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Lanjutan Masalah Hukum yang Berhubungan dengan Barang
Tlmbang

AsfSyirazi g berkata: Apabila seseorang menjual

lahan tanah yang di dalamnS;a terdapat biji benih, maka
biji benih itu tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli
lahan tersebut. Karena biji benih itu sengaja ditanam di
dalam tanah, jadi tidak termasuk ke dalam transaksi jual
beli lahan tanah, sama seperti kekayaan orang
terdahulu yang terpendam di dalam tanah (Rikad.

Apabila seseorang menjual tanah berikut biji
benih tersebut, maka dalam transaksi jual beli tersebut
ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Jual beli biji benih tersebut
hukumnya sah, karena (biji benih itu) mengikuti lahan
tanah.

Pendapat Kedua: Tidak sah- Ini pendapat
madzhab AsfSyafi'i, karena biji benih itu tidak boleh
dijual secara terpisah dari lahan tanah, sehingga
penjualan biji benih itu berikut lahan tanahnya juga
fidak boleh.

Penjelasan:

Para ulama madzhab kami telah menguraikan penjelasan

seputar biji benih sama seperti penjelasan yang telah diuraikan

dalam soal tumbuh-tumbuhan. Mereka berkata: Biji benih yang

fidak memiliki perbedaan yang. cukup kontras dengan

fumbuhannya, dan ditemukan tumbuh sekaligus, tidak termasuk ke
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dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut, dimana benih itu
tetap dibiarkan hingga masa panen.

Pembeli berhak lduyut, jika dia seorang yang tidak
mengetahui keberadaan biji benih tersebut. Apabila pembeli

memilih melanjutkan (transaksi jual beli lahan tanah tersebut),

maka dia dapat menerima lahan tanah ifu dengan harga utuh.
Sebab kekurangan yang ditemukan dalam lahan tanah tersebut
dengan membiarkan tanaman hingga masa panen, tidak termasuk

ke dalam perhitungan harga jual.

Apabila penjual meninggalkannya untuk pembeli, maka hak

hilang. Dia wajib menerimanya. Jika pembeli berkata:

Aku akan menerimanya dan kosongkanlah lahan tanah tersebut;

hak khiyamya juga hilang, jika dia dapat melakukan pengosongan

lahan tanah tersebut. Penjual melakukan pengosongan lahan tanah
tersebut dalam tempo yang singkat dengan cara, di mana dia tidak
kehilangan kesempatan memanfaatkan lahan tanah tersebut.

Apabila seseorang membeli lahan tanah tersebut, dimana
dia seorang yang mengetahui keberadaan biji benih tersebut, maka
dia tidak memiliki hak khi5nr Dia harus membiarkannya hingga
masa panen.

Biji benih yang tumbuhannya ditanam unfuk selamanya

seperti biji benih kurma, kelapa, pala, ketapang, biji tumbuhan
yang aromanya kurang sedap mirip bawang putih (Kurraat$,

Rathbah (tumbuhan yang dikonsumsi dalam kondisi segar serta

dilalap hingga halus) jenis tanaman sa!ruran lainnya, status

hukumnya dalam hal termasuknya ke dalam transaksi jual beli
lahan tersebut sama seperti pohon berbatang besar.

Demikian Al Mawardi, AI Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ar-
Ruyani dan Ar-Rafi'i & serta selain mereka yang telah

menguraikan penjelasan detail ini.
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Apabila kamu telah mengetahui bahwa biji benih yang

ditebar, stafus hukumnya sama seperti pohon berbatang besar

(syajafi, maka iika kita mengatakan: Pohon berbatang besar itu

tidak termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah, maka

stahrs hukumnya sama seperti biji benih tanaman dalam soal ada

dan tidaknSra hak khiyaa dengan mengaitkannya pada kondisi

tidak mengetahui dan mengetahui (keberadaan biji benih tersebut).

Apabila kita mengatakan: Pohon berbatang besar termasuk

ke dalam trarsaksi jual beli lahan tanah menurut pendapat

madzhab, maka jika pembeli menrpakan seorang yang mengetahui

(keberadaan biji benih itu), maka tidak ada hak kh$nr.

Sedangkan apabila pembeli seorang png tidak mengetahui

(keberadaan biji benih rtu); jika penggalian biji benih itu tdak
meninggalkan kerusakan pada lahan tanah, maka tidak ada hak

khlnr.

Sedangkan jika penggalian ihr meninggalkan kenrsakan,

atau dalam penggalian biji benih itu meletvati batas masa yang

ditenfukan, maka setelah lewatnya masa tersebut, lahan tanah ihr

bisa dimiliki (pembeli), sekiranya tebaran biji benih di lahan tanah

ifu dinilai sebagai kekurangan yang ada pada lahan tanah tersebut,

maka sehamsnya hak khiWr tetap dimiliki pembeli. Namun

sepengetahuanku (As-Subki), Udak ada pendapat lrang
diriwayatkan dari Asy-Syafi'i mengenai hal tersebut. Wallahu a'lam.

Penjelasan hukum ini ketika seseorang menjual lahan tanah

tersebut dan dia menlrampaikannln secara mutlak. Sedangkan

apabila dia menjual lahan tanah berikut biji benih -maka jika b[i
benih itu termasuk bi;i benih yang kami tetapkan ikut termasuk ke

dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut- Penulis At-
Tatimmah berkata: Penyebutan kata, "Berikut biji benih" itu

sebagai bentuk penguat kata (Taukid1, kamu boleh mengatakan:
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Seharusnya kata tersebut seperti jikalau penjual berkata: Aku

menjual budak perempuan dan kandungannya kepadamu.

Apabila biji benih itu termasuk bili benih yang tidak ikut
termasuk ke dalam transaksi jual beli lahan tanah tersebut, dimana

inilah yang menjadi pokok bahasan AsySyirazi, maka di dalam

jawaban masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab AsySyafi'i.

Pendapat Pertama: Transaksi jual beli tersebut sah karena

mengikuti kandungan. Orang yang mengatakan pendapat ini

mengklaim bahwa AsySpfi'i rg telah me-nash ketenhran hukum

tersebut dalam l$tab At-Taflis(pengesahan kepailitan).

Karena AsgrSyaf i berkata: Jika seseorang menjual

tanaman berikut lahan tanah, baik sudah fumbuh ataupun belum

tumbuh.

Pendapat Kedua: Yang juga merupakan pendapat yang

shahih dari ulama ma&hab AsySyafi'i serta pendapat madzhab

Imam Asy-Syafi'i yang masyhur, bahwa kansaksi jual beli tersebut

hukumnya tidak sah dalam soal biji benih karena tidak diketahui

barangnya, alasan lain biji benih sendiri merupakan oblek akad

yang menjadi fujuan utama, jadi tidak boleh menjualnya bersamaan

dengan lahan tanah tersebut, sarna seperti kekalnan sisa

peninggalan masa lalu (Rilra|.

Biji benih itu berbeda dengan janin dalam kandungan budak

perempuan, karena dia mengikuti ibunya dalam tansaksi jual beli

yang bersifat muflak. Mereka menafsirkan nash AsySyafi'i dalam

soal pengesahan kepailitan, bahwa maksudnSn adalah, baik

bulimya telah keluar atau belum keluar.

Berdasarkan penafsiran ini, jika transaksi jual beli terkait biji

benih itu batal, maka di dalam batalnya transaksi jual beli lahan
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tanah tersebut ada dua riwapt pendapat ulama madzhab Aq1

Syafi'i.

Pendapat Pertama: Transaksi jual beli lahan tanah itu
diletakkan berdasarkan dua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i

dalam soal pemisahan akad. Yaitu pendapat yang memastikan Al

Mawardi melakukan tindakan mengunggulkan pendapat pertama

ini.

Al Qadhi Husain, Al Faruqi murid As5rSyirazi dan ulama

lainnya sepakat dengan pendapat ini. Transaksi lual beli lahan

tanah ini hanya akan terjadi, menumt pendapat kami, misalnya

dengan memilih membayar penuh harga lahan tanah tersebut.

Pendapat Kedua, Jual beli lahan tanah tersebut dipastikan

batal. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dapat dipastikan mengunggulkan
pendapat ini. Ini merupakan pendapat madzhab menurut Ar-
Ruyani.

Pendapat madzhab adalah, memilih membayar sesuai

dengan porsi harga masing-masing.

Ar-Ruyani meletakkan posisi pertedaan pendapat tersebut

ketika pembeli mengetahui jenis dan sifat bagian masing-masing

barang. Apabila dia tidak mengetahui kedua hal tersebut, maka

fuansaksi jual beli lahan tanah tersebut sepakat tidak boleh.

Pendapat dari fu-Ruyani ini dibangun berdasarkan pendapat Imam

AsySSafi'i yang masyhur dalam bansaksi jual beli barang yang

ghaib (tdak ada wujudnya).

Dalam transaksi jual beli lahan tanah ini, ada pendapat lain

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, yaifu kansaksi jual beli lahan

tanah tetap berjalan (sah) sekalipun tidak mengetahui (jenis dan

sifatnya), keterangan tersebut dapat diketahui dalam pokok
bahasannya.
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Alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan
pendapat dalam kasus penjualan lahan tanah ini secara mutlak,
karena Abu Al Futuh Al ljli menjelaskan bahwa satu pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i itu menyatakan sah dalam kasus
penjualan lahan tanah tersebut, sekalipun kami menolak
pengesahan transaksi jual beli barang yang tidak ada wujudnya.
Jadi, posisi perbedaan pendapat tersebut merupakan turunan
transaksi jual beli barang yarry ghaib (Udak ada wujudnya).

Adapun posisi perbedaan pendapat yang menjadi turunan
bolehnya transaksi jual beli barang yang tidak ada wujudnya, dia
berkata: Kepufusan pengesahan hansaksi jual beli tersebut tidak
jauh dari kebenaran.

Menurutku (As-Subki): Dalam hansaksi jual beli lahan
tanah ini, harus memperhatikan barang yang stafusnya mengikuti
transaksi tersebut. Jadi, jika seseorang hanya menjual biji benih
tersebut, dimana biji benih dalam kondisi tertuhrpi tanah, maka
tidak diragukan lagi bahwa orang yang menolak pengesahan

transaksi jual beli barang yang tidak ada wujudnya, menolak
mengesahkan transaksi jual beli biji benih tersebut. Demikian juga

sebagian orang yang memperbolehkan transaksi jual beli barang
yang tidak ada wujudnya.

Aku menyampaikan hal tersebut semata-mata karena
mereka tidak pemah membahas status hukum transaksi jual beli
buah-buahan yang tertuhrpi daun kelopak, biji gandum yang masih
terbungkus bulimya, dan transaksi jual beli sejenis lainnya.

Al Imam Haramain berkata: Penolakan mengesahkan
transaksi jual beli buah-buah semacam itu dibangun berdasarkan
penolakan yang mengesahkan transaksi jualbeli barang 1;, ing ghaib
(tidak ada wujudnya). Adapun jika kita memperbolehkan transaksi
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jual beli barang yang tidak ada wujudn5ra, maka transaksi jual beli

buah-buah semacam itupun hukumnya sah (boleh).

Ar-Rafi'i menafsirkan pemyataan Al Wajiz sesuai dengan
pemyataan Al Imam Haramain. Akan tetapi Al Ghazali dalam Al
Fatawa dalam pertanyaan yang kesembilan dan keduapuluh yaitu
tentang transaksi jual beli tumbuhan sejenis lobak (siljaml dan
tumbuhan jenis wortel (Jizafi yang masih tertanam di dalam tanah,

berkata: Apabila transaksi jual beli barang yang tidak ada wujudnya
dihukumi batal, maka dalam kebatalannya sudah tidak diragukan
lagi.

Apabila transaksi jual beli barang yang tidak ada wujudryn
dihukumi sah (boleh), maka hal ini jelas membatalkan transaksi jual

beli, yang menjadi pendapat terpisah, karena penyemhan hak
kepemilikannya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan canr

mengembalikan lahan tanah, yaifu mengubah barang yang dijual,
sehingga menyempai transaksi jual beli kulit sebelum di sayat dari
dagingnya.

Penulis At-Tahdzib pun berpendapat demikian. Dia
membuat alasan bahwa transaksi jual beli barang yang ghaib (tidak

ada wujudnSa dapat mengembalikan bamng yang dijual setelah

melihat sifatnya, sedangkan dalam kasus bansaksi jual beli ini tidak
mungkin mengemnbalikan barang yang dijual.

Apabila kamu telah mengetahui penjelasan tersebut, maka

kamu dapat mengetahui bahwa pemyataan Asy-Syirazi Snng
bersifat mutlak ifu, yaitu kata "biji b€nih" maksudnya adalah biji
benih lnng tangkainya sama sekali belum tumbuh. Demikian juga

fuy-Syafi'i rg, dalam Al Umm membuat pemyataan yang sifatnln
mutlak, seperti langkah yang dilakukan Asy-Syirazi, dimana
maksudnya sama seperti itu.
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Apabila benih itu termasuk kelompok tumbuhan yang akan

ditebang hingga habis, lalu penjual telah menebangnya hingga

habis, maka pembeli berhak memiliki akarnya, dan penjual tidak
berhak menggali dan tidak (pula) memotongnya.

Apabila penjual segera menebangnya hingga habis, lalu dia

menggalinya sebelum fumbuhan sempa sampai waktunya unhrk
ditebang, maka dia tidak berhak menanamnya kembali supaya dia

mendapatkan penggantinSn. Asy-Syafi'i telah me-nash hal ini.

Telah diuraikan dalam permulaan bab ini pembahasan

seputar pohon benih (pohon yang menghasilkan biji yang dapat
menjadi benih)yang bijinya telah mengeras. Pembahasan yang ada

di sana akan kembali terulang dalam soal biji benih yang diletakkan
untuk peremajaan pohon benih tersebut, dan tidak berh.rjuan unfuk
dibiarkan selamanla di lokasi fumbuhn5n. Wallahu a'lam.

Jika seseorang hanya menjual biji benih (yang ditanam di
dalam tanah), penulis At-Tatimmah secara meyakinkan
menyatakan hal ini batal.

Asy-Syirazi e berkata: Apabila seseorang menjual
pohon (arti harfiah; aslrf, dan di atasnya terdapat buah
milik peniual, maka penjual tidak boleh dipaksa
memetik buah tersebut sampai tiba waktunya untuk
memetiknya (AI Jadzaadtt.

Apabila buah itu termasuk kelompok buah yang
dipetik berupa buah kurma muda sebelum berubah
menjadi kurma ruthab yang manis rasanya (Busi,
seperti kurma Jisuwani dan Quraslri, maka penjual tidak
boleh dipaksa memetiknya sampai buah kurma itu
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menjadi buah kurma muda sebelum berubah menjadi

kurma ruthabyang manis rasanlra (Busl-

Apabila buah kurma itu termasuk buah yang fidak
petik kecuali berupa ruthab (kurma muda yang sudah

mulai matang fienfur dan manisl sebelum menjadi

tama), maka peniual fidak boleh dipaksa memetikryra

sampai buah kurma itu menjadi buah ruthab- Karena

pemindahan hak milik yang diiual, disesuaikan dengan

adat yang berlaku.

Jadi, apabila seseorang membeli barang di malam

hari, maka dia tidak boleh dipaksa membawanya

sampai tiba waktu pagl. Apabila seseorang membeli4n
di saat turun huian, maka dia fidak boleh dipaksa

membawanya sampai hujan reda- Adat yang berlaku

dalam pemetikan buah seperti waktu yang telah kami

sebutkan, jadi penjual fidak boleh dipaksa memetik

buah tersebut sebelum waktunYa-

Penjelasan:

llata "Ashl' maksudnya adalah pohon (arti secara harfiah;

syajal. Kata "Al Jadzaad2' -huruf Jiim boleh dibaca kasrah dan

fathah- hnu Qutaibah telah menceritakan kedua bentuk bacaan

tersebut.

Kata "Awaanut iidzaadl' dengan membaca kasrah hunrf

/lm maksudnya adalah "hmaanu sharmin nakhiili idza yabisa

bamraha" (Masa memanen pohon kurma apabila buahnya telah

kering). Kata "Al Jadzaadl' maksudnya adalah "Al QathTi'

(memetik; mengambil dengan mematahkan tangkainya). Istilah .4/

Jadzaad dan Ash-Shiraamdigunakan dalam konteks pohon kurma,
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istilah Al Qithaaf(memetik) dalam konteks pohon anggur, istilah.4/
Liqaath (memungut) dalam konteks buah yang jatuh berguguran,
seperti buah persik (Khukhl. Jambu Kelutuk (Kummatsr) dan buah
sejenis lainnya, lalu buah itu dikumpulkan.

l\ata Al Jiisuwaan diawali dengan huruf Jiim,yaa' dengan
titik dua di bawah, dan huruf terakhir berupa Nuun tanpa digabung
dengan kata setelahnya (Idhaafahl. hnu Bathisy dan hnu At-Taudi
berkata: Yaitu jenis buah korma muda sebelum berubah menjadi
kurma ruthabyang manis msanya (Bustl dan hitam wamanya.

llata Al Qwasy -diawali dengan huruf qaaf yang dibaca
dhammah, Raa 'yang dibaca fathah dan Syiin Srang bertitik tiga-,
hnu Bathisy berkata: Yaitu jenis buah kurma muda sebelum
berubah menjadi kurma ruthab lnng manis rasanlra (Busfi dan
berwama merah. Penulis Al Ba5nn berkata: Korma ini tidak
dipanen kecuali benrpa buah kurma muda sebelum berubah
menjadi kurma ruthabyang manis rcrsanlra (Busl.

Hukum:

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami berkata: Apabila
seseorang membeli pohon kurma, dan di atasnya terdapat buah
milik penjual, (membeli) pohon kapuk kapas dan di atasnya
terdapat kapuk kapas milik penjual, (membeli) pohon dan di
atasnya terdapat buah atau kembang milik penjual, atau pembeli
mengembalikan lahan tanah kepada penjual, dimana di lahan
tanah tersebut terdapat tanaman milik penjual, maka penjual tidak
boleh dipaksa memetik buah, kembang dan tanaman tersebut
sampai tiba waktunya untuk memetik dan juga memanennya
seperti adat yang berlaku dalam membiarkannya masih di pohon
tersebut.
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Apabila waktunya menumt adat fidak diketahui, maka

pembeli harus membiarkannya sampai buah tersebut kulifrya

menghitam, manisnya terpencar merata, dimana menunrt adat,

buah itu sudah siap dipetik.

Adapun jika kansaksi jual beli tersebut dilakukan dan buah

yang keluar baru sebagian kecil yang manis, maka dia tidak berhak

menuntut penjual memetiknya seketika itu juga.

Apabila buah kurma itu masih berupa buah ruthab (kurma

muda yang sudah mulai matang [lenfur dan manisl sebelum

menjadi Tamaf, dia harus membiarkannya sampai kurma berubah

menjadi kurma ruthab dan kematangannya menjadi sempulna

kemudian baru dipetik.

Apabila buah kurma itu masih berupa buah kurma muda

sebelum berubah menjadi ruthab yang manis rasanya (-Busd, lalu

buah kurma tersebut, menurut adat lnng berlaku, baru dipetik

dalam kondisi Busr, maka penjual dituntut memetiknya dalam

kondisi Busr setelah buah kurma ifu matang dan bentuknya

sempuma. Kemudian setelah itu baru penjual tidak berhak

membiarkannya tetap di atas pohon buah tersebut dimana pohon

kurma tersebut, buah sudah matang dan benfuknya sempuma.

Karena kondisi semacam ifu merupakan kondisi yang

terbaik bagi penjual, lalu penjual mengambilnya sedikit demi

sedikit, seperti kasus apabila seseorang menjual rumah, yang di

dalamnya terdapat kekayaan, dan rumah itu berfungsi sebagai

tempat penyimpanan kekayaan tersebut, pembeli tidak wajib

membiarkannya. Pembeli tidak wajib melakukan penyiraman

karena adanya buah milik penjual tersebut, akan tetapi penjual

hanya wajib membiarkannya dan penjual melakukan penyiraman.

Ketentuan hukum semua jenis buah-buahan terkait

pembiarannya sampai waktu memetik, sama seperti buah pohon
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kurma, tidak ada pertedaan pendapat dalam ketenfuan hukum
tersebut.

Nashr Al Maqdisi *S dalam Al Kafi berkata: Demikian pula

dengan kembang, maksudnya adalah, harus dibiarkan sampai

waktu memetiknya. Malik dan Ahmad sepakat dengan pendapat

kami yang menyatakan bahwa penjual tidak memetiknyra dan dia
boleh membiarkannya sampai wakhr memanennya.

Abu Hanifah berkata: Penjual boleh dipaksa ketika pembeli

menunfut untuk memetiknya seketika ifu juga. Keterangan yang

menjadi landasan pendapat kami adalah alasan lang telah

disebutkan oleh fuy-Syirazi.

Demikian setemsnya, jika seorang pembeli membeli lahan

tanah, lalu mitra penjual yang memiliki hak tanah lsyafiil
mengambil alih hak kepemilikan tanah tersebut secara paksa,

maka pembeli tidak boleh dipaksa memetik tanaman tersebut dan
memindahkannya sampai waktu panen. Karena waktu panennya

adalah waktu memindahkannya menurut adat yang berlaku.

l^antas apabila dikatakan: Ketentuan hukum tersebut

dibatalkan dengan kasus seseorang yang memetik hasil panen dan
meninggalkannya di lahan tanah tersebut dalam kondisi sedang

dijemur, dimana kemudian dia menjual lahan tanah tersebut, maka

dia harus memindahkan hasil panen tersebut sebelum kering,

sekalipun menurut adat hasil panen itu baru dipindahkan setelah

kering.

Menurut pendapat [<ami: Tidak ada adat yang berlaku

terkait proses penjemuran hasil panen itu yang harus dilakukan di
lahan tanah tersebut, bahkan proses pengeringan hasil panen ifu
bisa dilakukan di lahan tanah yang lain, seperti keterangan yang

akan kami sampaikan dalam soal tanaman: Tidak wajibnya
memindahkan hasil tanaman, dimana dia masih tertanam di dalam
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tanah. Jika dia telah memanen dan meninggalkannya di lahan

tanah tersebut, kemudian dia menjual lahan tanah itu, maka dia

wajib memindahkannya.

Pemyataan Asy-Syirazi, "Karena pemindahan hak milik

yang dijual itu disesuaikan dengan adat yang berlaku." Ini

merupakan jawaban atas pendapat Abu Hanifah yang

manyatakan, "sesungguhnya orang yang telah menjual suafu

barang, maka dia harus segera menyerahkan dan menghilangkan

kekuasaannya atas barang tersebut. Membiarkan buah kurma tetap

di pohonnya setelah pohon dijual, sama artinya mengambil

manfaat pohon kurma tersebut."

Ulama madzhab kami menjawab dengan keterangan yang

telah disebutkan oleh Asy-syirazi, bahwa pemindahan hak milik

yang dijual itu wajib dilakukan sqsuai dengan adat yang berlaku.

Karena itu, ketika seseorang membeli sebuah rumah yang

dipenuhi makanan, penjual hanya wajib memindahkannya sesuai

adat yang berlaku, dia tidak harus mengumpulkan semua fukang

pikul seketika ifu juga dan memindahkan makanan itu dari rumah

tersebut-

Ulama madzhab kami juga menjawab pemyataan Abu

Hanifah, "Membiarkan buah kurma tetap di pohonnya setelah

pohon dqual ifu, sama artinya mengambil manfaat pohon kurma

tersebut, tindakan itur hampir mirip dengan mengecualikan manfaat

barang yang dijual dalam harsaksi jual beli barang tersebut,"

bahwa pengecualian manfaat barang yang dijual dalam transaksi

jual beli barang tersebut hanya batal jika ditentukan melalui

perqaratan.

