dan matan haditsnya. Adapun sanad, ada yang mengatakan,

dari hnu Abbas dari Nabi $. Ini tidak menimbulkan konsekuensi

yang berarti, sebab bagaimanapun dia adalah seorang sahabat

Rasulullah $. Matan hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang

disebutkan dari hadits sufuan, dari Hanzhalah, dari Thawus, dari

hnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Dari Al walid bin

Muslim, dari Hanzhalah, dia berkata,

.k Jt ,)fr*Jt u)
"Timbangan Madinah dan bkann Maklah''

Abu Daud juga berkata, "Perbedaan pendapat juga terdapat

seputar matannya dalam hadits Malik bin Dinar, dari Atha" dari

Nabi g."rzo

lzo 16 u6u1u1, pengujamn 5nng disebutkan oleh Abu Daud. Batrun diriuayratkan Al

Farbawi, Abu Daud, a*i s"6pn aan keduanya menyetujui atau sepakat mengenai

matan haditsnya. Abu Ahmaimengatakan dari lbnu Abbas. Sebagaimana Ibnu Umar

arr*.v.tr.* "urt 
ru wahd bin Musilm dari Hanzhalah, dia berkata, "Timbngan

Madinah dan bkamn Makt<ah.'Perbeiaan pendapat dalam hal rzud dalam hadits

Malik bin Dinar dari Atha' dari Nabi $. Al Allamah $pmsul Haq Al Azhim Abadi

dalam kitab Aunul Ma'bud dan Nailul Authar mengatakanr hadits tersebut adalah dalil

menyatakan tentang perbedaan pendapat mengenai takaran itu menggtrnakan takaran
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Ini juga disebutkan oleh Abu Ubaidah, dan dia berkata,

"Hadits ini adalah dasar dari segala sesuafu. Takaran dan

timbangan disebutkan orang-oftmg biasanya milik penduduk

Makkah dan Madinah. Walaupun sebenamya setiap daerah itu

berbeda-beda."

Al Khaththabi berkata kepadaku, "Hadits ini berbicara

tentang sebagian orang-orang dan terdapat perbedaan dalam

penalsuilann5a."

Ada yang beranggapan bahwa dengan hadits ini Nabi $
menginginkan pengubahan alat timbangan, ithl dan takaran-

takaran lainnya, sehingga dibuatlah standar timbangan menunrt

timbangan penduduk Makkah. Menurut syariat, ini ada hukum bagi

manusia png harus digunakan ketika mereka berselisih.

Sebagian mereka ada yang menduga bahun dengan

timbangan ihr lebih tepat, atau dengan takaran ifu lebih besar.

Perselisihan itu diduga bahwa yang diharuskan adalah yang lebih

kecil daripada yang lebih besar.

Madinah. Dan ke{ika tetjadi perbedaan atau perselisihan juga dahm hal timbangan
rrnka yang digunakan adalah timbangan Makkah. Adapun ukuran timbangan Makkah
Ibnu Hazrn mengatakan, perlu pernbahasan mengenai hal ini sehingga dapat diketahui

dan dibedakan. Sap mendapatkan dia mengatakan, dinar ernas di Makkah dan
timbangannya delapan puluh dua keping. Dan tiga persepuluh kepins- Satu rithl ihl
adalah serahrs dtra puluh delapan dirham. Satu dirham png disebutkan. Al Mundzari
mengatakan, "Hadis diriwayatkan oleh An Nasa'i. dalam riwalpt Abu Daud

menyebutkan dari lbnu Umar dalam satu riwayat disebutkan. Timbangan Madinah dan
takamn Makkah-" SaSa berkata, "Hadis Thawus dari lbnu Umar, penynrsun kitab atau
Al Muallif tidak berkomentar, begitu juga dengan Al Mundzari. Juga diriwaptkan oleh
N Bazar da di-bshhih dari ibnu Hibban dan Darulquthni sampai perkataannya,
"Para muhaddis berkata, "Riwayat ini dari jalan Sufipn At Tsauri, dari Han*ralah, dari
Thawus, dari Ibnu Umar dan ini riwayat yang paling shahih. Dan diriwalatkan oleh
Dan:lquthni dari jalan Abu Ahmad A Zubairi dari Sufi7an, dari Hanzhalah, dari Thawus,
dari hnu Abbas, diriunyatkan dari jalan Abu Na'im, dari Hanzhalah, dari Salim ganti

Thawus dari hnu Abbas, dia berkata, "Abu Ahmad salah."
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Al Khaththabi berkata, "lni adalah penahdlan yang rusak

dan keluar dari pem5ntaan mayoritas f,rquhu. Karena kalau ada

yang mengakui takamn seseorang atau Srang lain atau L nthl

kurma atau lainnSa, dan temyata kedua belah pihak berbeda

pendapat dalam ukuran takaran dan ithlnya. maka keduanya

harus dibawa kepada urf atauahr kebiasaan daerah tersebut. Salah

satu pihak tidak diharuskan memberikan rithl Makkah atau pun

takaran Madinah. Demikian halnya apabila seseorang

meminjamkan 10 takaran gandum atau sya'A, yang berlaku hanya

satu takaran yang diketahui ukurannya. Dalam hal ini keduanya

dibawa dengan takaran tersebut. Apabila terdapat takaran-takaran

yang berbeda, kemudian dia meminjamkan 10 tal6ran, tapi tidak

ditentukan takarannlp dengan sifat yang lebih terperinci dan

membedakannya dengan yang lain, maka dalam hal ini jual beli

salamnya rusak dan hanrs uang yang telah diberikan harus

dikembalikan.

Hadits ini berbicara tentang jenis yang disebutkan yang

berhubungan dengan ketetapan hukum s5nriat yang berkaitan

dengan hak Allah dan bukan yang biasa dilakukan orang-omng

dalam jual beli dan interal<si sosial mereka.

Redalsi "dan timbangan adalah timbangan

Makkah,, makzudnlp adalah, takaran ernas dan perak se@ra

khusus dan bukan selunrh timbangan. ArtinSn bahwa timbangan

yang berkaitan dengan zakat uang dan bukan menurut penduduk

Makkah yakni dirham Islam 5ang netal diantam ada yang 10 dinar

yang senilaiT mibqaL Jika seseorang memiliki 200 dirham maka

dia sudah harus dikeluarkan zakahrya. Hal itu karena dirham-

dirham ifu berbeda timbangannya di sebagian negeri dan tempat.

Diantaranya ada png Al Baghli, Ath-Thibri, Al Khuwarizmi dan

lainnya.
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Jenis emas Al Baghli senilai S ewr7d21 y*g merupakan

mata uang penduduk Makkah dan beratrya lumayan menurut
mereka. Sedangkan penduduk kota Makkah menggunakan
transaksi dengan dirham ketika Rasnulhh * k" tempat mereka.

Dalil mengenai hal ini adalah berdasarkan pendapat Aisyah g
tentang kisah Barirah, dia berkata, 'Jika engkau mau, maka aku
akan menghitungnp unfuk rnerd<a." [.alu Rasulullah #

menggunakan timbangan dan menjadikan

timbangan standar adalah timbangan penduduk Makkah dan tidak

timbangan yang berbedabeda di bertagai negeri.

Al Khaththabi membahas secarzr mendetail tentang
peng[lunaan dirham dan penggunaanqp. Dia berkata, "Yang

dikatakan dalam pengujaran, 'Takaran adalah takarannya orang

Madinah' maksudnSn adalah 1 sha' lnng berkaitan dengan

ka,rnjiban kafarat, maka harus dikehrarkan sedekah fithrahnya.
Ukurannya adalah nafkah yang dilalnrkan dengan standar ukuran
png disebutkan. Sedangkan orar{sorrrg memiliki 2 sha'yang
berbeda.

I sha' penduduk Hijaz sama derrgan 5 ritht dan 1/3 Al
Iraqi. I sha'ahli bait sebagaimana yang disebutkan oleh para

pernimpin Syiah adalah 9 rithl dan 1/3- Pa:dapat ini dinisbatkan

kepada Ja'far bin Muhammad. L sla'perduduk Irak adalah 8 rithl,
yakni srla'orang-orcrng yang berhafi png digunakan di pasar-

pasar.

Ketika Khalid bin Abdullah Al Qsri diangkat menjadi
gubemur Irak, dia menggandakan nihi fukar I sha'hingga menjadi

16 rithl. Ketika sampai pada bab muamalat, kami menggiring Al
Iraqi pada ukuran sha' yang dikenal menunrt penduduk negeri

r2t Dawaniq adalah b€rtuk jamak dan htiT- 1 hniS= 0,496 gmm. Lih. MuJam
hgtrah Al Fuqaha', enhi: Daniq.
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setempat. Begifu pula penduduk setiap daerah dan negeri

menggunakan uang sesuai dengan kebiasaan mereka. Ketika

syariat dan hukumnya datang maka digunakan srla'Madinuh yu.,g

disebutkan dalam hadits dan ini pula menunrtlm. Wallahu a'lam.

Ini adalah akhir dari perkataan Al Khaththabi. Begitu pula

yang dikatakan hnu Ma'in dalam Syarh Al Muhadzdza4 "lnilah

yang disebutkan oleh Syaikh yang membutqhkan penalv,rilan,

sebab tidak ada perbedaan pendapat seputar persamaan atau

kesetaraan yang Udak terbatas dalam takaran dengan takamn

Madinah dan tdak pula persamaan atau timbangan yang

digunakan dengan timbangan Makkah untuk barangbarang yang

ditmbang dan barang-barang yang ditakar di berbagai daerah.

Bahkan dengan takaran manapun yang sesuai dengan kebiasaan

yang diketahui kesamaan timbangann5n maka dibolehkan lual

belinya. Yakni jika tdak menggunakan timbangan Makkah atau

takaran Madinah."

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Al Haramain,

"Tidak ada perbedaan pendapat mengenai alat takar penduduk

Madinah dan timbangan Makkah."

Ulama pensyarah Al Muhadzdzab dan ulama fihh Asy-

syafi,i berkata, "Bukan berarti udak ditakar kectlali dengan

menggunakan alat takar Madinah. ndak pula berarti bahua tidak

ditimbang dengan timbangan Makkah. Maksud dari riwapt

tersebut adalah sebagai timbangan Makkah dan Madinah menjadi

rujukan barang yang ditimbang atau ditakar. Semua makanan asal

tempatrya adalah Hijaz. Pada masa Rasulullah $ barang yang

ditakar seperti burr, syali kurma, gamln, fub dan baqila-"

Mengenai kedua macam makanan ini penulis N Istiqsha'

berkata, "standar dan ukuran yang disunakan adalah lrang

semisalnya yakni dengan takaran. Setiap asalnya adalah timbangan
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Hijaz seperti emas, perak dan sebagainln. Penyebutan yang
semisal ifu diukur dengan timbangan."

Dalam bab;ual beli kredit dalam kitab l/ [Jmm, Asy-Syafi'i
berkata, "Asalnya adalah dari timbangan dan setiap yang ditakar
maka asalnya adalah takaran. Yang diketahui orang-orang yang
baru adalah yang baru dibuat dan berbeda dengan timbangan dan
takaran tersebut maka ditolak dan harus sesuai aslinya."

Ulama fikih AsySyafi'i sepakat berdasar{<an yang dikatakan
oleh Asy-Spfi'i, bahwa apabila orang-orang membuat penemuan
baru maka tidak ada pertentangan dan perbedaan pendapat dalam
hal ini.

Syaikh Abu Hamid, penulis (Aqrsyirazi) dan ulama lainnya
berargumen dengan hadits yang disebutkan dulur-n kitab ini. Selain
itu, Al Ibnu Ash-Shabbagh dan Ibnu Abu Ashrun menjadikannya
sebagai hujjah dari segi makna, bahwa setiap yang ditakar pada
zaman Rasulullah $ diharamkan apabila temyata barang lebih dari
takaran. Begitu pula dengan yang ditimbang, tidak boleh barang
yang ditimbang dengan menggunakan alat yang lain. Walaupun
hadits tersebut tidak disebutkan kecuali kota Makkah dan Madinah,
maka tidak ada pertedaan bahwa tidak hanya dikhususkan kedua
tempat itu saja tapi bahkan di Hijaz. Hal ini disebutkan Asy-$nfi'i
dan ulama fikih AsySSnfi'i. Penulis Al hlnn dan Ismail Al Khudri
pensyarah kitab Al Muhadzdzab menerangkan. Mereka
mengatakan Makkah dan kalangan lnng mengatakan kedua
tempat tersebut.

Penulis Al lqtisha ' juga berpendapat seperti 5rang dikatakan
oleh syaikh Abu Hamid, Al Maharnili dan lainnya, Dia
menyebutkan takaran dan timbangan salah safunya berdasarkan
penegasan yang disebutkan di setiap daerah dengan yang tidak
disebutkan di tempat lainnya. Atas dasar ittr, hadits tersebut
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disebutkan menggunakan dua ungkapan, yaitu riwayat yang

bersumber dari Abu Daud yang menyebutkan, J*t k i:i

FgS, " Timbangan Makkah dan takann Madinah-" Dalam

riwayat lain, ik J*) **"Jt iit "Timbangan Madinah dan

bkaran Makkah."

Mengenai hal ini telah disebutkan juga makna yang senada

yang disampaikan oleh Syaikh Abu Hamid, dia berkata, "Hal udak

berbeda dengan yang dilakukan di masa Rasulullah ,$p di dua

tempat tersebut. Apabila barang tersebut adalah barang-barang

yang ditakar biasanya, maka harus menggunakan takaran, begitu

pula dengan yang ditimbang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan

oleh Al Mahamili dalam masalah bahwa yang disebutkan dalam

syariat secara mutlak dan tidak ada batas tertentu dalam syarat

tidak pula dari segi bahasa. Semua dikembalikan kepada urf dan

kebiasaan. Yang lebih utama adalah adat atau kebiasaan yang

dilakukan ketika masa Rasulullah $. Metode inilah yang lebih

utama. Pendapat yang zhahir dari perkataannSa' lnng
menyebutkan bahwa timbangan adalah timbangan penduduk

Makkah, yakni sesuai dengan timbangan-

Perlu diketahui bahwa dalam perkataan penulis (AqrSylrazi)

mengartikan bahwa semuanya ditakar dengan takaran Hijaz, tapi

yang dianggap yang bisa membuat ukuran sarna' Ketika dua

barang berupa makanan salna ukuran takamnnlra, atau takaran

apa pun, lalu diketahui kesamaan keduanya dengan takaran Hiiaz.

Artinya apabila ditakar dengan alat takar tersebut kedua barang

sarna beratnya. Begifu pula jika disamakan anbra dua barang ]lang

ditimbang dengan alat timbang manapun, kemudian diketahui

bahwa keduanya ketika ditimbang dengan alat timbang I*w
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temyata hasilnya sarna beratrya, maka dalam hal ini merupakan

sisi pembenaran perkataan penulis (Asyr-Syirazi).

Ini artinya bahwa penafian kerusakan barang yang ditakar

ketika ditimbang dan barang yang ditimbang diketahui dengan

takaran. Jika Anda ingin mengemukakan pertanyaan satu kali,

maka semestinya redaksi "dengan takaran Hljaz dan

timbangannya" berdasarkan redaksi, "ditakar dan ditimbang"

seakan-akan dia berkata, "L)kuran persamaan yang disebutkan

dalam pasal sebelumnya adalah persamaan dalam takaran unfuk

barang yang ditakar dan petsamaan timbangan barang yang

ditimbang. Yakni bamng 5nng ditakar di Hijaz atau yang ditimbang

di daerah tersebut."

Barang yang tidak ditakar di Hijaz dan Udak pula ditimbang,

akan dibahas . Yang menguatkan pendapat ini adalah

kalau maksudnya adalah ukuran persamaan dengan alat takar

Hijaz dan diumbang untuk barang Snng ditakar dan ditimbang

secara muflak, maka ungkapannya yang menyebutkan, "jika unhrk

barang yang tidak ada asalnya di Hijaz baik dalam takaran atau

pun timbangan" kurang tepat-

Imam Al Haramain membolehkan menggiring makna hadits

ini kepada dua kemungkinan, yaitu: Perbrna, yang dikatakan oleh

Al Khaththabi. Kdua, kesamaan takaran lang umum berlaku di
Madinah dan kesamaan timbangan yang urnurn berlaku di
Makkah. Dengan demikian pembicaraan tentang adat kebiasaan

keluar dari pembahasan ini.

Menunrtku (As-Subki), kedua kemungkinan diatas

mungkin saja terjadi. Apa yang dikatakan oleh Al Khaththabi lebih

dekat dengan pembangunan kaidah-kaidah syariat. Penyebutan Al
Khaththabi tentang bamng-barang yang disebutkan tdak
seharusnya, bahkan merupakan dari permasalahan ryariat yang

zM ll .U Aoj*u'SyoahAl Muhad&qb



harus diketengahkan dalam setiap ukuran yang ditakar atau pun

ditimbang. Diantaranya adalah yang ditakar dan ditimbang dari

barang ribawi, ukurannya adalah yang disahkan dalam dalildalil

Syaikh. Maksudnya harus diukur dengan ukuran takaran dan

timbangan di Hijaz. Sedangkan barang yang ditakar dengan alat

takar dan barang yang ditimbang dengan timbangan telah

dijelaskan dalilnya dalam pasal sebelumnya.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa rahasia di balik hadits

ini adalah penduduk Makkah adalah pam pedagang atau pelaku

bisnis, dan diantara mereka banyak 5rang ka5a, sedangkan

penduduk Madinah adalah pemilik pertanian kurma dan mereka

biasa menggunakan takaran lal kail.

Pemyataan Syaikh tentang takaran dan timbangan

penduduk Hijaz yakni di zaman Nabi $ dijadikan sebagai tolok

ukur dalam timbangan ini. Sedangkan kebiasaan baru yang ada di

Hijaz di masa selain masa Rasulullah # tidak dapat diiadikan

sebagai tolok ukur sebagaimana yang disepakati oleh ulama.

Hal ini telah dipaparkan dalam perkataan AsySyafi'i dan

ditegaskan oleh ulama fikih AsySyafi'i.

Imam Al Haramain berkata, "Jika ukuran takaran disafukan

sementara pada masalah Rasulullah # hul itu belum pemah teriadi

dan ketika ifu berlaku kesamaan, maka pandangan yang tegas

menyebutkan bahwa hukumnya boleh untuk menjaga kesamaan

dan kesetaraan uluran timbangan dan takaran- Karena Nabi $
tidak pemah menyebutkan dalam hadits kecuali takaran mutlak

untuk barang yang ditakar dan tidak menenfukan alat takam5ra-"

Menurutku (As-Subki), apa yang dikatakan oleh Imam

Al Haramain mempakan pendapat yang benar dan tdak

diragukan. Jika Anda merenungi apa yang telah dipaparkan
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tentang penlamaan ukuran menunjukkan tentang kesafuan semua

takaran sebagaimana Snng ditegaskan tadi. Pahamilah hal tersebut

karena itulah yang dimaksudkan. Maksudnya bukanlah benda-

benda atau alat ifu sendiri. Maka apabila kita menakar 1 sha'
menggunakan sia'Madinah dan kita mengetahui bahwa sria'sama

dengan 2 qadah Mesir, maka diketahui bahwa 1 sfia' sama

beratrya dengan 2 qadah. Hal ini tidak diragukan lagi.

Begrtu pula apabila kita menimbang 1 dirham dengan 1

dirham menggunakan timbangan beberapa daerah dan temyata

sarna, maka diketahui bahwa sama beratrya di semua

alat timbangan apabila semuanya alatrya benar.

Imam Al Haramain berkata, "Para imam kita (madzhab

AqlSyafi'i) berijma bahr,rn apabila dirham dijual dengan dirham

maka hasilnya akan sama di semua timbangan. Dengan begihr

maka jual belinya sah, walaupun tdak diketahui apa yang

dikandung setiap alat tersebut."

Imam Al Haramain juga berkata, "lnilah yang aku sebutkan

tentang takaran lnng diberlakukan tentang takaran dengan

semisalnya. Hal ini telah diceritakan gurulo berkali-kali, dari Al

Qaffal. Pendapat yang zhahir menurut kami adalah hukumnya

boleh."

Menunrtlu (As-Subki), pendapat ini ditarjih oleh Imam

Al Haramain adalah pendapat 5nng rqjih menurut ulama fikih Asy
Syafi'i dan ditegaskan oleh sejumlah ulama seperti Al Qadhi Abu
Ath-Thalyib.

Begitu pula jika barang ditakar dengan timba, ember,

daunq, larrah (perrarild, jufnah, zambil yakni alat-alat unhrk

menakar. Hal ini dikatakan oleh Syaikh Abu Ath-Thayyib dan
penulis At-Tatimmah- Wallahu a'lam.
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Letak perbedaan pendapat Al Qaffal dalam masalah alat

takar adalah dalam masalah mangkuk besar, yang udak pemah

digunakan untuk menakar. Adapun mangkuk yang biasa

digunakan untuk menakar, kendatipun tidak pemah digunakan

ketika masa Rasulullah S, hukumnya boleh sebagaimana yang

ditegaskan oleh Al Qaffal dan Ibnu Abu Ad-Dam dalam Al Wasith.

Ar-Rafi'i berkata, "Menimbang menggunakan ath-thaynr

adalah alat timbang walaupun tidak ada asal katanya-"

Penyamaan berat dapat terlihat jelas dari adanya kesamaan

pada cabang alat timbang. Menimbang dengan menggunakan

qafriasitun(alat timbang semasanya) adalah timbangan-

Al Qaffal dan hnu Abu Ad-Dam berkata, "Ada alat timbang

yang menggunakan air, yaitu dengan meletakkan suafu benda di

ujungnya dan diukur dengan air dan kemudian dilihat ukuran

kedalamanryn. Akan tetapi alat timbang ini bukanlah alat timbang

yang disyariatkan dan tidak pula yang ada di kebiasaan atau urf
yang dikenal. Pendapat yang zhahir menyatakan bahwa tidak

boleh diubah dengan penambahan karena sarna dengan barang

ribawi."

An-Nawawi berkata, "Para ulama ma&hab Asy-Qnfi'i

menggantungkan penunaian musallam frh (obpk barang pada iual

beli salam) dan dalam masalah zakatrya kepada masalah bejana

yang sebagiannya terbuat dari emas dan sebagiannya dari perak."

An-Nawawi berkata, "Akan tetapi pertedaannya jelas. Ibnu

Ar-Rifah tidak berpendapat apa-apa dalam masalah timbangan

menggunakan hajyar karena tidak ada asal bahasanya. Wallahu

a'larn."

Kaidah ini disebutkan dalam pasal ini secara umuln. Hal ini

berguna untuk keenam barang ribawi yang disebutkan. Keenam
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barang ribawi tersebut adalah barang yang disebutkan dalam
pembahasan sebelumnya dalam hadits Ubadah. Dalam nash hadits
itu, disebutkan bahwa emas dan perak adalah dua barang yang

ditimbang. Adapun keempat barang sisanya ditakar. Mengenai
perinciannya dijelaskan oleh penulis At-Tatimmah dan lainnya

dalam pembahasan gram. Wallahu a'lam.

Cabang: Pendapat png berteda menurut kami dalam

masalah ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dinukil dari Abu
Hanifah bahwa keempat barang tersebut ditakar. Tidak bisa

dijadikan tolok ulanr dan standar semua takaran yang baru
ditemukan orang-oftmg dalam masalah ini. Sedanglon selain

keempat barang tersebut, maka yang menjadi tolok ukumya
adalah kebiasaan yang dikenal atau digunakan masyarakat di
daerah mereka. Adat atau kebiasaan orang-orang Hijaz bukanlah
sebagai tolok ukur, bukan pula karena faktor zarnan. Mengenai
pendapat ini ulama fikih Asy-Syafi'i menggunakan hadits yang

disebutkan tadi dan berdasarkan qiyas terhadap keenam barang
yang disebutkan dalam hadits. Jika terdapat kebiasaan yang

dilakukan orang-orang selain yang disebutkan maka tidak bisa
dijadikan tolok ukur dalam jual beli antar sebagian barang tersebut.