Adapun pengeoralian manfaat barang yang secara ulnuln

ditenhrkan melalui hansaksi jual beli ifu sendiri, maka tidak batal,
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hal ini terbukti dengan dibolehkannya penjualan budak perempuan
yang telah dikawinkan.

Cabang: Al Mawardi berkata: Tunfutan hak membiarkan
buah tetap di pohon sampai waktunya dipetik, itu hanya wajib
dipenuhi apabila hasil panen itu masih tetap milik penjual karena
adanya proses penyerbukan.

Sedangkan apabila buah itu tetap menjadi miliknya melalui
persyaratan dan pengeoralian sebelum dilakukan proses
penyerbukan, maka penjual wajib memetiknya seketika ifu juga.

Karena pengecualian buah tersebut bisa diterima (sah) bila disertai
persyaratan memetiknSa.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Al Mawardi itu
hanya dapat dibenarkan apabila kita menentukan pemetikan buah
itu sebagai persyaratan dalam mengecualikan buah yang tetap
menjadi milik penjual. Telah diuraikan sebelumnya bahwa menurut
pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Asy-
Spf i adalah sebaliknya.

Sebagian mereka mendukung pendapat yang telah
disampaikan oleh Al Mawardi: "Penenfuan pengecualian manfaat
pohon melalui persyaratan dapat membatalkan transaksi jual beli,
berbeda dengan pengecualian yang ditentukan melalui afuran
syan'."

Dukungan ini lemah, karena persyaratan memetik buah
dalam konteks jual beli pohon ini hanya memberikan penegasan
bahwa buah itu tetap milik penjual. Jadi, masalah penjualan pohon
ini sama seperti kasus jika seseorang menjual lahan tanah dan
mengeanalikan bangunan yang berdiri di atas lahan tanah tersebut,
dia berhak membiarkannya berdasarkan ketenfuan stnra'. Kamu
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tidak perlu mengatakan: Membiarkan bangunan ifu merupakan

benhrk pengeoralian manfaat lahan tanah- Wallahu a'lam.

Cabang: Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami

Rahimahumullah berkata: Apabila penjual telah memanen hasil

tanaman, maka jika akar-akamya yang masih ada itu fidak

meninggalkan kerusakan pada lahan tanah tersebut, seperti akar

tanaman gandum putih dan jelai, maka penjual tidak harus

memindahkannya dari lahan tanah tersebut, karena pembeli tidak

mendapatkan dampak kerugian dalam membiarkannya.

Apabila akar-akar tanaman lantas meninggalkan kerusakan

pada lahan tanah tersebut, seperti akar tanaman jagung dan

kapas, maka penjual hams memindahkannya dari lahan tanah

tersebut.

Ar-Ruyani telah meriwayatkan sebuah pendapat dari

sebagian ulama madzhab kami, bahwa wajib memindahkannya

dari lahan tanah tersebut secara muflak, baik itu meninggalkan

kerusakan tanah atau tidak. Namun pendapat yang shahih di

kalangan ulama madzhab kami adalah pendapat yang pertama'

Apabila penjual telah memindahkannya dari lahan tanah

tersebut, maka jika akibat pemindahannya itu menimbulkan lubang

dalam tanah, dia harus merapikannya. Seperti kasus, jikalau di

dalam tanah ifu terdapat bafu besar yang terpendam, dia harus

memindahkannya.

Kasus pembeli pohon ini berbeda dengan kasus orang yang

mengambil seekor anak temak tanpa sepengetahuan pemiliknya

(Ghasha\ dan dia memasukkannya ke sebuah rumah, kemudian

anak temak ifu tumbuh semakin besar, maka memperbaiki pintu

rumah itu Udak wajib bagi pemilik anak temak tersebut, karena si
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pengambil anak temak ifu (Ghaashid memang sengaja melakukan

hal itu, sedang pembeli bukanlah orang yang seperti dia; yang

mengambil anak temak tanpa sepengetahuan pemiliL-ya.

Demikian seterusnya, jikalau di dalam rumah yang telah

dijual itu ada guci air yang tidak mungkin mengeluarkannya kecuali

misalnya dengan memperlebar pintu rumah tersebut, dengan cara

memsak sebagian dinding rumah, maka dia boleh melakukan

perusakan tersebut dan harus menanggung resiko kerusakan ifu
sesuai dengan nilai barang yang dirusak.

AI Qadhi Abu Ath-Thawib berkata: Ada kemungkinan hal

ini dapat ditafsirkan: Dia harus memperbaiki kembali sebagian

dinding rumah yang telah dirusak, sebagaimana dia harus

merapikan lahan tanah yang berlubang dalam kasus pemindahan

akar tanaman tersebut.

Al Mahamili dalam Al Majmu'telah menjelaskan secara

tegas dan lugas bahwa penjual wajib memperbaiki kembali

sebagian dinding rumah yang telah dirusak. Dia mengembalikan

kasus perusakan sebagian dinding rumah tersebut ke dalam kondisi
yang sebenamya itu dalam konteks masalah apabila seseorang

menjual sebuah rumah dan di dalamnya tersimpan perkakas

mmah, yang tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan cara merusak

pinfu rumah.

Pendapat Al Mahamili ifu sesuai dengan pendapat ulama

Irak. Karena mereka lebih memilih menafsirkan dengan

mengembalikan dinding tembok seperti kondisi semula.

Al Mahamili dalam kasus perusakan sebagian dinding

rumah tersebut berkata: Setiap orang yang benda miliknya (guci air

misalnya) ditemukan berada di dalam kepemilikan orang lain
(rumah), dimana untuk membebaskannya diperlukan biaya. Jika

keberadaan hak milik itu (guci) bukan akibat tindakan sembrono
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dari pemilik rumah tersebut, maka biaya unfuk pembebasan berrda

miliknya (guci) yang berada di dalam hak milik orang lain (pemilik

rumah), datangnya dari orang yang hendak membebaskan benda

miliknya (Suci) tersebut.

Contohnya seperti masalah guci air, tempat penampung air

dan peti penyimpanan harta yang tersimpan di dalam nrmah.

Apabila keberadaan hak milik tersebut akibat tindakan

sembrono pemilik hak milik tersebut, contohnya seseorang

mengambil lGhasha$ guci air milik seseorang, lalu guci itu tidak

bisa dikeluarkan melalui pintu rumah, atau (mengambil) anak sapi

yang masih muda, lalu anak sapi itu semakin besar, sehingga tidak

mudah mengeluarkannya kecuali dengan cara menghancurkan

pinfu rumah, maka pintu tersebut boleh dihancurkan dan pernilik

harta tidak harus memperbaikinya kembali seperti semula.

Turunan masalah dari kaidah ini adalah, apabila binatang

miliknya melarikan diri, lantas masuk ke rumah seseoftulg, dan

tidak mungkin mengeluarkannya kecuali dengan merusak sebagian

dinding rumah, maka pemilik binatang ifu harus menanggung

resiko kerusakan tersebut.

Ar-Ruyani berkata: Apabila sekeping mata uang dinar

masuk ke dalam wadah tinta dan tidak dapat dikeluarkan kecuali

dengan cara memecahkannya, maka wadah tinta itu dipecahkan

dan pernilik sekeping uang dinar itu wajib mengganti wadah tinta

tersebut. Ar-Ruyani telah meriwayatkannya dari sebagian para

ulama madzhab kami.

Cabang: Jika suatu hama menimpa buah-buahan dan

kondisinya tidak lagi mengalami perkernbangan, apakah penjual

berhak membiarkannya, padahal tidak ada faedahnya bagi penjual
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dalam membiarkannya? Atau pembeli berhak memaksa penjual
agar memetiknya?

Al Imam Haramain berkata: Penulis At-Taqrib
menyebutkan dua pendapat AsySyafi'i, namun Ar-Rafi'i dan An-
Nawawi tidak mengunggulkan salah satu di antara kedua pendapat
tersebut.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Pendapat yang tepat sesuai dengan
fakta tersebut adalah pendapat yang menyatakan harus memaksa
penjual memetiknya, karena fakta tersebut telah menyatakan
demikian, dimana dia jauh dari kondisi yang diharapkan. Kalau
keadaan itu menyertai transaksi jual beli, pasti dia tidak berhak
membiarkannya karena keadaan tersebut.

Jadi, likalau seseorang menjual pohon setelah terjadinya
bencana alam yang menimpa buah-buahan tersebut, maka dia
tidak berhak membiarkannya tetap di pohon itu. Ibnu Ar-Rifah
berkata: Namun nash AqrSgnfi'i dalam Al t-tmm adalah
sebaliknSn. Apabila pasokan air terhenti, maka pembeli tidak
menanggung resiko apapun akibat musibah yang menimpa penjual
tersebut.

Demikian juga apabila hama menimpa buah-buahan milik
penjual. AsySyafi'i rg telah me-nash hal ini. Ahmad bin Busyra

telah meriwayatkannya dari Asy$nfi'i.

Cabang: Penjml tidak boleh dilarang memasuki lahan
perkebunan unfuk melakukan penyiraman. Apabila pembeli tidak
pemah mempercayainya, maka hakim mengangkat seorang yang
tepercaya yang hendak bekerja menyirami perkebunannya, sedang

soal upah penyiraman itu ditanggung oleh penjual. Al Khawarizmi
telah menSampaikan pendapat tersebut.
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PemyataanAlKhawarizmitersebutmenunjukkanbahwa
pohon tersebut stahrsnya belum diserahkan hak kepemilikannya

sampai pohon tersebut bersih dari buah tersebut'

Al Khawarizmi berkata: Karena ifu, jika seseorang meniual

perahu di tengah lautan yang dipenuhi banyak muatan' yang mana

pengosongan perahu itu tidak mungkin dilakukan sampai perahu

berlabuh di pinggir pantai. Maksud pemyataannya ini adalah

bahwaprosedurpenyerahanhakkepemilikanbarangyangdliual
ifu disesuaikan dengan adat yang berlaku'

cabang: Pembeli tdak berhak mentfirhrt peniual

membayar uang set ua lahan tanah selama tanaman masih ada di

lahan tanah tersebut, karena pembeli memiliki lahan tanah tersebut

yang manfaatrya dihilangkan selama masih ada tanaman tersebut,

sehingga dia tidak berhak menunhrt uang set'/a manfaat lahan

tanah tersebut-

Cabang:ApabilaSeseorangmenjualpohonkurma,dandi
atasnya terdapat buah yang telah dilakukan proses penyerbukan,

dengan syarat memetiknya; pemlntaan Ar-Rafi'i secara lugas

menegaskanbahwahalituboleh,danwaiibmemenuhi
pers5raratan tersebut-

Tetapi Al Imam Haramain menceritakan dalam bab shulh

Mediasi) yaitu dalam masalah apabila seseorang menjual lahan

tanah yang ditanami palawiia dengan syarat memetik tanaman

tersebut, kebimbangan dalam soal kauajiban memenuhi

persyaratan tersebut. Dan waiib menyingkirkan kebimbangan lrang

telah disebutkan dalam soal buah yang telah dilakukan proses
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penyerbukan dengan maksud yang telah ditegaskan oleh
pemyataan Ar-Rafi'i tersebut.

Apabila dikatakan: Bahwa transaksi jual beli dengan syarat
memetik buah tersebut hukumnya tidak sah, karena di balik
persyaratan tersebut terdapat unsur penyusutan nilai jual buah
tersebut, walaupun tidak ban5nk.

Asy-Syirazi db berkata: Apabila kekurangan air
menimpa pohon kurma, dan pembeli takut buah kurma
tersebut menyerap air dari pohon kurma, akhirnya
pohon kurma bisa mati (kering), maka di dalam
musibah kekurangan air lnng menimpa pohon kurma
ini ada dua pendapat Asy-Sgpfi'i.

Pendapat Pertama: Penjual tidak boleh dipaksa
memetik buah kurma tersebut. Karena pembeli ikut
terlibat dalam transaksi jual beli pohon tersebut dengan
janji penjual akan membiarkan buah kurma tersebut
sampai waktu memetiknya.

Pendapat Kedua: Penjual harus dipaksa
memetiknya, karena pembeli rela berjanji demikian
selama pembiaran buah kurma hingga tiba waktu
memetik, dan hal ifu tidak meninggalkan kerusakan
pada pohon kurma tersebut. Apabila hal tersebut
meninggalkan kerusakan pada pohon kurma, maka
tentungn pembeli tidak harus berjanji membiarkannln.

Apabila salah seorang di antara mereka berdua
perlu menyirami keka5nan miliknyra dan sama sekali
tidak ada kerugian yang diderita pihak lain, maka dia
boleh menyiraminya, karena penyiraman ifu bertujuan
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menjaga keufuhan aset milik yo, tanpa meninggalkan

kerugian pada siapapun, iadi penyiraman itu boleh

hukumry;a.

Apabila dalam penyiraman tersebut ada kerugian

yang diderita pihak lain dan mereka berdua saling

berebut, maka di dalam iawaban masalah ini, ada dua

pendapat ulama madzhab AsSrSyafi'i-

Abu Ishaq berkata: Transaksi iual beli tersebut

harus dibatalkan, karena salah seorang di antara

mereka berdua tidak ada yang lebih patut memberilran

dampak kerugian dibanding pihak lain, sehingga

transaksi iual beli tersebut wajib dibatalkan

Abu Ali bin Abi Hurairah berkata: Pihak lnng
menolak melakukan penyiraman di antara mereka

berdua harus dipaksa, karena dia ketika ilnrt terlibat

dalam transalsi jual beli tersebut, dia rela menanggung

resiko kerugian yang dideritarrya, karena dia akan

mengetahui bahwa hams melakukan penyiraman

tersebut, dimana upah menyirami tanaman ifu wajib

ditanggung oleh orang yang berniat hendak melakukan

penyiraman, karena manfaat penyiraman tersebut akan

diperoleh oleh dirinYa.

Penielasan:

Telah diuraikan keterangan bahwa buah kurma apabila

tetap menjadi milik penjual, dia tidak boleh dipaksa memetiknya

sampai wakttrnya dipetik. Di antara konsekuensi yang mesti terjadi

dari ketentuan hukum tersebut adalah penjual diberi kesempatan

unh-rk menyiraminya, sehingga pembeli harus memberinya
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kesempatan melakukan penyiraman tersebut. Terkadang penjual

menolak melakukan penyiraman, sehingga pembeli menderita

kerugian, bahkan terkadang kerugian itu juga terjadi akibat
penyiraman itu sendiri.

Asy-Syirazi telah merincikan pambahasan seputar kerugian

tersebut dalam pasal ini menjadi dua masalah.

Masalah Pertama: Apabila pohon kurma mengalami

kekurangan air. Penjual telah menjualnya, dimana pohon kurma
itu telah dilakukan proses penyerbukan. Kami menetapkan buah

kurma itu milik penjual. lantas pohon kurma itu mengalami

kekurangan air dan air terhenti serta tidak mudah unfuk
menyiraminya, sedangkan membiarkannya tetap di atas pohonnya

akan mendatangkan kerusakan pohonnya (kering), namun tidak
mendatangkan kerusakan pada buah tersebut.

Maka jawabannya diperinci; Apabila kerusakan itu relatif
ringan, maka pembeli harus dipaksa membiarkan buah tersebut

tetap di pohonnya. Demikian pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyb
dan yang lainnya. As5r-Syafi'i telahmenash hal ini dalam Al Umm.

Apabila kerusakan tersebut sangat signifikan, misalnya
pohon ditakutkan menjadi kering atau berkurang buahnya di masa

mendatang dengan kelnrrangan yang sangat signifikan, dan
pemyataan Asy-Syirazi kimnya harus ditafsirkan demikian, maka

dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i,

dimana keduanya telah ditegaskan (manshushl dalam Al Umm
dalam pokok bahasan ini.

Ulama madzhab kami juga meriwayatkan kedua pendapat

tersebut, sama seperti AsySyirazi yang meriwayatkannya baik dari
segi metode memindah secara silang dua jawaban dari dua
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masalah yang memiliki kemiripan tersebut (Naql maupun alasan

yang menjelaskannya.

Redal$i Asy-Syafi'i yang ditulis dalam Al Umm adalah

"Fafiihaa Qaulanl' kemudian dia menyebutkan pendapat yang

menyatakan boleh memaksa (penjual agar memetik buahnya), aku

tdak melihat Asyr'Syafi'i menyebutkan pendapat lain, aku

merenungi pemyataan Asy-Syafi'i sampai tuntas, nalnun dari

perenqngan tersebut aku tidak dapat memahami pendapat kedua

dari AsySyafi'i. Mungkin dia tdak menyebutkannya, karena

pendapat kedua itu sudah sangat jelas atau karena lemahnya

pendapat yang kedua tersebut.

Pendapat yang lebih shahih di antara kedua pendapat Asy

syafi'i tersebut adalah pendapat kedua yang menyatakan bolehnya

memaksa (penjual agar memetk buahnya). Di antara ulama yang

mengunggulkan pendapat ini adalah Ar-Ruyani, hnu Abi Ashrun

dan An-Nawawi.

Ar-Ruyani lebih mengung dengan alasan bahwa

kerusakan yang menimpa pohon itu lebih signifikan. Al Faurani

sepakat dengan pendapat ini. Ar-Rafi'i telah meriwayatkan

pengunggulan pendapat tersebut dari Al Karkhi, dimana dia sendiri

telah mengunggu[Gnnya dalam Al Muharar.

Al Mawardi telah mengelompokkan masalah penyiraman

ini dengan sangat baik. Yaitu penyiraman tersebut adakalanya

dapat dengan mudah melakukannln atau ada yang sulit dilakukan.

Apabila sulit dilakukan, maka adakalanya karena sulitrya

mendapatkan air atau rusaknya saftlna untuk mendapatkan air.

Apabila kesulitan menyiram ihr karena sulitrya mendapatkan air,

maka ketentuan melakukan penyiraman itu gugur.

Kemudian dia menyusun buah tersebut menjadi empat

macam kasus yang menjadi turunan dari masalah kesulitan air.
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Pertama: Kesulitan air ifu mendatangkan kerusakan pada
buah sekaligus pohon kurma. pemetikan buah tersebut wajib
dilakukan. Pemilik pohon kurma berhak memaksa pemilik buah
(penjual). Karena membiarkan buah tersebut dapat mendatangkan
kerusakan pada pohon kurma miliknya (kering; mati), tanpa ada
manfaatrya sama sekali.

Kedua: Kesulitan air tidak mendatangkan kerusakan pada
salah satu di antara kedua kekayaan tersebut (buah dan pohon
kurma). Pembeli berhak membiarkan buah tersebut sampai
waktunya dipetik.

Ketiga: Kesulitan air ifu dapat mendatangkan kerusakan
pada buah, tidak pada pohon kurma yang sedang berbuah. Maka
dapat dipastikan dia boleh melakukan khiyu,

Keempat: Kesulitan air itu dapat mendatangkan kerusakan
pada pohon kurma, tidak pada buah kurma tersebut, maka di sini
ada dua Asy-Syafi'i. Kasus yang terakhir inilah yang telah
disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Apabila kesulitan menyiram ifu akibat rusaknya sarana
unfuk mendapatkan air; saluran irigasi atau keringnya air sumur,
maka siapa di antara mereka berdua yang lebih dahulu tertimpa
dampak kerusakan akibat penundaan penyiraman tersebut, maka
dia berhak memperbaiki irigasi yang menjadi sarana untuk
mendapatkan air.

Apabila penundaan penyiraman ifu mendatangkan
kerusakan pada pohon kurma, maka pembeli pohon kurma wajib
menghilangkan kerusakan tersebut dan tidak boleh memaksa
pemilik buah kurma memetik buahnya.
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Apabila penundaan penyiraman itu mendatangkan

kerusakan pada buah kurma, tenh.rnya pemilik buah harus

menghilangkan kerusakan tersebut atau memetiknya'

Apabila penundaan penyiraman ifu mendatangkan

kerusakan pada kedua-duanya, tentunya tidak ada yang harus

dilakukan pemilik buah kecuali dia harus segera memetik buahnya,

sehingga kerusakan tersebut lenyap dari dirinya'

Adapun jika penyiraman itu mudah dilakukan, maka

penyiraman itu memiliki empat macaln akibat'

Pertama: penyiraman ifu bermanfaat bagi kedua-duanya'

Kedua: merugikan kedua-duanYa.

Ketiga dan keempat, memgikan salah seolang di antara

mereka, tidak pada pihak yang lain. Kami akan menyebutkan

keterangan tersebut secara detail.

Masalah Kedua: Apabila salah seorang di antara mereka

berdua perlu menyirami kekayaan miliknya, dimana tidak ada

kerugian yang diderita pihak lain, maka dia boleh menyiraminya.

Hal ini sesuai dengan alasan yang telah disebutkan Asy-Syirazi. Di

dalam masalah kedua ini ada dua contoh kasus'

Contoh Pertama: Seseorang yang perlu melakukan

penyiraman adalah penjual (pemilik buah)-

Contoh Kedua: Seseorang yang perlu melal$*an

penyiraman adalah pembeli (pemilik pohon kurma)'

Pemyataan Asy-Syirazi: "Dan tidak ada kerugian yang

diderita pihak lain," mencakup kasus apabila penyiraman ifu
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memiliki manfaat dan kasus lainnya, yaitu apabila penyiraman ihr
sarna sekali tidak memiliki manfaat.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Mawardi telah menyebutkan
kasus apabila masing-masing dari kedua pihak memperoleh
manfaat dari penyiraman tersebut, Asy-Syaikh Abu Hamid
berkata: Seseorang yang menolak melakukan penyiraman tidak
boleh dipaksa agar melakukan penyiraman, pihak lain boleh

melakukan penyiraman, dimana upah menyirami tanaman itu
dibebankan kepadanya.

Al Mawardi berkata: Penjual berhak melakukan penyiraman

dan pembeli harus memberikan kemudahan kepadanya untuk
melakukan penyiraman, sedang upah menyirami tanaman itu
dibebankan kepada penjual. Karena di dalam penyiraman itu
mengandung kebaikan pada buahnya, sekalipun pohon kurma
pembeli memperoleh kebaikan dengan penyiraman tersebut.

Hanya saja yang paling dominan memperoleh kebaikan
dalam hal penyiraman ini adalah buahnya, sementara pohon
kurma sifatnya mengikuti. Jadi, jika penjual menolak melakukan
penyiraman, dia tidak boleh dipaksa dan hendaknya disampaikan
kepada pembeli, "Jika kamu hendak menyirami pohon kurmamu,
maka silahkan kamu sirami, kami tidak akan memaksamu agar

melakukan penyiraman. "

Redaksi yang telah disampaikan oleh Al Mawardi dalam
kesimpulannya, sesuai dengan redaksi yang telah disampaikan oleh
AsySyaikh Abu Hamid dan Asgr-Syirazi. Namun redaksi milik Asy-
Syrrazi lebih umum, seperti keterangan yang telah diuraikan di
muka. Ketentuan hukumnya sauna, tidak ada perbedaan, yang

berbeda hanyalah cara mendeskripsikan masalah tersebut.

Karena contoh kasus masalah ini sesuai dengan redaksi
yang disampaikan oleh Asy-Syirazi ada tiga macam: Pertama:
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Penjual memperoleh manfaat, pembeli menderita kerugian, dan

tidak memperoleh manfaat. Kedua: Pembeli memperoleh manfaat,

penjual tidak menderita kerugian dan tidak pula memperoleh

manfaat. Atau ketiga: Mereka semua memperoleh manfaat.

Pemyataan semua ulama menegaskan bahwa penjual tidak

boleh dipaksa agar melakukan penyimman. Di antara sejumlah

bagian dari masalah yang telah disampaikan oleh mereka adalah

berupa contoh kasus yang telah mereka sampaikan.