Cabang: Al Mawardi memasukkan beberapa barang
dalam kategori barang yang ditakar pada masa hidup Rasulullah

$. Diantaranya, biji-bijian, susu, kurma, dan kismis. Selain ifu,

Salim juga berasumsi yang sama. Hanya tentang duhn (minyak)

yang mendalam hukumnya yang akan dibicarakan dalam
pembahasan penjualan minyak wijen dengan minlak wijen (syari),

insya Allah. Dalam kesempatan ini aku telah disodorkan
pembahasan dari perkataan Al Khaththabi menyebutkan bahwa
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Ath-Thabari yang dikatakan dengan 4 dawaniq iht

adalah timbangan penduduk Makkah.

Menunrtku (As-Subki), berdasarkan hal ini maka sudah

seyogyanya semua yang ditegaskan oleh Syariat dalam masalah

zal<at dan yang tidak dizakati seperti yang telah dijelaskan. Dirham

sekarang ini nilainya 6 daoraniq sebagaimana yang disebutkan,

sedangkan saMa Nabi $: k ,fi i1 iyr *Timbangan itu

adatah timbangan tnng digunal<an oleh penduduk Makkah"

menafikan lainnSn yang terdapat pada masa itg. Pertan5aannya,

apakah yang terjadi setelah masa ifu berfungsi sebagai dulil yutg

menjadikan dirham ini sebagai tolok ukur 5rang netral dan standar

yang digunakan antara timbangan Makkah dengan daerah lainnya

yang berlaku pada masa Abdul Malik?

Oleh karena ihr, nisab dari dirhamdirham ini sekarangl22

adalah sebesar 100, 3 dan l/3. Ka,rnjibannSn adalah 3 dan 1/3'

Jika diukur dengan timbangan penduduk Makkah maka nilainfa

adalah 200 dan yang dikeluarkan sebanyak 5. Kalau memang

demfian, maka dirham-dirham campuran sekarang ini setiap dua

rafusnya wajib dikeluarkan zakat, karena ukuran ini ada kandungan

yang mumi. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa pendapat

yang dikemukakan oleh Al Khaththabi dari Abu ubaid, bahwa

mereka biasa bernansaksi menggunal<an ba?hlitnh daJn thibrigh

sebesar setengah untuk 100 baghl$nh dan thibnyah tersebut,

maka untuk setiap dua mtusnSa diwajibkan zakatrp-

Akan tetapi berdasarkan transaksi kami mengatakan bahwa

tidak cukup itu saja tapi harus diketahui dan png dikenal di

Makkah, itulah timbangan yang ditegaskan syariat. Timbangannya

khusus seperti yang disebutkan oleh Al l(haththabi ketika

122 yu1orl sernasa hidup pengarang kitab ini tepatrya pada Uhun ke8 Hijriyah.
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diketengahkan pada awal pembicaraannya, yang mengartikan

bahwa timbangan Makkah itu sesuai dengan timbangan sekarang.

Cabang: Barang yang ditakar dan barang yang ditimbang.

Emas dengan perak adalah dua barang yang ditimbang

berdasarkan nash. Gandum dan s5m'ir (gandum kasar)

ditakar menunrt nash. Begitu juga gram ditakar sesuai dalam nash

hadits tersebut. Walaupun para ulama fikih Asy-Syafi'i

mengecualikan kasus apabila emas dan perak dalam benfuk

potongan besar, maka harus ditimbang dan tidak ditakar. Semua

gnng berupa gram kurma dan dibawahnya adalah barang ditakar,

seperti lauz buah badam) dan anggur. Semua barang yang

diatasnya ditimbang berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh Al

Qadhi Husain.

Yang mengejutkan adalah bahwa Al Qadhi Husain sebelum

ifu mengatakan, bahwa buah lauz ditimbang. Alasannya adalah

karena buah ini dikeluarkan dari asalnya yang iqa ditimbang.

Adapun beras ditakar. Pendapat ini dikatakan oleh Ar-Rqyani.
Begitu pula dengan kismis dan simsim. Hal ini dikatakan oleh fu-
Rq4,rani dan lainnya.

Cabang: Al Mawardi dan penulis Al hhr dan lainn5n

berkata, "Apabila benfuk transaksinya sarna dengan makanan

yang ditakar dan ditimbang serta tidak ditambahkan dengan

sebagian barang lainnya, maka dapat diketahui dari keadaannya,

maka ketahuilah bahwa kesamaan yang dikandung dalamnya

dengan menggunakan takar. Mengenai hal ini ulama fikih Asy
Syafi'i berbeda pendapat tentang apakah dibolehkan jual beli

sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditimbang?"
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Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pqhn4 tidak boleh,

karena ini bertentangan dengan nash dan adanf perubahan u/
(kebiasaan). Kdua, boleh, karena timbangan ifu dalam nash sudah

tetap atau tsabit dengan menggunakan takaran. Hal ini karena

adanya kesesuaiannln sebagaimana yang diggnal6n pada takaran

Irak tsabit atau dengan takaran Hiiaz, lantaran karena kesamaan

yang dimiliki oleh kedua alat takar ini.

Adapun Snng dinukil dari fu-Ruglani dari ulama fikih Aqr
Syafi'i mengatakan bahwa transal$i itu tidak boleh karena tidak

ada dugaan bahwa ada selisih pada kedua barang tersebut-

Dugaan ifu seperti Snng sebenamya. Kemudian dinukil bersamaan

dengan yang dikatakan oleh Al Mawardi dan yang ditegaskan oleh

Al Qadhi Husain bahwa tidak boleh meniual hinthah dengan

hinilTah timbangan, baik adanp selisih dalam

takaran atau pun salna keduanya.

Penulis Adz-Dzakha? mengatakan ,ika terdapat pada

suahr kampung 5nng menjual makanan dengan cara ditimbang,

kemudian yang bersangkutan menjual sebagiannya dengan

sebagian 5nng lain, maka mengenai masalah ini ada dua pendapat-

Penulis Adz-Dal<ha? ini mengatakan pendapat yang

paling shahih adalah png men5ratakan pelarangan. Pemyataan ini

dinilai kurang baik. Bisa jadi yang dimaksdkan dalam perkataan

Al Mawardi mengenai dugaan jual beli dengan cara ditimbang.

Apabila barangqn temlnta berbeda beratrlp dalam takaran,

sehingga maksudnf tdaklah demikian. Perdapat 3nng zhahir

mengatakan tidak disebutkan kecuali apa lrang dikatakan oleh Al

Mawardi.

Al Majmu'SloahAI lutuludzdzab ll ,t,



Aslr-Syirazi berkata: Jika suatu barang tidak
memiliki asal-usulngra di Hijaz, baik dari segi takaran
atau pun timban[Frn, maka perlu dilihat terlebih dahulu;
Jika termasuk yang tidak mungkin ditakar, maka
dianggap sarna dalam hal timbangan- Karena fidak
mungkin menggunakan yang lain- Namun, jika suafu
barang termasuk barang yang mungkin ditakar maka
ada dua pendapat dalam hal ini.

Pertama, dinilai sama seperti barang yang serupa
atau mirip dengannya di Hijaz- Sehingga apabila
benrpa barang yang ditakar fidak boleh dijual beli
kecuali dengan takaran. Apabila barang

lrang ditimbang, maka tdak boleh memperjual
belikannSn kecuali juga dengan barang yang ditimbang-
Karena dasar atau asalnf adalah ditakar dan ditimbang
di Hljaz- Apabila tidak ada di l*jaz, maka
menggunakan caftr ditakar dan ditimbang seperti
barang-barang lnng mirip dan senrpa dengannya.

Kedua, diul$r dengan yang biasa digunakan
dalam jual beli di daerah tereebut. Karena daerah
tersebut lebih delat-

Penjelasan:

Redaksi "jika suafu barang" adalah, barang

5nng ditakar atau ditimbang ditemukan, maka penyelesaiannya

adalah hasilnya bahura objek penjualan yang dimakan, bisa berupa

barang yang ditakar atau pun ditimbang. Atas kedua barang ini,

ada kemungkinan mempunyai asal di Hijaz atau tidak. Bagian

wrtama, barang yang ditakar, atau ditimbang yang digunakan di

l
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Hijaz telah dibicarakan dalam pembahasan sebelumnya pada awal

pembahasan, bahwa takaran menjadi tolok ukur untuk barang-

barang yang ditakar dan diumbang.

Bagian kedua, barang yang ditakar atau ditimbang yang

tidak ada asalnya di Hiiaz. Inilah yang dimaksudkan dengan

potongan dalam pemyataan di atas. Perkataan penulis (Asf

Syrazi) kami sebutkan disini agar barang-barang yang

mengandung unsur riba menjadi safu pendapat, baik dalam

pendapat lama atau pun pendapat baru. Penyebutan dua bagian

akhir ini untuk membedakan antara yang memiliki dan yang tidak

memiliki asal di Hiiaz atau dua bagian unfuk membedakan antara

barang yang ditakar dan ditimbang dengan barang yang tidak

ditakar atau ditimbang.

Penjabaran masalah ini terdapat dalam pendapat baru Asy

Syafi'i. Pemyataannya itu menimbulkan pengertian bahwa maksud

pemyataannln adalah gambaran telah aku sebutkan di atas.

Sehingga dengan begitu tampak jelas bahwa perkataan Ibnu Yunus

dalam Syarhu At-Tanbih dari pendapat yang masyhur dalam

beberapa kitab menyatakan bahwa yang tidak ditakar atau yang

tidak ditimbang di Hijaz tidak mengalarni unsur ribawi dalam

pendapat lama. Sebaliknya dalam pendapat baru terdapat unsur

ribawi, tapi tidak seperti yang dikatakannya. Tidak pula

mengetengahkan ungkapannya. Yang terdapat dalam beberapa

kitab tersebut tidak ditemukan adanya syarat Hijaz yang di;adikan

sebagai tolok ukw takaran dan timbangan.

Barang yang ditakar atau ditimbang yang tidak memiliki

asal muasal di Hijaz, lantaran keberadaannlp di Hijaz baru setelah

masa Nabi $ atau karena berasal dari daemhdaerah lain dan

tidak terdapat di Hijaz, atau karena bisa dihkar atau tidak, maka

apa yang dipaparkan disini menurut pendapat kami, barang
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barang ini adalah barang-barang yang ditakar atau ditimb*g,
karena ini sah secara mutlak. Apabila yang benar hanya safu saja,

berarti salah safu dari dua perkara ini benar. Berkenaan dengan ini
ada dua permasalahan:

Masalah pertama: Apabila merupakan barang yang tidak
mungkin ditakar maka sebagaimana Srang ditegaskan oleh penulis
(AsySyirazi) dan pengikutnya. Karena tolok ukumya adalah
timbangan. Begifu pula menurut ulama fikih Khurasan seperti Al
Qadhi Husain, penulis At-Tatimmah, penulis Al Muhadzab dan
yang mengikuti mereka. Tanpa mernberikan lafazh atau ungkapan
kemungkinan atau tidak adanya kernungkinan. Akan tetapi mereka
menjadikan barang-barang yang ditakar dfual dengan cara
ditimbang.

Asal muasal dari ungkapan ini adalah ucapan Asy-Syaf i.
Sebab dalam kibtb Al Umm bab jima' yang dibolehkan oleh salaf
dan yang tidak dibolehkan, dia berkata, "seandainya dibolehkan
menakar yang berlawanan dengan barang yang ditakar sehingga
takaran tersebut bisa penuh atau tidak bisa penuh, maka takaran
tersebut tidak ada gunanya."

Hal ini pun ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dan penulis
At-Tatimmah berkenaan dengan barang 5nng lebih dari gram
kurma. Ini sesuai dengan pendapat AsySSrafi'i yang akan kami
sebutkan nanti insya Allah.

Mengenai masalah tersebut dinukil oleh Ar-Ruyyani dari Al
Qaffal. Yang dijadikan sebagai pembatas dan pemisah antara
barang yang berteda dan yang tidak berteda. Kemungkinan besar
yang dimaksudkan oleh penulis (ArySyirazi)juga demikian. Karena
seandainya tidak demikian, maka tidak ada keraguan bahwa semua
mereka lrang mengatakan dengan menggunakan timbangan
seperti ungkapan yang disampaikan oleh yang lain.
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Barang Snng lebih dari itu masuk dalam kategori pendapat

mereka. Sehingga benarlah apa yang dis€buean beberapa oftmg

diantara mereka, tenbng menggunakan timbangan pada bagian

yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Itu karena yang

bersangkutan mengambil zhahir ungkapan penulis (Aqrsyrazi)

yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga jelas

bahwa barang tersebut adalah ribawi lantaran makanan dan

timbangannya menjadi satu. Jika tidak terdapat di Hiiaz, maka ini

bukanlah syarat menunrt yang menganggapnya sebagai riba.

Sehingga haruslah ada standar atau tolok ukur mengenai

kesamaan atau kemiripan png ada- Sahr-safunya tolok ukur atau

standar yang digunakan adalah takaran dan timbangan. Namun

takaran disini tidak dimungkinkan sehingga harus menggunakan

timbangan dan inilah Snng disebutkan dalam pemyataan penulis

(Asy-Syirazi).

Perkataan ]lang menyebutkan, tdak mungkin benfuk

lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maksudnya

adalah batasan standar atau tolok ulnlr dalam takaran dan

timbangan serta ketidakmungkinan barang Snng ditakar. Sebab,

tidak adanya peluang selain ditimbang, bisa disebabkan karena

faktor tidak adaqn takaran atau takaran ada tapi tidak menjadi

ukuran. Inilah makna yang dimaksud dari perkataan "9rang

lainnya". Dia tidak berargumen bahwa harus ada patokan atau

ukuran standar untuk mengetahuinya. Sebab terkadang

perkataannya diambil dari awal pembahasan-

Alasan ini sangat jelas terlihat dari pemyataan yang

dikatakan oleh perrulis (Asysyirazi). Yang diungkapkan oleh Al

Qadhi Husain dan pengikutnya, tidak bisa diterima mereka karena

tidak dimungkinkannya takaran pada barang kurma yang lebih

sedikit. Oleh sebab itu, penulis At-Tatimmah mengemukakan
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alasan pendapat tersebut, bahwa tidak ada takamn di Hijaz yang

bisa menenfukan yang lebih besar dari kurma, dan juga ula,ran

timbangannSn sangat jauh serta banyak memiliki pertedaan.

Kedua makna ini mungkin dijadikan sebagai bagian dan satu illat
Yang perlu dicatat adalah, kalangan bahkan banyak kalangan atau

kelompok yang tidak menyebutkan bagian ini yang disebutkan oleh
penulis (Aslrsyirazi) di awal pembicaraann5n. Mereka hanln
manyebutkan perbedaan pendapat mengenai yang tdak ada

asalnya di Hijaz se@ra mutlak. Penyebutan mereka ifu diarfikan

dan dipaparkan dalam rincian pembahasan ini. Wallahu a'lam.

Cabang: Samin, kismis, madu dan gula ditimbang

berdasarkan nash AsySyafi'i. Mengenai hal ini juga akan dibahas

perbedaan pendapat yang kami sebutkan dalam paparan penulis

(AsSrsyirazi) mengenai permasalahan tersebut, insya Allah.

Cabang: Ia seperti kaidah barang lnng ditakar dan

ditimbang. Asy-Syaf i berkata dalam kitabnya Al Umm pada bab

iual beli salam bahwa barang yang ditakar bisa dijual dengan

takaran dan timbangan. Jual beli salaf 5nng dipakai oleh manusia

dalam pemiagaan ada dua dasar pokok. Yang pertama apabila

ulnrran barangnp ada 5rang lebih kecil sementara jenis barangnya

sma, maka dimungkinkan untuk dijual dengan takaran. Tapi
apabila barangnya terdiri dari safu jenis dengan ukuran yang sama,

maka tidak termasuk barang yang dijual dengan takaran. Dasar

yang pertama ini sudah detail dan jelas termasuk kategori barang

pemiagaan yang dijual dengan takaran dilihat dari qung kaki,

badan sampai kepala. Namun apabila terjadi sesuatu pada sisinya,

maka dilarang uurfuk menawarkan kakinya saja, meskipun

barangn5ra terdiri dari safu jenis yang sama.
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Karena ifu, kita dapat berargumen bahwa bat+nk orang

yang meninggalkan takarannp oleh karena pengertian ini. Dalam

jual beli salaf ini tidak boleh menggunakan takaran. Yang mirip

dengan pengertian ini adalah barang Snng perbedaannla sangat

besar meskip.rr tergolong safu jenis seperti buah delima, bmh

apel, mentimun dan terong, setrta berbagai ienis buah lainnSn

dengan sifat yang telah digambarkan tadi. Unhrk barangbarang ini

tdak boleh melakukan iual beli salaf dengan menggurnakan

taloran, walaupun p€rfual dan perrbeli sama-sama ridha-

Barang png dibolehkan dalam iual b€|i salam adalah

barang yang kecil dan seienis meskipun uhranntB tdak persis

sarrra, semisal anggur. Yang l€bih kecil dari ihi adalah buah sesama

dan sejenisnp png diboletrkan unhrk dirual dengan menggunakan

taloran. Sedangkan barangbarang lpng telah disebutkan tadi,

tidak boleh diiual dengan talGran tapi hanrs dengan timbangan.

Sampai disini pendapat Asy$nfi'i srdah sangat jelas,

semoga Allah merahmatingra, tentang barangbarang yang dijLlal

dengan takaran dan barangbarang yang diiual dengan timbangan.

Pendapat ini ada saksinya seperti yang disampaikan oleh Al Qadhi

Husain dan penulis At-Tatimmah agar pendapat AqrslBfi'i tadi

disusun dengan pendapat penulis ini.

Ar-Ruyyani mencontohkan barang yang seienis dengan

rantingranting pohon dan potongan-potongan kayu !,ang

diiadikan obt. Wallahu a'lam.

Ar-Rugnni mengatakan bahwa pelepah pohon diiual

dengan timbangan karena barang ifu ada yang berbentuk pecahan

atau pun potongan Slang tidak mungkin untuk diiual dengan

taloran.
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Masalah kedua' Apabila barang pemiagaan bisa dijual

dengan takaran, maka barang tersebut juga bisa dijual dengan

timbangan. Inilah yang digambarkan oleh AsySyaf i tentang

masalah ini, yaitu barang yang bisa dijual dengan takaran dan

timbangan sekaligus. lantas atas dasar apa penyamaan keduanya?

Penulis ini, berikut syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thaylnb,

Al Mahamili Ash-Shabbagh dan Ar-Ru54;ani dalam kitab Al
hhn Al Juriani dan ulama lainnya menyebutkan dua pendapat

pokok yang ditulis oleh penulis ini.

Yang pertama terkenal dengan metode Imk. Metode ini

dibenarkan oleh hnu Abi Ashnrn, dan dikuatkan juga oleh AI

Muqdisi dalam kitabnya $nrhul Mifbh.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ini berdasarkan

tulisan AsySpfi'i dalam bab sangsi perturuan, juga berdasarkan

pada sesuafu yang paling mirip dan belum ditenfukan hukumnya

oleh para sahabat, dan juga berdasarkan pada anggapan orang

Arab bahwa sesuahr yang mereka anggap baik bisa dijadikan

solusi, dan sesuafu yang dianggap jelek oleh mereka adalah

hamm, sedangkan sesuafu yang masih belum diketahui kondisinya

mereka akan menolaknya, berdasarkan pada sesuafu yang paling

dekat sebagai penyamaan terhadapnya. Karena referensi yang

digunakan dalam berbagai unsan didasarkan pada prinsip dasar

yang paling mirip.

Dalam menghukumi sesuatu hendaknya dikembalikan pada

prinsip dasar yang paling mirip dengannya. Yang dimaksudkan

oleh penulis ini dengan argumennya bahwa referensi tentang

permasalahan ini dikembalikan kepada Hijaz, atau pada

pembahasan hadits terdahulu. Apabila ditetapkan referensinya

kembali ke Hijaz meskipun tidak ada dasamya, maka masalah-

masalah yang dianggap mirip bisa dipakai sebagai referensi

zsg ll n uoi-u'Sltah Al Muhadzdzab



hukum. Tetapi kalau dianggap berasal dari safu negara tertentu

akan menghilangkan referensi secara keseh-mrhan.

Pendapat kedua yaitu kembali pada kebiasaan. Ar-Rafi'i

mengatakan bahwa dia lebih mirip. Menurut Al Ghazali, dia lebih

dipahami dan sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Al

Jurjani dan Al Mawardi yang menjadikan letak pertedaan

didalamnya tanpa didasarkan pada kebiasaan, atau pada kebiasaan

yang mirip.

Penulis Al Wafi mengatakan bahwa orang yang

mengkatqorikan kebiasaan dan bukan kemiripan barangkali

membandingkan antara sangsi perturuan dengan permasalahan

kita, bahwa faktor jauh tetap dipakai dalam sangsi perturuan

dengan dalil keuajiban membayar kambing bagi grang membunuh

merpati, dan apa yang diminum sekali teguk saia dan

mengeluarkan suara tanpa jeda dikembalikan pada tingkat

kemiripan yang paling rendah. Yang berteda dengan masalah kita

bahwa prinslp dasar yang berlaku adalah kebiasaan bukan

kemiripan. ndakkah Anda melihat anggur termasuk barang yang

ditakar, meskipun lebih tepat untuk ditimbang? Dalam hal ini

ikufilah kebiasaan, begitu iuga halnya dengan barang yang

dikategorikan mirip tetapi tidak mempunyai dasar yang kuat untuk

dijadikan rujukan.

Pendapat para penulis berteda dengan pendapat ini,

penulis ini serta para pengikutnya, juga Imam Al Haramain serta

penulis At-Tahdibmengatakan, negeri tempat menjual-

Ar-Rafi'i mengatakan, ini adalah pendapat yang lebih baik

dan yang diutamakan dalam l$tab Al Muharrur. hnu Abi Ashrun

mengatakan, apabila berbeda pendapat dengan kebiasaan maka

diambil yang biasa.
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AI Mawardi berpendapat, kebiasaan para penenfu wakfu di
sebagian besar negeri, dan memastikannya, apabila sama atau pun
hilang maka ada empat sebab.

Al Qadhi Abu Ath-Thalvib dan hnu Ash-Shabbagh dari
kalangan ulama fikih lrak, serta Qadhi Husain dari kalangan ulama

fikih Khurasan berpendapat, menunrt kebiasaan yang berlaku di
negara ifu. Mereka juga mengatakan bahwa apabila berbeda maka

sebagiannya ditakar dan sebagian 5nng lain di timbang serta

dihukumi dengan yang lebih banyak.

Mutawalli menambahkan, apabila berhalangan unfuk
kembali pada kebiasaan karena adaqn pertedaan -aku tidak tahu
mana kebiasaan yang paling dominan-, maka dikembalikan pada

sesuahr 3png lebih dekat sebagai penlnmaan. Ibnu Ash-Shabbagh
juga menyebutkan sebuah pembahasan tapi dari pendapatrya

sendiri.

Sedangkan tentang komentar Al Bandaniji, Abu Hamid
mengatakan bahwa biasanya manusia sesuai dengan tempatrya
dan tidak membatasinya. Sedangkan tentang komentar Sulaim, dia
mengatakan bahwa di tempat kejadiannya. Ini tentunya bukan
perbedaan makna. Hal ini mungkin digiring pada makna tersebut

dan mengarahkan pemyataan penulis pada sesuafu lnng sama.

Dengan demihan, tidak ada yang tersisa dari perbedaan kecuali

antara pendapat penulis dan pendapat Al Qadhi 1nng dalam hal ini
dibagi menjadi dua pendapat. Penulis Al hhrjuga menceritakan

keduan5n tanpa penisbatan. Akhimp, karni mendapatkan 3
pendapat ulama fikih dalam masalah ini. Di sejumlah kitab-kitab
ulama fikih Irak, yang ditemukan hanya hal ini. Mereka tidak
menceritakan tentang masalah ini kecuali hanya safu pendapat,

dan tidak cukup untuk dikolaborasikan dan dibandingkan. Dia
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berbicara dalam tiaptiap bagan keclali penulis ini sebagaimana

yang aku ketahui sekarang.

Dalam masalah ini ada berbagai pendapat lain yang

diceritakan oleh Al Mawardi dari ulama fikih lrak, dan Al Far:rani,

Al Qadhi Husain, dan syaikh Abu Muhammad dan lainnya dari

kalangan ulama fikih Khurasan. Pendapt keemp\ yang menjadi

standar adalah takaran karena hampir semua nash ]13ng

disebutkan menyinggung tentang barang yang ditakar. Bahkan

semua makanan 5nng disebutkan menggunakan nash barang yang

ditakar. Pendapt kelima, memakai timbangan karena sahran berat

ini lebih khusus. Pendapt keenam, memilih antara kedua

pendapat di atas. Ketiga hal ini diceritakan oleh Al Mawardi, Al

Qadhi Husain, dan sYaikh Abu Hamid-

Imam Al Haramain menukil dari gurunya tentang perrdapat

ulama yang memberikan pilihan tadi. Namun dia menilai pendapat

tersebut terlalu jauh karena dia tidak mempunyai sikap seperti

lainnya. Pendapat kefujuh, apabila suatu barang mr.grorl dari alam

yang diketahui, maka dia harus diperlakukan seperti benhrk

asalnya. Atas dasar ini minyak wijen termasuk barang yang ditakar

mengikuti bentuk asalryra. Minyak dari buah badam duual dengan

timbangan, dan cuka dengan timbangan- Perrdapat ini

dikemukakan oleh Al Qadhi Husain dan lainnp yang nanti akan

kami jelaskan kemudian. Sedangkan jus buah diiual dengan

takaran, hal ini dikatakan oleh syaikh Abu Muhammad dan

lainnya.

Ar-Ruyyani berkata dalam Al Bahn kismis termasuk bamng

yang ditakar. Pendapat ini dikatakan oleh syaikh Abu Muhammad

dan dikuatkan oleh Al Qadhi Husain serta penulis At-Tatimmah-

Imam Al Haramain menceritakan hal ini dari penulis At-Taqib,

dan juga Ash-shaidalani. Mereka menjadikan letak perbedaan
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kedalam apa yang tidak keluar dari dasar ketenfuan ynng sudah
diketahui.

Ar-Rafi'i berkata, "Diantara ulama ada yang
mengkhususkan perbedaan tersebut dengan sesuatu yang tidak
memiliki asal dan ukurannya tidak diketahui. Ada juga ulama yang
memutlakkannya. sebelumnya kami telah mengemukakan bahwa
pengkhususan Al Mawardi menimbulkan pertedaan pendapat
terhadap sesuafu yang fidak memiliki akar kebiasaan, atau
memiliki kebiasaan yang sama."

Sedangkan penulis Al Bahrmenggunakan metode lain dan
menjadikan dasar masalah ini menjadi dua pendapat, Fihr,
Pertana, mengambil standamya dari hal yang serupa. Kdua,
mengarnbil standamya dari kebiasaan di beberapa negara, seperti
yang dilakukan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thalyib. Kemudian dia
mengatakan bahwa apabila kita katakan bahwa yang pertama
sempa barang dengan barang yang ditakar dan ditimbang, maka
ada beberapa pendapat, itu adalah takaran, itu adalah timbangan,
dan itu adalah pilihan antara keduanya.

Apabila kami memilih pendapat yang kedua dan kebiasaan
manusia sarna dalam timbangan dan takaran, maka ada beberapa
pendapat, 5raifu adalah timbangan, ifu adalah takaran, ifu adalah
pilihan antara timbangan atau takaran, dan diukur mengikuti
bamng yang memiliki kemiripan.

Kemudian dia menyebutkan bahwa dua pendapat bahwa
standar ukurannta mengikuti asal barang tersebut atau dari
kebiasaan negara tempat transaksi jual beli. Ini adalah metode
yang berbeda di kebanlnkan kitab.

Ini adalah pendapat kedua selain yang ada di At Hawi. Dan
AI Bandaniji bahwa dia menceritakan dua pendapat menurut
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pendapat kami berdasarkan hal yang serupa, bahwa penyamaan

keduanya se@ra bersama-sama melihat pada dua pendapat yang

sebagiannya disampaikan oleh Ar-Ruyyani. lmam Al Haramain

membahas dari sudut pandangrrya, setelah dia menceribkan

pendapat yang membuatnya jauh dari Slurunya' dan bed<ah,

"Seandainya ada seseorang melarang pemberlalnran asal lual beli

karena rumitrya metode penyamaan, maka yang lebih baik adalah

pendapat guru."

Menurutku (As-Subki), hal ini udak berpenganrh pada

jual beli, karena barang ini termasuk yang ditakar dan ditimbang

kemudian dijual. Sedangkan mengenai pilihan terhadap talGran

atau pun timbangan, makzudnya bukan tidak ditakar atau pun

tidak ditimbang sebagaimana Spng kita katakan, akan tetapi

keduanya fidak boleh ditimbang sattr sarna lain berdasarkan

pendapat dari dua pendapat tadi. Karena ada sebab didalamnSn,

barang dagangan dilarang dengan syarat adanya kesenrpaan dalam

takaran dan timbangan. Tapi syarat ini fidak terpenuhi. Dlsini

berteda dengann5a dan keduanya memungkinkan, dengan adanya

ulama yang lebih mengutamakan pada kebiasaan, penyamaan dan

asal.

Perlu diketahui bahwa banyak yang mengenetoalisir

perbedaan ini sebagaimana yang kami sebutkan. Al Jatrzi

menjadikan letak perbedaan pada apa yang ditakar oleh sebagian

kaum dan diumbang oleh png lainnya. Yang disepakati oleh

orang-oEmg adalah yang tendiri dari takaran dan timbangan yang

merupakan asal pokok, seperti gula Madinuh yutg tidak memiliki

asal, tapi orang-omng sepakat untr"rk menimbangnya-

Menurutku (As-Subki), gula memang layak untuk

ditimbang apabila dihaluskan. sedangkan grla yutg besar menunrt

kaidah terdahulu juga disepakati untuk ditimbang-
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Cabang: Apabila ada barang pada zaman Rasulullah $
yang tidak diketahui apakah barang tersebut ditakar atau

ditimbang, maka hukumnya didasarkan pada realitas ketidak adaan

dasar hukum tersebut. Juga apabila pembahasan penulis

sebelumnya tidak mencakup permasalahan ini. Tentang hal ini

dikuatkan juga oleh Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib, Al Mawardi,

syaikh Abu Muhammad dan putranya, Imam Al Haramain, Al
Faurani, Al Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i serta ulama

lainnya. Begihr juga ketika diketahui bahwa barang tersebut

kadang ditakar dan kadang ditimbang, akan tetapi tidak diketahui

mana yang lebih dominan dari keduanya. Pendapat ini

diungkapkan oleh Ar-Rafi'i dan penulis Al Muhadzdab.

Cabang: Di dalam Al Muhadzda6 disebutkan bahwa

putih telur ditimbang bersama merahnya dalam safu timbangan,

meskipun ada kulitnya, tapi hal ini dilakukan untuk memberikan

kebenaran.

Cabang: AsySyafi'i berkata dalam Al Umm pada bab

kesepakatan ulama salaf dalam timbangan, bahwa tidak menjadi

masalah jual beli salaf dengan menggunakan timbangan meskipun

barang tersebut dijual dengan takaran. Tidak dijual dengan takaran

apabila bamng tersebut bukan dari safu jenis. Seperti minyak yang

cair meskipun pada zarnan Rasulullah # d- sesudahnya dijual

dengan menggunakan timbangan, maka tidak apa-apa minyak
tersebut diperjual belikan secara takaran. Meskipun barang

tersebut dijual secara takaran maka dibolehkan untuk menjualnya

secara timbangan. Seperti halnya juga minlpk samin dan madu

serta barang-bamng yang sejenis lainnya dari lauk pauk.
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Apabila ada orang yang bertanya, bagaimana sistem jual

belinya pada zaman Nabi $? Kita katakan bahwa Allah lebih

mengetahui. Sedangkan menumt yang kami ketahui tentang

penjual dan pembeli dalam masalah ini, apabila barangnya lebih

sedikit maka fiual se@ra takaran. Bukan dengan melihat

banyaknya barang yang dilual dengan timbangan juga bukan

karena ban5aknya hadits yang telah batpk kami sampaikan.

Dalam hal ini Umar bin Khaththab berkata, 'Tidak ada seorang

pun yang makan minyak samin selama masih dijual dengan

mangkok dan mangkok itu diharapkan diulilr dengan takaran."

Sampai di sini pendapat AsySyafi'i-

Redaksi "ada sebuah pendapat tentang beiana-bejana yang

diserupakan dengan takaran" menunrt Abu Ubaidah, ini adalah

perkataan Umar yang disampaikan pada Tahun Kelabu, bahwa

beliau makan roti dengan minyak samin lantas menepuk-nepuk

perutnya kemudian berkata, 'Tepuklah sesukamu dan ini akan

tetap menjadi kebiasaanmu selama minyak samin tetap dijual

dengan bejana." Hal ini menunjukkan bahwa asal dari jual beli

minyak samin adalah dengan menggunakan timbangan- Yang akr

pahami dari permasalahan ini adalah karena sedikitnya minFk

samin lantas dia dijual dengan bejana yang menunjukkan

timbangan.

Karena alasan inilah umar bin Khaththab melarang unhrk

memakannya. Hat ini menunjukkan kebalikan dari apa yang

dimaksud oleh As5rsyafi'i, keorali iika bejana-bejana ihl

merupakan nama dari takaran. Seperti yang diisyaratkan oleh dia

bahwa hal itu berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi

pada zaman sekarang, dan dia memberitahukan bahwa hal ifu

terjadi pada zamannya.
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Asy-Syirazi berkata: Apabila barangnya tidak bisa
ditakar dan ditimbang, maka kita katakan sesuai dengan
pendapat Asy-Syafi'i yang baru, bahwa hal itu
diharamkan dan mengandung unsur riba. Namun
apabila barang tersebut termasuk barang yang bisa
ditakar maka diperbolehkan untuk memperiual
belikannSp yang dalam hal ini ada beberapa pendapat.

Pertama, tidak boleh dijual kecuali dengan
takaran, karena dasarnya adalah sumber yang empat
yang sudah ada nashnSn ifu dan keempatryra termasuk
barang perniagaan yang ditakar. Maka wajib
mengembalilmnnlp ke asal.

Kedua, barang itu fidak boleh dijual kecuali
dengan timbangan, karena timbangan lebih menjamin.

Penjelasan:

Apabila barang dagangan dari bahan makanan yang tidak

bisa ditakar dan ditimbang -menurut kebiasaan- meskipun

barang ini sudah ditakar dan ditimbang tidak menurut kebiasaan,

hal ini masuk dalam unrtan bagian ketiga dan keempat dari

pembagian sebelumnya. Karena tidak ada pertedaan antara yang

kami tegaskan disini dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu

Yunus.

Sedangkan menunrt Al Imrani dalam kitab z4s-Sualtentang

apa yang terdapat dalam kitab l/ Muhadzdza6 terdapat kesulitan

ketika menjadikan masalah yang pertama lnng terdahulu tentang

barang pemiagaan yang dimakan, karena barang-barang tersebut

pada zaman Nabi S tidak ada di Hijaz. Yang kedua adalah yang

didalamnya kita syariatkan unfuk barang-barang yang dimakan
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yang ada pada zaman Nabi # di Hrjaz, dimana pada wakfu itu

belum biasa menggunakan takaran dan timbangan. Apa yang aku

sampaikan ini lebih baik dan lebih mencakup.

Apabila hal ihr diketahui maka kita mempunyai perbedaan

yang dikemukakan oleh penulis dalam pembahasan lBrlg pertama

dari bab ini, tentang berlakunya praktek riba pada beberapa jenis

barang seperti sa!rur-sa!ruran, sejenis mentimun, semangka, buah

delima, terong, mentimun, buah pala, dan beberapa buah-buahan

yang dijual dengan hihrngan. Sebagian ulama berpendapat, hal itu

menunrt kebiasaan orang-orang Timur, kalau tidak, maka buah

pala dan sejenis mentimun di negara kita dijual dengan timbangan.

Sedangkan terong dan sebagian besar sa! y-sa!ruran di negara lain

drjual dengan timbangan apabila kebiasaan yang umum belum

berlaku pada barang-barang ini-

Apabila kesepakatan 5nng bersifat khusus ini bertentangan

dengan kebiasaan yang umum, maka pendapat 5nng khusus ini

tidak diambil. Pendapat Asy-syafi'i yang lama menjelaskan bahwa

dalam transaksi ini Udak ada unsur riba, karena tidak bisa

ditenhrkan dengan takaran atau pun timbangan, dan disifulah letak

illatnya. Maka dari itu, dibolehkan melakukan transaksi jual beli

dengan barang-barang ini, baik dengan hihrngan, perkiraan, atau

pun berlebihan, hal itu udak menjadi masalah-

Apabila kta katakan bahwa dengan pendapat AsySSnfi'i

yang baru, ada dua pendapat yang kemudian disampaikan oleh

penulis dalam dua pembahasan, mengenai buah-buahan yang tidak

disimpan. Tentang dua pendapat ini dan tentang buah-buahan

yang disimpan setelah dikeringkan, Al Qadhi Husain menyebutkan

ada dua pendapat: Tidak boleh menjual kurma yang baru masak

dengan kurma basah yang sudah masak, natnun apabila sudah

dikeringkan ada dua pendapat, tapi karena hal itLr tidak diketahui
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standamya di dalam s5ariat maka akan dijelaskan kemudian. Tidak

boleh menjual satu dengan yang lainnya. Yang kita katakan boleh

adalah yang disandarkan pada pendapat hnu Juraij dan hnu Sarij.

Atas dasar ini, apabila barangnya tidak memungkinkan untuk

ditakar seperti mentimun, sayur-sa!ruran, semangka dan buah

delima.

Al Mawardi berkata: Buah pir yang besar, Al Jarjani

mengatakan, buah kol, buah saljam dan wortel. Al Qadhi Abu

Thayyib mengatakan bahwa barang-barang yang sejenis dengan itu

dfual dengan timbangan. Dikatakan oleh syaikh Abu Hamid dan

Al Qadhi Abu Ath-Tharyib, Al Mawardi, Al Mahamili, penulis,

hnu Ash-Shabbagh Ar-Rafi'i dan lainn5a. Apabila dari barang

yang bisa ditimbang semisal apel. Ini diungkapkan oleh Abu Ath-

Tha5yib dan hnu Shabbagh. Sedangkan buah tu, ffi dikatakan

oleh Ar-Rafi'i. Buah bidara dan buah anggur, seperti yang

dikatakan oleh Al Mawardi. Buah pir png kecil menurut syaikh

Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh, sesuai kriterianya ada dua

pendapat. Hal ini disampaikan juga oleh Abu Ali Ath-Thabari

dalam komentamya dari putra Abu Hurairah. Pendapat yang

paling shahih diantara keduanya adalah dijual dengan

menggunakan timbangan, karena lebih menampung rasa keadilan.

Pendapat ini yang dibenarkan oleh Al Jurjani dalam lf-
Tahrir dan As5rSyafi. Selain itu, pendapat ini dibenarkan juga oleh

Al Qadhi Abu Ath-Thalyib dan Al Ghazali dalam Al Basith setelah

menyebutkan barang yang ditakar dan tidak ditimbang. Ini apabila

tidak ada kulit'rya, sedangkan buah pala dan telur tidak boleh dijual

dalam satr-r timbangan dalam safu kriteria.

Dalam hal ini penulis At-Taqrib menjauhkan perbedaan

yang terdapat didalamnya, apabila barang tersebut dijual dengan

timbangan. Karena timbangan terhadap barang ifu tidak bisa
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. l-antas dia dan hnu Ash-Shabbagh mengatakan bahwa

ArySyafi'i menerangkan hal ini dalam kitab l/ Umm, dan kita

telah melihatrya di Al Umm pada bab menangguhkan penukaran,

lantas dia mengatakan setelah menegaskan pendapatrya yang

bam, bahwa terjadinya praktek riba pada barang yang bisa

dimakan yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, apabila dijual

dengan barang dari lenis yang sama. Oleh karena itu, kita tidak

boleh menjualnya dengan hitgngan kecuali ditimbang dengan berat

llang sama. Hal ini sebenamgra sudah ditulis grang bersrnber dari

pendapatrp di bagian lain dalam kitab ini. Ini adalah pendapat

AqfslBfi'i. sdanglon ularna yang menrbenarlennya adalah Al

@hi Abu Ath-Thayarib, Al Jariani dan Ar-Bafi'i-

Ar-Rafi'i berpendapat bahun tidak apa-apa mengambil dtra

pendapat menurut ulama fildh Asy$pfi'i meskipun dengan

hitungan yang tidak sarna. Ismail Al Khudhri dari slEikh Abi

Hamid mengatakan bahwa pendapat yans palins utama dari

kedua pendapat tersebut adalah takaran-

hnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila yang dikatakan

bahwa perkara yang cabang hams dikembalikan kepada yang asal

sesuai dengan hu}umn5a. Hukum asalnya adalah diharamkann5n

melebihkan dalam takaran, lalu bagaimana dalam hukum

cabangnya mengharamkan melebihkan dalam timbangan-"

Kami katalran, Katqori takamn dalam hal 1nng sudah ada

nashnln karena standar png meniadi kebiaman adalah taloran.

Hukum cabang l,ang dimasukkan dalam kategori ini hanrs

mengategorikan dengan hal senrpa yang dijadikan standar

menunrt kebiasaan, baik takaran atau lainryn. Yangpun

menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi $, olj:Jl U)S t 'Begitu

juga dengan timbangan."
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Kami sudah menerangkan bahwa timbangan bukan menjadi
sebab, yang tersisa hanya keinginan untuk menggunakan
timbangan terhadap barang-barang yang dimakan.

Perlu diketahui bahwa penulis (Asy-Syirazi) dalam kitab lf-
Tanbih menyebutkan perbedaan perihal jual beli dalam bagian ini,
yang dimaksud adalah pendapat Asy-Syafi'i yang baru. Di sini dia
menunjukkan seputar permasalahan standar. Dia menyebutkan
disini safu pendapat bahwa dalam konteks ini dia mengategorikan
takaran. Dia tdak menyebutkan di kitab At-Tanbih kecuali
timbangan saja. sesuai dengan perkataan penulis At wafr bahwa
dia adalah satu permasalahan dan dia menulis didalamnya dari
kumpulan pendapat para Penulis menjadi 3 sudut pandang.
Kemungkinan yang dimaksud dalam kitab At-Tanbih adalah
barang yang tidak mungkin unfuk ditakar lang merupakan bagian
pertama dari pendapat penulis tadi, seperti sayur-sa!ruran,
mentimun dan semangka. Selain ifu, dia hanya membahas dua
pendapat di dalamnya, yaifu:

Pertama, larangan memperjual belikan jenis buah-buahan
ini antara yang safu dengan lainnya.

Kdua, diperbolehkan apabila berat timbangannya sama.
sedangkan buah-buahan yang bisa ditakar dan ditimbang dia tidak
membahasnya di dalam At-Tanbih. Atau gpng dimaksudkan dalam
At-Tanbih adalah yang mencakup dua gambaran pifu bamng
yang mungkin untuk ditimbang dan yang tidak mungkin.

AsySyirazi juga berkata tentang keduan5a dalam safu
perkataan bahwa tdak boleh memperjualbelikannya antara yang
safu dengan yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwa
boleh menjualn5ra dengan timbangan, sedangkan yang tidak bisa
ditakar tidak boleh secara muflak.
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Menurut pendapat yang paling shahih, barang yang

mungkin bisa ditakar, tapi dia tidak berpendapat tentang jenis

barangnya, yang memang hanya dikhususkan pada salah safu

diantara dua gambaran tadi dan karena kelemahannya- Ketiga

an ini tercanfum dalam perkataannya, dan masing-

masing dari ketiganya tidak ada yang mengomentari - Wallahu

a'lam.

Selanjutn5a, Aslrsyirazi membenarkan perkataannya

sendiri dalam At-T?nbih kepada sebuah kelompok dan barangkali

dia memahami perbedaan dari yang dia maksudkan. sebagian dari

mereka menganggap asing pendapatrya yang mengatakan

dilamng secara mutlak. Hal ini terdapat di dua pendapatrya yang

akan nanti dibahas dalam Slprh Al Muhaddza4 !,artu tentang

buah-buahan yang tidak disimpan. Wallahu alam.

Sedangkan perkataan Asgrsyirazi dalam At-Tanbih

mencakrp seluruh buah-buahan yang disimpan. fuida telah

mengetahui bahwa Al Qadhi Husain telah membahas tentang jual

beli antara be6agai jenis buah-buahan yang kondisinya sudah

kering dalam dua pendapat menurut ulama fikih AsySyafi'i,

sebagaimana pembahasan perbedaan buah-buahan yang tidak

disimpan dalam l$ab Al Muhadzd"ab.

Cabang: Seseorang boleh menjual buah pala dengan buah

pala setelah dikupas kulitnya menurut madzhab AsSrSyafi'i- hnu
Kajj menceritakan bahwa jual beli buah pala tidak dibolehkan dan

dia menukilnya dari nash AsySyafi'i.

l-antas apa standamya pendapat yang pertama? Al

Bandaniji dalam Ta'liqah Abi Hamid, berkata: Aku berkata

padanya, "Tentang pala di jual dengan pala, menunrt referensiku
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ada dua pendapat menunrt ulama fikih AsySyafi'i, yaitu: Pertama,
dijual dengan timbangan. Kedua, dijual dengan takaran. Al Jurjani
dalam hal ini menceritakan dua pendapat menurut ulama fikih
As5rSyaf i juga, kemudian dia berkata dalam At-Tadzhib dan At-
Tatimmah, "Boleh menjual pala dengan pala dengan memakai
timbangan, dan kacang dengan kacang dengan menggunakan
takaran. Boleh juga menjual telur dengan telur bersama kulitrya
dengan menggunakan timbangan menurut madzhab AsySyafi'i."

Pendapat ini dikatakan juga oleh Ar-Rafi'i dan ulama
lainnp.

Menurutku (As-Subki), mengenai pala yang dijual
dengan timbangan lebih dekat dengan yang terdahulu dari
ketetapan tentang batas penjualan pada buah anggur. Redaksi
"kacang ditimbang dengan takaran", yang berbeda dari pendapat
terdahulu dari Al Qadhi Husain bahwa barang itu ditimbang. Akan
tetapi yang dikatakan oleh Al Baghawi lebih utama, bahwa dia
menjauhi dari takaran. Wallahu a'lam.

Kemudian Asy-Syafi'i menjelaskan dalam Al (Jmm pada
bab jual beli dengan sistem tempo, bahwa tidak boleh menjual
sebagian dengan sebagian lainnya. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila
barang yang dijual terdiri dari barang-barang 1rang tidak diketahui
isinya, seperti buah pala dan kacang, dimana png ditimbang
adalah isi didalamnya maka tidak boleh diperjual belikan antara
barang png safu dengan barang 5rang lainnya, baik dengan cara
penjumlahan, takaran atau pun timbangan, tapi apabila barangnya
berteda, maka tidak apa-apa. Meskipun yang dimakan fidak
kelihatan dan kulitnya belum dikupas serta berbeda ringan dan
bemtnya. Karena ini adalah sebuah transaksi jual beli sesuafu yang
Udak kelihatan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Apabila
dipecahkan dan isinya yang dimakan dikeluarkan maka tidak apa-
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apa dijual yang safu dengan lainnya, dari secara langsung dan dari

sahr jenis. Atau menggunakan takaran dengan takaran dan

timbangan dengan timbangan.