Adapun jika penyiraman ihr sesuatu yang bermanfaat bagi

mereka berdua, sedang meninggalkan penyiraman itu sesuafu lnng
merugikan pembeli, karena buah kurma tersebut menghisap cairan

pohon kurma itu.

Al Imam Haramain dalam contoh kasus ini, ketika

penyiraman tersebut dalam kondisi dapat dilakukan dengan mudah

secara tegas menyatakan bahwa penjual boleh dipaksa dengan

mempertimbangkan pihak pernbeli agar melakukan salah satu dari

dua tindakan; melakukan penyimman atau memetik buah kurma

tersebut, tatkala membiarkannya itu meninggalkan dampak

kerusakan pada pohon kurma.

Al Imam Haramain meletakkan posisi kedua pendapat yang

telah disampaikan oleh Asy-Syirazi pertama kali dalam kasus;

apabila penyimman itu sesuatu yang sulit dilakukan. Alasan

pendapat pertama yang mengatakan bahwa penjual tidak boleh

dipaksa memetik buah kurma tersebut adalah karena buah kurma

ihr akan memberikan hasil yang mengunhrngkan dengan tetap

dibiarkan di pohonnya. Tetapi penjual harus tidak mernbiarkan

dirinya dalam kondisi kesulitan yang mana dia mampu

mengatasinya.

Apabila pasokan air terhenti, penjual tidak boleh

membiarkannya dalam kondisi tidak mampu mengatasinya.
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Pendapat yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain ini
sangat baik, pemyataan mereka harus diposisikan sesuai dengan
pendapat Al Imam Haramain.

Al Imam Haramain berkata: Kedua pendapat yang berbeda
dari As5rSyafi'i tersebut memberikan indikasi bahwa hak yang
perlu dilindungi (dUasa) apakah bagian milik penjual atau bagian
milik pembeli? Dia menjawab: Tidak ada khirat karena kedua hak
tersebut posisinya sarna (perlu dilindungi).

Maksudnya seperti pendapat yang disampaikan oleh Abu
Ishaq dalam kasus; apabila pihak lain tidak tertimpa kerugian,
seperti keterangan yang akan disebutkan. Al Imam Haramain
berkata: Haruslah memperhatikan aspek ini. Kemudian akibat
hukum yang ditimbulkan oleh kesamaan kedua hak tersebut adalah
berujung pada pembatalan akad. Wallahu a'larn.

Masalah Ketiga: Apabila salah satu dari kedua belah pihak
(pemilik buah dan pemilik pohon kurma) sangat perlu melakukan
penyiraman, sementara pihak lain tertimpa kerugian (akibat
penyiraman tersebut). Di dalam masalah ini, ada dua contoh kasus.

Kasus Pertama: Penyiraman tersebut mendatangkan
dampak kerusakan pada pohon kurma dan mendatangkan
manfaat pada buah. Lalu penjual bemiat hendak melakukan
penyiraman, dalam menjawab kasus ini, ada dua pendapat ulama
ma&hab Asy-Syafi'i.

Abu Ishaq berkata: Hendaknya disampaikan kepada
pembeli: Bersikaplah toleran pada penjual dengan membiarkannya
melakukan penyiraman. Apabila pembeli mau bersikap toleran,
maka penjual boleh melakukan penyiraman tersebut.
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Jika pembeli intoleransi, maka kami mengatakan kepada

penjual: Bersikaplah toleran (pada pembeli) dengan meninggalkan

penyiraman tersebut. Apabila penjual mau bersikap toleran, maka

penjual tidak boleh melakukan penyiraman tersebut. Apabila

penjual menolak meninggalkan penyiraman, maka kami

membatalkan transaksi jual beli antara mereka berdua.

Ibnu Abi Hurairah berkata: Pembeli harus dipaksa agar

melakukan penyiraman tersebut dan penjual boleh melakukan

penyiraman, sementara upah menyirami tanaman ifu ditanggung

penjual.

Al Imam Haramain menlampaikan pendapat ketiga dari

ulama madzhab Asy-syafi'i, yaifu hams melindungi bagian milik

pernbeli, karena penjual dituntut menyerahkan pohon kurma

tersebut dalam kondisi utuh.

Al Imam Haramain berkata: Sejumlah pendapat dari ulama

madzhab Asy-Syafi'i sebenamya bisa direkonstruksi menjadi tiga

bagian, yaitu; Sebagian ulama madzhab kami ada png lebih

memprioritaskan melindungi bagian hak milik pembeli. Sebagian

mereka ada yang lebih memprioritaskan melindungi bagian hak

milik penjual. sedangkan Abu Ishaq tidak memprioritaskan salah

satu dari kedua bagian hak tersebut.

Kasus Kedua: Penyiraman tersebut mendatangkan dampak

kerusakan pada buah dan mendatangkan manfaat pada pohon

kurma. Lalu pembeli bemiat hendak melakukan penyiraman. Abu

Ishaq berkata: Hendaknya disampaikan pada penjual, bersikaplah

toleran dengan membiarkan pembeli melakukan penyiraman.

Apabila penjual mau bersikap toleran, maka pembeli boleh

melakukan penyiraman tersebut.
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Jika penjual intoleransi, maka aku katakan kepada pernbeli:
Bersikaplah toleran dengan membiarkan penjual tidak melakukan
penyiraman tersebut. Apabila pembeli mau bersikap toleran, maka
pembeli tidak boleh melakukan penyiraman tersebut. Apabila
pembeli menolak hal tersebut, maka kami membatalkan transaksi
jualbeli antara mereka berdua.

hnu Abi Hurairah berkata: penjual harus dipaksa agar
melakukan penyiraman tersebut dan upah menyirami tanaman itu
ditanggung pembeli (pemilik pohon kurma). Karena penjual telah
berjanji tidak akan membuat orang selain dirinya tertimpa
kerugian.

Di dalam kasus kedua ini, ada pendapat ketiga ulama
madzhab Asy-syafi'i, yang diriwa5ntkan oleh Al Imam Haramain,
pendapat tersebut menjelaskan agar lebih memprioritaskan
melindungi bagian hak milik penjual.

Pada masing-masing dari kedua contoh kasus tersebut, jika
seandainya kedua pihak sepakat melakukan penyiraman tersebut
atau meninggalkannya, hasil kesepakatan itu boleh dilakukan.
Penulis Al Bayaan dan ulama lainnya terah mengemukakan
pendapat tersebut.

Asy-syrrazi menyebutkan kedua contoh kasus ini secara
khusus dalam redaksi yang telah dia sebutkan. Berdasarkan
penjelasan detail ini ada titik terang bahwa pemyataan Asy-syirazi:
"Upah menyirami tanaman itu wajib ditanggung oleh omng yang
bemiat melakukan penyiraman," termasuk bagian dari pemyataan
hnu Abi Humirah. Adapun Snng dimaksud dengan, .,Orang yang
bemiat melakukan penyiraman," oleh hnu Abi Hurairah adalah
penjual dalam contoh kasus pertiama, dan pembeli dalam contoh
kasus kedua.
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Boleh juga memposisikan pernyataan Asy-Syirazi, "Upah

menyirami tanaman itu wajib ditanggung oleh orang yang bemiat

melakukan penyiraman," ifu sebagai permulaan kalimat, bukan

hanya pemyataan milik hnu Abu Hurairah, yaihr sekiranya kita

menetapkan adanya penyiraman tersebut. Penyiraman ifu menjadi

tanggungan orang yang memperoleh manfaat dengan adanln

penyiraman tersebut.

Tidak seperti seseorang yang menjual buah setelah layak

dikonsumsi (matang). Karena dia boleh melakukan penyimman

dan pembeli memperoleh manfaat dari penyimman tersebut.

Pemyataan Asy-syirazi ih-l mencakup masalah apabila

penjual atau pembeli tersebut bemiat melakukan penyiraman, atau

mereka sernua (berniat melakukan perryimman), maka upah

menyirami tanaman ihr wajib ditanggung mereka berdua. Seperti

pendapat yang telah dipaparkan secara tegas dan lugas oleh Ar-

Ruyani, ihrlah kesimpulan yang tampak dari redaksi Asy-syirazi.

seseorang yang bemiat melakukan penyiraman dalam

kedua contoh kasus di atas, adalah orang yang menunhrt

dilakukannya penyiraman, dimana kami telah positif menetapkan

pihak yang menolak penyiraman boleh dipaksa (melakukannya)

unhrk memenuhi tuntutannya tersebut. Maksud dari pemaksaan

tersebut Vjbal adalah memalsanya agar memberikan pihak lain

kesempatan melakukan penyiraman.

Pemyataan Asy-syirazi: "Kar€,na manfaat penyiraman itu

akan diperoleh oleh dirinya," ini menrpakan alasan yang terlihat

dalam kedua bagian hak milik tersebut-

Ibnu Ar-Rif'ah berusaha mempelajari contoh kasus yang

kedua ini dari pemyataan Al Mawardi, yaitu pemyataan Al

Mawardi: "sesungguhnya pernilik buah boleh menolak

dilakukannya penyiraman. Jika dia menolak dilakukannya
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penyiraman tersebut, maka pemilik pohon kurma boleh
membatalkan hansaksi jual beli pohon kurma." Dari pemyataan Al
Mawardi tersebut, hnu Ar-Rif'ah mengambir kesimpulan ada
pendapat lain, dia berkata: Dengan tambahan pendapat ini, maka
(dalam contoh kasus ini) totalnya ada empat pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i.

Masalah Ketiga: Apabila kedua belah pihak sepakat
melaksanakan salah safu dari kedua perkara tersebut, maka
(semua pihak) harus melaksanakan perkara yang telah disepakati.
Jika tidak, maka hakim membatalkan transaksi jual beli tersebut.

Masalah Keempat: Hakim membatalkan transaksi jual beli
tersebut. Hanya saja Al Mutawalli menyatakan, penjual boleh
membatalkan transaksi jual beli jika dia menghendaki hal itu.

Selain masalah-masalah yang telah disebutkan di atas,
masih ada masalah lain yang telah disebutkan oleh Asy-syaikh Abu
Hamid, Al Mawardi dan ulama lainnya. AsySyirazi fidak
menyebutkannya karena masalah tersebut sudah sangat jelas, tidak
ada khilafdalam masalah tersebut.

Yaifu masalah apabila penyiraman itu mendatangkan
dampak kerugian pada buah sekaligus pohon kurma tersebut,
maka masing-masing dari mereka boleh menolak dilakukannya
penyiraman. Karena kerugian ifu dialami pihak lain tanpa ada
manfaat yang kembali pada dirin5a, maka merakukan penyiraman
itu merupakan findakan bodoh dan hanya menghabiskan harta
secara sia-sia. Ar-Ruyani telah menyampaikan pendapat tersebut.
Kondisi seperti ini hanya akan terlihat dengan jelas pada selain
pohon kurma.

sedangkan pohon kurma, penyiraman tersebut selamanya
akan bermanfaat pada pohon kurma tersebut. Jadi, apabila pemilik
buah (penjual) berkata: Aku bemiat mengambil air dimana aku
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masih berhak menggunakannya untuk menyirami buahku, lalu aku

akanmenyiramibuahkuyanglainnya,yaitrbuah-buahanatau
tanaman lainnya menggunakan air tersebut' dia tidak berhak

mengambil air untuk digunakan menyirami buah yang lain'

Demikian seterusnya, jikalau dia telah mengambil buah

miliknya sebelum wakhrnya memetik, dia tidak berhak mengambil

air, dimana dia masih memiliki hak menggunakannya sampai

wakhlrya dipetik, karena dia masih memiliki hak menggunakan air

tersebutyangdapatmendatangkankebaikanpadabuahtersebut
bukan buah Yang lain.

Semua masalah png berhubtrngan dengan kondisi yang

timbul akibat dilakukannya penyiraman itu, totalnya ada enam

masalah, pemyataan AsySyirazi memuat lima masalah dan

mengabaikan satu masalah 5nng lain'

Sedangmasalahmeninggalkanpenyiralnantotalnyaada
tujuhmasalah.Asy-syirazitelahmenyebutkansahrdiantara
kehrjuh masalah itu pada bagian akhir pemyataannla dan

mengabaikan enam masalah yang lain' Seluruhnya terakomodir

dalam pemyataan Al Mawardi ' Wallahu a'km'

Pelaiaran: AsySyaikh Abu Hamid dan ulama lainnya

berkata: Mereka bertanya: Mengapa kalian tidak mengemukakan

pendapat dalam sejumlah masalah seputar dilalnrkannp

penyiraman tersebut, "Pembeli yaihr pemilik pohon kurma satna

sepertiorangyangmenjualbuahsecaraterpisahdaripohonnln
setelah buah layak dikonsumsi, dimana pohon kurma ihl

mengalami kekurangan air, sekiranya upah menyirami tanaman itu

wajib ditanggung pemilik pohon kurma tersebut'
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Asy-syaikh Abu Hamid dan ulama madzhab kami yang lain,
membuat pemisahan masalah seputar transaksi jual beli setelah
buah layak dikonsumsi (matang), dimana penjuar wajib
menyerahkan buah tersebut dalam kondisi ufuh (sempuma). Hal
tersebut hanya dapat terwtrjud dengan cara melakukan
penyiraman.

sedang dalam kasus hansaksi jual beli pohon ini, perkara
yang wajib bagi penjual adalah menyemhkan pohon kurma
tersebut. Jika dia telah menyerahkannya, secarcr otomatis dia tidak
memiliki buah tersebut, ditinjau dari status dia sebagai pembeli
pohon kurma itu. Jadi stafusnSn berteda dengan penjual buah
setelah layak dikonsumsi (matang).

hnu Ar-Rif'ah berkata: Sekiranya kita mengatakan pembeli
berhak dipaksa, maka dia tidak memiliki hak r<hi5nr, maksudnya
dalam kondisi di mana buah mernperoleh manfaat dengan adanya
penyiraman tersebut.

Cabang: Jikalau kita menetapkan penjual berhak
melakukan penyiraman tersebut, Asysyafi'i dan urama madzhab
kami berkata: Dia hanya boleh melakukan kadar penyiraman yang
dapat mendatangkan kebaikan pada dirinya, dia tidak boleh
melakukan penyiraman melebihi kadar siraman yang telah
diketahuinya, sebab pemilik pohon kurma akan mengalami
kerugian akibat penyiraman tersebut.

Karena sebagaimana kenrgian yang dialami akibat
kekurangan air png berlebihan, kemgian ifu juga akan fimbul
akibat kadar kelembaban yang berlebihan akibat penyerapan air
gnng terlalu banSnk.
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Apabila kedua belah pihak berselisih pendapat seputar

kadar penyiraman tersebut, misalnya pembeli berkata: Setiap

sepuluh hari, sekali siraman. Penjual berkata: Setiap lima hari,

sekali siraman. Unfuk mendapatkan penjelasan tentang persoalan

tersebut, harus meminta pendapat ahli di bidang tumbuh-

tumbuhan (Botani). Apabila (menurut pendapat ahli tersebut) salah

satu pihak perlu melakukan penyiraman, maka pihak lain boleh

dipaksa agar melakukannya.

Apabila

Sesungguhnya

tumbuh-tumbuhan itu berpendapat:

tersebut tidak akan rusak akibat Udak

dilakukan penyiraman, jutsnr buah ihr akan tetap dalam kondisi

aman dari kerusakan tanpa dilakukan penyiraman, hanya saja

jikalau buah itu dilakukan penyiraman, buah tersebut akan jelas

memperoleh manfaat yang lebih besar, namun pohon kurma itu

akan terkena dampak kerusakan akibat manfaat lebih tersebut.

Al Imam Haramain berkata: Menurutku pendapat ahli

fumbuh-tumbuhan ifu menyimpan penafsiran lain. Pendapat

tersebut bisa ditafsirkan: Penjual harus dicegah melakukan

penyiraman, karena peningkatan jumlah buah itu tidak pemah bisa

terukur, jadi yang perlu diperhatikan adalah aspek keseimbangan

(tidak hanya menguntungkan pihak tertentu). Bisa juga ditafsirkan:

Penjual boleh melakukan penyiraman untuk meningkatkan bagian

hak miliknya tersebut, menurut pendapat orang yang menyatakan

hams melindungi bagian hak milik penjual.

Keterangan ini menjelaskan bahwa posisi khilaf yang telah

diuraikan dari Abu Ishaq dan lbnu Abi Hurairah itu diletakkan

dalam kasus; apabila melakukan penyiraman tersebut dapat

mendatangkan dampak kerugian pada salah seorang dari mereka

dan dengan tidak menyiraminya akan mendatangkan dampak

kerugian pada pihak lain.

ahli

buah
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Dalam masalah ini tidak ditemukan dua dampak kerugian
yang konhadikuf, yang ada hanyalah kerugian dan manfaat lebih.
oleh karenanya, tindakan yang harus dilakukan adalah
mengunggulkan untuk menghindari kerugian tersebut dan
mencegah penjual melakukan penyimman. Wallahu a,lam.

fu-Rafi'i memutlakkan penafsiran AI Imam Haramain
ketika penyiraman tersebut dapat mendatangkan dampak kerugian
pada sepihak, dimana meninggalkan penyiraman mampu
mencegah terjadinya perolehan manfaat lebih bagi pihak lain.

Pemyataan Ar-Rafi'i tersebut mencakup contoh kasus yang
telah disebutkan dan juga kebalikannya dalam setiap penafsiran
dari kedua panafsiran Al Imam Haramain tersebut. Lantas apakah
penafsiran Al Imam Haramain tersebut berhubungan dengan
resiko kerugian yang dihadapi? Dalam menjawab masalah ini, ada
dua penafsiran: sepengetahuanku (As-subki) kedua penafsiran
berbeda yang disebutkan dalam An-Nihayah tidak terjadi kecuali
dalam satu kondisi tertentu (sulit atau mudah melakukan
penyiraman)

Al Ghazali meletakkan kedua penafsiran yang berbeda
tersebut menjadi dua pendapat urama fikih Asy-syafi,i yang
berbeda. Maksudnya adalah, berdasarkan salah safu dari kedua
penafsiran tersebut, perbedaan pendapat yang telah lalu antara
Abu Ishaq dan lbnu Abi Hurairah itu terjadi. sedangkan
berdasarkan penafsiran lain, tenfunya hanya ada safu kewajiban
yaifu melakukan penyiraman tersebut. Wallahu a'lam.

Cabang: Kedua pendapat yang berbeda yang telah
disampaikan oleh Asysyirazi, apakah posisinya diletakkan khusus
dalam kasus apabila penyiraman itu tindakan yang sulit dilakukan
atau dalam kasus yang bersifat mutlak?
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Pemgntaan Al Ghazali dan Al Imam Haramain menegaskan

yang pertama, yaifu posisinya diletakkan khusus dalam kasus

apabila penyiraman itu tindakan 5nng sulit dilakukan, pernyataan

mereka berdua secara tegas menyatakan, bahwa apabila

penyiraman tersebut dalam kondisi mudah untuk dilakukan, maka

wajib melakukan penyiraman atau penjual wajib memetik buahnya-

Sedang pemyataan Asy-Syafi'i menegaskan yang kedua

(dalam kasus yang bersifat mutlak; dalam kondisi mudah atau sulit

melalnrkan penyiraman), tetapi pemyataan Asy-Syafi'i khtrsus

dalam kondisi kekurangan air png disediakan untuk penyiraman

tersebut dan masih memungkinkan mendapatkan air dari selain air

itu.

hnu Ar-Rifah juga berpendapat demikian, dimana dia

meletakkan kedua pendapat tersebut pada kondisi mudah

melakukan penyiraman dari selain air yang telah biasa digunakan,

juga meletakkan pendapat yang tegas menyatakan wajibnya

melakukan salah satu dari dua perkara itu (melakukan penyiraman

atau memetik buah) pada kondisi apabila penyiraman itu sesuafu

yang mudah dilakukan dengan menggunakan air yang tersedia

unfuk penyiraman tersebut.

Dia menggali kesimpulan pendapatnya tersebut dari

pemyataan AsySyafi'i, yang menlntakan: "Kawann5la menunfut

memetiknya kecuali dia hendak menyiraminya secara sukarela."

Dari pemyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara

yang wajib dilakukan ketika dalam kondisi dapat melakukan

penyiraman dengan mudah, hanyalah memetik buah tersebut dan

dia juga boleh menggugurkan kewajibannya dengan melakukan

penyiraman tersebut, hanya saja yang wajib adalah melakukan

salah satu dari dua perkara tersebut. Seperti pendapat lnng
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dipaparkan oleh AsySpfi'i dalam kasus budak yang
dimerdekakan.

Apabila tidak mudah melakukan penyiraman karena satu
dari berbagai kondisi yang menyulitkan penyiraman, maka
tenfunya hanya ada safu ka,ruajiban, yaifu memetik buah itu,
karena tidak ada yang dapat menggugurkan kalajibann5ra, dimana
juga dapat dipastikan, bahwa kamjiban memetik buah itLr

merupakan pendapat yang paling shahih menunrt Al Karkhi dan
ulama madzhab AsySyafi'i lainnya.

An-Nar,rnwi berkata: Kedua pendapat ini, harusnya
diletakkan dalam kasus; apabila penjual memperoleh manfaat
dalam membiarkan buah tersebut, namun apabila udak ada
manfaakrya sarna sekali, maka ulama sepakat dia wajib
memetiknya. Demikian Al Imam Haramain dan penutrs At-Tahddb
menyampaikan pendapatrya.

Cabang: Kesimpulan yang tampak dari pemyatan ulama
madzhab Asy-Syafi'i adalah wajib melakukan penyiraman
menggunakan air, dimana menumt adat yang berlaku penyiraman
pepohonan itu diambil dari air tersebut. sekalipun air itu milik
pembeli, misalnya air tersebut diambil dari sumur (sumber air)yang
ikut termasuk ke dalam transaksi jual beli. Menurut kami, dia tetap
memiliki air sumur tersebut, seperti pendapat ma&hab ulama
ma&hab AsySyafi'i.

Ketika hak menggunakan air sumur yang dimiliki oleh
penjual itu dapat dibenarkan dari tinjauan stnrai maka
penggunaan air sumur ifu bebas dilakukan. Berbeda dengan kasus,
jika penjual menentukan persyaratan dirinya berhak mengambil
manfaat hak milik pembeli, jika transaksi jual beli tersebut batal,
hnu Ar-Rif'ah berkata: Namun syarat pengambilan manfaat hak
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milik pernbeli ini menegaskan tidak adanya hak melakukan

penyiraman apabila buah tersebut tidak pemah dilakukan proses

penyerbukan, dimana penjual menenfukan syarat buah tersebut

tetap menjadi milik dirinya. Jadi renungkanlah kembali masalah

tersebut.

Menurutku (As-Subk|: Persyaratan dirinya boleh mengambil

manfaat milik pembeli, tidak menegaskan hal tersebut, karena

penenfuan syarat buah yang tidak dilakukan proses penyerbukan

tetap menjadi milik dirinya, itu mengubah status buah tersebut

menjadi seperti buah yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Ketika statusnya berubah demikian, maka stafus keurajiban

melakukan penyiraman berdasarkan ketenfuan syara' sama seperti

keurajiban tetap membiarkan buah di pohonnya

Kasus tersebut tidak sama seperti kasus apabila penjual

menentukan syarat mengambil manfaat hak milik pembeli-

Berawal dari kervajiban menyiram dari air yang telah biasa

digunakan untuk menyiram, sekalipun air ifu milik pembeli,

maksud pemyataan Asy-Syirazi: "Upah (Uirah\ menyimmi

tanaman itu wajib ditanggung oleh orang yang bemiat hendak

melakukan penyiraman," hal ini dapat dipahami-

Asy-Syirazi tidak mengatakan: "Keperluan lMu nah) untuk

melakukan penyiraman tanaman ifu wajib, .'.," karena air ifu
termasuk bagian dari keperluan tersebut, padahal air tersebut

berada di bawah kepemilikan pembeli.