Sedangkan roti, tidak boleh di;ual antara yang satu dengan

lainnya, baik dengan penjumlahan, takaran atau pun dengan

timbangan- Dengan melihat keadaan roti tersebut, ada yang basah

dan ada yang kering yang secara otomatis timbangannya ada yang

akan berkurang. Asal jual beli roti ini adalah ditakar, maka tidak

baik kalau ditimbang. Karena kita fidak membolehkan iual beli

5nng berdasarkan timbangan kemudian diubah ke takamn-"

Dan dalam Al Muiamd dan Ta'lqi Abi Hamid menceritakan

dari AsySyafi'i, dia berpendapat tentang masalah sharf bahwa

buah pala tidak boleh diperjualbelikan dengan yang sejenisnya

dengan menggunakan takaran dan timbangan- Kemudian dia

berkata: Syaikh mengatakan bahwa pendapat ini jauh dari

pendapat madzhab AqrSyafi'i.

Ar-Rafi'i menceritakan dari hnu Kajj bahwa dia

menceritakan dari nash Aslr-Syafi'i bahwa jual beli ini udak

dibolehkan. Seakan-akan dia menunjuk pada nash yang disebutkan

tadi. Al Mawardi juga menceritakan tentang nash tersebut, dan dia

tidak menolak unhrk membolehkan.

Al Qadhi Husain iuga memperkuat bahwa dengan

mengupas kulitrya akan memperbagus isinya, kemudian disimpan

secara takaran, seperti halnya kurma yang dikeringkan. Kecuali

ada manfaat untuk mencegah dari kerusakan yang ada pada

rongganya. I-angkah pencegahan ini dilakukan dengan melihat

kulitnya yang nampak. Inti dari perkataan. sang Imam adalah

bahwa buah pala dan telur tidak bisa dijual dengan takaran dan

timbangan. Hal ini jauh dari dibolehkannya jual beli mentimun

dengan mentimun. Meskipun disebutkan bahwa pendapat yang
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paling shahih tentang jual beli mentimun adalah dilarang menurut
pendapat Asy-Syafi'i yang baru. Kemudian dia berkata: Berbagai
aliran telah sepakat unfuk melarang jual beli telur dengan telur dan
buah pala dengan buah pala dengan menggunakan timbangan.
Yang dimaksudkan disini adalah isi di dalamnya, dimana setelah

dikupas akan nampak perbedaannya dengan amat jelas. Tapi hal
ini tidak berlaku pada mentimun.

l-antas dia berkata: Penulis At-Taqrib menyebutkan tentang

telur dan buah pala ini, apabila barang ini diiual antara yang safu
dengan lainn5a dengan menggunakan timbangan, dia berkata, "lni
sangat jauh dari kebenaran."

Menurutku (AqrSyaf i), hal itu karena buah pala di
mayoritas negara dijual dengan hifungan atau jumlah, sedangkan

menjual buah pala dengan timbangan belum menpdi kebiasaan
yang biasa dilakukan, dan karena hal ini mertrpakan praktek ribawi
menurut pendapat AsySyafi'i yang bam, bukan yang lama. Syariat
belum menetapkan standar, maka larangan penjualannya antara
yang safu dengan yang lain lebih utama daripada buah mentimun
dari segi isinya yang tertutup.

Ar-Rqryani dalam Al Bahr menceritakan dari Al Qaffal
bahwa Udak boleh menjual buah pala dengan buah pala, dan buah
kacang dengan kacang, baik dengan hifungan atau pun dengan
timbangan, neunun jual belinya dibolehkan dengan takaran asalkan

tidak ada yang kurang. Ada yang mengatakan bahwa asalnya tidak
boleh karena gnng diinginkan adalah isinya.

Ar-Rr4ryani lanjut berkata: Yang benar adalah pendapat
yang pertama karena mengupas kulikrya adalah unfuk mengetahui
kualitas isinya. Pokok pembicaraan sebagian diantara mereka
adalah buah pala dan kacang, bahwa buah pala boleh dengan
hifungan sedangkan kacang dengan takaran.
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Cabang: Di Al lbanah disebutkan bahwa jual beli obat-

obatan dengan obat-obatan apabila tidak berbeda jauh takarannya,

maka dibolehkan menggunakan takaran. Apabila berbeda maka

sebaiknya menggunakan timbangan. Sedangkan adonan tidak

disahkan menjual adonan yang safu dengan adonan lainnya karena

campuran didalamnya tidak terlihat. Ini apabila dari sahr jenis.

Sedangkan Ar-Ru5yani dalam Al Bahr menetapkan bahwa boleh

menjual telur dengan telur dengan cara ditimbang. Dia berargumen

bahwa kondisi telur ketika ihr sudah dalam kondisi sempulna,

narnun apabila pecah maka tidak dibolehkan.

Catatan: Al Juriani berkata dalam At-Tahrir, "Tentang

barang yang tidak ditakar dan ditimbang dalam satu tempat maka

tidak boleh diperlualbelikan antara png safu dengan yang lain

menunrt salah safu dari dua pendapat, sedangkan pendapat

lainnp membolehkan dan inilah pendapat yarrg shahih."

Al Jurjani melihat bahwa apabila bamng tersebut tidak bisa

dijual dengan takaran maka dengan timbangan. Dari perkataannya

ini bisa ditarik bahwa perberlakuannya bukan takaran

dan timbangan yang di khususkan di Hijaz saja, akan tetapi berlaku

secarcr mutlak di semua tempat, dan inilah letak pendapat penulis

At-Tanbih tentang hal tersebut. Wallahu a'lam.

Para ulama fikih AqrSyafi'i mengemukakan perbedaan

antara pendapat AsySSafi'i yang lama dengan pendapatrya yang

bam, tentang makanan fng tidak ditakar dan ditimbang, yang

mana hal ini tidak ada keterangan yang jelas dari kebiasaan dan

syariat. Yang dimaksudkan disini adalah yang dia kemukakan

termasuk pendapat penulis (Asy-Syirazr) dan lainn5ra. Apabila Anda

merenung lebih dalam lagi tentang permamlahan ini, maka Anda

akan menemukan petrrnjuk. Tentang hal ini Abu Muhammad

AMussalam berkata dalam Al GhaSah, "Mengenai barang yang
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tidak ada dasamya dalam kebiasaan dan syariat, serta yang tidak

ada dasamya dalam kebiasaan apakah dengan takamn atau pun

dengan timbangan, menumt pendapat Asy-Syafi'i yang lama, fidak

termasuk ke dalam praktek ribawi. Barangkali sudah dapat

disimpulkan dari apa yang aku katakan ini, yang mana hal ini

menrpakan kesimpulan juga dari pendapat sang Imam di An-
Nihaph. Pendapat itu kemudian diambil oleh hnu Abdussalam.

Wallahu alan.

Aslrsyirazi berkata: Tentang barang yang
diharamkan di dalam riba, maka barang-baftIng ini tidak
boleh dijual yang satu dengan lainnya. Diantara safu
dari dua pengganti itu terdapat jenis lain yang secara
kualitas berbeda- Seperti menjual pakaian dan harga L
dirham dengan 2 dirham, atau t mud adonan dan 1

dirham dengan 2 dirham. Dua barang tersebut dijual
bukan dari safu jenis yang sama- Seperti 1 dinar Qasani
dan 1 dinar Saburi dengan 2 drnar Qasani atau 2 dinar
Saburi, atau 2 drnar funai dengan 2 dinar pinjaman-

Dalil tentang hal ini diriwalntkan oleh Fadhalah
bin Ubaid, dia berkata: Suafu ketika seseoftrng datang
menemui Rasulullah # dengan membawa kaltrng lpng
di dalamnya ada permata yang diikat dengan emas,
kemudian dijual kepada seseor.rng dengan harga 7
dinar atau 9 dinar, lantas Nabi # bersaMa, " Ini adalah

bansal<si yang frdak dibolehl<an kecuali Anda
membedalan anbra emas dengan permatanyn-" Maka
orang ifu berkata, 'Aku hanya menginginkan bafunya."
Nabi # berkata, " Tidak boleh ampai Anda
membedakan anbra keduan5n ' Karena kesepakatan
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transaksi apabila sepakat dengan dua barang lrang
berbeda nilaiqp, maka harganya juga berbeda.

Dalilnya adalah apabila diiual pedang dan tombak
seharga 1000, maka pedang dan tombak harus
disesuaikan, yaitu dengan membagi 1000 tadi untuk
keduanya sesuai dengan kualitas barang tersebut, ketika
hal itu tidak bisa membawa kepada riba- Karena apabila
menjual 1 dinar yang baik seharga 20 dan pembeli
mendapat pedang dengan harga yang sesuai dengan
kualitasnya, bisa menyebabkan riba. Karena apabila
menjual L dinar yang baik dengan harga 20 dirham dan
potongan dinar hargaryn 10 dengan 2 dinar, dan
hargaryn dibagikan sesuai dengan kualitas barangnya,
maka potongan tersebut akan menjadi l/7 dari L/3
dua dinar- Yang benar adalah dengan sepertiga tapi hal
itu riba.

Penjelasan:

Hadits Fadhalah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad

shahih. Selain hadits seperti disebutkan dalam Shahih Muslim

dengan menggunakan lafazh yang berbda, ada juga dalam Sunan

Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i.

Setelah meriwa5ratkan hadits tersebut At-Tirmidzi

berkomentar, "Hadits itu haan shahih."

hnu Ma'in, pensyarah Al Muhadzdad menisbatkan hadits

ini kepada Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, sebagai

I'tibar dari asal hadits menumt istilah ulama ahli hadits, bahwa

hadits tersebut tidak baik, narnun yang benar adalah apa yang

kami kemukakan.
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Riwapt Fadhalah bin Ubaid bin Nafidz bin Qais bin Suhaib

Al Adhram bin Jahjaba bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin
Malik bin Aus AI Anshari Al Ausy Al Amri Abu Muhammad,

hunya adalah Afrah, anaknya Muhammad bin Uqbah bin
Uhayhah bin Al Jalah bin Al Huraisy bin J*jaba yang disebutkan
tadi. Fadhalah pemah ikut bersama Rasulullah S dalam perang

Uhud, I(handaq, dan peperangan sesuduhrla, mengikuti Baiat Ar-
Ridhwan dan diangkat menjadi gubernur Damaskus setelah Abu
Darda' wafat berdasarkan wasiat Abu Darda' kepada Muawiyah
kemudian dia meninggal semasa jabatannya di masa khalifah
Muawiyah.

Menurut pendapat yang paling benar, Fadhalah wafat pada

tahun 53 H. Komqrtar ini disampaikan oleh hnu Abi Khaitsamah

bin Al Madaini. Aku melihat di kitab Mujarn Ash-shahabah
karangan Al Baghawi bahwa Fadhalah bermukim di Mesir dan
meninggal di sana. Wallahu a'lam-

Hadits ini diriunyatkan oleh Hannasy bin Abdullah Ash-
Shan'ani dan Ali bin Rabah Al-l^akhmi dan dalam tingkatannya
ada Hannasy Ar-Rawi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sulaiman At-
Taimi dan Khalid Al Wasithi juga meriwayatkan darin5n dan dalam
haditsnp ada Srang lemah yaitu Husain bin Qais. Kemudian
Hannasy bin Muktamar Al Kufi merir,rnyatkan dari Ali bin Abi
Thalib. Kemudian Anas bin Al Harits bin laqith An-Nakha'i AI

Qufi, Abu Nu'aim dan lainnya juga meriranyatkan hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Khalid bin Abi Imran dari
Hannasy Ash-Shan'ani lang kita sebutkan tadi dengan Abu Syuja'

dan Said bin Yazid bin Yazid Abu Salamah Al Bashri bahwa hadits
ni tsiqah dan diriwaya&an juga darinya oleh Syu'bah. Kemudian
Said bin Yazid Al Mashri, Yazid bin Abi Habib meriwayatkan dari
Habib dari Abul Khair, bahwa haditsnya mursal.
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Hadits ini diriunyatkan dengan lafazh yang berbeda-beda,

diantaranya:

Pertama, lafazh yang disebutkan dalam kitab ini yang

diriwayatkan oleh Abu Daud.

Kdua, lafazh dari Fadhalah Radhiyallahu Anhu, dia

berkata,

ol/
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"Pada perang Khaibar aku membeli kalutg harganya 12

dinar didalamnya ada emas dan permata, lalu ketika aku

memisahkan keduanya, maka aku menemukan harganya melebihi

200 dinar. lantas aku melaporkan hal ini kepada Rasulullah #i,
kemudian beliau bersabda, 'Jangan merfialnja kecuali sudah

dipisahkan'."

Lafazh hadits ini berasal dari Muslim dan Abu Daud dalam

salah satu riwalntrya

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ni hasn shahih."

Ketiga, lafazh hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
sarna dengan lafazh hadits ini, hanln saja didalamnp udak

disebutkan penenfuan harga.

Keempat,lafazh hadits yang lain adalah dari Fadhalah, dia

berkata,
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"K€fika p€xary l(haibar Rasulullah S datatg mernbaura

kalung 5nng didalamnya ada emas dan permata png didapatkan

dari harta rampasan yang ingin dijual, lantas Rasulullah #
menyuruh untuk melepas emas yang ada di kalung tersebut, lantas

Rasulullah $ berkata kepada mereka, 'Emas diiual dengan emas

dan timbangan dengan timbangan'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim.

Kelima,lafazh dari Hannasy, dia berkata:
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Kami pemah bersama Fadhalah bin Ubaid dalam sebuah

peperangan, kemudian aku dan teman-teman melelang kalung

yang didalamnya ada emas dan permata dan aku ingn

membelinya, maka aku menanyakan kepada Fadhalah bin Ubaid.

Maka dia berkata, "Lepaskanlah emasnla dan jadikan dalam safu

genggaman, dan lepaskan etnasmu kemudian taruh dalam

genggaman. Janganlah engkau mengambilnp kecgali dengan

barang yang sejenis. Karena aku mendengar Rasulullah &
bersabda, 'Barangsiapa Jpng beriman kepada Allah dan hari akhb

maka jansantah sekali-kali mengambih5n keanali dengan banng

5ang sejenis'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim juga-

Keenam,lafazh dari Fadhalah, dia berkata,
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"Pada perang khaibar aku mendapatkan harta rampasan

yang didalamnya ada emas dan mutiara, kemudian aku ingin

menjualnya, lalu aku menyampaikan hal ini kepada Nabi $, lantas

beliau bersaMa, 'Pisahkanlah @ng safu dangan Wng lainn5n

kemudian juallah'."

A
dJJl ,at u; L:{i

Al Majmu'S\uahAl Muhadzdzab ll Zgf

w



Hadits ini diriwaSratkan oleh An-Nasa'i dari Al-l-aits dari

Khalid bin Abu Imran, dari Hannasy, baik Al-l-aits dan Khalid tidak

menyebutkan Abu Syuja'. Wallahu a'lam. Semua riwayat ini

kembali kepada Hannasy.

Al Baihaqi berkata dalam As-Sunan Al Kabir bahwa

kesesuaian hadits ini dengan keadilan para periwayablya

menunjukkan bahwa iual beli ini disaksikan oleh Fadhalah

semuanya. Nabi $ melarangnya, kemudian dia melaksanakan

semuanya. Hannaql Ash-Shan'ani mempraktekkannya secara

terpisah. Kemudian Al Baihaqi berkata dalam lttab Al Ma'ifah
setelah menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh penulis (Asf
Syimzil. Kemudian dia menyebutkan kisah lain sebagaimana yang

sudah kita sebutkan dari Muslim. lalu dia menceritakan bahwa ada

kisah lainnya, dia berkata, "Karena dalam riwayat ini dia

membelinya sendirian, dan ada seseorang yang menjualnya-

Mereka berdua bexbeda tentang banyaknya dinar, tapi mereka

sepakat terhadap larangan ifu hingga dibedakan. Dalam hal ini ada

yang menunjukkan bahwa larangan dalam jual beli ini adalah

larangan mengumpulkan keduanya dalam satu transaksi-"

Inilah yang dikatakan oleh Al Baihaqi dengan istilah yang

ini telah ditentukan, bahwa seluruh sanad dari riwayat hadits ini

shahih, dan semuanya sepakat atas dilarangnlp mengumpulkan

dua jenis barang png berbeda. Sebagaimana yang di tegaskan

oleh Al Baihaqi tadi. Inilah letak argumennya.

Ath-Thahawi ingin memberikan dukungan terhadap

perbedaan yang muncul dari hadits ini. Ath-Thahawi berkata:

Kami dibuat bingung dengan hadits Fadhalah yang telah kami

sebutkan: Safu kaum meriwayatkan seperti yang telah kami

sebutkan pada bab aural. Yang lainnya meriwayatkan tidak seperti

yang pertama. Sesungguhnya wajar bagi Rasulullah # unfuk
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memisahkan emas dari lainnya, karena emas yang belum dipisah

dari lainnya tidak dibolehkan untuk dijual dalam satu transaksi- Hal

ini beliau lakukan unh.rk kemaslahatan kaum muslimin. Rasulullah

# selalu melakukan segala sesuahr lrang akan membawa

kemaslahatan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan bunyr hadits tadi,

" Janganlah menjual sampai dipisahkan-"

Menunrtlm (As-Subki), ini bukan kebingungan yang

berarti. Karena hadits dengan derajat shahih seperti ini tdak

mungkin ditolak oleh berbagai kemungkinan-kemungkinan. Maka

saMa Nabi $, H ,;- L$ | "ianganlah dijual hingga dipislf

merupakan hadits yang jelas dan udak buhrh penafsiran.

Sedangkan posisi Fadhalah yang menfatwakan tanpa

mengembalikan kepada Rasulullah # tdak menafikan bahwa dia

tidak mendengar hadits ini dari beliau langsr-rng. Seorang perftralnt

ifu mendengar sesuafu kemudian dia menyepakatinya sesuai

dengan kondisi yang terladi kemudian dia menhtwakan sesuai

dengan kejadiannya. Walkhu a'km-

SaMa Nabi $, +i{ ii)li " diik t dengan emai' dikuatkan

oleh Ibnu An-Nuwaik bahwa l<ata mu'allqalzrn memakai huruf alz

dan qaf, sedangkan hnu Ma'in meriwayatkan dengan kata

mughallafartm memakai hnuf ghain dan 6'. Hadits ini menjadi

sandaran ulama fikih AsfSyafi'i dari satu sisi qnttrk mempengaruhi

proses penerjemahannya. Tentang hal irn telah dibahas dalam

tafsir lbnu wahab dan dari fiqih siqayah yang diiual oleh

Muawiyah, dan diingkari oleh ubadah bahrra dia adalah kalung,

sedangkan lainnya yang berbeda dengan Ubadah. Walhhu a'lam.

Al Baihaqi menyalin dalam Al Ma'rihh bahwa AsySyafi'i

mengatakan dalam pendapat lamanya tentang redaksi, "Rasulullah

$ memerintahkan pegawainya di Khaibar r-rnfuk meniual semua

Al Majmu'SltualtAl Muhadznzab ll Zg3



kurma dengan dirham, kemudian membeli kurma lain dengan

beberapa dirham itu" menunjukkan bahwa kurma yang jelek tidak

boleh dijual ketika dicampur dengan anggur yang baik, kemudian

membeli anggur yang setengah matang dan dicampur dengan

keduanln.

Nash AsySyafi'i sepakat melarang model transaksi seperti

ini. AsyS5nfi'i berkata tentang iual beli dengan sistem tempo

dalam Al Llmm, "Apabila Anda menjual sesuatu gnng bisa dimakan

dan diminum atau pun dari emas dan mata uang atau yang dari

sejenisnya, maka Udak boleh membelinya kectrali dengan barang

lang sejenis, baik barang itu jelek atau pun bagus. Apabila

kesepakatannya terhadap dua barang berteda ynng dikumpulkan,

maka masing-masing dari keduanya dilual dengan harga yang

sesuai dengan k'ralitas bamngnya."

Ini adalah pembahasan tentang barang Snng terdiri dari

emas, mata uang dan tansaksi riba yang saling mengambil

keunfungan. AsySyafi'i berkata pada bab penukaran mata uang

dalam Al [Jmm, "Apabila logam perak digabung dengan lainnya

seperti cincin yang didalamnya ada permata, mutiara atau pun

omarnen unhrk pedang dan mushaf atau pun pisau, maka barang-

barang logam itu Udak boleh dibeli, karena campuran di dalam

barang losam itu tidak diketahui harganla. Akan tetapi apabila

logarn pemk itu bercampur dengan pedang maka dibeli dengan

emas. Jika ada emasnya maka dibeli dengan perak- Jika

didalamnya ada emas dan perak maka tidak boleh dibeli dengan

emas dan perak, tapi dibeli dengan g selain emas dan

perak."

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah ini ada pendapat lain

bahwa tidak boleh membeli barang dengan ernas dan mata uang

yang didalalnnya ada logam peraknya, seperti halnya mushaf,
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pedang dan yang sejenisnya. Karena dalam bansaksi ini ada jual

beli dan ada pertukaran barang, dan tidak diketahui berapa porsi

untuk jual beli dan berapa untuk pertukaran.

Dalam pembahasan bab ini juga dikatakan bahwa apabila

terjadi kesepakatan transaksi terhadap dua barang yang nilainya

berbeda seperti kurma burdi dan kurma ajwa, kemudian dijual

secara bersamaan dengan 2 srla' kurma, salah satu 1 sha'

kurmanya seharga 2 dirham dan harga kurma daii. sha'yang lain

harganya 10 dirham. Kurma png sudah matang nilainya lima per

enarn dari 12 kemudian kurma yang dibungkus nilainya l/6 dan

12. Hal ini apalagi tempat dari dua kurma diatas mempunyai

wama lnng berbeda. Masing-masing dari kedua sha' ini

mempunyai warna yang khas. Dua sha' dari kurma yang matang

ihr nilainya 5/6, dan 2 sha'dari kurma yang dibungl$s nilain5n

6/6. Maka udak dihalalkan kurma burdi itu lebih banrk
takarannya dari kurma yang dibungkus-

Dia juga berkata dalam bab iual beli tanpa diketahui

takaran, hitungan, dan timbangannya, "Karena ifu, dalam jual beli

tidak diperbolehkan ada sediht pun dari unsur riba, yang mana

sebagiannya melebihi sebagian yang lain ketika diserahterimakan.

Misalnya, jika seseorang membeli sehlmpuk kurma yang

seharusnya ditakar atau ditimbang dengan sefumpuk gandum png
sehanrsnya ditakar atau ditimbang, pada saat ifu pasti ada selisih

antara gandum dan kurma, baik sdikit maupun battSnk. Karena

itu, jual beli yang diperbolehkan adalah gandum dengan gandum

dan kurma dengan lnrma. Adapun setumpuk kurma tersebut tidak

diketahui jumlahnya, kecuali dari nilainya, demikian juga dengan

gandum. Sedangkan lrurma dengan ln'rma saja fidak

diperbolehkan kecuali jelas, yang ditimbang dengan lnng
ditimbang juga.
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Dia berkata dalam bab perincian jenis makanan dan

minuman yang sepertinp, "Semua yang fidak diperbolehkan

untuk diperjualbelikan kecuali yang sama ketika diserahterimakan,

maka tdak baik sedikit pun untuk diperjual belikan- Sedangkan dia

memiliki sesuahr yang lain. Tidak baik, 1 mud kurma yang

harganya 1 dirham ditukar dengan 2 mud kurma- Demikian juga

dengan 1 mud gandum coklat yang harganya 1 dirham ditukar

dengan 2 mud gandum 5nng sudah dikemas. Dengan demikian

jelas, makanan dengan makanan, tidak ada lebihnya di antara

sdah safu dari keduanln, atau membeli sesuafu yang bukan

jenisnya, sedangkan dia tidak memiliki jenis itu."