Di dalam contoh kasus png telah disebutkan, terdapat

keterangan, "Bagi orang lnng bemiat hendak melakukan

penyiraman tanaman itu wajib menyediakan upah (Uirahl untuk

keperluan pengangkutan air" dan keterangan sempa lainn5n-

Memang benar, dia wajib menyediakan upah menyirami tanaman

tersebut, namun di samping itu juga, dia wajib menyediakan
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sejumlah peralatan yang dipergunakan pembeli untuk melakukan
penyiraman tanaman tersebut, karena dia hanya menyediakan air
itu. Wallahu a'lam.

Cabang: Adapun pendapat yang lebih diunggulkan dari
sekian banyak pendapat ulama madzhab Asy-s5nfi'i ini, yang telah
di-taiih oleh fu-Rafi'i adalah pendapat yang menlntakan, harus
membatalkan hansaksi jual beli. seperti pendapat yang
disampaikan Abu Ishaq.

Namun, AI Ghazali dalam Al Wasith lebih mengunggulkan
pendapat yang menyatakan, harus lebih memperhatikan bagian
hak milik pembeli. sedangkan kesimpulan yang ditegaskan oleh
kemutlakan rasi Aqrsyafi'i mendukung pendapat yang telah
disampaikan oleh Ibnu Abi Hurairah.

Karena Asy-Syafi'i berkata: "Apabila tidak ada yang dapat
mendatangkan kebaikan pada buah tersebut kecuali penyiraman
tanaman ifu, maka pembeli wajib membebaskan penjual (unfuk
melakukan penyiraman) dan melakukan penyiraman gnng cukup."

Pendapat AsySyafi'i dalam contoh kasus ini, sesuai dengan
Ibnu Abi Hurairah dalam hal pembeli harus dipaksa memenuhi
funfutan penjual agar melakukan penyiraman. Jadi, ada
kemungkinan dalam kasus sebaliknya, ditafsirkan giliran penjual
yang harus dipaksa memenuhi funfutan pembeli agar melakukan
penyiraman. seperti pendapat yang disampaikan oreh hnu Abi
Hurairah, dan itulah penafsiran yang lebih mendekati kebenaran.
Ada kemungkinan pendapat Asysyafi'i itu ditafsirkan dengan lebih
memperhatikan bagian hak milik penjual secarcr mutlak.
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hnu fu-Rifah berkata: Kesimpulan yang tampak dan nash

AqrSyafi'i itu, sesuai dengan pendapat yang telah di-taiih oleh Al

Ghazali dalam Al Waiiz.

Asy-syirazi db berkata: Tidak boleh melakulran

jual beli buah-buahan dan tanaman sebelum lapk
dikonsumsi (matang), tanpa disertai qnrat memetikqn'

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah

diriwayatkan oleh Ibnu Umar 6, bahwa Nabi $, f ,#
t4rr;e tA ,;, )@, i."Melarang 

jual beli buah-buahan

sampai buah itu layak dikonsumsi (matang)-"

Ibnu Umar 6 juga telah meriwayatkan, bahwa

Nabi 4$, 
'W-,f 

L:lJti fr,i ,e'i & F' ,P i. ,i ,'s
ii,iit i?.: *Melarang iuat beli buah kurma sampai

terlihat bagus 0ayak dikonsumsi), (melarang iual beli)

bulir dan tanaman sampai mengeluarkan buah dan

arnan dari kerusakan (akibat bencana atau hama)'"

Alasan lain, pelarangan jual beli buah-buahan

sebelum layak dikonsumsi itu, karena barang yang diiual

hanp dapat dipindahkan sesuai dengan adat lpng
berlaku secara berkesinambungan. Sebab pertimbangan

ini, jika ada seseortrng membeli barang pada malam

hari, dia tdak boleh dipaksa memindahkann3la ke

tempat lain sampai masuk waktu pagi-

Adat kebiasaan Yang berlaku secara

berkesinambungan dalam buah-buahan adalah dengan

membiarkannya sampai waktunya dipetik. Jadi, apabila
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seseor.rng menjualnya sebelum layak dikonsumsi (belum
matang; siap dipetik), maka buah-buahan tersebut
belum aman dari kerusakan yang menimpa buah (baik
itu akibat bencana ataupun serangan hama), sehingga
buah-buahan tersebut rusak. Ketidak arn rnan buah-
buahan ifu dari kerusakan yang menimpa buah (akibat
bencana atau serangan hama) merupakan gharar yang
fidak dibutuhkan dalam akad. Oleh karena itulah, jual
beli tersebut tidak boleh dilal$lon.

Apabila dia menjualn3n dengan syarat
memetiknya, maka jual beli tersebut
diperbolehkan. Karena dia akan memetitrngra sebelum
buah mengalami kerusakan, sehingga buah itu aman
dari ghanr tersebut.

Apabila seseorang menjual buah tersebut
bersamaan dengan pohonnya, dan (menjual) palawija
bersamaan dengan lahan tanahnya, sebelum la3lak
dikonsumsi (belum matang), maka jual beli tersebut
hukumnSn diperbolehl€n, karena hukum gharar yang
terkandung dalam jual beli tersebut hilang jika buah itu
dijual bersamaan dengan pohonnya. Sama seperti
gharar dalam jud beli janin dalam kandungan itu
hukumn5Ta batal, jilra dijual bersamaan dengan
induknya.

Apabila seseorang menjual buah ifu kepada
pemilik pohon buah tersebut, atau (menjual) palawija
kepada pemilik lahan , maka dalam menjawab
masalah ini, terdapat dua pendapat ulama madzhab
AgrSsnfi'i.
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Pertama: Transaksi iual beli tersebut hukumnf
sah, karena buah tersebut bisa diserahkan langsr.rng

kepada pemilik pohon buah tersebut, sehingga jual beli

tersebut diperbolehkan. sebagaimana iikalau dia

menjualnya bersamaan dengan pohon dan lahan

tanahnya.

Kedua: Transaksi iual beli itu tidak sah' Karena

dia telah memisahkannya dengan jual beli tersendiri

sebelum buah atau palawija itu layak dikonsumsi (belum

matang), tanpa disertai syarat memetikn3a, sehingga

menyempai kasus iud beli apabila seseorang

mgnjualnya kepada selain pemilik pohon tersebut'

Penielasan:

Hadits hnu Umar & yang disebutkan pertama kali di atas,

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan redaksi semacaln

itu. Adapun redaksi Muslim, " Tbamrat', dengan benfuk kata benda

tunggal (bukan Tsimaar, kata benda jamak).

Disebutkan juga dalam shahih Al Bukhari dan Muslim dari

riwayat hnu Umar, dia berkata: Rasulullah # bersabda, ly# I

t4r$b 'r4; ,;, i:;Ilt " Jrr,*kh kamu melakukan iuat beli buah

sarnpai buah , ifu kyak dikonsumsi (matangl'" Muslim

menambahkan, alijr ib'r;"ti, "Dan bencana yang merusak itu

hilang dari buah terseb.ut"

Adapun hadits Ibnu Umar yang disebutkan kedua, Muslim

meriwayatkannya, dengan redaksi hadits, '$'i rP ,F' y. ,f ,Ai

q_f-:;,, U(t' ,# ur;ir tti W- & J$r ,ft "(Nabi

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll n,



melamng) jual beli kurma sampai buahnya tampak (yazhuu;
sehingga tnng berwama memh terlihat seam kontms dari gng
bentmma kuning), (melarang jual beli) bulir sampai mengeluarkan
biii, dan aman dart kerusakan tnng menimpa biji (akibat bencana
atau senngan hama), beliau melarang penjual dan pembeli.,,

Dalam riwayat milik Asysyafi'i terhadap hadits hnu umar
disebutkan, t33 UAt e& ,i6 rEi e 4t *t Ui,i *2gt ja
bly periwayat hadits itu berkata: lalu aku bertanya kepada

AMullah: Kapan itu uaktunp? Dia menjawab: Ketitra munculnya
bintang tGrtka (TsumSyal.

Banyak sekali hadits png telah diriuayatkan, baik 5rang
dimuat dalam Ash'shahihain maupun dalam kitab rainrya lnng
menjelaskan seputar larangan jual beli buah-buahan sebelum layak
dikonsumsi (belum matang). Di antaranya hadits hnu urnar yang
telah disebutkan.

Ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa

Nabi g, ia a34v i\# €2r! jrt *f ,j* ,A, y c e
*1 iu €oi ,J"q i aF &t -€ rst uJJ jtt 'iaS W
" (Rasulullah) melarang jual beli buah sampai latnk dikonsumsi
(Yazhuu; berubah wama kulih5n menjadi merah dan kuning).,,

I-alu kami (sahabat) bertanSa kepada Anas, ..Apa ifu layak
dikonsums i (za h vw haal,"

Anas menjawab: Buah tersebut telah berubah wama
kulitnga menjadi merah dan kuning.

Anas berkata: "Bagaimana pendapatmu, apabila Allah
menahan buah tersebut, lantas dengan alasan apa salah seorang di
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t
I antara kalian halal mengkonsumsi harta milik saudaranya?" hadits

ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim'

Kata ahw dalam hadits Nabi banyak sekali disampaikan,

"Zahaa an-nakhlu Smzhuti' (pohon kurma telah mengeluarkan

buah ben,r.lama merah dan kuning). Al Khaththabi berkata:

Demikian pula, redaksi yang diriwayatkan adalah kata "hhwt),"
namun yang tepat menumt kaidah bahasa arab adalah " Yazhaa-"

ulama selain Al Khaththabi berkata: Pemyataan Al

Khaththabi ini belum tentu benar menunrt setiap orang' karena

kedua dialek ifu benar-benar pemah diriwayatkan menunrt

sebagian ulama; di antara mereka ada yang mengatakan: "hhaa

an-nakhhi' maksudnya " Idzaa thaala wa iktahala" (ketika pohon

kurma telah menjulang tinggi dan mulai tampak mengeluarkan

kembang). Pemyataan ini bertentangan dengan tafsir hadits yang

telah disampaikan Anas, yang merupakan orang yang mengetahui

dengan benar tentang bahasa arab dan (bertentangan) dengan

kandungan makna hadits tersebut.

Dalam sebagian riwayat hadits milik Asy-syafi'i, telah

disampaikan tafsir hadits ini, "Ditanyakan: Wahai Rasulullah, apa

maksud l<ata tuzhiyil, Beliau menjawab: 'sampai buah-buahan

berubah wama kulihya meniadi merah'."

Kata"Zahral' diawali dengan hiyangterbaca fathah, hnu

Ma'in menyebutkan bahwa penduduk Hijaz membaca dhammah

huruf hi,'nimerupakan bacaan gharib(Vang jarang digunakan).

Diriwaptkan dari Abu Hurairah l$6, dia berkata:

Rasulullah g bersabda: tfi$i It Vrb iU ,;' i:;ar gi;-V I
U, F, " Janganlah kamu melalrukan juat beli buah sampai fu/ak

dikonsumsi (terlihat matang), ianganlah kamu meniual buah

dengan bualf' (HR- Muslim).
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Pemyataan Nabi: " Yabduwd' maksudnya ,, va,hhara,,
(tampak terlihat), diungkapkan: "Badaa 3abdud, seperti kata
"Da'aa 5nd'uu." Adapun kata "Ehda'a ymbda.d, (memulai)
dengan diakhiri huruf Hantzah, diambil dari kata dasar At lbtidaa,
(memulai).

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah *,'L$ itl &
w ,Ff.: 

"*ti "u;s 

,j6 v!\ t4 :p. ,:e*,i ;b ira,
" (Rasulullah) melarang jual beti buah itu sarnpi buah itu berubah
gwilna menh, kunng dan laSak dikonsumsi 9ruqaha redaksi Al
Bukhari Tusqaha)'salah seorcng sahabat bertanya: Apa makna
Yuq,qahil Beliau menafsirkan: -"Tahmaarra wz, tashfaatru wa

W'l<alu minhad' (buah bqtbah qlzuna merah, kwing dan lajak
dikonsums). Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Pemyataan Nabi: " Yusyqahd' 640 -diaunli dengan huruf

Yaa' yang terbaca dhammah, syrin yang tertaca sukun, dan
setelah huruf Qaaf berupa huruf Haa - dirivya5ratkan -dengan
membaca fathah syiin dan Qaaf png ditasydid (yuasgryqaha)-
diungkapkan: Aqqaha dan s5nqgaha. Dan diriwayatkan ytqryaha
dengan mengganti huruf Haa' menjadi Haa' (M

Rasulullah telah menafsirkan kata tersebut dalam hadits ifu,
beliau berkata: Al IsSryaah adalah An Stahmarra wa Sashfatra
(perubahan wama menjadi merah dan kuning).

Dalam riwayat An-Nasaa'i seputar redaksi hadits ini
disebutkan, "Hattaa yuth'ama" (sampai dapat dikonsumsi). Dalam
riwaSrat milik Muslim, "Hatba 3athiiba,, (sampai enak dimakan).

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata, jrt Jrt ,#
,JG ,oti C,, ,Ff 'ri'+ Fr,F, g.,f -*|* &, ,b
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l:F" ,? ,'rry ,h Sut tli;6 i# "Rasulullah $ melarang

jual beli buah kurma sampai sebagian layak dikonsumsi atau

semuanya layak dikonsumsi" dan "sampai dapat ditimbang

lYuuzan)," Ibnu Abbas berkata: Aku bertanya, 'Apa hb,t' Yuuzan&'

Lalu seseorang yang berada di sampingnya menjawab: Sampai

dapat disimpan Wriza\. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Muslim.

Diriwayatkan dari Anas, ,f ,;d ,Pi *V it, & l' i*:t',tt
'$5- e ',-Ar i ,ft \:;;- ,P 4r F "Bahv,asanSa

Rasulullah ifu melarang iual beli anggur sampai berubah warna

menjadi hitam, dan (melarang) iual beli biji-biiian sampai berubah

meniadi keraC

Kesemua hadits dari riwayat lima sahabat ini melarang jual

beli buah-buahan sebelum layak dikonsumsi (budwi ash-shalaah,

tampak terlihat matang).

Diriwayatkan dari Umrah, dari Rasulullah S secara mutsl

1"6, ,y '# ,f )f,J!, tr ,f ,# '6 " sesungguhnya beliau melamng

jual beli buah-buahan sampai selamat dari kerusakan wng
menimpa buah (akibat bencana atau serangan hama)." Hadits ini

diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa'. Rdaksi hadits-

hadits ini sangat beragam, namun kandungan maknanya sama.

Para ulama berkata: Ada kemungkinan Nabi $
menyampaikan hadits tersebut dalam waktu yang berbeda, dimana

setiap periwayat meriwayatkan apa yang telah dia dengar

langsung. Ada kemungkinan beliau menyampaikan sebuah redaksi

dalam suafu waktu dan para periwayat ifu meriwaSatkannln

dengan menyampaikan kesimpulan makna redaksi tersebut.
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Dirir,vayatkan dari z.aid bin Tsabit, dia berkata:
"sekelompok kaum muslimin pada masa Rasulullah $ melakukan
jual beli buah-buahan. [-alu tatkala sekelompok kaum muslimin ifu
telah tiba wakfunya memanen dan tiba wakfunya serah terima dari
mereka, pihak pembeli berkata: sesungguhnlra buah itu telah
diserang hama dzamaan, buah telah diserang hama Munadh dan
buah telah diserang hama eumaasy -mereka mengemukakan
alasan tentang adanya sejumlah kerusakan yang menimpa buah
(serangan hama)-.

Lalu Rasulullah S, kefika bant/ak terjadi perselisihan dalam
persoalan tersebut yang diajukan kepada beliau, beliau bersaMa:
gra, Lb tA r;, t-r$ yi I r11 ",tika katian frdak metahtkan
jual beli buah semaann ini (sebelun layak dikonsunsi), maka
tenhnSn prselisihan ini terjadi (Immaa lad1, jadi janganlah kamu
melakul<an jual beli annpi buah itu latnk dikonsumsi (bnpak
terlihat mabngl."

(Pemyataan Rasulullah) itu seperti nasehat fmasyunt)
yang beliau sampaikan karena banyaknya perselisihan di antara
mereka." Hadits ini dirir,rayatkan oleh Al Bukhari.

lbta Adz-Dzamaan -diaurali Dzalyang terbaca fathah, dan
Miim yang terbaca ringan- adalah hama busuk !,ang menyerang
pohon kurma, sehingga pembusukan dan bintik-bintik hitam yang
pertama kali terlihat ifu alan membusukkan buah.

Kata Al Munadh -diaunli dengan Miim grang terbaca
dhammah- adalah hama penyakit lang menyerang buah, sehingga
buah mengalami kerusakan. Kata Al eusyaam -diawali dengan
Qaaf yang terbaca dhammah dan huruf syiirr adalah
berkurangnya buah di pohon kurma sebelum berubah menjadi
buah kurma yang masih berwama hijau (Bath).
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Pemyataan Nabi: " Immaa lad' maksudnya "Jika kalian

tdak melakukan jual beli buah semacarn ini (sebelum layak

dikonsumsi), maka tenfunya perselisihan ini terjadi." Asalnya

adalah ./n bermakna syarat (jika), yang ditambahkan huruf Maa

setelahnya, In di-idghamkan ke dalam huruf Maa (Immaa), dan

digabungkan dengan La a y ang bermakna Na fi (meniadakan hukum

setelahnya).

Menurut sebuah riwayat: Hadits Zaid ini menunjukkan

bahwa larangan yang termuat dalam sejumlah hadits yang telah

disebutkan, bukanlah larangan yang menyatakan haram. Hal ini

sesuai dengan pemyataan Nabi $: "Immaa laa," dan perkataan

periwayat: "(larangan jual beli itu) seperti nasehat (masyuurahl yar,g

beliau sampaikan pada mereka." Karena pemyataan tersebut

menunjukkan bahwa jual beli tersebut tidak secara tegas

dinyatakan haram.

Namun berpegang pada pemyataan periwayat, "seperti

nasehat (masyturah) yang beliau sampaikan" unfuk menetapkan

hukum tersebut, bukanlah landasan yang kuat. Karena semua

perintah dan larangan Nabi $ itu diperuntukkan baE

kemaslahatan mereka dunia dan akhirat.

Adapun memegangi pemyataan Nabi: "Immaa laa," l<arena

pemyataan ini menegaskan bahwa larangan itu bergantung pada

persyaratan tertenhr. Yaitu syarat yang mana kami akan

memperkirakannya. Syarat yang relevan dengan pembahasan ini

kira-kira adalah "Kalian fidak mengulang kembali perselisihan

tersebut di masa yang akan datang," atau perkiraan lain yang

senada dengan perkiraan tersebut.

Sekalipun larangan ihr bentuknya berupa pemyataan

bers5nrat, tetapi maksudnya bukanlah larangan bersyarat, karena

terulangnya kembali perselisihan mereka di masa mendatang bagl
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setiap orang tidak pemah dapat dipastikan, dan tidak mungkin
kepastian hukum itu ditetapkan berdasarkan syarat tersebut.

Jadi maksud pemyataan nabi tersebut -vnllahu a,km
beliau mengeluarkan pemyataan tersebut agar perselisihan ifu
udak terulang kembali di masa mendatang. seakan-akan
pemyataan tersebut (Immaa laal bermallgita ldz5nng dipakai unfuk
menjelaskan argumen VaIii. Di antara indikasi yang menjelaskan
bahwa larangan itu adalah larangan yang kuat (haram), adalah
pemyataan hnu umar: "Beliau melarang penjual dan pembeli,"
kalimat ini menguatkan larangan haram tersebut, sekalipun
larangan ifu demi kemasalahatan pembeli.

hnu Al Mun&ir berkata: para ulama sepakat dengan
penafsiran haram tersebut berdasarkan kesimpulan umum dari
hadits tersebut. Abu Al Fath Al Qusrrairi berkata: Mayoritas ulama
menafsirkan bahwa larangan tersebut merupakan larangan yang
menyatakan haram.

Pemyataan periwayat dalam hadits Anas, "Apakah
pendapfutu, apbila Allah menahan buah tersebut (tetap dalam
kondisi mentah; b'dak ktnk dikonsumsf, maka dengan alasan apa
salah seorang di anbra kalian halat mengkonsumsi harta mitik
saudaramu?." Dalam sebagian riwayat yang shahih ditemukan
penjelasan bahwa kalimat tersebut penggalan dari pemyataan
Nabi $, yaitu hadits yang diirwayatkan dari jalur Malik xs dan Ad-
Darawaridi.

Namun sufr7an Ats-Tsauri dan Isma'il bin Ja'far menentang
mereka, karena mereka berdua meletakkan kalimat tersebut yang
merupakan penggalan dari pemyataan Anas. penegasan Malik #s
dan batasan yang disampaikannya, sekalipun tidak saling
mereduksi antara keterangan yang diriwayatkannya dengan
keterangan yang telah diriwayatkan oleh sufyan Ats-Tsauri, ini
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memberikan kepastian posisi kalimat tersebut sebagai penggalan

dari pemSntaan Nabi $.
Anas telah menyampaikannya dengan mengutip dari

pemyataan beliau, namun dia tidak pemah menyandarkannga

kepada beliau. Adapun ketika pemyataan tersebut diriwayatkan

langsung dari Nabi $, karena memang pemyataan tersebut telah

diriwayatkan dari beliau. Pemyataan tersebut ada pada dua jalur,

dimana pemyataan tersebut terbukti benar diriwayatkan dari

Nabi $.
Sebagian pensyarah At-Tanbih mengira, bahwa fuSr

Syafi'i rg seorang diri, lepas dari jumhur ulama ahli hadits, yang

menyandarkan langsung pemyataan tersebut kepada Nabi $.
Yang benar tidak demikian, karena segolongan ahli hadits selain

As5rSyafi'i telah meriwayatkannya dari Malik, dimana Ad-

Darawardi bersama Malik telah meriwayatkannya dari Humaid,

seperti keterangan yang telah kamu ketahui. Wallahu a'lam.

Hulnrm:

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami telah merinci jual beli

buah-buahan tersebut menjadi dua bagian:

Bagian Pertama: Peniual menjualnya sebelum layak

dikonsumsi (belum matang). BaEan pertama ini, selanjutnya

terbagi menjadi dua bagian: Pertamat buah-buahan dijual se@ra

terpisah dari pepohonannya. Dimana bagian ini pula, terbagi

menjadi dua bagian. Pertama: Stahrs pepohonan tersebut milik

penjual atau milik selain kedua pihak yang terlibat transaksi jual

beli. Kesimpulannya, jual beli buah-buahan tersebut ketika dijual

dalam kondisi tersebut ada tiga bagian. Perincian ini sistematis.
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Jika kamu berkehendak, kamu bisa mengatakan -perincian
berikut ini lebih mendekati dengan pemyataan Asysyirazi-: Juar
beli buah-buahan ifu ada dua bagian: sarah safunya: pertama:
penjual menjualnya seberum rat/ak dikonsumsi (belum matang).
Bagian ini terbagi menjadi dua bagian: pertama: Buah-buahan ifu
dijual kepada selain pemilik pohon. Kasus penjualan buah-buahan
seperti ini, juga terbagi menjadi dua bagian: Salah safunya: Buah-
buahan ifu dijual terpisah dari pepohonan tersebut.

Dimana juar beri buah-buahan secara terpisah ifu pun ada
tiga bagian: salah safunya: penjuar menjuarnlra disertai syarat
membiarkannya tetap di pohonnya. Juar beri buah-buahan tersebut

batal, tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini sesuai
dengan ketemngan sejumlah hadits yang telah disebutkan.