Selain itu, dia juga berkata dalam bab lual beli kurma

dengan kurna, "Tidak baik apabila srla'salah seorang dari penjual

dan pembeli terdiri dari 2 kurma yang berbeda, sedangkan yang

lain terdiri dari 1 jenis kurma."

Dia juga berkata dalam Mukhbshar Al Muani, "Tidak baik

jual beli kurma yang sudah matang dan 1 dirham dengan 2 mud

kurma yang sudah matang hingga jelas, antara kedua kurma itu

sarna dan sejenis."

Dia juga berkata dalam Mul<hbshar Al Muzani, "Apabila dia

membeli sesuahr 5rang ditakar 100 dinar dari jenis yang bagus dan

100 dinar dari lenis yang jelek untuk ditukar dengan yang nilainya

200 dinar dari jenis yang sedang, maka dipisahkan antara yang

jelek dari yang bagus. Aku tidak menemukan dari sekian banyak

ulama yang berbeda pendapat, bahwa dalam jual beli budak dan

mmah, bahwa harganyia dibagi kepada masingmasing dari

keduanya sesuai nilainya. Karena ifu, nilai emas yang baik lebih

banyak dari emas yang kualitasnya jelek, dan yang sedang lebih

sedikikrya nilainya daripada yang kualitasnya bagus."
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Dia berkata dalam Mukhtashar Al Buwmithi, bab jual beli,

"Setiap yang dijual dari jenis makanan, minuman, emas, mata

uang, yang sebagian tidak diperbolehkan difukar dengan sebagian

yang lain kecuali sama, seperti gandum hinthah, kurma, gandum

syair, madu, dinar, dan dirham.

Apabila seseorang ingin menjual sebagian dari madu dan 1

dirham dengan 1 dirham dan 1 mud madu, maka tdak
diperbolehkan, atau 1 dirham dan baju dengan 1 dirham dan baju,

atau 1 dirham dan baju dengan 2 dirham, atau 1 mud kurma

basah dan 1 mud kurma kering dengan 1 mud kurma kering, atau

1 mud gandum dan 1 mud tepung dengan 2 mud gandum dan

semacamnla, maka ini fidak diperbolehkan. Sebab akad jual beli

mempersafukan keduanya, dan di sini tidak dapat dibedakan

antara kurma dari masing-masing keduanya. Masing-masing dari

keduanya mendapatkan bagian dari harganya. Namun di sini tidak

diketahui berapa harganya, sehingga dalam hal ini ada selisih png
menjadi kelebihannya. Sebab Rasulullah $ melarang jual beli

kecuali yang sama dengan yang sama, seperti baju dan safu ritel

madu dengan baju dan I rithl madu. Sebab baju dan dirham 5nng
ada pada baju dan dirham, sedangkan dirham ifu ada bagiannp
pada dirham dan baju ifu. Contoh yang lain yang salna seperti ihr

juga tidak diperbolehkan. Sebab harganla tidak berpihak kepada

masing-masing dari keduanya, sehingga safu baju dan safu dirham

dengan 1 baju dan 1 dirham masuk ke dalam kategori jual beli dan

fukar menukar.

Dia berkata dalam Mul<hbshar N BuunifrTi dalam bab hrkar

menukar, "Apabila dia menukar 50 potongan dan 50 yang utuh

dengan 100 yang utuh, maka ini fidak diperbolehkan. Sebab 50
potongan yang disamakan dengan 100 yang ufuh, harganya lebih

rendah. Dalam hal itu ada kelebihan, padahal harganya telah
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ditenfukan padanya. Hal ini seperti seseorang yang membeli

seorang hamba sahaya atau baju dengan 100. Jika dia

membeli 100 dinar potongan dengan 100 1nng utuh, maka tidak

apa,-apa."

Ada yang mengatakan, dipertolehkan menukar 50

potongan dan 50 yang uhrh dengan 100 lnng utuh. Pendapat ini

yang dikutip oleh AsySyaf i, yang akan dijelaskan secara singkat

sepertinya dalam Al Imla' . Wallahu a'lam.

Dia berkata dalam Mukhtashar Al Buwaithi pada

pembahasan kebangkrutan, 'Apabila dia menjual seorang hamba

sahaya dan dia memiliki harta berupa sejumlah uang dinar dan

dirham, maka tidak diperbolehkan membelin5a dengan sejumlah

uang dinar dan dirham tersebut, jika hartan5n masih dikecualikan-

Jika dia membeli hamba sahaya itu saia safu-sahrnya tanpa

hartanya, maka dipertolehkan. "

AqrSyafi'i berkata dalam htab Al Imla 'bab lual beli kurma

dengan kurma sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi $
kepada pegawainya di Khaibar, "Dia hendaknya menjual

semuanya dengan sejumlah uang dirham, kemudian dengan uang

dirham ihr dia membeli sesuafu yang lain." Ini menunjukkan bahwa

tidak diperbolehkan menjual L sha'kurma yang jelek dengan 1

srla'kurma yang kualitasnya bagus. Kemudian dengan

dia membeli? sha'hxma yang kualitasnya sedang.

Hal itu tidak lain, karena telah dik€tahui, bahwa L sha'

kurma yang kualitasnp jelek jika ditauarkan kepada pemilik

kurma yang kualitasnya sedang, maka dia tidak akan

menerimanya. Jika dihitung nilainya, maka nilainya pun tidak

mencapai l/4 dan nilai 1 sr5a' kurma yang kualitasnya sedang,

melainkan pemilik 2 sha'kurma kualitas sedang diberikan 2 sha'

Inrrma yang kualitasnya jelek dan 1 sha'yarrg kualitasnya bagus,
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agar diketahui kelebihan kurma yang bagus atas kurma yang jelek,

setelah diambil yang kualitasnSn baik.

Pegawai Rasulullah $ diberi separuh kurmanya, sehingga

kurma yang kualitasnya baik diambil dari pemilik kurma yang

kualitasnya baik, dan kurma yang jelek diambil dari pemilik kurma

yang kualitasnya jelek. Masing-masing mendapatkan separuh dari

kurmanya.

Jika saja dipertolehkan unfuk mencampur kurma png
kualitasnya jelek dengan kurma yang kualitasnln bagus, niscaSra

beliau akan memerintahkannln. Tetapi Rasulullah * fidak

memerintahkan untuk menlafukan kurma Sang kualitasn5n jelek

dengan kurma png hralitasnSn bagus, kemudian dengan tmng ifu

membeli kurma yang laralitasnya sedang. Namun sebagian orang

tetap tidak sependapat dengan ini dan berkata, "Tidak apa-apa

lurma yang jelek dicampur dengan yang bagtrs,

kemudian dari hasilnya dibelikan kurma yang kualitasnya bagus."

Ada juga yang berkata, "Tidak apa-apa menukar emas

dengan emas dengan adanya kelebihan pada salah satunya, jika

kategorinya masuk pada salah satu dari keduanSn."

AqrSyafi'i berkata, "Makna emas dicampur dengan emas

yang lain, seperti kurma png buruk dicampur dengan kurma png
buruk pula."

As5rSyafi'i berkata, 'Aku katakan kepada sebagian otang

yang mengatakan pendapat ini, 'Apa pendapatnu jika seoftmg

laki-laki yang membeli seribu dirham yang nilainya 10 keping

dirham dengan 2000 dirham?' Dia berkata, 'Dipettolehkan'. Aku

katakan, 'Jika dia mendapatkan cacat pada baju yang dibelinya?'

Dia menjawab, 'Dia mengembalikannya dengan 1000 dirham'.

Aku katakan, 'Demihan itulah yang kita katakan dalam hal jual
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beli s@ara keselumhan'. Dia bertanya, 'Jual beli apa?' Aku
katakan, 'Apa pendapahru jika melihat seseorang menjual hamba

sahaya perempuan yang nilainya 1000 dan baju 5nng nilainya 10

difiam dengan 2000 dirham, lalu dia menemukan cacat pada baju

itu?' Dia menjawab, '2000 dirham itu dibagikan kepada 1000 dan

10 sedangkan baju ihr dikembalikan dengan nilai 10 dirham dari

2000'.

Dia berkata, 'Demikian juga hamba sahaya perempuan

Spng nilainya 1000 dirham dan baju 100 dirham dijual dengan

harga 2200 dirham, maka baju dikembalikan dengan nilai 200
dirham. Sebab keduanya bagian dari salah safu persepuluh bagian

dari harga itu, dan ini yang menjadi bagian dari lual beli ini,

meskipun masing-masing dari keduanya tidak menyebutkan

bagiannya dari harga itu'-

Aku katakan, 'Mengapa harganya tidak demikian?' Dia

menjawab, 'Sebab harganya sudah diketahui'. Aku katakan,
'Kedua barang yang dijual itu diketahui nilainya dari harganya?'

Dia menjawab, 'lya'. Aku katakan, 'Demikian juga dengan jual beli

s€cara keseluruhan'. Dia menjawab, 'lya'.

Aku katakan, 'Mengapa dia udak mengatakan ini pada baju

dengan beberapa uang dirham?' Dia menjawab, 'Jika riba ifu telah

diketahui se@ra terpisah, maka harganln adalah seribu atau lebih

darinya'. Aku katakan, 'Demikian ifulah, maka kami membatalkan

iual beli yang Anda perbolehkan. Jika Anda telah

mempefuolehkannya, maka Anda telah meninggalkan pembagian

harga Snng ada pada akad jual beli'."

Ini adalah nash AslrSyafi'i, dan ini meliputi jual beli 2 jenis

bamng yang berbeda, juga meliputi jual beli dua macam barang

dari satu jenis. Ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan dua perkara

ini dengan kaidah "Mud kurma." Standamya menurut mereka
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adalah jual beli ifu salah sah.rnya terdiri dari harta riba dari kedua

belah pihak, dan salah satu gantinya atau keduanya berbeda, baik

jenis, macam, atau akadnYa.

Jadi, perkataan kami "salah safu harta" yang tdak

termasuk darinya adalah jenis harta riba, seperti jika seseorang

menjual bulir gandum dan gandum dengan kurma dan anggur

kering. Jika bukan karena lafazh ini, maka akan termasuk dari

bagian yang distandarkan. Jika mau, Anda bisa mengatakan, dia

menjual harta riba dengan seienisnya dan salah safunya memiliki

harta yang lain lnng di dalamnya juga mengandung unsur riba,

atau harta yang sarna s€kali tidak mengandung unsur riba. Ini

adalah pendapat Abu Ath-Thayyib dan hnu Ash-Shabbagh. Pada

saat itu, dia hendaknya membawa yang lain, baik jenis, macatrl,

dan akadnln.

PemSataan penulis dalam kitab ini dan dalam At-Tanbih

merupakan pemyataan lang paling baik dan paling banyak

diterima. Akan tetapi dalam hal itu perlu dilihat nilainya seca'?I

mutlak. Nanti aku akan menjelaskan hal itu insya Allah.

Hal pertama SBng menjadi perhatiannga dalam masalah ini

ada dua, yaitu:

Perbma, ketidaltahuan terhadap barang semisalnya karena

adanya kelebihan pada barang ifu yang sekEmya- Hal ifu telah

diperingatkan sebelumnya. Bahkan ada dalil yang menguatkan

larangan menjual fumpukan dengan hrmpukan yang tdak

diketahui takaran keduanya, dan juga lararEan menjual kurma

kering dengan kurma basah hanya berdasarkan perkiraan-

hnu As-Sam'ani berkata, "Masalah itu keluar dari

pokoknya yang diperkenalkan kepada kia dalam masalah riba,

yaitu bahwa asal dari jual beli harta ini sebagiannya dengan
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sebagian yang lain adalah dilarang. Namun demikian,

diperbolehkan dalam bentuk yang khusus. Jika nilai kekhususan itu

tidak ada di dalamnya, maka jual beli tersebut tetap dilarang

sebagaimana asalnya."

Kdua, perbedaan dua barang yang dijual dan yang dibeli

dari kedua belah pihak, atau dari salah sahrtlp menyebabkan

pentingnya nilai itu pada barang dan pembagian harganya

berdasarkan nilainya ketika melakukan tansaksi, sestrai dengan

dua dalil berikut:

Dalil pertama, dari sisi tradisi. Karena para pedagang biasa

Snng menjadi tuluannya dalam mernbeli barang adalah adanya

selisih harga.

Dalil kdua, dari sisi hukum, sebagaimana jika seseorang

menjual hamba sahaya atau baju, kemudian salah safu dari

dinlphkan berhak atas barang tersebut, maka dia

meminta kembali nilai barang tersebut, atau sepanrh dari

Apabila seseorang menjual sarung pedang dan pedang,

maka pembeli mengambil sarung pdang ifu sesuai dengan

nilainp pada harganSn, atau sepanrh harganp. Pembeli dapat

mengarnbil sesuai 1nng dikehendakinln, dan ihr dilalnrkan k€fika

akad. Jika barang yang dibeli tidak diberikan k€fika akad, maka

lual beli tersebut fidak sah. Hal ini sama s€eert pengembalian

sebagian barang karena cacat dan nrsaknp s€bagiannt/a pada

pembeli.

Ulama fikih AsySSnfi'i berpendapat, iika barang tdak
dibagikan di awal, maka pada akhimgra udak akan dibagikan, dan

dia tdak meninggalkan pembagian ifu hingga menyebabkan

batalryn jual beli. Sebab akad jika memang memiliki suatu tujuan,
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maka diarahkan kepadanya, baik hal itu menyebabkan rusakn5a

akad atau pun jadinya akad tersebut. Sebagaimana jika dia menjual

satu uang dirham dengan dua dirham, karena yang menjadi fuluan

akad sesuai dengan semua harga yang didasarkan kepadanya-

Jika tindakan itu menyebabkan pada rusaknya akad dan

tidak mengacu kepada salah safu dari dua dirham tersebut sebagai

pemberian, dan safunya lagi adalah harga maka akadnp sah-

Perkataan mereka, "lebih banyak aspek lnng mernbuat

akadnya sah dalam keadaan apa pun, maka ini dilarang" Al Aiali

berkata dalam perkataannya dalam Al Wasiilt dengan

rnengemukakan pendapat, "yang baik unfuk salah satunya, dan

yang jelek unfuk yang lain," maka dia berkata, "Kduanln adalah

80," kemudian pernilik 100 yang baik menurunkan dari 100, lalu

dia mendapatkan yang lebih banyak dengan cara iual beli

langsung, maka ini tdak diperbolehkan.

Hal ini sebagaimana jika penjelasannya tidak nyambung,

bahwa nilai yang baik iika 200 dirham dan nilai yang jelek 1000

dirham, kemudian pemilik barang 5nng baik mengambil sepertiga

dari harga itu, lraifu 133 dan 1/3, sedangkan pemilik barang 5nng
jelek mengambil sisanya dengan nilai L00, yaitu 66 dan2/3, maka

ini adalah riba. Ini yang menjadi hriuan akad di sini, sebab

adakalanya dikatakan, bahwa tidak terjadi akad bagi masing-

masing dari kduanya dan tidak kepemilikan sarna sekali. Atau

bisa juga masing-masing mendapatkan kepemilikan, atau

separuhnln dengan cara dibagi satrla, atau mendapatkan

kepemilikan sesuai dengan pertedaan nilai barangnya-

Ketiga contoh jual beli di atas jelas batal, sehingga yang

benar adalah yang keempat, Snitu bahwa tujuan akadnya adalah

yang sesuai dengan nilainya. Jika ifu teriadi pada kepernilikan

ganda, demikian juga ketika kepemilikan itu menyatu. Sebab itulah
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yang menjadi tujuan akad disebabkan adan5n pertedaan jenis dan
pembagiannya, dan bukan disebabkan adanya perbedaan

kepemilikan. Sebab orang yang memberikan barang yang baik
tidak rela jika diberi dengan harga barang yang jelek. Demikian
juga jika barang yang baik harganya disamakan dengan barang

yang jelek. Prinsip seperti ini sangat penting dalam akad.

Perkataan penulis secara muflak tdak dipahami kecuali

sesuai dengan badisi jual beli yang berlaku. Seakan dia

menegaskan bahwa barang yang baik harus dihargai lebih.

Kemudian dia juga mengaitkan dengan masalah hak
membeli lebih dulu. Dia berkata, "Jika ada yang mengatakan,

adanya kelebiharr merupakan konsekuensi dari pembagian, atau

pembagian itu dapat menyebabkan berbedanya kepemilikan, atau

berbedanya cacat pada barang, atau hak memilikinya, atau

ditetapkannya hak membeli lebih dulu. Jika di antara keduanya

tidak ada pertedaan yang empat ini, maka kami mengatakan

secara mutlak, bahwa semua dengan semua, sehingga fidak
nampak darinya adanya kelebihan.

Kami katakan: Seharusnya jika ditemukan perbedaan-

perbedaan ini, maka akadnya batal dalam keempat gambaran

tersebut. Sedangkan kalian menilai benar akad ifu, padahal

konsekuensi dari pembagian dan kelebihan ifu ada.

Tidak dikembalikan kepada apa yang diharuskan dari
perbedaan kepemilikan, bahwa akad tidak sah. Sebagaimana jika

dua orang laki-laki memiliki dua hamba sahaya, lalu keduanya

menjualnya dengan safu harga. Sebab yang diinginkan dari hal itu
adalah fujuannya, dan karena dia sah menurut salah safu dari dua
pendapat.' Demikian juga, perkataannya secara zhahir
mengiqraratkan bahwa lawannya mengatakannya sahnya, dan

dinilai sah dari sisi terjadinya akad. Wallahu a'lam.
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Ulama fikih Asy-Syafi'i mengharuskan lar,rnnnya untuk

membagi, meskipun menyebabkan akad batal, sebagaimana jika

dia menjual seorang hamba sahaya dengan harga 1000 secara

kredit, kemudian dia membelinya bersama orang lain secara

kontan (cash) dengan harga yang lebih mahal, maka menurut

mereka, transaksi ini tidak sah. Sebab dia tidak kembali kepada

pembagian itu dengan sesuatu yang lebih sedikit dari yang dia jual-

Namun mereka berhalangan unfuk mengharuskan ini,

bahwa di sini dalam masalah penjualan hamba saha5n itu, ada

aspek sahnya yang banyak, seperti menjadikan akad yang pertama

seribu dan selebihnya 1 dirham, L dirham, sehingga tetap tersisa 1

dirham untuk akad Snng kedua. Jika aspek sahnya banyak, maka

setelah yang pertama dari harga ini tidak diketahui sehingga

akadnya menjadi batal, seperti jika dia menjual dengan safu harga,

sedangkan di daerah itu banyak terdapat uang.

Ulama fikih AsySyafi'i membatalkan jawaban ini, dengan

contoh jika seseorang menye\Ma suatu rumah dengan sepuluh

dirham, lalu memberi tambahan bangunan dan menyet /akannya

dengan sebelas dirham sebagai upahnya, maka dia bisa

menyisihkan unhrk seuaa nrmah ifu safu dirham dan lebih, hingga

tersisa safu dirham unfuk se\ la tambahan pada bangunan ifu-

Dalam hal ini, akadnya batal, tetapi mereka tidak melakukannya,

melainkan mereka menye\rrakannya sesuai dengan modal, dan

selebihnya yaitu 1 dirham unttrk sewa tambahannla, dan mereka

menilainla sah.

Para sahabat kami berpendapat, ada banyak aspek-aspek

yang menyatakan sahnya akad dalam masalah kami, yaitu jika

seseorang menjual 1 mud gandum hinthah dan gandum sp'ir, dan

1 mud kurma dengan 2 mud gandum hinthah, 2 mud gandum
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sya'irdengan 2 mud kurma, 1 mud kurma dengan 2 mud gandum

hinthah.

Demikian juga dengan 1 mud gandum hinthah dan 1 mud
gandum sya'Adengan 1 mud gandum hinthahdan2 mud gandum

syair. Jadi, banyak aspek yang menyatakannya sah. Namun
demikian, kalian memperbolehkan dan ulama madzhab kami juga

menghamskan mereka, apabila seseorang menjual 1 mud dan 1
dirham dengan 1 mud dan 1 dirham dan pergr sebelum

diserahterimakan, maka akadnya batal menurut mereka.

Jika dapat diperkirakan akad setelahnya, maka tidak
disyaratkan adanya serah terima dalam hal ifu, seperti membeli 1

dirham untuk 1 mud, maka dalam pembahasan ini telah jelas

pandangan dan kehanrsannya terjadinya akad pada pendapat png
mengatakan pembagiannya.

Al Fariqi berkata, "Dalil ini kuat, sebab setiap orang tidak
mau memberikan yang baik dan dibalas dengan yang jelek."

Namun demikian Imam Al Haramain menyanggah cara ini,
bahwa akad itu tidak pada tempatnya, baik pembagian dan
perinciannya, melainkan konsekuensinya adalah semua dengan

semua atau dibalas dengan yang paling baik jika harus dibagi dua

unfuk bagian yang lain, seperti mengatakan, seperti mud dan 1/3
dirham dibayar dengan 7/3 dari 2 mud. Artinya, apabila seseorang

menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2 mud. Tidak penting
pembagian itu menyebabkan adanya kelebihan, sebab

pembagiannya itu bagaimana pun dianggap penting bagi

keduanya."

Al Fariqi juga berkata, "Pendapat yang dapat dijadikan

sandaran menurut aku dalam penjelasan sebabnya, bahwa kami
menjadikan persamaan sesuatu yang memiliki nilai ibadah dalam
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merealisasikannya. Jika dia menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2

mud, maka tidak terealisasi persamaan ihr" sehingga akadnp

rusak."

Ar-Rafi'i berkata, "Orang-orang lnng mendukung

pendapatorya, mereka bisa mengatakan, tidal*ah sudah ditetapkan

pembagiannya yang lebih dalam masalah hak membeli terlebih

dulu? Jika bukan karena masalah akad, maka pedang yang

disafukan ke sarungnya termasuk sebab lnng mendorong hak

membeli terlebih dulu. Karena dia telah terdorong dengan

beberapa faktomya.

Sedangkan perkataannya, "Kami merniliki nilai ibadah

dengan merealisasikan persamaan itu", maka lawannSn dapat

berkata, "Kita memiliki nilai ibadah dengan merealisasikan

persamaan jika sesuatu yang diperjual belikan dan dihrkar ihr sama

jenisnya atau secara mutlak. Jika kita katakan dengan yang kedua,

maka ini dilarang. Jika kita katakan dengan pertama, maka ini

dapat diterima. Akan tetapi ini bukan gambaran dari masalah itu-"

Bantahan pertama yang dikemukakan oleh fu-Rafi'i kepada

sang Imam ifu benar. Aku telah memperingatkannya dan apa yang

menguatkan dari kutipan perkataan ulama fikih AsySyafi'i.

Sedangkan bantahan yang kedua lemah, apalagi pada

pemyataan yang telah disampaikannya, yaitu apabila dia meniual 1

mud dan 1 dirham dengan 2 mud, maka sah dalam gambaran ini,

bahwa dia menjual kurma dengan kurma. Sebab nilai uang yang

berupa dirham merupakan barang yang dijual secara pasti, dan

tidak ada yang dihrkar dengannya kecuali kurma. Jika benar, dia

menjual kurma dengan kurma, maka wajib sarna sesuai dengan

nash dan sepadan. Adanya mud yang lebih tidak ada dalilnya.
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hnu Ar-Rif'ah membantah Imam Al Haramain dalam l^/
Umdah berkenaan dengan masalah pembagian yang dinisbatkan

kepada ulama fikih AryrSyafi'i. Karena kitab .4/ Umdah tersebut

adalah karya Asy-Syafi'i juga. Dalam dalv,raannya dinyatakan,

bahwa AsySyafi'i bersandar kepada hadits Al Qiladah, dia berkata,

'Aku tidak melihat dalam perkataan AsSrSyafi'i sesuatu yang

bertentangan dengan pendapatnya. Karena itu, Al Baihaqi Udak

menyebutkan darinya, melainkan dari para sahabatnya. Wallahu

a'larn."

Pasalt Jika kedua dalil ini telah diakui, maka mudah

menjabarkan kaidah yang telah disebutkan, meskipun semua tidak

berada pada sahr tingkatan, melainkan pada tiga tingkatan,

sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, yang kadang-

kadang jenisnya berteda-beda, kadang-kadang macamnya yang

berbeda, dan kadang-kadang sifahrya yang berbeda.

Mari kita pisahkan setiap tingkatan ifu berdasarkan

urutannya:

Tingkatan pertama: Apabila jenisnln berbeda, yaitu

seperti yang dinptakan oleh penulis buku ini, baik dari keduanya

mengandung unsur riba seperti 1 mud kurma dan 1 dirham

dengan 2 mud kurma atau 2 dirham, atau 1 mud kurma dan 1

dirham. Sebagaimana juga jika seseorang menjual I sha' gandum

hinthah dan 1 sia'gandum s5n'irdengan L sha'gandum hinthah

dan 1 srla'gandum sya'ir Atau dia menjual (menukar) 1 dinar dan

1 dirham dengan 1 dinar dan 1 dirham, atau dengan 2 dinar, atau

2 dirham.

Atau salah satunya saja yang mengandung unsur riba,

seperti menukar satu baju dan L dirham dengan 2 dirham, atau
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baju dan 1 dirham. Dan, tidak mungkin ditukar dengan dua baju,

sebab harta riba pada saat itu tidak menyatu dari dua belah pihak,

sehingga tidak termasuk ke dalam kategori masalah ini. Hasil ini

sarna juga dengan jika dia menukar cincin yang di dalamnya

terdapat mata cincin dengan cincin yang di dalamnya juga terdapat

mata cincin, atau tdak ada mata cincinnya, dan keduanya

semuanya perak atau emas. Atau menukar sebuah pedang yang

dihiasi perak satu dirham, atau dengan sebuah pedang yang dihiasi

perak. Atau menukar sebuah pedang yang dihiasi emas dengan

pedang yang dihiasi emas, atau menukar kalung di dalamnya

terdapat ernas dengan kalung ernas juga. Atau menukar seorang

hamba sahaya ynng mempunyai uang 1 dirham dengan hamba

sahaya yang mempun5ni uang 1 dirham juga, atau yang

mempunlai uang beberapa dinar dengan yang mempr-rn5ni uang

beberapa dinar. Jika hal itu itu disyaratkan hams berupa harta dari

pembeli. Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam l<rtab Al Buwaithi.

Ulama fikih Asy-Syafi'i telah menerapkan sesuai dengan

pendapat AsySyafi'i tentang batalnya jual beli dalam hal itu
semua, kecuali dinyatakan secara tertulis dalam jual belinya, seperti

jika dia berkata, "J. mud harus ditebus dengan 1 mud, dan 1

dirham harus ditebus dengan 1 dirham." Demikian iuga
sekelompok dari sahabat AsyrS5afi'i telah menjelaskan secara

terang-terangan pengecualiannya terhadap hnu As-Sam'ani,

penulis Al Uddah, Al Mawardi, Ar-Rafi'i, dan lainnya, tanpa ada

keraguan di dalamnya.

Dalam hal ifu, mereka berargumentasi dengan hadits

tentang kelebihan dalam jual beli sebagaimana yang telah

dijelaskan dan dua dalil yang juga telah dijelaskan sebelumnya.

Ketidaktahuan tentang adanya persalnaan ifu, karena ada

kemungkinan dia menjual mud dengan mud, dan mud kedua
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dengan dirham. Ada juga kemungkinan yang lain, seperti

membuat lebih banyak dari mud atau lebih sedikit darinya. Ini
menunjukkan, bahwa jika seseorang menjual, maka yang sama

harus dengan yang sama, dan ifu tidak akan terjadi kecuali apabila

dia menyatakan hal itu dan bukan lainnya.

Jika dia memutlakkannya, dan keluar dari ajaran syariat

Islam sebagaimana yang diklaim oleh orang yang menentangnya,

maka dia tidak menjadi pengikut pendapat yang benar, sehingga

akadnya tetap rusak. Ini menjadi jelas, apabila dia menjual satu

mud dan satu dirham dengan dua mud, 5rang bisa jadi nilainya

berbeda.

Dia berkata, "Jika mereka menjual gelas bercampur emas

dan perak dengan mata uang terbuat dari dirham, kemudian

setelah dibalik nilainya lebih banyak atau lebih sedikit, atau 1

dirham, maka jika nilainya lebih banyak seperti 2 dirham, maka

mud itu zrc dan satu pihak dan dibalas 2/3 mud dari pihak lain.

Ini seolah menjadi 1 mud dengan 1 mud dan 1,/3. Jika nilainya

lebih sedikit, seperti 7/2 dirham. maka mud itu 1/3 di satu pihak

dan dibalas dengan 2/3 dari pihak lain, dan ini seolah menjadi 1
mud dengan 2/3 mud. Jika nilainya 1 dirham, maka tidak tampak

adanya kelebihan dalam keadaan seperti ini, akan tetapi
persarnaan di sini didasarkan kepada nilai. Jika nilainya 50 bisa

jadi benar dan bisa jadi salah. Persamaan lang menyebabkan riba

adalah percamaan 5nng sebenamya."

Ini adalah pendapat Ar-Rafi'i dan ini sesuai dengan

pendapat ulama fikih AsSrSyaf i. Tidak ada bedanya dalam hal itu
antara nilai mud ihr seperti dirham atau tidak, sesuai dengan

perkataan ulama fikih Asy-Syafi'i secara muflak. Imam Al
Haramain mengklaim kesepakatan ulama fikih Asy-Syafi'i dalam

hal itu. Tidak ada bedanya juga antara apakah 2 mud itu dari 1
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macarn atau 2 dirham ifu dari 1 macaln atau tidak- Namun

masing-masing dari keduanya ditentang oleh para ulama yang

tidak sependapat dengannya.

Pertama, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam

kitab fa'fiqah, "Jika keduanya mengetahui sebelum akad, bahwa

nilai mud ih: seperti dirham itu dan keduanya melakukan bansaksi

jual beli dengan asumsi bahwa hal itu diperbolehkan karena

keduanya sarna. Yang menyebabkan riba apabila ada kelebihan

yang diketahui se@ra jelas atau persamaan ihr tidak diketahui

se@ra persis."

Pendapat png disampaikannya ini yang menjauhkannya,

bahwa nilai ifu adalah sesuatu yang diperhrakan dan tidak ctrkup

dengan ifu dalam hal riba. Tidakkah Anda tahu, jika seseorang

menjual sahr fumpukan dengan safu tumpukan berdasarkan

perkiraan hulnrmnya tidak sah? Inilah 5rang dikatakan oleh Al

Qadhi Abu Ath-Thayyib dan aku tidak melihat png sependapat

dengann5n kecuali penulis di sini dan dalam At-Tanbih dart

pemyataann3n hampir satna.

Pendapat ini juga diikufl juga oleh Asy-Sfsy, dalam kitab

Al Hiltnh, juga hnu Abi Ashrun, dan disepakati oleh Al Juriani

dalam lilblb Astrstnft. Dia menyatakan secam mutlak, bahwa jika

keduanya sarna dalam nilainln, maka dipertolehkan-

Pendapat diambil oleh Ar-Ru54nni dari perkataan Asy-

Syafi'i dalam mencari sebab adalah itu hingga sampai pada

kesimpulan bahwa kurma dengan kurma, salna jenis dan

macamnlra. Dia mengatakan, bahwa zhahimya menyebabkan

diperbolehkannya jual beli dalam 1 mud kurma yang nilainya 1

dirham dan 1 dirham dengan 2 mud kurma yang nilai masing-

masing dari keduanya adalah 1 dirham- Sebab apabila kami

membagikan dirham itu kepada 2 mud, masing-masing mud
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mendapatkan l/2 dirham. Jika kami membagikan mud ihr

bersama dirham, maka masing-masing mud yang dibagikan

menjadi l/2 mrd, maka jual beli 1 mud dengan nilai 1 dirham

dengan L/2 mud nilainya 7/2 dirham dan separuh dirham lagi,

maka 1/2 mud dihargai dengan 1/2 mud dan tidak menyebabkan

adanya kelebihan sebagaimana terjadi kelebihan pada gambaran

yang pertama.

Ada kutipan dari Imam Abu Muhammad Al Juwaini, bahwa

dia berkata, 'AI{LI mendengar sebagian orang dari yang aku

ladikan rujukan, yaifu para peneliti setiap zaman dari Imam ulama

fikih Asy-Syafi'i, jual ini diperbolehkan dan berargumentasi dengan

dalil yang disampaikan oleh AsySyafi'i."

lmam Ar-Rqnyani berkata, "Menunrtku, tdak ada yang

mendahului klarifikasi ini, yaitu bahwa yang disepakati oleh ulama

fikih kami, dulu dan sekarang, bah',va jual beli itu di sini batal juga,

karena ada dalil lain selain dalil muamalat."

Imam Ar-Ruyyani kemudian berkata: Al Qadhi Ath-Thabari

berkata dalam htab Al Mnhaj, "Tidak ada perbedaan dalam

ma&hab Asy-Syafi'i bahwa dalam gambaran ini diperbolehkan jual

beli, jika kita bisa menetapkan persamaan, dan ini sah. Ini dapat

terjadi berasal dari safu pohon sehingga terjadi persamaan, dan

tidak dapat dihindarkan dalam hal ifu karena safu alasan."

Dia juga berkata, "Keraguan dalam masalah seperti ini

termasuk dari gangguan syetan. Ini yang paling shahih menurut
saya. Wallahu alam."

Karena itu, Ar-Rulyani menegaskan dalam kitab .4/ Hibah
bahwa jika telah terjadi persamaan, seperti jika keduanln memilih

dari safu pohon dan satu ranting, maka ini diperbolehkan. Dikutip
darinya juga dalam kitab At-Tajribah, bahwa itulah pendapat
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madzhab Asy-Syafi'i, dan salah orang lrang mengatakan

kebalikannya. Mereka semua menganalisa masalah ih.r, apabila dia

menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2 mud dan semacamnya.

Dikutip dari Al Qadhi Husain, apabila dia meniual 1 mud

dan 1 dirham dengan 1 mud dan 1 dirham, dan kedua mud itu

berasal dari safu macaln, dan 2 dirham itu juga dari safu macatn

dengan dua sisi.

Dernikian iuga dengan pernilik uilg, apabila dia menjual 1

dirham dan 1 dinar dengan 1 dirham dan 2 dinar, sedangkan

kedua dirham tersebut berasal dari satu jenis. Atau dia menjual 1

sia'gandum hinilTah dan 1 sia'gandum syn'ir dengan 1 sha'

gandum hintahdan 1 srla'gandum sya'q dan kedua srla'gandum

hinthah tersebut berasal dari safu fumpukan yang sama. Demikian

juga dengan kedua sia'gandum ga'irtersebut.

Dilnrrtip dari Al Qadhi Husain, bahwa dia memilih yang sah

dalam hal ihr, padahal perkataannya dalam kitab Al Asrar

mengarah pada rusaknya akad tersebut. Ini adalah masalah kedua

yang masih menjadi perdebatan, dan ini lebih spesilik dari yang

pertama, meskipun antara keduanya ada persamaan, bisa jadi

perdebatannya satna.

Perrptaan 1nng diperdebatlon tentang gambaran masalah

dan mayoritas ulama fildh Aslfqtsfi'i belum dijabarkan secara rinci

secaftr mutlak. Dernikian iuga dengan nash AssrSyafi'i

sebelumnp, jika Anda merentrngkannya, nilai itu fidak dianggap

kecuali apabila macamnla be6eda. Sedangkan pertedaan

jenisnya, maka pendapat Asy-Spfi'i menyatakan rusaknya akad

tersebut secara mutlak dan tidak mengikatrya. Ini karena sesuai

dengan hadits kelebihan barang seperti yang telah disebutkan-

Selain itu, karena Nabi $ tidak diminta menjabarkan secara detil

tentang nilai marjan yang ada pada emas, apakah pembagiannya
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menyebabkan kelebihan atau fidak, maka hukumnya berlaku

secaEr ulnuln.

Ar-Ru5yani menyebutkan tentang argumentasi orang-orang
yang melarangnya, bahwa jika dia membeli 1 dirham dan 1 dinar
dengan 1 dirham dan 1 dinar dari satu jenis, maka dinar ifu sama

seperti yang dikhususkan dari dinar dan dirham itu se@ra

bersamaan. Jika dia mengeluarkan dinar yang baik dan yang ca@t,

maka sebagian dinar dan dirham ifu dikembalikan sesuai dengan
pengurangan pada nilai ifu. MisalnSa, nilai dinar 10 dirham,
sedangkan dia mempunyai L dirham, maka jika disafukan,
jumlahnya adalah sebelas. Karena ifu, kita iadikan dinar itu sebelas

bagian, lalu diminta dikembalikan sesuai dengan dinar ifu sepuluh

bagian dari dinar ifu dan sepuluh bagian dari dirham. Jadi, antara

emas dan perak ada perbedaan pada nilainya, sehingga dinar perlu
dipotong sesuai dengan lawannya dari dinar dan dirham. Jika kita
memotongnya akan menyebabkan kelebihan atau tidak
diketahuinya nilai persamaan ihr. Ini adalah perkataan Ar-RuSyani

dan perlu direnungkan. Sebab Ar-Ru54pni Udak memilih ifu,
melainkan memilih yarry shahih sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya.

Dalam l$tab Al lbanah, fu-Ruyyani menjelaskan secara

terang-terangan tentang hal itu dan dia berkata, "Tidak sah."

Meskipun para ulama berkata, "Keduanln sama." Sebab mereka
memberitahukannya dari hasil ijtihad, dan barangkali ada

perbedaannp- Dengan demikian diketahui, bahr,rra qrraratrsyarat

yang ditetapkan oleh syaikh ifu tentang pertedaan nilai adalah safu
pendapat dari ulama fikih AsySyaf i dalam l<fiab Al Muhadzdab,
meskipun pendapat yarry shahih dan masyhur adalah pendapat
lainnya.
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Sedangkan Syaikh Tajuddin N Fazzari mengatakan dalam

l*ab Syarh At-Tanbih, "Disebutkannya pertedaan pada nilai tidak

ada artinya. Sebab perbedaan dalam hal itu bukanlah dua s5nrat,

melainkan jika persamaan itu udak diketahui maka itu cukup untuk

membatalkannya. Jika kurma ajwah berasal dari sahr pohon dan

nilai mud ifu 1 dirham, kemudian kuat dugaan unh-rk menjadikan

mud itu ditukar dengan 1 mud, dan dirham itu kemudian ditukar

dengan mud yang lain.

Madzhab Snng mernbatalkan berkata, "Dalam hal itu ada

pendapat 5nng menjauhkan unfuk membawa perkataann5a sesuai

dengan kehendakn5n, karena pendapat ifu dianggap asing. Selain

itu, karena yang menilai sah, kemudian menganggap nilainp sama

dan tdak ada perbedaannya, temyata fidak sesuai dalam

persamaannya. Alat hrkar yang berteda adalah dirham. Namun

tidak dikatakan tentang dirham ifu, bahwa dia berteda nilain5ra,

sebab dia sendiri memiliki nilai. Tetapi jika dia berbentuk 1 mud

kurma ajwah dan 1 mud gandum hinthah maka ihr lebih baik."

Menurutku (As-Subki), adapun keinginan !,ang
semakin jauh karena pendapatrya yang asing, maka hal ifu fidak

demikian. Sebab Al Qadhi Abu Ath-Thayarib mengatakan

sebagaimana yang aku ketahui, dan dia adalah guru penulis buku

ini, rnaka ini tdak tersembunyi darinya dan bukan pendapat yang

asing menunrtrla. Sedangkan ulama yang menilai benar pendapat

ihr, karena kesesuaian tiluitt!., dan bukan karena perMaannlra.

Jadi lnng menjadi landasan masalah adalah pembagian dan

pertedaan di dalamnya, dan bukan karena perbedaan nilainf.
Karena itu, dia menjadikannya sebagai kategori yang membatalkan

akad dan tdak menjadikan fidak adanln perbedaan sebagai

pendapat yang benar. Padahal apabila dia telah menjadi s5arat,

maka dia harus ada dalam akad itu. Namun adanya dalam akad
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bukan berarti menafikan adanya perbedaan dan adanya kesesuaian

sebagai perantaranya.

Karena ifu, syaikh memperingatkan keadaan yang di
dalamnya terdapat perkataan yang membatalkannya- Sedangkan
apabila persamaan itu fidak diketahui, maka telah diketahui dari
kaidah riba, bahwa tidak diketahuinya persamaan itu seperti
hakikat adanya kelebihan.

Hal ini tidak dikatakan pada dirham, sebab dia berbeda

nilainya. Jadi pendapat madzhab AsySyafi'i bebas dari hal ini.
Karena yang menjadi perbedaan pendapat dalam ma&hab adalah

sifat yang ada pada jenis dirham tersebut. Sebab

perumpamaannya adalah 1 mud kurma ajwah dan 1 dirham
ditukar dengan 2 dirham. Jadi, yang disatukan kepada jenis yang

dijual sebagiannya adalah kurma ajwah. Ini yang disifati sebagai

sesuafu yang berbeda dengan dirham pada nilainya. Hal memang
itu benar, karena kurma ajwah berbeda dengan dirham dalam
nilainya sebagaimana yang dikatakan. Ini berarti bahwa nilainya
berbeda dengan dirham ifu. Namun bukan berarti bahwa kurma
ajwah tersebut berbeda dengan nilai dirham itu hingga bisa

dibantah alasan yang telah disebutkan.

Sedangkan menurut pemyataan yang dinyatakan dalam
kitab At-Tanbih dalam kebanyakan tulisan yang masyhur, maka
yang dijual adalah satu mud kurma ajwah dan yang disafukan
adalah dirham.

Penulis (AsySyirazi) berkata, "Kurma ajwah berbeda dalam
nilainya."

Ini berarti bahwa dirham itu berbeda nilainya dengan 1 mud
ifu. Maka pemyataan yang benar adalah bahwa dirham itu berbeda

nilainya dengan mud dalam nilai mud ifu, dan bukan pada nilai
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dirham. Diskusi seperti ini ada dalam perkataan syaikh secara

mutlak, baik dibawa kepada hal itu maupun udak- Jika dia

memberikan argumentasi terhadap apa ]lang telah disebutkannya

niscaya itu akan lebih jelas.

Ketahuilah, bahwa apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu

Ath-Tha9yib, dan apa yang diceritakan oleh Al Qadhi Husain dan

penulis At-Tanbih tampak bahwa hal itu adalah sesuatu yang satu-

Maksud perumpamaan ifu adalah agar nilainlra sesuai hingga tidak

menyebabkan adanya kelebihan. Hal ini sebagaimana lnng
ditnnjukkan dalam htab l/ Minhai karp Al Qadhi Abu Ath-

Tha3ryib, di mana dia menggambarkan dengan Snng diambil dari

safu pohon yang sama.

hnu Ar-Rifah berkata, "Kecuali apabila dikatakan ketika

terjadi perbedaan pada kedua belah pihak, yakni dalam

pemmpamaan yang dibuat oleh Al Qadhi Husain, tidak perlu

dinilai dengan sebalikn3n oleh salah satu dari kedua belah pihak-

Karena dalam hal itu hanp perlu nilainya, dan ini masih

berdasarkan dugaan dan perkiman."

Menunrtku (As-Subki), hal itu memiliki sedikit

perbedaan. Namun yang jelas, bahwa perbedaan ihr adalah sahr-

Jika jelas perbedaan yang diisyaratkan oleh Ibnu Ar-Rif'ah, jika

tidak maka hal itu termasuk kerjasama yang menganggap nilainSa

sarna sebagaimana yang disinggung dalam perkataan penulis buku

ini. Hal itu orkup dengan apa yang telah diielaskan sebelumn5n

dari perkataan Abu Ath-Thaliyib dan penulis Al Bahr serta Syaikh

Abu Muhammad. Sebab dalam hal itu telah ada dalil )rang

menguatkannya sebagairirana yang telah disebutkan oleh penulis

buku ini.

Namun demikian, sebagian yang berticara dalam lotab At-

Tanbih menilainya secara mutlak, dan tidak mengetahui beberapa
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kutipan. Dia lalu berkata, "Hal itu bertentangan dengan ijma para

Imam madzhab Asy-Syafi'i. Padahal hal itu tidak seperti yang

disangkakan . Wallahu a'larn."

Abu Ali Al Fariqi adalah murid penulis buku ini yang

mengisahkan dua pendapat dalam masalah ifu dan dia menilai

lemah pendapat lrang mengatakan melarang, dan sefuju dengan
pendapat penulis buku ini. Wallahu a'hm.

hnu Ar-Rif'ah juga menyebutkan dalam perdebatan yang

disebutkan oleh Al Qadhi Husain dan penulis At-Tatimmah bahwa

dia memiliki perhatian terhadap orang png misaln5ra separuhnya

merdeka dan separuhnya hamba sahaya saat dibunuh, apakah

orang yang membunuhnSn wajib dijafuhi sanksi qishash? Menurut
ulama fikih lrak, ada dua perbedaan pendapat. Sedangkan

menurut pengikut Imam Al Maru/azi tidak boleh sanl$i qishash

dijatuhkan, dan ini pendapat yang dibenarkan.

Menurutlm (As-Subki), hal itu tidak tepat sasaran, sebab

statusnya tidak dapat dibagikan, sehingga tidak harus ditetapkan
qishash dalam masalah ifu. Karena persamaan yang nampak di
sini adalah dipertolehkannya jual beli karena telah ada pembagian.

Karena ifu, kami menegaskan pelarangannya ketika ada

pertedaan pada nilainya. Wallahu a'lam.

Ulama fihh AsySyafi'i juga menilai mutlak batalnya semua

akad tersebut, kecuali penulis AtTatimmah. Dia berkata, "Tidak

sah jual beli ifu menunrt kami pada mud dan dirham 5nng ditukar
dengan 2 mud. Demikian juga 1 dirham yang ditukar dengan 2

dirham. Tentang mud dan difukar dengan apa ada dua pendapat

Asy-Syafi'i dalam hal itu.

Demikian juga jika dia menjual 1 dinar atau 1 dirham
dengan 2 dinar atau 2 dirham, akad ifu meskipun sama jenisnya,
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tetap batal. Sedangkan selebihnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i-

Pendapat itu disepakati oleh Ar-Ruyyani dalam l<rtarb Al Bahr

Ar-Rafi'i berkata, "Bisa jadi perkataan ulama yang

memutlakkannya diarahkan kepada apa yang telah diuraikannya,

namun di dalamnya masih ada pertimbangan. Sebab pengurangan

itu jika dianggap dalam masalah ini niscaln akan membuat akad

sah jika nilainya sama-"

Sedangkan Ar-Rafi'i dan mayoritas ulama fikih AsySyafi'i

menilainya tidak sah.

Karena ihr, apa yang dikatakan oleh penulis At'Tatimmah

dan Ar-Rafi'i cenderung kepadanya tdak ada alasan unfuk

membatalkannya. Sebab apabila kita menilai sah lual beli I dirham

dengan 1 mud berdasarkan pemisahan akad, maka mud harus

tetap ditukar dengan mud tanpa ada kelebihan. Jika kita

membatalkan akad tersebut, maka pembatalan ifu tanpa alasan.