Bagran Kedua: penjual menjualnya disertai qprat
memetiknya. Jual beri tersebut hukumnya sah, tanpa ada
perbedaan pendapat. Karena dengan dipetiknSn buah-buahan
tersebut, kekhawatiran yang ditimbulkan akibat bencana atau
hama lnng merusak ifu otomatis menjadi hilang.

Di antara ulama yang secara tegas menyatakan ijma, di
dalam kedua masalah tersebut adarah Asy-Syaikh Abu Hamid, Ar-
Rafi'i dan ulama lainnp.

hnu Hazm, dalam kitab karyranya At Muhalta telah
meriwayatkan dari suft,ran Ats-Tsauri dan Abu laira rarangan jual
beli buah-buahan sebelum layak dikonsumsi (berum matang) secara
umum, jual beli buah-buahan semacam itu tidak boleh baik disertai
s5arat memetiknya atau tanpa disertai syarat memetiknSra.

Asy-Syafi'i rg mengambil kesimpulan bolehnya jual beli
buah-buahan tersebut dengan syarat memetiknya, dari sabda
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Nabi g: rp( J6 i'bi '*U e ,r,;it to' g rs1 uiti "Apa

pendapabttu, ketika Atlah menahan buah tersebut (tetap dalam

kondisi menkh; tidak layak dikonsumsi), maka dengan alasan apa

alah seorang di antara kalian boleh mengambil harta milik

saudaranya?."

Demikian Asy-Syafi'i menyampaikan pendapat tersebut

dalam Al Umm. Karena, buah yang akan dipetik karena hama

atau bencana yang menimpanya, tidak boleh dibiarkan selama

masa tertentu, di mana terjadi bencana kerusakan. DibolehkannSn

jual beli buah-buahan sebelum layak dikonsumsi dengan syarat,

memetik buah tersebut bukanlah perihal mengkhususkan hal yang

umurn disebabkan kesimpulan dari suatu faktor atau kemsakan

yang terjadi. Di dalam jual beli buah-buahan tersebut masih terjadi

perbedaan pendapat. Adapun faktor yang membolehkan jual beli

ini telah dinyatakan secara tegas.

Tidak ragu lagi bahwa pengambilan alasan pembolehan jual

beli buah-buahan dari pemyataan tersebut merupakan kesimpulan

yang jelas. Pemyataan tersebut termasuk petunjuk yang

menempati posisi paling kuat, yang menjadi salah satu dari

sejumlah bukti unhrk mengetahui faktor yang mendasari

pembolehan jual beli tersebut (illai.

Sufyan Ats-Tsauri yang menolak pengesahan jual beli buah-

buahan sebelum layak dikonsumsi dengan syarat memetiknya ifu,

mungkin disebabkan karena di dalam riwayatrya itu disebutkan

bahwa faktor yang menjadi alasan jual beli yang telah disebutkan

ifu termasuk penggalan dari pemyataan Anas, seperti keterangan

yang telah aku (As-Subki) uraikan, juga mungkin karena itulah, dia

Udak berpegang pada pemyataan tersebut.
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Akan tetapi di dalam hadits tersebut, juga terdapat sejumlah
redaksi, yang menunjukkan bolehnya jual beli buah-buahan
tersebut. Di antaranya pem5ntaan Nabi: pUjt 'U 'f# &
"Sampai selanat dari hama tlang merusak,,' dan pemyataan
beliau: tlrlb s$ ,?"Sarnpai buah-buahan itu layak dikonsumsi

(tampak terlihat matang)," maksudnya buah-buahan itu setelah
layak kosumsi, aman dari sejumlah hama yang merusak dan
bencana alam, karena umumnya buah tersebut telah besar, bilinya
telah keras.

sedangkan sebelum layak dikonsumsi (berum matang),
sejumlah hama dengan cepat menyerangnya, karena buah-buah
tersebut masih lemah (fidak tahan hama). Jadi apabila buah-
buahan ifu rusak, maka tidak ada yang tersisa sebagai pengganti
nilai tukar yang telah diberikan. Dimana hal tersebut (tidak ada
pengganti nilai tukar yang telah diberikan) termasuk kategori
memakan harta orang lain dengan cara batil.

Apabila penjual menyertakan syarat memetik buah dalam
bansaksi jual beli buah-buahan tersebut, maka dapat dimengerti
bahwa tujuannya adalah buah mentah (Hishranl dan tujuan itu
telah terpenuhi.

Ada satu pendapat lrang mengatakan: Kesimpulan lemah
lainnya telah dikutip oleh Al Imam Haramain, yaitu buah-buahan
sebelum layak dikonsumsi (belum matang),l ..., (apabila dipetik,
maka bagian yang terbesar dari) sejumlah bagian buah-buahan ifu
tampak lebih besar daripada bagian-bagian pohonnya.

r Dalam naskah asli hitang, menurutku: mungkin redaksinya demikian: Buah-
buahan itu sebelum layak konsumsi apabila dipetik, maka bagian yang terbesar
dari sejumlah bagian buah$uahan itu. (Al Muthi,i).
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Ulama madzhab As5r-Syafi'i, Maliki dan Hanafi menyepakati

pendapat yang menyatakan bolehnya 0ual beli buah-buahan

sebelum layak dikonsumsi dengan syarat memetiknya)'

Cabang: Apabila penjual menjual dengan syarat memetik

buah-buahan tersebut, maka dia waiib memenuhi persyaratan

tersebut, Jikalau penjual memberi toleransi setelah menentukan

syarat memetik tersebut kepada pembeli, dengan membiarkan

buah tersebut sampai layak dikonsumsi, maka toleransi tersebut

(membiarkan buah sampai lasnk dikonsumsi) hukumnln

diperbolehkan. Namun jikalau penjual meminta pembeli agar

memetiknya, maka tenhrnya pemetikan buah ifu harus dilakukan

oleh pembeli. Asysyafi'i, Ash-shaimuri, Al Mawardi dan fu-Rafi'i

telah meaasrt pendaPat tersebut.

Ar-Rafi'i berkata: Sifat layak dikonsumsi (matang) itu sama

seperti telah tumbuh danasanya budak laki-laki yang berusia

muda.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa jual beli tersebut

hukumnya batal dan buah ihr kembali menjadi milik penjual-

Terkadang pendapat tersebut diperkuat dengan alasan bahwa

gharar hanya bisa hilang dengan cara memetiknya se@ra

langsung.

Karena itu Asy-Syirazi e berkatar Karena dia akart

memetiknya sebelum buah ifu msak, lalu ketika buah ifu tidak

pemah dipetik, -sekalipun ihr berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak-, gharariittetap masih ada. Apakah kamu tidak tahu,

kalau mereka berdua sepakat tidak menyertakan syarat memetik

buah itu, jual belinya udak sah?
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cara menjawab pertanyaan ini adalah, bahwa perkara yang
dikhawatirkan ifu merupakan kerusakan yang menghalangi
penyerahan hak kepemilikan yang menjadi tuntutan bansaksi jual
beli tersebut dan kerusakan dalam contoh kasus ini telah
terkendali.

Karena penyerahan hak kepemilikan yang menjadi funtutan
transaksi jual beli dalam konteks buah-buahan itu dilakukan tepat
sesudah transaksi jual beli berlangsung. Jadi, apabila mereka
sepakat membiarkan buah tersebut, dan sesudah itu terjadi
kerusakan, maka kerusakan tersebut bukanlah sesuafu yang
mencegah penyerahan hak kepemilikan barang yang menjadi
tunfutan transaksi jual beli tersebut.

Berbeda dengan kasus apabila jual beli itu bersifat mutlak,
atau disertai syarat membiarkan buah sampai layak dikonsumsi,
maka penyerahan hak kepemilikan barang yang menjadi funfutan
transaksi jual beli adalah waktu memetik, jadi kerusakan sebelum
wakfu memetik ifu merupakan sesuafu tindakan yang mencegah
penyerahan hak kepemilikan barang tersebut.

Di antara ulama dari kalangan generasi pertama, gmg
pendapatrya menyerupai pendapat kami adarah yahya bin Abi
Katsir Al Yamani yang termasuk golongan tabi'in, keterangan yang
shahih telah diriwayatkan darinya bahwa dia berkata: ndak
masalah menjual jelai unfuk pakan temak sebelum layak
dikonsumsi, apabila dia memanennya dari lahannya. Apabila dia
meninggalkannya hingga menjadi makanan yang siap konsumsi,
maka hal itu tidak masalah.

cabangr Penulis At-Tatimmah berkata: Jual beli dengan
syarat memetik buahnya tersebut boleh selama buah yang dipetik
ifu dapat diambil manfaatrya, contohnya seperti buah mentah
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lHishmri, ketapang, buah kurma selama masih berwama hiiau

(hhi dan MisyrnisY

Sedangkan buah yang Udak mengandung manfaat apapun,

contohnya seperti buah pala, jambu bol dari jenis pohon yang

berkembang (Safaial, dan jambu kelutuk (Kummatsrlt juga fldak

boleh menjual dengan cara metnetiknya. Dernikian juga Ar-Ruyani

menyarnpaikan pendapat dernikian dalam Al Bahr'

fu-Rafi'i mernilah-milah meniadi beberapa bagian; Apabila

dia menjualnp dengan syamt memetiknya, lalu belum disepakati

untqk dipetik hingga meletr,rati masa tertenhr, jika peniual

memintanya agar memetik buah tersebuf lalu pembeli tidak juga

mernetiknya, maka wajib mernbayar uang sewa, iika tdak

dernikian, maka udak wajib membayar uang sepa. Al Khawarizmi

telah menyampaikan pendapat tersebut.

cabang, Masalah penyerahan hak kepemilikan barang

lTaslitrlt. Apakah di dalam masalah ini cukup dengan cara

memetiknya, seperti adat yang berlaku dalam penyerahan hak

kepemilikan buah-buahan? Sehingga biaya keperluan pemetikan

buah ditanggung pernbeli? Atau penyemhan hak kepemilikan buah

ifu tidak cukup kecuali dengan cam mernbawa dan memindahkan

buah-buahan tersebut (dari penjual ke pembeli), sehingga biar
keperluan pemetikan buah ifu ditanggung penjual?

Kesimpulan yang tampak dari pemyataan mereka adalah

5nng kedua (membawa dan memindahkan buah-buahan tersebut

dari penjual ke pembeli). Penyerahan hak kepemilikan itu akan

teflihat effeknya dalam kasus, jikalau buah itu rusak sebelum

memetiknya, apakah dalam buah-buahan yang rusak ifu juga

terjadi perbedaan pendapat, seperti dalam kasus ketika turunnya
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musibah yang merusak buah. Insya Allah kami akan
menyebutkannya dalam pembahasan tentangnya.

Bagian Ketiga: Penjual menjualnya secara mutlak, tidak
disertai syarat memetiknya dan tidak pula disertai syarat
membiarkannya sampai waktunya dipetik. Menurut pendapat
madzhab, jual beli tersebut batal, hal ini sesuai dengan keterangan
sejumlah hadits yang telah disebutkan.

Demikian juga Malik, Ahmad, Ishaq dan Daud
berpendapat. Abu Hanifah r,s berpendapat: Jual beli itu boleh
serta sah. Pembeli diminta segera memetiknya seketika itu juga,
sesuai dengan ketenfuan hukum asalnya dalam masalah bahwa
kemutlakan jual beli itu menunfut supaya dilakukan pemetikan,
karena di antara hak-hak yang termuat dalam hansaksi jual beli
adalah penyerahan hak kepemilikan barang tanpa ada penundaan,
dimana penyerahan hak kepemilikan buah itu tdak akan
sempuma kecuali dengan cara memetiknya.

Sedang menunrt kami (ulama madzhab AqlSyafi'i), bahwa
kemuflakan jual beli itu menuntut supaya buah itu dibiarkan
sampai waktunya dipetik. Jadi kami berbeda pendapat dengan
Abu Hanifah dalam masalah ini dan dalam ketenfuan hukum asal
yang menjadi landasan kemutlakan jual beli.

Karena itu, Abu Hanifah berkata: Jual beli buah-buahan ifu
dengan disertai syarat membiarkannya sampai wakfunya dipetik
tidak ss, baik sesudah maupun sebelum buah itu layak
dikonsumsi (matang), hukumnya tetap tidak sah.

Sedangkan bila disertai syarat memetiknya, hukumnya sah
dalam jual beli kedua jenis buah tersebut (sesudah dan sebelum
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buah ihr layak dikonsumsi), kemutlakan jual beli itu sama seperti

jual beli yang disertai syarat memetik.

Sementara kami berpendapat bila jual beli itu disertai syarat

memetiknya, jual beli dalam kedua kondisi yang berbeda ihr

(sesudah dan sebelum buah itu layak dikonsumsi) sah hukumnya,

dan bila disertai syarat membiarkannya sampai wakfunya dipetik

sah hukumnya, jika buah itu sudah layak dikonsumsi (matang), dan

dihukumi tidak sah jika buah ihr belum layak dikonsumsi (belum

matang). Kemutlakan jual beli ifu sama seperti jual beli dengan

disertai syarat membiarkann5n sampai wakfunya dipetik.

Mereka mengambil kesimpulan berdasarkan pem5ntaan

bahwa menyamakan kansaksi jual beli yang bersifat mutlak ifu

dengan bansaksi iual beli yang sah lebih tepat, sehingga

kemutlakan hansaksi iual beli itu hanrs diposisikan seperti hansaksi

jual beli disertai syarat memetiknya, supaya kansaksi jual beli

tersebut sah.

Ini berdasarkan dalt qi5ns transaksi jual beli buah-buahan

5nng telah layak dikonsumsi, dengan transaksi jual beli buah-

buahan sebelum layak dikonsumsi yang disyaratkan harus

memetiknya dan dengan akad gadai buah-buahan tersebut.

Ulama madzhab kami menjawab larangan jual beli buah-

buahan tersebut disampaikan bersifat mutlak- Jadi larangan

tersebut tidak bisa diposisikan seperti jual beli yang disertai syarat

membiarkannya sampai waktunya dipetik, dan tdak pula

diposisikan seperti jual beli yang disertai syarat memetiknya,

karena telah terjadi ijma' antara kami dan mereka yang menentang

pendapat kami, maka tenfunya larangan tersebut harus diletakkan

dalam konteks jual beli yang bersifat mutlak'

Di samping ifu, larangan tersebut ditujukan pada perkara

yang sudah diketahui dari sejumlah transaksi jual beli tersebut,
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perkara yang telah diketahui dari jual beli tersebut adalah
kemuflakan transaksi jual beli, tanpa ada pembatasan dengan
syarat tertentu. Jika demikian, maka larangan tersebut,
berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku, ditqukan pada transaksi
jual beli yang bersifat mutlak bukan bansaksi jual beli yang dibatasi
dengan syarat tertentu.

Alasan lain, bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam
buah-buahan ifu adalah dipetik pada waktunya memetik, sehingga
transaksi jual beli yang bersifat mutlak itu sama seperti transaksi
jual beli yang disertai qrarat membiarkannya sampai wakfunya
dipetik.

Dimana penyerahan hak kepemilikan dalam semua barang
disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku. penyerahan hak
kepemilikan buah itu bukan dengan cara memetik dan
memindahkannya, tetapi dengan cara menghilangkan kekuasaan
atas barang tersebut dan kesempatan memanfaatkannla.

Adapun kemutlakan bansaksi jual beli dan menyamakannya
dengan kansaksi jual beli yang sah tidak bisa diterima, justru
transaksi jual beli itu ketenfuannya harus disamakan dengan
funfutan kemutlakan jual beli tersebut, kemudian baru
mempertimbangkan ketenfuan hukum sah dan batalnya transaksi
jual beli yang bersifat muflak tersebut.

Terkadang transaksi jual beli yang bersifat mutlak ihr
menjadi terbatas, apabila di dalam jual beli itu ada adat kebiasaan
yang membatasi kemutlakan hansaksi jual beli tersebut, maka adat
kebiasaan yang membatasi kemutlakan bansaksi jual beli ifu tidak
dapat diikuti baik dalam mengesahkan maupun dalam
membatalkan transaksi jual beli yang bersifat mutlak.

Adat kebiasaan yang membatasi kemutlakan bansaksi jual
beli itu tidak dapat mengesahkan dan tidak pula membatalkan
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transaksi jual beli yang bersifat mutlak, tetapi adat kebiasaan yang

membatasi itu hanyalah sebuah kenSntaan yang muncul dari

keharusan membuat batasan tersebut.

Adapun dalil qiyas yang menlamakan transaksi jual beli

buah-buahan sebelum laSrak dikonsumsi secara mutlak dengan

bansaksi jual beli buah-buahan llang telah layak dikonsumsi,

tidaklah dibenarkan karena dua alasan,

Pertama: QiWsifu bertentangan dengan nasi yang ada'

Kedua: Buah yang telah layak dikonsumsi dapat melindungi

dirinya dari serangan hama.

Q$as lrang menlramakan ransaksi jual beli buah-buahan

sebelum luyuk dikonsumsi secara muflak dengan transaksi jual beli

buah-buahan llang disertai persyaratan memetikn5a, tertolak

dengan asumsi bahwa fansaksi jual beli yang bersifat mutlak itu

menunhrt agar buah tersebut dibiarkan sampai wakfunya dipetik-

Qps yang menyamakan bansal<si iual beli buah-buahan

sebelum lapk dikonsumsi se@ra mutlak dengan akad gadai,

jawabannya adalah, bahwa kami dalam soal gadai buah-buahan

sebelum layak dikonsumsi memiliki dua pendapat Asyslnfi'i lnng

berteda.

Apabila kami memperbolehkannya, maka karena gdai,

hibah. dan wasiat tidak menimbulkan masalah dalam

melangsungkan transaksi buah-buahan tersebut sebelum lalfak

dikonsumsi. Selain ihr juga karena tidak ada nilai hrkar png

menggantikan posisi buah-buahan tersebut. Berbeda dengan jual

beli, apabila buah-buahan itLr rusak, maka uang pembelian buah-

buahan itu hilang sia-sia.

Mereka lalu menentang riwayat yang telah aku (As-subki)

kemukakan yaihr riwayat Zaid bin Tsabit. Pemyataan Taid:
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"Sesungguhnya larangan itu seperti nasehat," pembahasannya
telah diuraikan di muka. ulama fikih Asy-Syafi'i juga menjawab
dengan dua jawaban yang berteda:

Jawaban Pertama: Penafsiran periwayat dapat dibuat
pegangan selama hadits tersebut memuat dua penafsiran tersebut,
narnun penafsiran yang dikehendaki adalah salah safunya
berdasarkan ijma' ulama. contohnya seperti penafsiran perpisahan
dalam kh&^, antara kedua pihak yang melakukan transaksi jual
beli, juga seperti pemyataan periwayat " Illaa haa" (kecuali

[dilakukan secara hrnaiD kata "Haa" merupakan penafsiran umar
terhadap masa yang mana penjual tidak memberikan toleransi
untuk membiarkan buah sampai waktunya dipetik.

sedangkan penafsiran periwayat, yang mengkhususkan
perkara yang bersifat umum dan juga perihal berbedanya hal
tersebut dengan kesimpulan redaksi yang nampak, maka ini fidak
dapat dijadikan pegangan.

Jawaban Kedua: Kesimpulan yang tampak dari riwayat Zaid
dan pemyataannya: "Dan tiba waktunya serah terima dari
mereka." Jual beli ifu terjadi dengan syarat membiarkan buah
sampai wakfunya dipetik, dimana tidak mungkin diungkapkan
wakfu serah terima setelah leuat masa tertenfu kecuali apabila
waktu tersebut dijadikan syarat.

Kesimpulan dari redaksi tersebut (syarat membiarkan buah
sampai tiba waktunya memetik) sebagai persyaratan dalam
transaksi jual beli ini berdasarkan ijma', sebab di saat membiarkan
buah sampai waktunya dipetik ifu dijadikan syarat, maka bansaksi
jual beli tersebut batal.
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Berpegangannya ulama ma&hab Hanafi dengan

pemyataan Zaid tersebut tidaklah memiliki arti apapun, karena

mereka menolak syarat membiarkan sampai waktunya dipetik

setelah layak dikonsumsi, sebagaimana mereka menolak syarat

tersebut sebelum layak dikonsumsi. Padahal hadits yang telah

disebutkan ifu menuntut adanyra pemisahan antara kedua kondisi

tersebut.

Al Ghazali dalam At-Tahshin menafsirkan kala "Mas5rumll'

(nasehat; saran) dalam hadits tersebut sesuai dengan sejumlah

kondisi buah dan keselamatan buah dari hama yang menyerang,

dimana hal ini telah menjadi adat kebiasaan 5rang telah diketahui.

Adat kebiasan tersebut fidak akan pemah terjadi kecuali dengan

ditemukannya zahov1 (berubah warna kulitrya menjadi merah dan

hming).

Disaat faktor ('iltai yang melatarbelakangi munctrlnp

maquwah (saran) tersebut diketahui, dia menetapkan hul$rn

struzr'(haram) berdasarkan faktor tersebut. Seperti seseorang yang

berkata kepada seorang penanya: Apakah kurma ruthab

berkumng apabila telah kering?

Adapun landasan hukum stnmi ketika dia menyebutkan

kondisi yang memerlukan penetapan hukum tersebut, dia berkata:

"Dengan atasan ap satah seoftng di anbra kalian mengambil

harta milik eudaranya.," pemyataan ini menunjul*an perihal

haramnya mengambil harta tersebut (tanpa alasan png dapat

dibenarkan), dimana- diperkirakan teriadinya kerusakan dalam

waktu dekat jika melakukan tansaksi jual beli yang dilarang itu.

Menurutku (As-Subki): Alar telah menguraikan di muka

keterangan yang mengunggglkan tafsir hadits selain penafsiran

tersebut. Keterangan dari Zaid bin Tsabit merupakan keterangan

yang shahih, bahwa dia tidak pemah menjual buah-buahan dari
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sekian banyak harta miliknya sampai munculnya bintang Kartika
(Tsuryy;a), sehingga dia dapat memilah yang merah dari yang
kuning.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lbnu Umar S, bahwa

buah tidak dijual sampai buah itu layak dikonsumsi. Asy-Syaikh
Abu Hamid berkata: Tidak ada seorangpun sahabat yang
menentang mereka. Wallahu a'lam.

Cabang, Telah kami sebutkan bahwa transaksi jual beli
yang bersifat mutlak disamakan seperti jual beli dengan disertai
syarat membiarkan buah sampai waktunya dipetik, karena
membiarkan buah sampai wakfunya dipetik, merupakan adat yang
berlaku dalam jual beli buah-buahan.

Jadi, kalau di sebuah negeri yang sangat dingin fumbuh
pohon anggur yang buahnya Udak dibiarkan sampai manis rasanya
dan penduduknya memiliki kebiasaan memetiknya dalam kondisi
mentah, dalam jual beli buah-buahan tersebut, di sini ada dua
pendapat ulama madzhab AsyrSyafi'i.

Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Abu Muhammad, bahwa jual

beli buah-buahan ifu hukumnya sah tanpa syarat memetiknya,
karena memposisikan adat kebiasaan mereka yang bersifat khusus,
seperti sejumlah adat yang berlaku secara umum. Jadi, stafus jual
beli yang dikenal di kalangan adat mereka, sama seperti jual beli
yang disertai syarat tertenfu.