Adapun halangan untuk tidak mengklarifikasi pemisahan

akad adalah bahwa apabila penetapan nilai itu tidak termasuk

dalam unsur yang mengandung riba, karena hanya didasarkan

pada perkiraan, maka penetapan nilai ifu batal secara muflak-

Sebab udak diketahui jumlah apa yang ditukar dengannya, apakah

2 mud untuk 1 mud. Jadi, apa difukar dari keduanya untuk 1 mud

tidak diketahui. Namun demikian apa yang akan ditukar dengan

dirham memang tdak diketahui, dan ini berteda dengan

pen5atuan antara safu hamba sahaya dan merdeka. Karena syariat

Islam tidak menggugurkan penetapan nilai pada keduaryra-

hnu Ar-Rif'ah mencoba memberikan jawaban lain atas apa

yang dikatakan oleh penulis At-Tatimmah, dia berkata, "Bedanya

dengan cara yang ditetapkan oleh mayoritas ulama adalah bahwa

menurut ulama lainnya tidak sah dalam safu keadaan karena hal
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itu dapat dibedakan, sehingga memungkinkan unfuk membatasi

pembatalannya padanya dan tidak demihan pada yang akan

ditukar dengan barang yang diketahui jenisnya. Akadnya bisa jadi

sah dengan cara yang dilakukan oleh Abu Hanifah.

Jika sahnya akad tersebut dapat diterima, maka

pembatalannya tidak dibatasi. Kasus ini hampir sarna dengan

kasus seseorang yang menikah dengan 5 orang wanita dalam

suatu akad png tidak sah. Dalam kasus ini Udak dikatakan, bahwa

batal pada sahr akad, sedangkan unfuk akad lainnya perlu

dibedakan akadrrya.

Memang betul penulis Adz-Dal<ha rL pendapatrp lebih

asing. Dia lalu berkata tentang ukadnyu yrang sah hanrc pada 4
wanita, hanrs dilihat terlebih dahulu akadnfra. Kesimpulannya,

pendapat Al Mutawalli ditolak, kecuali apabila dia berkata,
"Apabila di dalamnSn terdapat emas, maka Sang dimaksud adalah

emas ifu sendiri dan marjan, mengikutinln, dan fidak perlu

diperhatikan."

Menurutku (As-Subki), sikapnSra dalam pembedaan ini

dengan cara yang ditetapkan oleh Abu Hanifah mudah untuk
dinilai lemah. Kami tidak takut untuk membuat jawaban dalam

madzhab kami yang bersandar kepada sesuafu yang tidak kami

katakan.

Memang beful, pembahasan ini menguat dari Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib dan para ulama yang sepakat dengann5n dan

mengatakan bahwa akad sah ketika nilainln sarna. Ketika nilainya

berbeda, maka perlu dilakukan klarifikasi untuk memisahkan akad

ifu, kemudian dipertimbangkan dari satu aspek, bahwa akad itu
merupakan 1 akad, yaitu termasuk dari akad yang mengandung

unsur riba sehingga batal secara keseluruhan.
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Tidakkah Anda melihat, bahwa apabila seseorang membeli

dengan akad tidak tunai lebih dari 5 qneq dalam satu akad,

bahwa hal itu batal dan tidak perlu untuk mengklarifikasi

pemisahan akad? Al Qadhi Al Mawardi memberikan alasan, bahwa

dengan lebih dari 5 wasaq, maka akadnlra menjadi muabanah

fiual beli tanpa ditakar dan ditimbang). Sedangkan akad

muzabanah tidak dibenarkan. Karena ifu, perlu dipertimbangkan

dan direnungkan kembali. Wallahu a'lam.

Kemungkinan dia juga berpegang pada hadits tentang

qiladah (kalung) yang telah disebutkan untuk membantah hal itu.

Karena Nabi # melarang hal itu dan menolaknya hingga

dibedakan secara rinci. Karena itu, apa yang dikatakan oleh

penulis At-Tatimmah batal akad pada emas yang ditukar dengan

yang terdapat kandungan emas- Sedangkan pada marjan dan yang

difukar dengannya ada safu pendapat yang mengharuskan

dibedakannya akad. Dia lalu berdalil dengan hadits salah satu dari

dua perkataan; Adakalanya batalnya klarifikasi dalam hal itu pada

pembedaan akad, dan adakalanya bahwa 5nng benar, akad ifu
tidak dibedakan. Wallahu a'lam.

Jika madzhab AsySyafi'i mengambil sikap berhati-hati

dalam hal ifu, maka kami sepakat unfuk melarang akad tersebut,

seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khaththab r&.

Muhammad bin Abdullah AsySla'itsi meriwayatkan dari

Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata, "Srrat Umar datang kepada

kami, sedangkan kami berada di tanah Persia, 'Janganlah kalian

melakukan jual beli pedang yang di dalamngra terdapat gantungan

emas dengan dirham'."

Demfian juga dengan Fadhalah bin Ubaid. Sebelumnya

telah dijelaskan atsar yang menunjukkan hal itu. Namun

diriwayatkan dari Ali suafu kemungkinan 5rang lain.
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Ada riwalpt shahih dari lbnu Umar Radhiyallahu Anhu,

bahwa dia tidak menjual pelana kuda dan pedang yang pada

keduanya terdapat emas hingga melepaskannya, kemudian

menjualnya dengan cara ditimbang. Di antara para penjual juga

terdapat hnu Syihab Az-Zrhi, dia menilai makruh membeli

pedang yang dihiasi dengan peralq dan dia berkata, "Belilah

dengan emas dan serah terimanya tunai."

Dernikian juga hnu Sirin, dia menilai maknrh membeli

pedang yang berhias kectrali dengan ditunlukkan dan dia berkata,

'Jika perhiasannlra terbuat dari perak, dia membelinya dengan

ernas. Jika perhiasannya dari emas, dia membelinln dengan perak.

Jika perhiasanrya tertuat dari emas dan perak, maka dia

membelinya dengan emas. Jika perhiasannla terbuat dari emas,

dia membelinya dengan perak. Jika perhiasannya bempa emas

dan perak, maka janganlah engkau membelinya dengan emas dan

udak pula dengan perak, melainkan dengan cara dihrnjukkan.

Symih Al Qadhi ditanya tentang kalung emas yang di

dalamnya terdapat bahr mulia, apakah dijual dengan beberapa

dinar? Dia berkata, "Bafu mulia tersebut dilepaskan terlebih

dahulu, kemudian ernas dijual dengan emas sesuai dengan

timbangannya.

Diriwa3ntkan dari hnu Sirin dan Az-Zubairi, keduan5n

berkata, "Maknrh hukumnya menjual cincin 5nng di

terdapat emas dengan mata uang."

Dirivrayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia menilai

makruh apabila seseorang membeli emas dan perak dengan emas.

Hammad berkata, "Seseorang ingin membeli 1000 dirham

dengan 100 dinar dan dirham, lalu dia dilarang melakukannya, dan
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berkata, 'Tidak, tetapi belilah 1000 dirham selain dirham dengan

100 dinar."

Semua atsar ini diriwayatkan dengan sanad yang shahih.

Hal yrang sarla juga diriwalntkan dari Salim bin Abdullah dan Al

Qasim bin Muhammad. Kami juga sepakat dengan pendapat

beberapa Imam, seperti Imam Ahmad bin Hanbal menurut

pendapat yang masyhur, Ishak, dan Abu Tsauri. Kami berbeda

pendapat dalam hal itu dengan sekelompok ulama.

Al Mughimh bin Jubair meriwalntkan dari Ali bin Abi

Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa dia didatangi oleh seorang laki-

laki, ketika dia sedang ceramah, orang ifu lalu berkata, "Wahai

Amirul Mukminin, sungguh di daerah kami terdapat suafu kaum

yang memakan riba-" Ali bertanya, "Apa ihr?" Dia menjawab,

"Mereka menjual gelas yang bercampur emas dan perak dengan

mata uang." Dia kemudian menundukkan kepalanya." Ali
menjawab, 'Tidak." Atau itu tidak apa-apa.

Al Mughirah bin Jabir disebutkan oleh Al Bukhari dalam

l<ttab Tarikh Al Bukhad.

Diriwayatkan dari hnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dia

berkata, "Tidak apa-apa seseorang menjual pedang yang diberi

hiasan dengan dirham.'

Dirir,rn5atkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Khabbab bersama lGmi. Dia barangkali membeli pedang yang

diberi hiasan dengan mata uang."

Diriwayatkan juga dari Thariq bin Syihab, dia berkata,

"Kami menjual pedang yang diberi hiasan dengan perak, dan kami

membelinya."

Di antam orang yang melakukan iual beli itu juga adalah Al
Hakam bin Uyainah, dia ditanya tentang 1000 dinar, 60 dirham,
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dan 5 dinar. Dia menjawab, "Tidak apa-apa 1000 dengan 1000,

dan kelebihannya dengan beberapa dinar."

Diriwayad<an dari Al Hasan, Ibrahim, dan Asy-Sya'bi,

mereka berkata, "Tidak apa-apa dengan pedang yang diberi

hiasan dan dilapisi, juga seperti cincin jika dijual dengan yang lebih

banyak atau lebih sedikit darinya, dan juga pembayaran kredit."

Diriwayatkan dari Al Mughirah, dia berkata, "Aku bertanya

kepada hrahim An-Nakha'i tentang cincin, apakah dia menjualnya

dengan pembaSTaran kredit?" Dia balik btanya, "Apakah di dalam

cincin itu terdapat bafu mulia?" Aku menjawab, '[ya."

Dia seolah-olah menganggap enteng hal ifu. Ini adalah

sebagian pertdaan pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan

dari hrahim. Namun kedua pendapat itu dapat disatukan, jika

dapat dibedakan antara yang dikandungnya mengandung unsur

riba atau fidak.

Diriwayatkan dari lbnu Sirin dan Qatadah, kedua berkata,

"Tidak apa-apa membeli pedang yang bercampur dengan perak,

meja makan, dan gelas dengan beberapa dirham."

Diriurayratkan juga dari Hammad bin Sulaiman, dia ditanSn

tentang pedang yang dihiasi, kemudian dijual dengan beberapa

dirham. Dia lalu menjaunb, "Tidak apa-apa."

Ini adalah jalur riuayat yang telah dijelaskan sebelumnSa

darin3a tentang para ulama yang sepakat dari lalur Hammad bin

Salamah.

Diriunyatkan dari Sulaiman bin Musa dan Makhul seperti

apa yang diriwaptkan dari mereka. Diriwayatkan dari AsySya'bi
bahwa dia tidak menyetujui pendapat yang mengatakan tidak apa-

apa membeli tunai dan kredit pedang yang dihiasi. Dia berkata,

"Termasuk juga besi dan ganfungannya."
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Diriwayatkan dari Al Hakam bin Uyainah tentang pedang

yang dihiasi yang di;ual dengan beberapa dirham, jika unsur bahan

pedang yang lebih banyak dari perhiasannla, maka tidak apa-apa-

Riwayat yang sama juga dinyatakan dari Al Hasan dan lbrahim. Ini

juga pendapat Sufuan. Sedangkan dari hrahim An-Nakha'i, ada

pendapat lain tentang emas dan perak, dan tetap keduanya tetap

emas dan perak yang dijual secara terpisah- Dia berkata, "Bnas

dan perak tidak d$ual kecuali dengan timbangan yang standar."

Adaptrn para Imam setelah mereka, Al Auza'i berkata,

"Jika perhiasan itu hanya mengikuti, dan kelebihannya dihitung

dengan kelebihannya, maka diperbolehkan jml beli semacarnnya,

baik funai maupun kredit."

Imam Malik berkata, "Jika pedang 1lang dihiasi dengan

perak, dan mushaf, mangkok, atau cincin pemk, dan harganln

mencapai 7/3 dari mata panah, sarung pedang, dan

gantungannya. Demikian juga yang ada pada mushaf dan batu

mulia. Jika perhiasan wanita terbuat dari emas dan perak, maka

emas dan perak tersebut, maka dihargai seperti nilainya. Demikian

juga jika ada pada batu. Jika sedikit, maka diperbolehkan menjual

semacamnya dengan harga yang lebih mahal, atau harga standar,

dan bisa juga lebih murah jika dijual secam hmai, dan tidak

diperbolehkan dijual kredit. Jika nilai emas dan perak tersebut

lebih dari sepertiga harga pedang, maka tidak dipertolehkan."

Imam Malik juga berkata, "Tidak diperbolehkan menjual

selain apa yang telah kami sebutkan 1nng di dalamnya terdapat

emas atau perak apapun bentuknya, sedikit atau banlnk, seperti

pisau yang dihias dengan pemk atau emas. Demikian iuga dengan

pelana kuda dan barang-barang lainnya, kecuali apabila hiasan

em.15 dan perak tersebut hanya menempel dan bisa dilepaskan
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ketika dijual. Pada saat ifu tidak apa-apa diiual semacamnya, baik
h-rnai maupun laedit sesuai keinginannya."

Abu Hanifah berkata, "Segala sesuafu yang dihiasi dengan

perak atau emas, maka diperbolehkan unfuk dijual dengan sesuatu

yang lain yang juga dihiasi dengan perak atau emas, jika harganSra

lebih besar daripada yang terdapat pada barang yang dijual, seperti

perak dan emas. Tidak diperbolehkan dijual dengan yang sama

atau dengan lrang lebih sedikit harganya. Setelah itu, diharuskan

unfuk melakukan sqah terima uang pembelian perak atau emas

sebelum berpisah. Dipertolehkan menjual sahr mud kurma ajwah

dan dirham dengan 2 mud kurma ajwah dan semacamn5ra."

Abu Hanifah menambahkan, "Barang 5rang dijual dengan

mud harus dengan mud, dan mud yang lain bisa dijual dengan

dirham."

Bahkan dia berkata, "Jika seseorang menjual 100 dinar

dengan dinar, dan peta dengan peta, maka dipertolehkan. Uang

dinar yang jumlahnp 100 ditukar dengan dinar, dan peta ditukar

dengan peta. Sebelumnya telah disinggung argumentasi dan
jawaban mengenai hal ifu."

Mereka juga membicarakan tentang hadits yang kami
jadikan sandaran dengan pertedaan pendapat pada jalum5n. Ada
kemungkinan errrs 3nng ada pada kalung lebih besar nilainya

daripada emas ynng ada pada mata uang. Mereka memberikan

argumentasi berlaunnan dengan riwayat yang dijabarkannla.

Karena itu, emas ifu dihargai dengan dua belas dinar. Sebelumnp
telah dijelaskan bahwa ada dua alasan dalam hal ifu. Selain itu,
karena Nabi $ "Tidak meminta unhrk dijelaskan secara rinci."

Maka dari ifu, larangan itu tergantung pada sifat, yaifu tidak dapat
dibedakan. Jadi, ini yang menjadi alasan dan bukan lainnyn.

Sedangkan periwayat, dia berkata, "Yang aku maksud adalah
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bafu." Maka dia menafsirkan bahwa emas dalam bafu tersebut

lebih besar nilainya daripada emas yang merupakan alat fukar.

Wallahu a'lam.

Diriwayatkan dari Thawus, bahwa tidak apa-apa menjual

dinar yang berat dengan dinar yang ringan ditambah dirham.

Menurut Al Hakam, tidak apa-apa menukar dinar Syam dengan

dinar Kufah. Sedangkan dinar Syam kelebihannya dari perak, dia

berkata, "Tidak apa-apa. "

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari hrahim, bahwa dia menilainya makruh.

Diriwalntkan dari hnu Sirin, bahwa dia ditanya tentang 100

mitqal dengan 100 dinar dan 10 dirham. Dia lalu menilainya

makruh. Hal itu sebagaimana yang diriuraptkan oleh hnu Abi

Syaibah. Makna kelebihan dinar Syam dari p€rak adalah bahwa

dinar Syam lebih berat daripada dinar Kufah, dan selisih ifu diganti

dengan perak-

Dalam riurayat yang shahih dari Sut/an Ats Tsauri, dari

jalur hnu Abi Slaibah juga, bahwa dia menghukumi makruh

menukar 10 dirham dengan 9 dirham dan pecahannya. Dia

menilai tidak apa-apa apabila 10 dirham ditukar dengan 9 dirham

dan emas. Alan tidak paham perbdaan antara dua gambaran

tersebut dari safu sisi, apakah emas ifu turni dan pecahann5a tidak

funai.

Cabang: Di antam contoh permasalahan ini adalah lika
seseorang menjual cincin perak yang di dalamnya terdapat bahr

mulia dengan pemk, maka ini Udak dipe6olehkan. Jika dia

menjualnya dengan emas, maka ada dua pendapat dalam

menyafukan antara menjual dan menukar. Ini adalah lawan dari
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apa yang disebutkan oleh AsySlpfi'i tentang jual beli hamba

sahaln, jika hamba sahaya itu merriliki beberapa dirham, lalu dia

dijual. Demikian juga dengan jual beli emas mumi dengan emas

campuran. Pembahasan tentang masalah ini akan dijelaskan nanti

insya Allah. Wallahu a'lam.

Di antam cabang kaidah adalah sahr mud kurma ajuah

lrang sebagiann3a bercampur, seperti gula dan sebagiannya

bercampur susu, jika dijual dengan semacamnya, maka akadnfra

batal. Demikian yang dikatakan oleh Agr$nfi'i.

Ar-RulaBni berkata, "Segala sesuafu 3nng bercampur dari

dua benda Udak diperbolehkan ditukar sebagiannya dengan

sebagian yang lain."

PasaL Contoh permasalahan kedua dari kaidah, bahwa 1

mud ajwah yang be6eda macam dan sifatnp dari kedua belah

pihak, atau dari salah safunya, sebagaimana apabila dia menjual 1

mud ajwah dan 1 mud kurma bumi duryan 2 mud kurma ma'qili,

atau sekantong makanan kualitas baik dan sekantong makan png
ktralitasnya jelek dengan dua kantong dari makanan yang baik dan

57ang kualitasnya jelek. Atau dia menjual 100 dinar yang baik dan

100 dinar 5nng jelek dengan 200 dinar 1nng baik atau jelek, atau

sedang, atau 100 dinar baik, atau 100 dinar jelek, atau dinar

Qasaniya dan dinar Sibiria dengan 2 dinar Qasaniya dan 2 dinar

Sibiria, atau dinar yang ufuh dan dinar Snng retak dengan 2 dinar

yang utuh atau retak, atau yang uhrh dan Snng retak. Atau dia

menjual emas putih dan emas merah dengan 2 emas putih atau

mereka. Atau dia menjual dirham png ufuh dan sebagian dirham

yang utuh, atau dinar Maroko dan dinar Siberia dengan 2 dinar

Maroko, atau gandum merah dengan gandum putih.
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Berdasarkan contoh permasalahan ini, AsySyafi'i

mengisyaratkan dengan masalah takaran nU dia berkata,

'Meskipun dia menakar ithl dengan 100 dinar, maka hamba

sahaya suku Marwan dibebaskan, dat 100 dinar dari jenis yang

tdak disukai dengan 200 dinar dari jenis sedang," dengan

perkataannya dalam kitab Mukhbshar N Buumithi, "Jika

seseorang menukar 50 yang terpotong dan 50 yang ufuh dengan

100 yang masih utuh."

Demikian juga dengan perkataannya dalam kitab .4/ Imla'
dan kitab Al Umm, 1Bng telah dijelaskan sebelumry;a tentang

pembahasan kurma bumi dan ajwah, atau kacang almond dengan

kurma shaihani. Pendapat yang masyhur menurut mayoritas ulama

fikih Asy-$afi'i adalah contoh seperti ini batal akadrya juga dan

hampir sama dengan contoh permasalahan lnng pertama. Anda

juga tahu perkataannya dalam kitab MukhbsharAl Buunithi.

Ada png mengatakan, bahwa dipeftolehkan menukar 50

Sang telah terpotong dan 50 yang masih utuh dengan 100 Snng

masih uhrh. Perkataan ini secara zhahir, bahwa yang dimaksud

adalah perkataan sebagian Imam terdahulu, sebagaimana lnng
disebutkan dalam lrjrtab Al Imk '. Dan bukan dengan perkataannya

Asy-Syafi'i. Karena itu tdak diriwayatkan dari AsyS5nfi'i

perbedaan pendapat dalam hal itu.

Jadi apakah hal itu dari perkataan AsfSyafi'i atau Al
Brrrl/aithi? Secara zhahir, perkataan Al Qaffal png kedua adalah,

dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari Al Bu /aithi, bahwa hal itu

diperbolehkan, sehingga tidak apa-apa."

Yang paling dekat bahwa itu berasal dari perkataan Aq1
S5rafi'i. Sebab dinyatakan dalam l$tab Al Imla ', 'tq,ll Qaffal sepakat,

bahwa hal itu dari perkataannya Al Bwraithi, penulis At-Talkhish
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dan dia mengembalikannya kepada sernua gambamn perbedaan

macam kurma dan cam pembayarannya yang funai.

Diriwayatkan riwayat lain dari jalur para ulama Khurasan
yang diriwayatkan dari penulis At-Taqrib dan lainnya bahwa sifat

sahnya akad terganfung pada toleransi kedua belah pihak. Dia
berpendapat bahwa perbedaan tentang sahnya tidak
membahayakan akad.

Al Faurani dan lainnya meriwayatkan dua pendapat dalam

hal jual beli kurma shaihani dan kurma bumi dengan kurma
shaihani, atau dengan bumi dan shaihani. Demikian juga jual beli

yang ufuh atau yang retak dengan yang ufuh atau yang retak

dengan keduanya, atau yang baik dan yang buruk ditukar dengan

dua yang baik, atau dua yang buruk.

Al Qadhi Husain mengisyaratkan riwayat pendapat ini
tentang barang yang utuh dan yang retak, dan riwayat Al Qaffal
dalam l<rtab Syarh At-Talkhish dari sebagian sahabat kami. Tetapi
riwayatnya tentang gambaran jual beli barang yang utuh dengan
yang retak dan yang utuh, dan dia tidak memberikan komentar
tentangnya. Dia menjelaskan argumentasinya, bahwa penulis .4sr5-

Shihah telah meriwayatkannya dalam masalah jual beli barang

yang ufuh dan retak dengan barang yang ufuh dan yang retak dan

dia menolaknya.

Tentang masalah jual beli barang yang utuh dan yang retak

dengan barang 5nng retak, maka ditegaskan bahwa ifu batal, dan

tidak ada riwayat yang memperdebatkannya. Secara qiyas,

perbuatan ini juga tidak dilakukan. Al Qaffal juga menegaskan

dalam masalah beberapa dinar kuno dan baru dengan semisalnya,

atau dengan dinar bam atau kuno dan mengatakannya batal.

Penulis Al Bayan telah menjelaskan secara terang-terangan riwayat
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pendapat dari sebagian sahabat kami yang bercsal dari para ulama

Khurasan tentang dua macam jenis yang safu secara mutlak.

Sebelumnya telah dijelaskan dari aku pedngatan tentang

cabang masalah yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thalyib,
jika seseorang membeli beberapa dinar dengan bebempa dinar,

lalu pembeli mendapatkan cacat pada sebagiannln, maka jual beli

itu batal. Namun pendapat ini ditentang oleh qaikh Abu Hamid,

Al Mahamili, dan Al Mawardi. Aku memperingatkan bahwa

pertentangan mereka menjadi selesai, jika kih membuat masalah

cabang pada pendapat ini. Padahal dalam topik ini mereka telah

bertenrs-terang bahwa tidak diperbolehkan menjml yang baik dan

yang buruk dengan yang baik dan yang buruk.

hnu Ash-Shabbagh berkata dalam hal ihr, bahwa yang

dinyatakan pada ma&hab AsySyafi'i adalah apa yang dikatakan

oleh AI Qadhi Abu Ath-Thalyib, dan perkara itu sebagaimana

yang dia katakan. Pendapat ini sama dengan pendapat madzhab

Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur di

madzhabnya. Namun demikian, Abu Hanifah menolaknya ketika

jenisnya berbeda, sebagaimana telah dijelaskan secara detil

sebelumnya.

Ulama yang mengatakan ini dari ulama flldh AsrSlnfi'i dan

Imam Ahmad, kduanya tidak mengusimgra, melainkan keduanya

mengkhususkan dengan pertedaan ma@tn dan tdak bukan

lainn3p. Sedangkan penulis At-Taqrib mernbatasinya pada Snng

uhrh dan 5nng retak. Demikian juga Imam Al Haramain yang

sepakat dengan apa yang dikatakan oleh penulis At-Taqib."

Dia berkata, "Pembagian ifu pada asalrya menurut aku

tidak benar. Sebab dalam gambaran ini akad pada akhimya rusak.

Selain itr, karena akad apabila terdiri dari sepuluh aspek,

separuhnya retak, sedangkan yang 10 terdiri dari aspek kedua,
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maka keharusan unfuk membagi dalam hal ini termasuk sikap

berlebihan dan menyibukkan diri untuk memberikan kelebihan

kepada orang yang diharuskan. Padahal persamaan ifu dapat

dirasakan antara dua jumlah ifu, kemudian dalam penjelasan

maknanya berlawanan dengan klaim yang dilakukan oleh para

ulama yang telah sepakat dalam hal itu."

Pada praktiknya, omng-orang masih menjual yang rebk
dengan yang ufuh dan yang retak. Jika Anda membaginla niscaya

dalam hal itu ada pembagran antara png besar dan yang kecil.

Sedangkan nilainSp berbeda-beda dalam hal itu secaftt jelas.

Kemudian apabila disyaratkan salah safunya sarna pada silat

retaknya, maka masalah ini telah keluar dari apa yang telah kami

sebutkan atau udak? Ulama lnng tetap mempertahankan

pembagian ini, maka dia telah merusak jual beli. Adapun ulama

yang berpegang kepada apa yang telah kami sebutkan, maka dia

menghukumi sahnya jual beli ifu, karena terjadinya persamaan

pada kedua jumlah tersebut.

Demi pendapat ini yang berasal dari sang Imam, Al
Arghiyanil23 menegaskan sahnya pada apa yang telah kami

kisahnya darinya dalam lstab Fatawa An-Niha5ah dan pendapat ini

adalah yang dipilih sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti.

lmam Al Ghazali mengisyaratkan dalam kitab .4/ Wasith

bahwa itulah pendapat yang kuat. Dia berkata dalam l<rab Al
hsith, "palil qlns menyatakan sahnya."

Imam Al Ghazali juga berkata, 'Orang-orang masih saja

melakukan jual beli dirham yang terdiri dari dirham utuh dan

dirham retak (pecahan). Yang pecahan ifu terdiri dari pecahan

besar dan kecil. Demikian juga dengan dinar yang terdiri dari

r2s Barangkali 1nng dimaksud adalah Al Mirgi!,ani dalam kitab "An Nihayah Alaa
Fataawaa Al Hidaa5rah" dan setelah itu dinyatakan Al Mirgiyani.
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berbagai macarn yang diketahui oleh orang'orang dalam

menukamya. Namun sebagian ulama merinci sebagiannya pada

sebagian yang lain, dan mereka fidak salna sekali fidak

mengharuskan untuk membedakannya. Demikian juga apabila

kurma dijual dengan kurma, dan kurma ifu terdiri dali sha'kurma
jelek dan lainnya baik. Jika dirinci dan dipisah niscaya nilainya

berbeda. Sedangkan pembatalan penjualannya jauh-

Ketahuilah bahwa masalah-masalah ini Snng masih tidak

dikomentari oleh sebagian ulama, karena penulis At-Tatimmah,

kemudian penulis Al Bahr menyebutkan bahwa jika kurma SBng

kecil dan kurma 5nng besar dibedakan, lalu dijual 7 sha'kurma
yang kecil dan 1 sha'dari kurma yang besar, dengan 1 srla'kurma

kecil dan 1 sha'dari kurma lnng besar, maka seperti

hukum jika seseorang menjual 1 dirham dan 1 dinar dengan 1

dirham dan 1 dinar. Keduanla dari jenis yang sahr.

Jika tidak dibedakan antara yang kecil dan yang besar, akan

tetapi dia ingin menjual 2 sia' dengan 2 sha', maka tidak

diragukan lagi bahwa yang ditukar adalah yang kecil dan yang

besar. Apakah hukum akad itu?

Ulama fikih AsySyafi'i berbeda pendapat. Di antara

mereka ada Sang mengatakan, jika antam salah safu dari dua

barang 5ang difukar ada perbedaan, maka akadtSa tdak sah,

meskipun tidak dibedakan. Adapun syarat jual beli harta riba

dengan sejenisnla apabila bagian-bagian dari masing-masing SnnS

difukar sama. Sebab pertedaan antam bagian-bagian ihr

menyebabkan sebagiannya terpisah. Sedangkan terjadinSa

pertukaran dan pengurangan nilai pada riba.

Pendapat ini dipilih Al Qadhi Imam Husain.

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa jika

seseorang menjual \ sha'dengan L shai dan pada masing-masing
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ada yang besar dan yang kecil, apabila yang kecil

tampak jelas di antara yang besar dan itu terlihat dengan jelas,

akan tetapi udak dapat diperkirakan, maka akadnya tidak sah. Jika

yang kecil tidak tampak di antara yang besar, maka akadnya sah

dan dapat dilakukan jual beli. Hal ini sebagaimana jika seseorang

menjual tanah dan di dalamnya terdapat tambang emas dengan

tambang emas. Jika barang tambang ifu terlihat, maka akadnga

udak sah. Tetapi jika tidak terlihat, maka akadn5n sah.

Bendasarkan hal ini, maka perlu diMakan antara yang

kecil agar tdak bercampur dengan yang besar, dan antara diiual

tersendiri. Sebab apabila png kecil dipilih dan dipisah dari 5nng
besar, kemudian dia menjual yang kecil dan 5nng besar dengan

yang kecil dan Snng bemr, maka hukumnya seperti apa yang telah

dijelaskan sebelumnya. Adapun pertedaannya, bahwa apabila

dipisah, maka masing-masing ada hrjuannya, dan ketika disatukan

juga ada hrjuannya. Sedangkan hal semacam ifu kadang tidak

diinginlon oleh pembeli.

Masalah ini menjadi tampak jelas, bahwa ketika terjadi

pencampuran, apabila seseoftIng menjual 2 sha'dengan 2 dirham,

kemudian L sha'dikeluarkan dan dinrctakan bagus, maka sebagai

gantinya dikernbalikan 1 dirham dari jumlahnlra. Jika yang kecil

telah terpisah dari semuanya, kemudian masing-masing

mengeluarkan dua bagian ifu yang sahr bagus, maka tdak diminta

dikembalikan safu dirham dari hargan5a, melainkan diminta

dikembalikan sesuai nilainyra.

Kesimpulannlra, ketika yang kecil tdak dibedakan dengan

yang besar, maka ada dua pendapat: Perbna, tidak sah secara

mutlak. Kdua, jika perbedaannya jelas dan terlihat tanpa

dibayangkan, maka tdak sah. Namun pendapat yang paling

shahih, bahwa kedua pendapat ni dha'if. Pendapat yang shahih
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adalah akadnya sah secara mutlak ketika tidak dapat dibedakan

dan dipisatrkan, baik terlihat maupLrn tidak terlihat.

Hal itu, karena dinptakan dalam l$tab Shahih Muslim
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"Elahwa Rasulullah * mengutus saudara Bani Adi Al

Anshari, lalu beliau mernintanya bekerianya di tanah Khaitar. Dia

lalu menrberikan kurrna yang kualitasnSn lcurang bagus-, Maka

Rasulullah # bersabda,'Aplah kurma Khaibar @ni semua?

Dia menjawab, 'Demi Allah, Udak u/ahai Rasulullah, melainkan aku

menrbeli L sha' dengan 2 sha' dari semua lilrma itu', Rasulullah

S kemudian bersaMa, 'Janganlah kalian melakul<anryn,

mekinl<an tnng fima hants dengan yang sanna, abu iila tidak

juanah kuma gng ini dan belilah dengan tang ifu, kwma 5nng ini.

Dertikian juga Sang ditimbang'."
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Dalil ini menunjukkan bahwa kata semua menyatakan

semua jenis kurrna, dan Nabi & telah memberikan pilihan

kepadanya antara membeli 7 sha'kurma yang kualitasn5ra kurang

bagus dengan yang semisalnya, atau menjualnya dan membeli

kurma jenis lain dengan uang penjualannya. Nabi # tidak

menjelaskan secara rinci antara sebagiannya terlihat atau tidak.

Namun kata semua menampakkan adangra percampuran,

meskipun tidak dapat dibedakan. Wallahu a'lam.

Sedangkan apabila setiap jenis kurma dapgt dibedakan

se@ra rinci, maka jika dimasukkan ke dalam kategori hadits itu

perlu dipertimbangkan. Sebab kurma yang bercampur dalam

tradisi harganya tdak dibedakan, melainkan menghihrngnya

dengan safu harga. Adanya pemisahan menyebabkan ditetapkan

harga pada masing-masing bagian. Wallahu a'lam.

Dari apa yang telah aku sebutkan dan juga disebutkan oleh

penulis At-Tatimmah terlihat pendapat Snng berlawanan dengan

apa yang dikuatkan oleh lmam Al Ghazali. Ketika kurma itu tidak

dapat dipisahkan, maka masuk dalam kategori yang dikatakan

oleh Imam An-Nawawi, sesuai dengan hadits di atas dan ifu juga

yang dinyatakan oleh penulis At-Tahdzib. Sedangkan apabila dapat

dipisahkan secarzl benar menunrt pendapat mayorihs para ulama,

maka akadnSn batal iika d[ual dalam keadaan dicampur.

Ar-Rqlyani berkata, *Ulama fikih Abu Hanifah

menghanrskan adaqn masalah ini. Mereka mengatakan, jika

kurma shaihani dicampur dengan kurma bumi, atau yang besar

dengan yang kecil, kemudian dia menjualnya t sha'dqrgan 7 sha'

diperbolehkan. Tetapi jika dipisahkan masing-masing dari

keduanya, kemudian dia menjualnya maka tidak diperbolehkan. Ini

memang rumit jika kita menerimanya."
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Pendapat yang shahih adalah apa yang telah kami

sebutkan, yakni dijelaskan secara rinci apa yang telah

disebutkannp dan disebutkan oleh penulis At-Tatimmah. Wallahu

a'lam-

Aspek bantahan terhadap apa yang dikuatkan oleh Imam

Al Ghazali dan pendapat yang shahih menurut mayoritas ulama

fikih AsySpfi'i adalah bataln5n akad, dan ini juga pendapat Imam

Malik serta dipilih oleh Al Qadhi Abu Ya'la dari madzhab Hanbali.

Diriunlntkan dari Imam Ahmad suafu riwaSnt png melarang

melakukan bansaksi ifu secara tunai dan memperbolehkannln

dalam hd iual beli kurrna. Sebab macarn-ma@tn ifu pada selain

harga burrlpk percampurannln dan sulit untuk diMakan.

Kemudian penulis At-Taqrtb sependapat dengan apa yang

dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang memilih pendapat yang

menceritakan tentang masalah tulisan AsySyafi'i tentang ukuran

nthl dan apa lnng menyebabkannya tidak ditolak. Sebab Aq1
Syaf i marajibkan masalah ukuran riil pada barang-barang antik

lrang harganyra mahal. Sedangkan rithl sl.i<u Al MarwaniSnh

ukurannya di bauahnSp. Dia kemudian mev,rajibkan dua ratus dinar

menangah dari pihak kedua, hir,gga fidak terwujud makna

toleransi.

Jika hal itu fidak temujud, maka akad teriadi dari dua

bagian unhrk menrinta diperjelas. Ini bisa menyebabkan

pembagian, dan tidak mtrstahil ini dapat menyebabkan adanya

kelebihan. Karena ifu, dalam masalah ukuran rithl ndak ada
perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu ada pada masalah

barang png ufuh dan yang retak.

Namun demihan, Imam Al Haramain berkata, "Qi5asnya

menyebabkan penegasan sahnya dalam masalah rithl."
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Imam Al Haramain juga berkata, 'Apa png telah aku

sebutkan dalam gambaran ini, seperti penilaian sahnya merupakan

suatu pendapat yang aku lihat keluar dari pendapat ma&hab Asy
Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i serta pengikuturya seperti Imam

Al Ghazali dalam Lotab Al Basith. Dia berkata, bahwa tidak jelas

perbedaan antara masalah rithl dan antara jika seseorang menjual

5 yang retak dan 5 yang ufuh sepertinya.

Ulama fihih Asy-$nfi'i telah menyebutkan dalam masalah

ini suahr perbedaan pendapat dan mereka menyebutkan adarya

perbedaan pendapat dalam masalah nthL lmam Al Ghazali

kemudian berkata di akhir perkataannln, "lni adahh kutipan dari

Madzhab Asy$;afi'i dan aspek 5nng menytrlitkanngra."

Al Qarafi berkata dalam kitabn5n yang beriudul Ma'al<hidzul

,Asryf ak Mathali' Al Inshaf fi Masa'il Al l{hikf, bahwa cam yang

telah disebutkan sebelumnya, yaitu cam pembagtan dan tidak

diketahuiqn p€rsamaan tidak ada dalam contoh permasalahan ini,

seperti masalah ukuran rithl. Demikian juga dengan masalah

barang yang ufuh dan yang retak.

Ibnu Abi Ad-Dam berkata tentang perkataan Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib mengenai sahn5n akad, "Jika kita tahu bahwa nilai

mud seperti dirham, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dia

dekat dengan masalah ukuran nthlyangbe$eda pendapat dengan

Aslrslnfi'i. Unhrk mempertimbangkanqn ada suahr aspek, yaifu

bahwa apabila dia menguhr dengan t00 dilil100 dinar antik dan

100 dinar suku Maruran dengan 200 dinar sedang, maka jika

diwajibkan persarnaan dinar sedang r-rnttrk 5nng 200 yang antik

dan dinar suku Marr,,van dalam nilainya, akadnya sah sebagaimana

dalam pendapat Al Qadhi Abu Ath-Tha5yib. Jika diharuskan ada

lebih atau tidak diketahui persamaannya, maka wajib dikatakan

akadnya rusak secara rnutlak, yaitu berdasarkan pendapat Imam
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An-Nawawi juga sebagaimana yang telah disebutkannya dari

sebab-sebabnya."

Imam Al Ghazali berkata, "Dan mengarah kepada mereka

- yakni lawannya- dalam gambaran ini untuk berpegang teguh

kepada saMa Nabi $, 'Emas dengan emas, salna timbangan

dengan timbangann5n'. Beliau juga bersabda di akhir hadits, 'Baik

dan jelelmSn srnd."

Menurutku (As-Subki), aku udak melihat lafazh ini

dalam hadits. Sedangkan pengikut ma&hab Hanafi bersandar

kepada hadits Ubadah. Demikian juga dalam $nrh Al Mryhinani.

Wallahu a'lam.

Dia berkata, "Mereka menegaskan ifu, bahwa 5nng wajib

adalah menukar emas dengan emas dengan melihat kepada

timbangannlp, dan bukan memperhatikan sifatrya. Jika yang

diperhatikan adalah sifatr5n niscaya tdak akan tergambar

penetapan sahnya jual beli 'I,, sha'kurma. Sebab dalam 1 srla'ihr
terdapat kurma-kurma kualitas jelek yang bermacam-macam yang

apabila dipisahkan niscaya nilainya akan berteda. Inilah yang Udak

diperhatikan oleh q7ariat Islam se@ra mutlak. Jadi, tidak ada

bedan5n antara pendapat ihr dan pendapat png diperdebatkan.

Sebab itu terjadi menunrt pendapat madzhab.

Karena itu, kami mengatakan bahua hadits Nabi #
" Kualitas 3nng baik dan yang buruk ifu sama," iika benar itu hadits,

maka yang dimaksud adalah jenisnya mengratu. Sedangkan apabila

macarn-macarnnya berteda, maka hal ifu dapat dikeluarkan

dengan dalil lain, yaitu bahwa persamaan dalam muamalat dapat

kita jadikan nilai ibadah. Sedangkan adanya pembagian udak

mustahil dapat menyebabkan kelebihan. Hal ini terbukti, bahwa

dinar yang baik, jika itu milik seseorang dan dinar yang jelek milik

orang lain, maka keduanya tidak bisa membagi kedua dinar itu
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dengan sanna, melainkan orang yang memiliki dinar baik

mendapatkan kelebihannya. Untuk memiliki kelebihan itu tidak
perlu adanya pembagian, sebab pembagian itu unfuk membedakan

hak, dan hak itu tidak lebih dan tidak pula berkurang. Hal itu tidak

lain hanya unhrk fujuan agar akad ifu terjadi. Cara seperti ini
apabila orang yang melakukan akad itu jumlahnya banyak. Jadi

yang ditukar fidak berbeda dengan men5rafunya orang yang

melakukan akad.

Dia kemudian berkata, "lni adalah cara pembagian ifu.

Namun ada kerumitan di dalamn5n Sang tidak dapat dipungkiri. Ini
juga cara pendalilan yang digunakan oleh Al Qarafi dari hadits itu.

Para ulama terdahulu dan kini pun juga menyebutkannya, baik

orang yang menyepakati maupun yang menentangnya. Mereka
juga menyebutkan saMa Nabi Muhammad # dalam hadits

Ubadah, 'Janganlah kalian menjual emas dengan emai, hingga

beliau bersabda, 'kecuali semisal dan samd."

Mereka berkata, "Tidak diperbolehkan menjual perak

dengan perak, dan emas dengan emas semisal dan sama, dan

fidak dibedakan antara apakah akad itu safu macam atau dua

macarn- Demikian juga dia berkata tentang makanan, 'Kecuali

wng dital<ar dengan yang ditakar'."

Mereka berkata, "Karena adakalanp yang dianggap adalah

persamaannla dalam kadar atau nilai, tetapi tidak boleh dalam

nilainp. Sebab tidak ada perbedaan pendapat, apabila seseorang

menjual 2 dirham 5ang utuh dengan 2 dirham yang retak, dan ini
diperbolehkan, meskipun nilai yang utuh lebih ban5nk."

Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dan lainnya menjawab,

bahwa hadits tentang l(haibar menjadi argumentasi bagi kami,
sebab Rasulullah $ bersabda, "Kecuali tnng sarna dengan Jnng
sarna," dan di sini tidak ada yang sama dengan yang sama. Yang
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diperbolehkan adalah pada 2 dirham ynng utuh dengan 2 dirham

yang retak. Ini disepakati, tetapi tidak demikian dalam masalah

kami. Sedangkan asumsi persamaan, maka persamaan itu pada

kadamya fiumlahnya), akan tetapi dalam persatnaan nilai, maka

Imam Al Mawardi berkata, "Dapat diketahui persalnaan kadamlp

dan kelebihannya." Wallahu a'lam.

Setelah Al Jauzi menyebutkan cara pembagran itu, dia

berkata, "Al Madini berargumentasi dengan dalil ini, kemudian

menyebutkan bahwa dalil itu milik Ibnu Suraij dan dia mengklaim

bahwa hal itu diperhitungkan. Sebab dia mengakibatkan larangan

pada jual bek 2 srla'lanrma bumi dengan 2 sha'kurma sitrir
dengan diperbolehkannya salah seorang dari keduanya memiliki 2

srla'kurma sihrir, lalu pemilik-ya meminta nilainya dari kurma

bumi itu, yaitu L/2 shal sehingga dia memberikan 7 sha'danl/Z
kurma bumi dengan L sha'kurma sihrir.

Al Jauzi berkata, "Jika memang demikian, maka dia

menyerang pendapat lnng melarangngd, tetapi aku tdak melihat

orang yang melakukannya, sehingga konsekuensinya tdak
diperbolehkan menjual kurma dengan kurma hingga keduanla

sama nilainya. Padahal bisa jadi nilai keduan5ra berlarang setelah

itu sehingga masuk apa lnng ditakutkannyn."

Namun pertentangan ini lemah, sebab L shal kurma situir

difukar dengan 1 sha'kurma bumi, bukan yang lain. Ini telah

dibatalkan oleh Al Jauzi. Perkataanryn disederhanakan dalam

membatalkann5n . Wallahu a'lam.

Contoh permasalahan yang pertama kami membantahnya

dengan hadits tentang kalung. Sedangkan dalam tingkatan

masalah ini tidak ada dalilnp. Sebab kalung berteda jenis dalam

hal itu, sehingga tidak ada pilihan selain berpegang pada makna

dan mempertimbangkan unfuk memasukkan dalam tingkatan
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permasalahan yang pertama. Karena ifu, sebagian orang yang

sepakat dengan tingkat pertama menentang pendapat ini.

Madzhab Imam Malik dalam masalah ukuran ithl seperh

ma&hab Asy-Syafi'i. hnu Abdil Barr berkata, "tJlama Kufah dan

Bashrah memperbolehkan hal itu, sebab lmrma yang jelek dan

kurma yang bagus tidak diperbolehkan, kecuali yang sama dengan

lrang sama."

Cabang: Al Mawardi berkata, "Jika seseorang menjual

100 dirham 3nng uhrh dan 100 dirham yang terpotong dengan

100 dirham yang uhrh dan 100 dirham yang terpotong, maka

apabila ada pertedaan pada keutqhan dan keterpotongannya dari

apa !/ang seharusngra digantikan, maka ini tidak diperbolehkan.

Jika tidak, maka ada dua pendapat menunrt ulama fikih Asy-

Spfi'i. Ini menunjukkan sumber perbedaan pendapat, yaitu

apabila dikembalikan kepada sesuahr Snng lebih dari inti kedua

benda yang ditukar atau diperiual belikan. sedangkan apabila

berteda penampilan dengan isin5A, maka akad ihr batal secara

tegas. Demikian konsekuensi dari pendapat ini-

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan dalam

masalah ukuran nthtdasan dipertolehkannya dalam menjual dinar

yang baik dengan dinar 5nng jeleh dengan syarat bagian dari dinar

yang baik nilainya sarna, dan bagian dari dinar yang jelek nilainya

juga sama. Konsekuensi dari argumentasi ini adalah bahwa jika

diharuskan pada ujung dinar itu jelek -dan sisanya baik- sebab

tidak diperbolehkan menjual dengan yang baik dan yang jelek

kecrrali apabila sama- Namun secara zhahir yang terjadi sebaliknya,

sebab dinar adalah sesuatu yang satu dan nilainya tidak dapat
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dibagi-bagikan pada hgian-bagiannya, melainkan 5rang dimalsud

adalah dinar yang utuh. Jika harus disamakan tingkat kejelekan

dinar tersebut, maka ini seperti 7 sha'kurma yang bercampur.

Wallahu a'lam.

C-abang: Penulis At-Talkhish mengatakannya secaril

mutlak mengikuti pendapat Ary-Syafi'i. Sedangkan menurut ulama

fikih Asy-Syafi'i, apabila dia menjual dinar yang antik dan yang

baru dengan yang unik dan Snng baru s@ra satna dalarn tidak

timbangannSa, maka fidak diperbolehkan, melainkan hanrs

diqatakan secara jelas jika nilai dari dinar Snng antik dan S;ang

baru itu berbeda, atau jika fujuan dari penitmlanrrya berbeda-

Apabila tidak berbeda, sebagaimana yang teriadi saat ini, maha hal

itu udak apa-apa dan tidak mertrgikan.

Cabang: Nashr Al Maqdisi membuat perumpamaan dari

tingkatan permasalahan ini; Dinar yang utuh dengan dinar segi

empat dengan 2 dnar ufuh, atau 2 dinar segi empat, dia berkata,

"Demikian juga pada dirham."

Menurutku (As-Subh), konsekuensi dari hal ihr, bahwa

apabila dia menjual safu dirham dengan dua paruh dirham Snng

timbangannln salna, maka tidak diperbolehkan. Jika 1nng laku

hanya sattr, maka dia hendaknya menjelaskan malsud dari dinar

yang retak. Aku memperingatkan hal ifu, sebab seringkali

dipahami bahwa dirham 5nng retak dan terpotong udak laku

secara wajar.

Demikian juga contoh dari Nashr dari tingkatan masalah

ini, apabila seseorang menjual L mud gandum hinthah Syam dan

gandum hinthahMesir dengan 2 mud gandum hinthah Mesir, atau
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2 mud gandum hfurfiah Syam, dan mengatakan bahwa itu adalah

bagian dari perkataan AsySyafi'i, hendaknya dia melihatrya lagi!
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