Mayoritas ulama menolak pendapat AsfSyaikh Abu
Muhammad tersebut dan mereka tidak melihat kesepakatan yang
dibuat kaum tertentu sama dengan sejumlah adat kebiasaan yang
berlaku secara umum.

il ll,et aoj*u'Symah Al Muhadzdzab



Perbedaan pendapat ini terjadi dalam kasus apabila adat

pemanfaatan barang gadaian oleh pemberi pinjaman lMurtahinl

yang dimiliki kaum tertentu telah biasa dilakukan'

Al Qaffal melihat, pemberlakukan ketentuan adat tersebut

dalam akad gadai, sama seperti syarat melakukan transaksi

(misalnya akad ijantl di dalam transaksi yang lain (akad gadai),

sehingga akad gadai menjadi fasid-

Al Imam Haramain memberi iqnrat menafsirkan transaksi

jual beli png bersifat mutlak itu seperti maskawin di kalangan

terbatas dan di kalangan umum. Penafsiran ini lebih mendekati

transaksi jual beli yang bersifat mutlak tersebut.

Karena memberlakukan kesepakatan adat tertenfu dalam

masalah tersebut, sama artinln dengan membiarkan bahasa lpng
berlaku, dimana telah dinyatakan secara tegas dan lugas Udak

merniliki arti apapun, padahal bahasa yang tegas dan lugas itg

terkadang tidak mengandung penafsimn lain-

Di antara contoh yang menyerupai tansaksi jual beli yang

bersifat mutlak itu adalah masalah apabila adat yang terbiasa

dilakukan seseorang misalnya mengembalikan piutang yang terbaik

dibanding pinjaman hutangnya, maka menuntt pendapat madzhab

Asy-Syafi'i, boleh memberi pinjaman utang tersebut. Namun di

dalam masalah pinjam-meminjam tipikal ini, ada pendapat lain

png berbeda dari ulama madzhab kami-

Ini merupakan permasalahan dimana seluruh metode

pengambilan keputusan hukumnya hampir sama. sedang orcmg

yang memiliki metode pengambilan keputusan hukum yang

berbeda dalam sebagian masalah tersebut, mungkin dia memiliki

metode pengambilan kepufusan hukum yang berbeda dalam

sebagian masalah lPng lain.
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Sedangkan aku menukir masarah anggur mentah (Hishram)
dari Asy-syaikh Abu Muhammad dan masarah gadai dari Ar eaffar,
yang mengikuti keterangan yang dimuatnya daram An-Nihayah.

Ar-Rafi'i menukil jawaban masarah buah anggur mentah
(Hishnml dari AI eaffal, adakaranya karena menyandarkan kaidah
ini kepadanya, atau karena dia memiliki metode menukil yang
bersifat khusus.

Dalam Al wasith, Ar Ghazali menyebutkan metode menukil
dalam kedua masarah tersebut dengan istirah menorak
(mengesahkan transakst bt man'Lrjyang disandarkan kepada Ar
Qaffal. sementara lbnu Abi Ad-Dam menyebuhya dengan istirah
kerusakan (Al l{halai dan membatarkan sebagian pendapat yang
lan (Tiahaafufi.

Adapun kerusakan masarah tersebut, sesuai dengan
keterangan yang terah aku sebutkan. Adapun masarah
membatalkan sebagian pendapat yang rain (Tahaafutt, tersirat
dalam pemyataannya: "Menolak mengesahkan transaksi jual beri,,,
interpretasinya adalah bahwa Ar eaffar menentang pendapat
orang yang membatalkan transaksi jual beli dalam masarah
Hishratn (buah anggur mentah) tersebut, dimana dia juga
menentang pendapat orang yang mengesahkan hansaksi dalam
masalah gadai.

hnu fu-Rifah berkata: pemyataan fuy_Syaikh Abu
Muhammad sangat kontras dengan pemyataan AI eaffar. Karena
Al Qaffal hanya mempertimbangkan adat pemetikan buah anggur
tersebut dalam kondisi mentah semata. sementara Asysyaikh Abu
Muhammad di samping mempertimbangkan adat tersebut, dia juga
mempertimbangkan fakta buah anggur tersebut tidak dibiarkan
sampai manis rasanya.
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Namun, ada kemungkinan penafsiran anggur mentah itu

adalah kondisi ideal buah anggur tersebut 0ayak dikonsumsi),

sehingga kalaupun adat pemetikan buah ilggur, yang dipetik di

antaranya berupa buah anggur mentah (Hishraml, itu biasa

dilakukan, maka transaksi jual beli anggur mentah itu hukumnya

sah menurut Al Qaffal tanpa syarat harus memetiknya. Berawal

dari penafsiran ihrlah, muncul tiga pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i seputar masalah jual beli buah anggur mentah tersebut.

Pendapat yang telah disampaikan oleh hnu Ar-Rif'ah ini

masih dipertimbangkan. Akan tetapi kesimpulan yang tampak dari

pemyataan para ulama yang menukil jawaban masalah tersebut

dari AsySyaikh Abu Muhammad adalah hal itu hanln dinilai

sebagai adat.

Kami merinci masalah anggur mentah tersebut semata-

mata karena anggur yang biasa dipetik dalam kondisi mentah

(Hishmnl, adakalanya hal itu menjadi bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan hukum menuut Asy-Syaikh Abu

Muhammad, sehingga diperlukan metode menukil'

Sebagian ulama ada yang menafsirkan pemyataan Al

Ghazali "Penolakan Al Qaffal dalam kedua masalah tersebut"

dengan penafsiran "Menolak mengesahkan transaksi dalam

masalah gadai dan menolak ka,vajiban membiarkan buah sampai

waktunya dipetik dalam masalah transaksi jual beli buah anggur

mentah (Hishnrlt dan (menolak) menyamakan buah anggur

mentah itu dengan buah anggur yang telah layak dikonsumsi

(tampak terlihat matang)."

Hal ini sesuai dengan komentar pendapat Al Jauhari bahwa

Hishnm adalah permulaan buah anggur (,Ashlul Inail. Maksudnya

adalah udak wajib membiarkannya sampai wakturnya dipetik,
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seperti funfutan kemutlakan komentar dari ulama ma&hab Asy-
Syafi'i yang lain.

Ini penafsiran yang sangat baik, tetapi penafsiran yang lebih
mendekati kebenaran adalah bahwa buah anggur mentah
(Hishram) itu belum layak dikonsumsi (belum matang). Komentar
pendapat Al Jauhari maknanya adalah permulaan buah anggur
yang akhimya menjadi anggur.

Perlu diketahui bahwa di dalam masalah transaksi jual beli
buah-buah sebelum layak dikonsumsi yang bersifat mutlak ifu ada
empat persoalan yang harus dibedakan secara tegas di antara
keempat persoalan tersebut.

Pertama: urf, Kedua: Adat Masing-masing dari kedua
persoalan tersebut terbagi menjadi umum dan khusus. Urfberbeda
dengan Adat Karena yang dimaksud urf adarah sesuatu yang
menjadi sebab lebih cepatnya hati unfuk memahami makna yang
tersimpan dari sebuah kata yang terucapkan dari kata tersebut.

Misalnya kamu menslucapkan kata: "Daabah" adalah kata
yang mengandung arti sebenamya, yang digunakan secara luas,
serta bersifat umum unfuk menunjukan hewan berkaki empat.
Atom (Jauhal adalah kata yang mengandung arti sebenamya,
yang digunakan secara luas, serta bersifat khusus untuk
menunjukkan arti tertentu yang mana istilah itu digunakan di
kalangan para ahli ilmu kalam.

Sedang yang dimaksud dari adat ifu adarah sesuafu yang
telah biasa terjadi, yaifu segala benfuk perbuatan dan hal-hal yang
menyenrpainya. Jadi kedua hal ini adalah dua bagian yang
berbeda, yakni Urf dan Adat

Terkadang adat diposisikan lebih umum, dimana dia juga
terbagi menjadi adat yang bentuknya berupa ucapan (eauliyaht,
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yaittr adat yang kami menyebukrya dengan istilah Urf. Adat yang

bentuknya berupa perbuatan (Fi'liyah), yaitu kebabkan dari urf.

Dimana terkadang istilah urf dipergnrakan untuk semuanya (adat

Qaulisnh dan Fi'liYahl.

Dua persoalan Yang lainnYa:

Pertama: Istilah kata-kata lrang dipergunakan dalam

beragam jenis transaksi jual beli, dalam pembatasan kata-kata

tersebut yang bersifat mutlak dan penafsiran kata-kata tersebut

yang diringkas (Muimal.

Kedua: sesuahr dimana bansaksi jual beli diposisikan sarna

seperti hal tersebut, yaitu segala persoalan yang seolah-olah

dijadikan syarat dalam transaksi iual beli.

Kedua hal ini juga merupakan dua persoalan yang berbeda.

Karena yang pertama kembali pada persoalan memposisikan kata

yang mutluk yang teriadi di dalam transaksi jual beli sesuai dengan

makna tertentu.

Contohnya menafsirkan kata "dirham" dengan dirham png

dikenal di suafu negeri, dan menafsirkan kata pesanan (Muslam

ftihl dengan pesanan yang utuh (salin). Karena pesanan lEng

utuh itulah yang mudah dipahami hati ketika kata tersebut

disampaikan secara mutlak, bukan pesanan yang mengandtrng

kecacatan.

Persoalan kedua kembali pada persoalan dimana- pada

bansaksi jual beli tersebut diperkirakan ada syarat tertentu Snng

tersimpan. Contohnya seperti masalah kami ini (hansaksi jual beli

buah-buahan sebelum layak dikonsumsi secara mutlak; yaihr syarat

membiarkannya sampai waktunya dipetik). Jadi, dalam

mempertimbangkan Urf yang bersifat umum tidak diragukan lagi

dalam membatasi kata yang mutlak. Misalnya jika seseomng
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berkata: Belilah " Daabah" milikku, maka dia tidak akan pemah
membeli kecuali hewan berkaki empat.

Urf yang khusus, contohnya seperti istilah dalam
penyebutan kata "seribu" dengan kata "dua ribu" untuk maskawin
di kalangan terbatas dan maskawin di kalangan umum.

Adapun adat-adat yang berbenfuk perbuatan, iika berlaku
khusus (terbatas), maka tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan
hukum. Namun jika berlaku umum (menyeluruh) dan
berkesinambungan, maka para ulama madzhab Asy-syafi'i
menyepakati adat tersebut dapat dijadikan pegangan.

Mereka telah menyebutkan beberapa contoh adat
berbenfuk perbuatan yang berlaku umum dan berkesinambungan.
Di antaranya, pengertian kata "Beberapa dirham', yang
disampaikan dalam berbagai macam transaksi diartikan dengan
dirham yang menjadi mata uang yang sangat dominan digunakan
alat tukar (An-Naqd Al Ghaalid.

Pengertian menurut adat ini, jika aku mengemukakannya
dalam kelompok urf, maka kesinambungan adat ini menetapkan
pengertian yang dilontarkan kalangan umum (ahtil urfl tentang
mata uang itu, (yang dipindah) dari pengertian menurut bahasa
tersebut.

Jadi, acuan dalam kesinambungan adat tersebut berpegang
pada pengertian yang terpahami oleh kalangan umum, yaitu dari
pengertian menurut bahasa berpindah ke pengertian menurut
adat.

Di antaranya, kami tidak perlu melontarkan kata "Al
Mukkaaric' (yang menjadi tempat berkumpul) untuk menjelaskan
banyaknya rumah tinggal (Al Manaazitl, dan menjeraskan secarcr
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detail kondisi dari sejumlah bagian png tak terpisahkan dari kata

tersebut.

Ini contoh yang benar. Sejumlah contoh tersebut termasuk

dalam kategori adat, bentuknya berupa pertuatan yang berlaku

umum dan berkesinambungan, dimana untuk mengetahui syarat

yang diperkirakan tersimpan ifu, harus mengaqr pada bansaksi

tersebut.

Banyak sekali kondisi yang terkandung dalam akad yang

diarfikan demikian, contohnya synrat penyerahan hak kepemilikan

barang, memetik dan membiarkan buah sampai waktunya dipetik.

Sama seperti bagian-bagian lain yang tak terpisahkan dari

binatang png disar,rakan, kadar pakan temak yang diberikan

unhrk setiap hari dan ker,vajiban menyerahkan alas pelana llkaal,
tali belakang pelana lTsafl, tali pengekang ha,rnn dan semua

pemlatan yang dibuhrhkan ketika menye\ ra binatang'

Definisi pemahaman menunrt adat tersebut adalah setnua

perkataan (dirham) yang sangat kuat menunjukkan pengertian

tertenhr (mata uang yang lebih baryak digunakan alat fukar) -

dimana- untuk mengetahui pengertian tersebut dituntut lebih

dahulu memindahkan pengertian menunrt bahasa kepada

pemahaman tertentu. Kata yang terucapkan itu (dirham) harus

lebih dahulu menunjukkan pengertian tertentu (mata uang dirham

yang lebih banyak digunakan alat hrkar) dimana menjelaskan

pemahaman ifu secara rinci, dianggap berlebihan dan

menghabiskan waktu dengan sesuafu 5nng tidak perlu disebutkan.

Banyak sekali fuqaha' yang menyebut pemahaman ifu

dengan istilah Urf karena sangat umum digunakan. Alasan lain,

pemahaman sejumlah perkara ini berganti menjadi pemahaman

menurut Urf, karena adanya pemahaman menurut bahasa
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tersebut. Sehingga pemahaman tersebut disamakan dengan adat
yang berbentuk ucapan W Aadah Al Qaulgnhl.

Al Imam Haramain berkata: Setiap perkara dimana-
kesinambungan adat tampak terlihat secara jelas terkandung di
dalamnya, maka perkara itu merupakan hukum adat, dan apa
yang tersimpan di dalam perkara tersebut sama seperti yang
disebutkan secara tegas dan gamblang.

Setiap perkara yang akan menimbulkan sebagian
pertentangan bag sejumlah prasangka (Zharull mengenai
kesinambungan hukum adat yang terkandung di dalamnya,
perkara tersebut merupakan oblek yang memicu terjadinya
perbedaan pendapat, maksudnya sejumlah prasangka mengenai
kesinambungan hukum adat yang terkandung di dalamnya ifu akan
menimbulkan pertentangan.

Sedangkan adat yang masih diragukan kesinambungannya,
tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Para ulama ahli ushul
fikih menyatakan secara mutlak, bahwa adat yang berbenfuk
perbuatan Udak dapat dijadikan pertimbangan hukum, tidak
mengkhususkan perkara yang bersifat utnum dan Udak pula
membatasi perkara yang muflak.

Contohnya seperti kastrs; apabila seseorang bersumpah
tdak akan memakan ron (I{huba istilah unfuk makanan yang
tertuat dari bahan tepung yang dibuat adonan serta dipanggang
dengan api), dan tidak akan memakai pakaian, maka dia dianggap
melanggar sumpah dengan memakan roti jelai lfun'iil, dan
dengan mengenakan pakaian berbahan Kattan (kain linen; kain
dibuat dari rami halus, kuat dan dingin bila dipakai), sekalipun adat
kebiasaann5ra dia tidak memakan kecuali roti gandum (eumh), dan
tidak memakai kecuali pakaian sutera.
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Penyebab hal tersebut adalah karena Urf yang berbentuk

ucapan merupakan perkara yang dapat menghilangkan bahasa

yang terucapkan dan mengalihkan ke kata lain, sedang perbuatan

tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dihilangkan, dan tidak ada

pertentangan antara perbuatan dan bahasa yang terucapkan.

Pendapat ulama ahli ushul fikih yang menyatakan secara

mutlak bahwa adat yang berbentuk perbuatan tidak dapat dijadikan

pertimbangan hukum ifu sangat kuat, dimana keterangan yang

telah kami sampaikan tidak menentang pendapat mereka.

Kemudian Al Imam Haramain juga memberi isSrarat agar

menafsirkan masalah memetik anggur dalam kondisi mentah

(Hishranll dengan penafsiran yang berbeda dari ulama madzhab

Asy-Syafi'i yang lainnya, mengenai masalah bahwa sesuafu yang

langka apabila terjadi secara berkesinambungan, contohnya seperti

darah kutu di sebagian kepala, apakah diberikan ketentuan hukum

saperti darah yang menimpa semua bagian kepala, sehingga

karajiban membersihkan najis (darah tersebut) digugurkan.

Pemetikan anggur dalam kondisi mentah ifu kebemdaannln

sangat langka. Jadi, apabila kesinambungan adat memetik anggur

dalam kondisi mentah yang diternukan di suatu daerah

itu diperkirakan terjadi, maka kejadian itu tetap langka (iamng

ada).

Cabangr Apabila seseorcng menjual buah yang belum

layak dikonsumsi yang masih di atas pohon yang mati sebab

tercabut, Ar-Ruyani berkata: Tidak ada nash Asy-Syafi'i dalam

menjawab masalah ini. Dia berkatat Para ulama madzhab Asy
Syafi'i berpendapat: Jual beli buah itu hukumnya boleh secara

mutlak tanpa syarat memetik, karena buah tersebut tidak akan

bertambah dan tidak akan menyerap bagian yang tak terpisahkan
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dari pohon tersebut, seandainya buah tersebut tetiap dibiarkan di
atas pohon, berbeda dengan selain pohon itu.

Menurutku (As-Subki): Ini merupakan pendapat yang
menjelaskan kesimpulan yang telah dikutip oreh Al Imam
Haramain. Kami menilai pendapat ini lemah di dalam uraian yang
telah dikemukakan. Akan tetapi seharusnya dilratah:an: Karena
buah tersebut tidak dikhawatirkan tertimpa kerusakan (akibat
bencana atau hama), dimana larangan jual beri sebelum layak
dikonsumsi ifu ada karena alasan tersebut.

Karena buah ini, menurut pendapatku, tidak wajib dibiarkan
tetap di atas pohon tersebut. Apabila demikian (harus dibiarkan),
maka wajib memetiknya seketika itu juga. Wallahu a'lam.

Di antara ulama yang juga secara tegas menyatakan sahnya
jual beli tersebut adalah Al Khawarizmi, dia beralasan bahwa
hansaksi jual beli tersebut diletakkan sesuai dengan adat, dimana
adat yang terjadi dalam tuansaksi jual beli ini adalah memetik buah.
Demikian pula penulis At-Tatimmah dan An-Nawawi dalam Ar-
Raudhah.

Karena hansaksi jual beli ini merupakan kas,s Snng masih
ada hubungannla dengan bagian yang pertama, yaifu masarah
apabila buah-buahan ihr dijual secara terpisah dari pohonnya
kepada selain pemilik pohon tersebut.

Cabangr Apabila seseorang membelinya sebelum layak
dikonsumsi (matang), dengan syarat membiarkannya sampai waktu
memetik, dimana dia telah memetik sebagian buah tersebut. Asy-
syafi'i berkata dalam sejumlah nasbnya yang telah diriwayatkan
oleh Ahmad bin Busyra, Apabila buah yang telah dipetik itu
memiliki persamaan, maka dia harus mengembalikan
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persamaannya,

persamaannya,

setara.

apabila salna

maka (dia han-rs

sekali tidak ditemukan

mengembalikan) harga yang

Aku (As-Subki) berpendapat: Berawal dari pendapat Asy
Syafi'i dalam menjawab kasus ini, munanl faedah yang agung yaitu

bahwa barang yang dijual dengan hansaksi jual beli yang fasid,

apabila barang memiliki persamaan, maka barang harus diganti

dengan persamaannya, sebagaimana persamaan yang menjadi

landasan dan Qryns. Sekalipun sebagian mereka ada yang

berpendapat: Barang yang dijual (Mabiil harus diganti dengan

harga yang setara. Pemyataan penulis At-Tatimmah yang bersifat

mutlak ini, menunhrt ganti dengan harga yang setara dengannya'

Namun, berdasarkan nash AsySyafi'i ini, kami dapat

mengambil kesimpulan, bahwa barang hams diganfi dengan

persamaannya. Wallahu a'lam.

Cabang, Apabila seseorang membeli buah-bmhan dengan

syarat memetiknya, namun pemetikan itu tak kunjung dilalrukan

sampai terlihat layak dikonsumsi (matang), maka jawabann5n

terperincinya sebagai berikut: Jika buah itu tidak mengandung

kalajiban zakat, maka penjual berhak memaksa (pembeli) agar

memetiknya, seperti pemaksaan memetik buah sebelum latfak

dikonsumsi (matang).

Jika zakat buah itu wajib dikeluarkan, apakah penjual tetap

berhak melakukan hal tersebut? Atau dia tidak divrnjibkan

melakukan pemaksaan tersebut? Tetapi hansaksi jual beli itu jusku

menjadi batal? Di dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat

berbeda dari AsySyafi'i.

At Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,t



Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa: Hanya
dengan timbulnya sifat layak dikonsumsi (matang), zakat telah
berhubungan dengan buah tersebut dan juar beli itu batal. Al eaffal
telah merir,vayatkannya dari Asysyafi'i, karena penyerahan barang
yang dijual itu sulit dilakukan. sama seperti kasus apabira
seseorang membeli buah gandum, lalu gandum yang lain dibiarkan

- menimpanya.

hnu fu-Rif'ah berkata: Jawaban dalam masalah ini perlu
dikaii kembali. Karena barang yang berhak dimiliki adalah sebagian
dari barang yang dijual, dimana kepemilikan sebagian ifu masih
bersifat urnum, maka semestinya jual beli ifu batal.

Apabila muncul pertanpan: Apabila barang png berhak
dimiliki itu termasuk ke dalam bagian kadar zakat yang wajib
dikeluarkan, seperti kasus apabila dia berhak memiliki sebagian
barang yang dijual. Ibnu Ar-Rifah berkata: Jawabannya adalah
bahura sisa kelebihan dari kadar zakat yang wajib dikeluarkan,
wajib memetiknla, kalau transaksi jual beli dalam buah sisa
kelebihan zakat ifu masih tetap berlangsung, dan itu tidak mungkin
teriadi, karena jual beli itu mengandung kesulitan daram
menyerahkan barang lang dljual.

Demikian pula kesulitan menyerahkan barang yang dgual
itu menolak pengesahan jual beli sebagian buah-buahan }nng hak
kepemilikannya masih bersifat urnurn sebelum luyuk dikonsumsi
(rnatang), hal ini berdasarkan fakta tertolaLor pembagian barang
(milik dua pihak yans memiliki hubungan kemitraan), karena
hubungan konbak kemitaan (syirltalt menolak penetapan syarat
memetik buah, sebab di balik penetapan syarat tersebut
mengandung unsur tertenhr, lnitu mengubah bentuk barang yang
dijual.
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Bagian Kedua: Ditinjau dari tuntutan yang dikehendaki

pemyataan Asy-Syirazi. Apabila buah-buahan itu dijual bersama-

sama pepohonannya, tanpa syarat memetiknya, jual beli itu
hukumnya sah (memiliki kekuatan hukum tetap). Asy-Syafi'i r$
telah me-nash masalah ini. Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib telah

mengutipnya dari tulisan pendapat Asy-Syafi'i yang dimuat dalam

Ar-Risaalah.

Aku telah melihat masalah tersebut juga dimuat dalam .4/

Umm dalam bab buah perkebunan lrang pohonnya dijual, Asy-

Syafi'i berkata: Apabila seseomng bertanyat Bagaimana kamu

memperbolehkan jual beli buah tersebut sebelum matang tanpa

syarat memetiknya bersama-sama dengan kebunnya, dan kamu

menetapkan buah tersebut memiliki porsi harga tersendiri, namun

kamu tidak membolehkan jual beli buah itu dengan transaksi jual

beli tersendiri?

Jawaban akan hal di atas, Berdasarkan dalil sunnah yarg
telah kami temngkan. Dalil sunnah yang dikehendaki Asy-Syafi'i

adalah hadits yang telah disebutkan di muka, yaitu sabda Nabi $:
Lu*tt Li\bl\l"Koruti panbeli menentulan syarat lain.'

Di dalam Al Umm, tepatnya dalam pokok bahasan ini, Asy-

Syafi'i menyebutkan bolehn5n jual beli rumah berikut sejumlah

lorongnya, saluran air dan ruang kosongnSn.

Hal tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti, karena hal

tersebut sama dengan buah png belum terlihat matang, yang juga

terrnasuk ke dalam transaksi jual beli tersebut dan jika seandainya

sebagian di antara barang lang sama dengan buah Snng belum

matang ini dijual secara terpisah, maka jual beli itu tidak boleh.

Demikian juga apabila seorang budak dijual berikut semua

anggota tubuhnya, jika sebagian anggota fubuhnya dijual secara
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terpisah, maka jual beri itu tidak diperborehkan. Jadi, Asy-syafi,i
sepakat dalam hal membolehkan jual beli budak berikut semua
anggota fubuhnya ini, namun berbeda pendapat dalam hal tidak
boleh memisahkan sebagian anggota tubuhnya sekaripun juga
disertai syarat memotongnya.

Al Qadhi Abu Ath-Tha5yib berkata: Apabira pemetikan itu,
yaitu dalam transaksi jual beli buah, ketika dijual berikut pohonnya
dianggap sebagai syarat, pasti Rasulullah bersabda -yaitu dalam
hadits tersebut-: " Kecuali pernberi menenfukan s5arat
menetila5n," di dalam hadits ini ada makna tain, !,uifu bahwa
buah tersebut merupakan sesuafu yang -*yut, dengan
pohonn5ra, sehingga ghamr berupa matang dan tidaknp buah
dapat ditolelir.

Sama seperti pondasi mmah, akar batang pohon kurma,
bangunan lubang sumur dan lain sebagianya. Di samping ifu,
syarat tersebut telah menjadi ijma'ulama, tidak ada khilafulama
mengenai hal tersebut. Ini merupakan pemyataan Al eadhi Abu
Ath-Thayyib.

Adapun makna yang terah disebutkan oreh Ar eadhi Abu
Ath-Thayyib, yang juga merupakan makna yang disebutkan oleh
Asysyrrazi. selain Asy-syirazi, dari kalangan para ulama madzhab
AsySyafi'i juga telah menyebutkannya. Makna yang dikehendaki
mereka adalah bahwa pohon tersebut tidak diterpa kerusakan
(akibat bencana atau hama), sementara buah ifu stafusnya sebagai
pelengkap yang mengikuti pohon tersebut.

Akan tetapi Asy-syirazi mengarihkan perhatiannya dari
contoh-contoh yang telah disebutkan ifu ke soal janin dalam
kandungan. seolah-olah dalam pengarihan perhatiannp ifu dia
berpandangan bahwa semua perkara yang terah disebutkan ifu

.,,,,,
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merupakan bagian yang sebenamya dari barang lrang dijual

tersebut.

Sedangkan buah yang belum matang dan janin dalam

kandungan, masing-masing dari kedua hal tersebut bukanlah

bagian yang sebenamya. Jadi, menganalogikan buah yang belum

matang tersebut dengan janin dalam kandungan, ihr lebih tepat.

Kamu bisa mengatakan: Adapun menganalogikannya

dengan janin dalam kandungan tersebut, jika yang dikehendaki ihl

masalah apabila induknya dijual, dan janin dalam kandungan juga

termasuk ke dalam jual belinya, karena mengikuti (penjualan

induknya), maka perbedaan tersebut sangat jelas.

Sedangkan bila yang dikehendaki itu adalah masalah

apabila penjual secara tegas memasukkan janin ihr ke dalam

transaksi jual beli induknya, hingga seperti masalah kami di sini

fiual beli buah sebelum layak dikonsumsi berikut pohonnya), ulama

madzhab Asy-Syafi'i mangatakan: Sesungguhnya tatkala penjual

berkata: "Aku menjual binatang ini dan janin dalam kandungannya

kepadamu," maka dalam menetapkan sahnya kansaksi jual beli

tersebut ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Yang leblf:. shahih di kalangan ulama

madzhab kami: Menurut Ar-Rafi'i, demikian Ibnu Al Haddad dan

AsySyaikh Abu Ali berpendapat: Bahwa transaksi jual beli

tersebut tidak sah.

Pendapat Kedua: Transaksi jual beli itu hukumnya sah. Ini

merupakan pandapat Abu Zaid, pifu pendapat yang dikehendaki

oleh pemyataan Al Qadhi Abu Ath-Tharyib.

Tuntutan yang dikehendaki pemyataan Al Qadhi Abu Ath-

Tha5ryib dalam Sjnrh Al Furuu'berpendapat bahwa pemyataan

sah itu dibangun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa janin
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dalam kandungan itu memiliki porsi harga tertenfu yang harus

dibayar. Sedang pendapat yang lain dibangun atas dasar pemikiran

bahwa janin dalam kandungan itu tidak memiliki porsi harga

tertentu yang harus dibayar.

Adapun menganalogikannya dengan pondasi rumah, lika
ditemukan pemyataan ulama madzhab Asy-Syafi'i -sekalipun
isinya memastikan sahnya jual beli rumah dan pondasinya- tetapi

mereka tetap memberlakukan pertedaan pendapat dalam hal jual

beli jubah dan bahan pengisinya, maka pendapat yang memastikan

sahnya jual beli tersebut karena pondasi itu merupakan bagian

(yang tak terpisahkan dari rumatr). Berbeda dengan janin dalam

kandungan.

Sedangkan pendapat yang memberlakukan perbedaan

pendapat, mengapa perbedaan pendapat tidak diberlakukan dalam

buah tersebut seperti kedua pendapat ini?. Apabila kamu

menjawab: Bahwa latar belakang batalnya transaksi jual beli heunn
temak dan janin dalam kandungannya dan juga jual beli jubah dan

bahan pengisinya, menunrt orang yang menyampaikan terjadinya

pertedaan pendapat tersebut, karena barang yang tidak diketahui
(majhuult diposisikan sebagai barang yang dijual bersama-sama

dengan barang yang telah diketahui.

Masing-masing dari janin dalam kandungan dan bahan

pengisi jubah tidak sah jual belinya secara terpisah (dari jual beli

induk dan jubah). Sementara buah tersebut setelah dilakukan

proses penyerbukan dan sebelum matang flayak dikonsumsi) jual

belinya sah tetapi dengan slnrat memetiknya.

Namun, penetapan syarat memetik ketika obyek yang dijual

hanya buah tersebut, tidak secara otomatis syarat tersebut harus

dipenuhi apabila buah itu dijual berikut barang selain buah

tersebut, dimana pendapat yang menyatakan batalnya transaksi
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jual beli dalam masalah janin dalam kandungan dan jubah, hal ini

fldak berarti bahwa pendapat yang menyatakan batal, itu hartrs

diberlakukan dalam kasus jual beli buah sebelum matang berikut

pohonnya ini.

Aku (As-Subki) berpendapat: Pemyataan tersebut dibantah

oleh pendapat Asy-Syafi'i & yang baru saja aku kemukakan,

pendapat yang menyatakan bolehnya jual beli rumah berikut

sejumlah lorong, saluran air, dan ruang kosongnya, barang yang

telah disebutkan ihi tdak dapat diketahui bentuknya, karena

barang ifu satna dengan buah yang belum matang, dimana

statusnya dalam jual beli pohon ihr sebagai pelengkap (bukan

merupakan obyek akad).

Nash Asy-Syafi'i ini memberikan kepastian sahnya jual beli

dalam semua barang tersebut. Apabila seseorang berkata, "Aku

menjual hewan temak dan janin dalam kandungannya kepadamu,"

maka jual beli itu hukumnya sah. Ini adalah pendapat Abu Zaid-

Di samping itu, apabila jual beli buah sebelum matang itu

tidak sah secara muflak, saat buah ifu dijual secara terpisah, maka

buah itu berdasarkan pemyataan ini tdak bisa dijual. Setiap barang

yang Udak boleh dlual secara terpisah, tdak boleh pula

menjualnya sebagai obyek akad selain barang tersebut, contohnya

seperti janin dalam kandungan.

Bagaimanapun diperkirakan, menganalogikan sahnya jual

beli dalam masalah buah tersebut dengan janin dalam kandungan

itu ildak benar kecuali menurut orang yang berpendapat sahnya

jual beli dalam kasus apabila seseorang berkatar "Aku menjual

her,r,ran temak dan janin dalam kandungannya kepadamu." Namun

pendapat masyhur Imam AsySyafi'i menyatakan sebaliknya- lalu
bagaimana Asy-Syirazi tetap menganalogikannya dengan janin

dalam kandungan?
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Di antara ulama yang sependapat dengan AsySyirazi yang

menganalogikan hal tersebut dengan janin dalam kandungan
adalah Ar-Rafi'i rg. Namun tetap saja persoalan analogi ini sangat

sulit dipecahkan. Karena dia secara tegas menyatakan bahwa jual
beli induk temak dan janin dalam kandungannSra itu tidak sah,
menurut pendapat yang paling shahih dari ulama madzhab kami.
Sedangkan AsSr-Syirazi, mungkin dia melihat jual beli tersebut
hukumnya sah.

Karena Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam Syarh Al Furuu'
berkata: Sesungguhnya mayoritas ulama madzhab kami
menyatakan sahnya jual beli kambing dan susunya, dan fiual beli)
jubah dan kapuk kapasnya apabila diketahui bahwa bahan
pengisinya adalah kapuk kapas.

Dia berkata: Bahwa masalah janin dalam kandungan itu
dibangun berdasarkan patokan apakah janin dalam kandungan itu
memiliki porsi harga tertentu yang harus dibayar ataukah tdak?
Maksudnya, jika kami mengatakan: Bahwa janin dalam kandungan
itu memiliki porsi harga tertentu yang harus dibayar, maka jual beli
ifu sah, natnun jika tidak, maka tidak sah, karena tidak diketahui
harganya. Sekalipun r,rmjudnya sepakat diketahui.

Penetapan sahnya jual beli kambing dan susunya diperkuat
dengan jual beli rumah dan sejumlah manfaat yang melekat
dengan rumah tersebut, buah pala dan sari patinya, dan (jual beli)

buah delima dan bijinya. Hanya saja pada bagian penutup
pemyataannya, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Boleh
memberikan jawaban berupa takhrij atas keduanya, maksudku
adalah, buah pala dan sari patinya serta fual beli) buah delima dan
bijinya, sesuai dengan perbedaan pendapat tersebut.

Secara garis besar, Ar-Rafi'i tidak mendapatkan kesulitan
dalam menganalogikannya dengan janin dalam kandungan
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tersebut. Pengesahan analogi tersebut hanln bersumber dari orang

yang berpendapat sahnya jual beli induk dan janin dalarn

kandungannya tersebut.

Pemyataan AsySyafi'i dalam bab ini menegaskan bahwa

janin dalam kandungan itu tidak memiliki porsi harga tertentu yang

harus dibayar. Penegasan ini memperkuat pendapat yang

men5ntakan tidak sahnya jual beli dalam masalah janin dalam

kandungan dan hal ini memperkuat betapa sulitnya

menganalogikan buah belum matang yang dilual berikut pohonnSn

dengan janin dalam kandungan.

Terkadang analogi tersebut ditinggalkan, karena samamya

argumentasi yang menjadi dasar penetapan hukum sahnya jual beli

induk dan janin, dalam masalah ketiadaan faktor Snng telah aku

sebgtkan dari Al Imam Haramain, seputar tdak sahnya jual beli

tersebut tanpa disertai sSnrat memetiknya, faktor tersebut adalah

penyerahan sebagian hak milik penjual oleh buah tersebut-

Faktor ini tidak ditemukan dalam masalah, apabila dia

menjual berikut pohonnya. Atau kami memaparkan argumentasi

dengan menyatakan bahwa apabila dia menjualnya berilut
pohonnya tersebut, maka penyerahannp dapat dilakukan secara

sempurna. Karena syarat aman dari kerusakan di tangan penjual,

akibat adanp setiap faktor dari kedua faktor tersebut, memberi

kepastian batalnya jual beli buah secara terpisah, yrang disepakati

dalam jual beli buah berikut pohonnln ihr telah terpenuhi.

fugumentasi sahnya jual beli tersebut berdasarkan paparan

di atas, lebih terbebas dari khilaf dibandingkan membuat alasan

tersebut berdasarkan stafus pelengkap (mengikuti). Hal ini sesuai

dengan keterangan yang telah kamu ketahui.

Apabila kamu bertanya: Kesimpulan yang nyata

keterangan yang telah kamu ceritakan, maksudnya adalah,

dari

nash
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AsySyafi'i memberi kepastian sahnya jual beli rumah berikut
saluran air, nrang kosong, dan sejumlah lorongnya, bagaimana
transaksi jual beli sejumlah ruang dimana pihak 5rang bertuansaksi
tidak dapat melihatrya, itu bisa dikatakan (sah), padahal sejumlah
ruang itu tidak diketahui benhrkn3n?

Menurutku (As-Subki): Semua itu dapat ditolelir karena
stafusnya sebagai pelengkap (bukan obyek akad), sarna seperti
pondasi rumah. Kepastian jawab masalah itu semua adalah bahwa
barang yang termasuk obyek dan disebutkan dalam jual beli,

dimana barang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan,
maka boleh menjualnya bersama-sama obyek yang disebutkan
dalam bansaksi jual beli tersebut.

Sementara barang yang tdak termasuk obyek lrang
disebutkan dalam bansaksi jual beli, dimana barang tersebut bukan
bagian dari obyek yang disebutkan dalam hansaksi jual beli,
kesimpulan aasi AsySyafi'i yang telah aku paparkan, memberi

transaksi jual beli tersebut juga boleh dilakukan. Karena
sahrran air dan sejumlah lorong tersebut tidak termasuk dalam
obyek yang disebutkan dalam bansaksi jual beli.

Demikian Al Qadhi Abu Ath-Tharyib menandaskan
pendapat tersebut, dia tidak menyampaikan perbedaan pendapat
dalam jual beli tersebut dalam $arh N Furuu'. Apabila pendapat
itu benar demikian, maka begitu juga jual beli janin dalam
kandungan, ditinlau dari segi bahwa janin itu salna seperti bagian
yang tak terpisahkan dari induknya, dimana masih ada
kemungkinan jual beli janin dalam kandungan itu batal, sekalipun
dalam masalah sah dan sesuai dengan penjelasan bahwa janin
dalam kandungan itu tdak diketahui bentuknya.

Karena itu AsySyafi'i dalam kitab Sharf (Jual beli mata
uang) berkata: Tidak ada kebaikan sarna sekali dalam kasus
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penjualan ho,,uan temak oleh seseorang dan dia mensyaratkan

sejumlah keturunannya (menjadi miliknla) ('iqaabahaal2. lni semua

jika apabila penjual meletakkannya sebagai obyek transaksi iual
beli, misalnya penjual berkata: Aku menjual kepadamu pohon

kurma dan buahnya, atau budak perempuan dan janin dalam

kandungannya. Inilah pembahasan yang berhubungan dengan

makna hadits (Kecuali pembeli mensyaratkan memetiknya) yang

telah diperlihatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Asy-

Syirazi.

Adapun klaim ijma' yang disampaikan Al Qadhi Abu Ath-

Tha1ryib, klaim Uma' tersebut benar dalam masalah apabila

termasuknya buah tersebut ke dalam jual beli itu dengan cara

mensyaratkan, seperti ucapan penjual: "Aku menjual pohon kurma

ini kepadamu dengan syarat buahnya menjadi milikmu," maka jual

beli tersebut hukumnya sah, yang sama sekali tidak ada keraguan

di dalamnya, sesuai dengan hadits tersebut.

Adapun jika termasuknya buah ke dalam jual beli itu
ditenh.rkan dengan pemyataan jual beli, contohnya seperti ucapan

penjual: "Aku menjual pohon kurma ini dan buahnya kepadamu,"

maka jual beli ifu hanya boleh menurut ulama madzhab AsySyafi'i

dan ulama ma&hab Malik. Tetapi madzhab Malik sendiri

menyatakan, bahwa buah tersebut tidak memiliki porsi harga

tertenfu yang hanrs dibayar.

Demikian pula (Udak memiliki porsi harga tertentu 5ang

harus dibayar) menuntt madzhab Malik apabila membeli buah

tersebut setelah pembelian pohon kurma tersebut. Namun hal

2 Mungkin yang benar adalah ('iqaalahad (tali pengikat kepalanF) atau

'aqibahaa malsudnya keturunan sesudahnya dari sekian banyak ketumrnn yang

terpisah dari haruan temak tersebut.
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tersebut (fidak memiliki porsi harga tertentu yang harus dibayar)
sangat jauh dari kebenaran.

hnu Hazm Azh-Zhahiri berkata: Jual beli buah berikut
pepohonannya dan mengikutkan buah tersebut ke dalam
pepohonannya tdak boleh dilakukan kecrrali hanya dengan
mens5nratkannya. Ini diambil dari kesimpulan yang nampak dari
redaksi hadits itu.

Bagi mereka yang berpegang dengan pendapat pertama
bisa menyampaikan argumentasi: Memasukkannya dengan syarat
tdak mengandung akibat hukum apapun kecuali dengan
memasukkannya dalam jual beli. Jika fidak demikian, maka buah
tersebut tidak termasuk ke dalamnya ketika hansaksi jual beli ifu
bersilat mutlak.

Ketika penjual memasukkannya dengan ucapan kata
apapun, maka buah itu stafusnya menjadi obyek kansaksi jual beli
ksama-sama dengan pohonnya.

Memang benar statusnya menjadi obyek bansaksi jual beli
bsama€ama dengan pohonnya, tetapi apakah buah itu difukar
dengan porsi harga tertenfu atau tidak? AsySyafi'i secara tegas
menSntakan pendapabrya dalam kasus jual beli ini, bahwa buah
tersebut harus difukar dengan porsi harga tertentu yang harus
dibayar.

Asy-Syafi'i dalam persoalan janin dalam kandungan pada
kasus jual beli ini berkata: Janin tidak dapat difukar dengan porsi
harga tententu yang hanrs dibayar. Sekalipun menurut pendapat

5nng paling shahih dari madzhab Asy-Syafi'i ini, bahwa janin dapat
difukar dengan porsi harga tertentu Snng harus dibayar.
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Cabang, Ketentuan hukum yang telah kami sebutkan ini,

yakni bolehnya jual beli buah sebelum matang berikut pohonnya

tanpa syarat memetiknya, sepengetahuanku (As-Subki) dalam

madzhab Asy-Syafi'i ini tidak ditemukan khilaf ulama mengenai

bolehnya jual beli tersebut.

Ar-Rafi'i & berkata: Jushr syarat memetik itu tdak boleh

disertakan dalam jual beli tersebut. Karena di balik syarat tersebut

ada unsur pencekalan (pelarangan) atas diri seseorang qntuk

mengelola hak miliknya. Penulis At-Tatimmah telah lebih dahulu

menyampaikan pendapat tersebut. Dia berkata: Jika seseorang

mensyaratkannya, maka jual beli tersebut batal.

Menurutku (As-Subki): Pendapat tersebut terbantahkan

apabila seseorang menjual buah kepada seseorang yang memiliki

pohon ifu. Karena syarat memetik dalam jual beli tersebtrt

menrpakan benhrk pencekalan atas seseorang unfuk mengelola

hak miliknya. Pemyataan tersebut mendukung pendapat lnng
telah disampaikan fu-Rafi'i. Meskipun demikian, Ar-Rali'i tetap

berpendapat: Pendapat yang paling shahih menurut jumhur ulama

adalah wajib memetiknYa.

Al l(hawarizrni membuat argumentasi tentang penolakan

syarat memetik tersebut dengan menyatakan, bahwa syarat

memetik ihr menrsak tunttrtan 5ang dikehendaki akad lual beli

tersebut, karena tunfutan yang dikehendaki akad lual beli itu

adalah membiarkannya sampai wakturyn dipetik.

Kemudian dia menganggap hal tersebut merupakan sesuafu

S,3ng musykil (*lit dipecahkan) dengan menyatakan, bahwa

kemutlakan akad jual beli yang dibatasi dengan adat yang berlaku

di tengah-tengah sekelompok orang, tidak bisa menjadi hukum

yang berlaku tetap. Contohnya kemutlakan akad jual beli yang

dibatasi dengan jual beli dalam bentuk tunai dan mata uang yang

Al Majmu'Slarah,U mhadzdzab ll 87



lebih dominan digunakan alat tukar (menurut adat yang berlaku).

Kernudian jika seseorang menenfukan jenis mata r-rang tertentu
dan tidak (menenfukan) batas waktu pembayaran, maka jual beli

tersebut sah.

Ibnu Ar-Rifah berkata: Argumentasi Al Khaunrizmi
menyenrpai pendapat Al Imam Haramain dan Al Ghazali dalam

kasus jual beli budak itu disyaratkan agar penjual tidak
memberikannya pakaian kecrrali dengan pakaian jenis ini, jual beli

itu sah dan syarat tersebut fidak harus dipenuhi.

Dalam kasus jual beli buah kurma sebelum matang berikut
pohonnya ifu, tetap harus ada serah terima barang dengan cara

menghilangkan kekuasaan penjual atas barang tersebut tanpa
disertai kesulitan, karena menghilangkan kekuasaan yang

berhubungan dengan pohon dan buah dapat dilakukan sekaligus.

Sebab buah tersebut statusnya mengikuti pohon dalam
penyerahan hak kepemilikan tersebut. Wallahu a'km.

Cabangt Pemyataan AsySyimzi tentang bolehnya jual beli

buah tersebut berikut pohonnya sebelum matang flayak
dikonsumsi) secara muflak mencakup masalah apabila buah

tersebut telah munc'.d dari kelopaknya dan terlihat. Apabila tidak
demikian, (maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan).

Demikian pula, pemyataan ulama dari kalangan ulama

madzhab Asy-Syafi'i png qt ketahui, mereka membolehkan

masalah jual beli tersebut se@ra muflak. Pemyataan AslrSffi'i
yrang telah aku uraikan tentang jual beli rumah berikut saluran air
dan sejumlah lorongn5n, mendukung bolehnya jual beli buah

berikut pohonnya secara mutlak tersebut. Padahal saluran air dan

sejumlah lorong dalam rumah itu fidak diketahui bentuknya.
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Karena transaksi jual beli tersebut merupakan jual beli se@ra

mutlak.

Pendapat tersebut merupakan kesimpulan yang unggul

(zhahd.Apabila kita mengatakan: jual beli mayang kurma yang

masih terbungkus seludang hukumnya boleh. Ini merupakan

pendapat yang paling shahihdi kalangan ulama madzhab kami.

Apabila kita melarang jual beli (mayang kurma yang masih

terbungkus seludang) tersebut, maka ada kemungkinan dapat

ditafsirkan: Jual beli (buah yang telah muncul dari kelopaknya dan

dapat terlihat) itu juga boleh karena statusnya sebagai pelengkap

pohon. Sebagaimana gugtrnya syarat memetik buah.

Kemungkinan juga dapat ditafsirkan terkait jual beli buah

yang telah muncul dari kelopaknya dan tampak terlihat tidak

boleh, seperti kasus apabila seseorang menjual buah berikut

pohonnya setelah buah matang fla1;ak dikonsumsi).

Bagian Ketiga: Apabila seseorang hanya menjual buah

tersebut kepada pemilik pohonnya, misalnya dia memiliki batang

pohonnya melalui jual beli terdahulu, hibah atau wasiat, atau dia

(penjual) menerima wasiat berupa buah, dan pemberi wasiat telah

meninggal, lalu dia memiliki buah tersebut, sementara batang

pohonnya tetap milik ahli waris. Apabila dia menjual buah, seperti

tergambar dalam masalah ini, kepada pemilik batang pohon,

lantas apakah jual beli itu sah tanpa syarat memetik? Dalam

menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy

Syafi'i.

Pendapat Pertama: Jual beli ifu sah, sesuai dengan alasan

yang telah disebutkan oleh AsySyirazi. Ini merupakan pendapat

yang telah disampaikan Asy-Syirazi secam tegas dalam At-Tanbiih.
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Al Jurjani dan AI Ghazali lebih mengunggulkan pendapat
ini. Ibnu At-Tilmisani mengklaim bahwa mayoritas ulama madzhab
Asysyafi'i lebih mengunggulkannya. Al Bandaniji mengklaim
pendapat tersebut merupakan kesimpulan yang tampak dari
madzhab AsySyafi'i.

Karena jikalau dia mernberikan syarat agar memetik buah
tersebut, maka dia tidak wajib memetik buah itu dari pohon-pohon
miliknya. Berdasarkan hukum ini, jikalau dia memberikan syarat
agar memetik buah tersebut, maka hansaksi jual beli batal, karena
syarat tersebut bertentangan dengan funtutan yang dikehendaki
transaksi jual beli tersebut.

Al Qadhi Husain telah menSnmpaikan pendapat tersebut
dalam jual beli tanaman, dimana dia menentang qitas png telah
disebutkan Asysyirazi dengan membedakan masalah tersebut,
karena apabila dia hanya menjual buah tersebut, maka alasan yang
melatartelakangi larangan jual beli yang telah disebutkan dalam
hadits ifu adalah memakan harta oftmg lain dengan cara batil,
diperkiraan terjadi dalam transalsi jual beli tersebut.

Adapun apabila seseorcng menjualnya bersama-sama
dengan pohon buah tersebut, maka (iika) diperkirakan buah itu
mengalami kerusakan, maka jual beli itu dikembalikan pada obyek
grang menjadi inti jual beli tersebut, sehingga memakan harta orang
lain dengan cara batil tidak pernah tertukti.

Pendapat Kedua: Pendapat yang paling shahih menurut
AsySyaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib, Al Mahamili,
Ar-Ruyani, 

, Asy-Syasyi, hnu Abi Ishrun dan jumhur ulama
madzhab kami, seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-
Flafi'i, bahwa jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

Perbedaan antara masalah jual beli buah dengan akad
tersendiri, dengan masalah apabila akad ifulah yang menghimpun
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kedua obyek jual beli tersebut, maka jika akad itulah yang

menghimpun kedua obyek jual beli, maka buah itu statusnya

sebagai pelengkap (mengikuti pohonnya) dimana terjadinya gharar

dalam buah tersebut dapat ditolelir, salna seperti pondasi rumah.

Berbeda dengan masalah apabila buah dijual dengan akad jual beli

tersendiri.

fu-Ruyani, di samping dia telah mengunggulkan pendapat

kedua hi, dia berkata: Pendapat yang pertama merupakan

kesimpulan yang unggul (zhahit di kalangan madzhab Asysyafi'i.

Dia dalam mengomentari pendapat yang mengesahkan jual beli itg

berkata: Bahwa, maksudku, Jawaban yang lebih tepat dari kedua

pendapat AqrSyafi'i, ...3, (pendapat yang tidak mengesahkan jual

beli tersebut) yang juga merupakan dahl q$ns.

Di dalam pemyataan ini terlihat bahwa perbedaan ihr

melibatkan dua pendapat Asy-$nfi'i, bukan dua pendapat ulama

madzhab AqrSyafi'i.

Cabangt Berdasarkan pendapat kedua ini, tidak wajib

memenuhi syarat memetik buah tersebut. Seperti uraian yang telah

dikemukakan. Al Khawarizmi dalam argumentasi yang

disampaikannya,...4. Ulama l/ang telah menyampaikan

3 Kosong dalam nastoh asli, redaksiqn mungkin demikian: Jawaban yang

lebih diunggulkan dari kedua pendapat AqrSyafi'i Spng berbeda adalah pendapat

5rang tidak mengesahkan jual beli tersebut yang juga merupakan dalil Qirs. (Al

Muthi'i).
4 Kosong dalam naskah asli, diperkirakan redaksinya mungkin demikian: Al

Khawarizmi dalam argumentasi yang disampaikannya bahwa bahr,rn synrat

memetik itu menrsak tuntutan yang dikehendaki akad jual beli tersebut, karena

tuntutan yang dikehendaki akad iual beli ittl adalah membiarkannya sampai

waktunya memetik.
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argumentasi ini secara tegas dan gamblang adalah An-Nawawi
dalam Al Minhaaj.

hnu Ar-Rifah mempedihatkan pandangan lain dalam
bagian ketiga ini (Apabila seseorang hanya menjual buah tersebut
kepada pemilik pohonnya), dengan merujuk pada pendapat AI
Qadhi Husain, sebagian ulama madzhab Asysyafi'i berkata:
Kedua pendapat ulama madzhab Asysyafi'i itu mungkin dibangun
berdasarkan kedua faktor yang melatarbelakangi larangan jual beli
buah sebelum matang 0ayak dikonsumsi), apabila larangan itu
dibangun berdasarkan faktor png telah dituniuklon dalam hadits
tersebut, yaitu menerima buah tersebut bila diperkirakan
mengalami kerusakan, tanpa memberi uang sebagai nilai fukamya,
maka hal tersebut menuntut batalnya jual beli ini.

Apabila larangan jual beli itu dibangun berdasarkan
argumentasi, bahwa kemungkinan terjadinya kerusakan buah
sebelum waktunya memetik ifu, menghalangi proses serah terima
obyek akad secara nyata, hal ini menunfut sahnya jual beli
tersebut. Karena semh terima obyek akad (buah) sudah terjadi,
sebab pohon tersebut berada di bawah kepemilikan pembeli. Jadi,
selain pembeli tidak memiliki keterkaitan apapun dalam obyek
akad tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah, setelah menyebutkan pemyataan dari
sebagian ulama madzhab fuySyafi'i seputar argumentasi yang
membangun pendapat ini, dia berkata: Bahwa faktor lrang
mengunggulkan jual beli kedua barang tersebut secara bersamaan

Kemudian dia menganggap hal tersebut sesuatu yang musykil (s;lit
dipecahkan) dengan menyatakan bahwa kemutlakan akad jual beli diletakkan
sesuai adat Srang berlaku tidak bisa menjadi hukum yang berlaku tetap. D antara
ulama yang menyampaikan argumentasi ini secara tegas dan hrgas adalah An-
Nawawi, .... (Al Muthi'i).
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adalah bahwa obyek yang inti jual beli ialah pohon tersebut,

sedang buah itu ada di pohon tersebut, apabila buah itu statr-rsnya

disebutkan sebagai pelengkap (yang mengikuti pohon), maka

perkiraan buah itu diterpa kerusakan, Udaklah akan menrsak akad,

narnun tidak demikian iika buah itu dijual secara terpisah.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Orang yang menyatakan pendapat

ini bisa saja menjawab: Penyerahan obyek akad fidak bisa

terealisasi akibat kerusakan tersebut.

Jika fidak menjawab demikian, maka dia fdak boleh

mengikuti pendapat yang telah disebutkan, padahal jawaban itu

bersumber dari pendapat sebagian ulama pengikut madzhab Asy

syafi'i: seseorang dimana barang titipan (wadi'ah) dan sejenisnya

berada di tangannya, apabila dia telah membelinya dan telah

melunasi uang pembeliannya, maka harus membawa dan

memindahkannya ke tempat lain, agar serah terima dapat

terealisasi-

Masalah pembelian barang titipan dan sejenisnya ini

berteda dengan masalah apabila seseorang menjual buah ihl

bersama-sama dengan pohon kurma, karena penyerahan dengan

cara menghilangkan kekuasaan serta kesempatan memanfaatkan

vat<htiwtl antara dirinya dengan pohon kurma tersebut telah

mencakup kedua obYek jual beli itu-

Diriwaptkan dari hnu Ash-shabbagh, Al Bandaniji dan Al

Mahamili, bahwa pendapat yang menyatakan, "Jual beli itu tdak

sah kectrali dengan syarat memetik" lebih mendekati q$ns. Sedang

qitns yang mereka klaim itu masih perlu dikaji ulang. wallahu

a'lam. Kita kembali ke pembahasan Asy-Syirazi.

Pemyataan AsySyirazi: "Jual beli buah-buahan dan

palawija tanpa syarat memetik hukumnya tidak boleh" mencakup

dua kategori jual beli. Jual beli dengan syarat membiarkannya
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sampai u/aktu memetik yang telah disepakati, hukumnya batal,

begitu juga dengan jual beli yang bersifat mutlak. Abu Hanifah
berbeda pendapat dengan kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i).

Pengambilan kesimpulan hukum kedua kategori jual beli itu
berdasarkan hadits tersebut sangaflah jelas. Demikian juga

berdasarkan kesimpulan redaksi yang telah AsSrSyirazi sebutkan,
yaifu pemyataannya: "Alasan lain, karena obyek jual beli hanya

dapat dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan adat Sang berlaku

secara berkesinambungan" sampai perkataannya: "Ketidakamanan

buah-buahan itu dari kerusakan yang menimpa (akibat bencana

atau serangan hama) merupakan gharar yang tidak diperlukan
pada akad tersebut, karena itulah jual beli tersebut tidak boleh

dilakukan."

Uraian dan penjelasan mengenai hal tersebut telah

dikemukakan ketika menyebutkan sejumlah argumentasi kami dan

argumentasi mereka yang menentang pendapat kami.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Apabila seseorang menjualnya

dengan syarat memetiknya" mempakan bagran, dimana kami telah

membahasnya pada urutan kedua.

Sekelompok ulama mengklaim terjadi ijma' dalam jual beli

kategori ini, pembahasan mengenai rjma' tersebut telah

dikemukakan.

Pemyataan fuySyirazi: "Penjual hanrs memetiknya

sebelum mengalami kerusakan," maksudnya dia berhak

memetiknya. Jika tidak demikian, maka mereka berdua harus

membuat kesepakatan membiarkan buah ifu sampai wakh.rnya

dipetik. Telah dikemukakan bahwa kesepakatan membiarkan buah

tersebut sampai waktunya dipetik ifu boleh dilakukan menurut

kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i).
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Pemyataan Asy-Syirazi: "Apabila seseorang menjualnya

bersamaan dengan pohonnya," maksudnya adalah baik dengan

shigha t syarat atau dengan shighat iual beli.

Pemyataan Asy-Syirazi: 'Karena hukum gharar(sifat dalam

muarnalah yang menyebabkan akibat / hasil sebagian rukunng

tidak diketahui [mastur al aqibah) yang terkandung dalam jual beli

tersebut gugur iika buah itu diiual bersama-sama dengan

pohonnya," hi mengindikasikan bahwa gharar ihr secara fakta

belum hilang.Tetapi secara syar'i gharariitdianggap tidak ada.

Pemyataan fuy-syirazi: 'sama seperti gharar dalam jual

beli janin dalam kandungan yang gugur hukumnya jika dijual

bersama-sama dengan induknya.' Kesimpulan yang tampak dari

redaksi tersebut adalah bahwa Aslrsyirazi memilih pendapat png

menyatakan sahnya iual beli tersebut, dalam kasus apabila

seseorang menjual budak perempuan dan janin dalam

kandungannya.

Pernyataan Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib pun menyatakan

jual beli ini sah. Sedang menunrt pendapat yang paling shahih dr

kalangan ma&hab Asy-Syaf i adalah sebaliknya, seperti uraian

yang telah dikemukakan.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Apabila seseorang menjual buah

itu kepada pemilik pohon buah tersebut, atau (menjual) palawija

kepada pemilik lahan tanahnln," lni merupakan bagian ketiga

yang telah aku jelaskan. Dimana penjelasannya telah

dikemukakan.

Berikut ini, insya Allah, akan disampaikan bagian lain yang

masih tersisa dari sejumlah bagian jual beli buah-buahan, yaihr jual

beli buah-buahan setelah matang 0uyak dikonsumsi) yang dimuat

dalam pemyataan AsY-SYirazi.
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Cabang: Apabila seseorang menjual buah kurma yang
belum matang 0ayak dikonsumsi), dan mengungkapkannya dengan
shighatjual beli yang mutlak, kemudian sesudah itu dia menjual
pohon kurma ifu kepada pembeli buah kurma tersebut, jual beli
pohon kurmanya sah, sedang jtnl beli buahnya tidak sah, bahkan
jual beli buah itu ditetapkan batal.

Al Imam Haramain telah menjelaskan dalam kitab
muaaqah (kontrak penggarapan lahan dengan bayaran sebagian
dari hasil tanaman) interpretasi pendapat dalam masalah jual beli
buah tersebut, yaitu masalah apabila seseorang mengadakan akad
muzara'ah atas sebidang tanah di tengah-tengah perkebunan
kurma dengan seseorang, kemudian dia mengadakan akad

atas sebidang tanah tersebut, akad tersebut hukumnya
sah.

Dengan adanya akad musaaqah setelah akad muzaan,ah,
membuktikan bahwa sahnya al<ad muzaara'ai sangat jauh dari
kebenaran, karena dia menganggap pendapat ini jauh dari
kebenaran. Jika pendapat ini memiliki kebenaran dan berlaku,
maka semestinya pendapat ini juga dapat diberlakukan dalam jual
beli buah-buahan apabila diadakan lebih dahulu dan jual beli
pepohonannya diadakan setelah jual beli buah-buahan tersebut.
Pembahasan ini berhubungan dengan berbagai masalah buah-
buahan tersebut.

Adapun masalah palawija, AsfrSyirazi telah
menyertakannya dengan pembahasan buah-buahan, dimana dia
memberlakukan kedua masalah tersebut seperti sebuah masalah
yang sama. Berbagai cabang jual beli yang ditemukan dalam buah-
buahan tersebut, tenfunya juga kembali ditemukan dalam palawija.

Bagian Pertama: Penjualan palawija oleh seseorang secarct
terpisah dari lahan tanahnya kepada selain pemilik tanah tersebut
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sebelum mengeras. Jika dia menjualnya dengan syarat

membiarkannya sampai waktu memanen atau dengan shighatiual'

beli yang mutlak, maka akad jual beli tersebut batal'

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah disebutkan, yaitu

sa6a Nabi: a;At 5;l;s |#" & JSlr ';jzj " (Melarang iual beli)

bulir sampi mengeluarkan biii, dan alnan dai kerusakan yang

menimpa biji (akibat benana atau serangan hama)." Dalam hadits

lain disebutkan r'Jr5. ;;,'..ir y. Ct " (Melanng) iual beti biii-

bijian fimpai mellgeras-"

Juga qitns yang dimiliki madzhab Abu Hanifah dan

penetapan bolehnya iual beli buah-buahan secara mutlak, hal ini

juga yang membolehkan jual beli dalam palawija tersebut'

Apabila seseorang menjual dengan syarat memetiknya, jual

beli itu boleh menunrt kami (ulama madzhab AssrSyafi'i) dan

Jumhur ulama. seperti uraian yang telah dikemukakan dalam

pembahasan buah-buahan. Sut/an Ats-Tsauri dan hnu Abi Laila

berbeda pendapat, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam

kasus pal beli buah-buahan tersebut. Mereka berkata: Jual beli

palawUa sebelum mengeras (bijinya) tidak boleh secara mutlak.

Para tokoh ulama terkenal, Sufuan Ats-Tsauri dan hnu Abi

Laila juga menyepakati, membedakan palawija yang masih

terhrhrp bulir (sern6ul del-i, tangkai tanaman 5nng masih hijau yang

dipotongpotong untuk pakan temak (qashiil,jual beli Qashiil tidak

boleh tanpa disertai syarat memotongnya.

hnu Hazm Azh-zhahiri menentang pendapat tersebut,

karena dia membolehkan jual beli Qashiil tanpa disertai sgarat

memotongnya, dengan berpegangan bahwa larangan tersebut

hanya dikeluarkan unhrk bulir tanaman. Tidak pemah ada nash
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sarna sekali lrang menegaskan seputar larangan jual beli tanaman
sejak mulai fumbuh sampai mengeluarkan bulir.

Diriwayratkan dari Abi Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata: Aku
pernah bertanya kepada llaimah tentang jual beli QashiiL lalu dia
menjawab: Tidak ada masalah. lalu aku berkata: Sesungguhnya
dia merupakan bulir (Sumbul. Akhimya dia membenci jual beli

Qashiiltercebut. hnu Hazm berkata: Inilah inti pendapat kami.

Di antara ulama yang telah menyebutkan ketenhran hukum
ketiga kondisi ini, yaitu jual beli palawaja secara terpisah dari lahan
tanah, kepada selain pemilik tanah dan sebelum mengeras,

bersama dengan fuySyirazi, adalah Al Mawardi, Ar-Rafi'i dan
ulama lainnya.

Jikalau seseorang menjual tangkai tanaman segar (masih

hUau) yang dibuat pakan temak (Qatti dan Qashi[ dengan syarat
dia menggembalakan temak-temaknya, maka jual beli tersebut
tidak sah. Syarat ini stafusnSra tidak sama seperti syarat memetik
buah. Al Khawarizmi telah mengnmpaikan pendapat tersebut.

Perlu diketahui, bahwa ulama madzhab AsySyafi'i telah
sepakat -menunrt sepengetahuanku (As-Subki)- harus menenfukan
syarat memetik dalam bagran jual beli ini. Al Ghazali dalam At
Wasiith berkata: Adapun Bqul fienis tumbuhan yang di ujung-
ujung tampak terlihat daundaun kecil yang hijau yang keluar
haryla pada musim semi), jika dijual bersama-sama dengan batang
pohonnya, tdak disyaratkan memetiknya. Apabila dijual tanpa
tangkai, maka jual beli ifu pengesahannya ditenfukan dengan
syarat memetik.

Ibnu Abi Ad-Dam berkata: Maksud yang dikehendaki Al
Ghazali ini adalah: Dalam jual beli tersebut harus disertai syarat
memetik. Al Imam Haramain berkata: Dalam jual beli ini harus
disertai syarat memetik.
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Demikian juga hnu Yahya dalam Muhiith karyanya berkata:

Dalam jual beli ini harus disertai syarat memetik. Al Ghazali dalam

Al Basiith, telah menyebutkan keharusan syarat memetik ihr dalam

jual beli tanaman lrang masih hijau. Demikian juga sekelompok

ulama telah menyebutkannya dalam jual beli tanaman yang masih

hijau.

Namun ada kemungkinan dikatakan: Bahwa tidak harus

menenhrkan syarat memetik dalam iual beli ini. Jushr ketika

shighat al<ad bersifat mutlak, maka akad tersebut ditentukan

dengan syarat memetiknya, karena ditakutkan teriadinya

pembauran. Berteda dengan buah-buahan. Redaksi Al Ghazali

dalam At wasiith menyiratkan ketenhran hukum ini. Tetapi

pendapat yang diriwayatkan langsung darinya adalah pendapat

yang telah kami sebutkan. Ini adalah pemyataan hnu Abi Ad-

Dam.

Ibnu Ar-Rifah berkata: Hukum yang lebih dominan

kemiripannya dengan faktor yang membangunnya, dimana hal itu

membedakan antara jual beli tersebut, tdaklah menjelaskan

sampai tibanya kondisi dimana palawUa itu dipetik, sehingga jual

belinya tidak boleh kecuali dengan syarat memetiknya. Atau

dibiarkan sampai waktunya dipetik, jual beli tersebut juga boleh,

seperti pendapat yang telah kami sebutkan yang bersumber dari Al

Mawardi.

Pemyataan Al Ghazali dapat ditafsirkan demikian. Karena

dia menyebutkan syarat tersebut ketika membahas jual beli buah-

buahan yang telah matang. Kesimpulan dari nash Asy-Syafi'i

dalam Al Umm menunjukkan adanya keharusan menyertakan

syarat memetik dalam jual beli tersebut-

Karena dalam Al (Jmm, AsySyaf i berkata: Tidak boleh

menjual jenis tumbvhan Kurraats (Qirth) (yang aromanya kwang
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sedap mirip bawang putih) kecuali hanF sekali panen ketika telah
wakfunya memanen, dimana perniliknya segera memanen ketika
membelinya.

Ibnu fu-Rif'ah dalam menafsirkan kondisi ini, berkata:
Apabila dia meninggalkannya, tanpa disertai syarat memetik dalam
akad jual beli, selama beberapa hari lamanya dan memetiknya
mungkin dapat dilakukan pada hari pertama dari beberapa hari
tersebut, maka pembelinya berhak khiyar dalam membiarkan
kelebihan yang menjadi miliknya tanpa ada harga sedikitpun atau
membatalkan jualbeli.

Menurutku (As-Subki): lni merupakan penafsiran yang
sangat bagus. Pemyataan AI Qadhi Husain menjelaskan penafsiran
tersebut. Maksud pemlntaan AI Mawardi yang dikehendaki hnu
fu-Rifah adalah pendapat yang akan disampaikan dari Al Mawardi
terkait kematangan buah. hnu Ar-Rifah membuat batasan kondisi
kematangan bagi jenis tumbuhan tersebut.

Tetapi dalam pemyataan fuySyafi'i yang memperkuat
pemahamannya, tersimpan keterangan apabila dia mensyaratkan
membiarkannya sampai wakfunSn dipetik, maka jual beli tersebut
tidak sah. Ifulah kesimpulan pem5ntaan Asy-syafi'i, karena syarat
tersebut akan berakibat terjadinya pembauran (hak milik pembeli
dan hak milik penjual).

Apabila jual beli itu telah terjadi dan terbukti di dalam jual
beli tersebut tidak boleh menenfukan syarat untuk memetiknya,
maka fumbuhan ini merupakan jenis dari fumbuhan yang sudah
layak dikonsumsi (matang), di mana syarat membiarkannya sampai
waktunya dipetik tidak boleh dicantumkan dalam akad tersebut.

Mencanfumkan syarat memetik dan shighaf yang muflak
dalam akad jual beli ini, syarat ini hanya berlaku dalam tumbuhan
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yang kebiasaan memetikannya ditunggu sampai tumbuhan itu

mengalami kematangan (layak dikonsumsi).

Adapun palawija yang biasa dibiarkan sampai waktunya

dipetik, kefika seseorang menjualnln tanpa disertai syarat

memetiknya, maka akadnya /asid(rusak). Baik palawija ihr berupa

sa!ruran, Qashiil (tangkai tanaman yang masih hijau untuk pakan

temak)atau bulir. Selama belum mengeras.

AsySyafi'i juga berkata: Tidak boleh menjual Qashiil

kectrali dengan syarat memotong bagian Qashiil dari tangkai yang

akan tumbuh kembali (menggantikan posisinya), atau tidak akan

hrmbuh kembali dan tidak akan berkembang.

Nash Asy-syafi'i ini mengandung penafsiran tentang

palawija yang belum matang (belum layak dikonsumsi), dimana

penafsiran ini fidak bertentangan serta tidak berbeda dengan

penafsiran yang telah disampaikan hnu Ar-Rif'ah'

Bagian inilah yang kami bahas di sini. Adapun bagian

pertama yang dibiarkan sampai pada kondisi matang, pembahasan

masalah tersebut akan disampaikan dalam pembahasan tentang

jual beli buah-buahan setelah matang- Walahua'lam'

Bagian Kedua: Tanaman tidak diiual bersama-sama dengan

lahan tanahnya. Jual beli ini boleh tanpa syarat memetiknya,

seperti keterangan yang telah disampaikan dalam jual beli buah-

buahan bersama-sama dengan pepohonannya'

Di antara ulama yang sepakat membolehkan jual beli

tersebut bersama dengan AsySyirazi, adalah Asy-syaikh Abu

Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thay!/ib, Al Mawardi, Al Mahamili, Ar-

Rafi'i dan ulama madzhab AsySyafi'i lainnya. Sejumlah

pembahasan yang telah dikemukakan dalam jual beli buah-buahan
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tersebut kernbali terulang dalam jual beli tanaman ini. waltahu
a'lam.

Catatan: Pem5aan Asy-Syirazi tentang bolehnya jual beli
tanaman dan buah-buahan bersamaan dengan lahan tanah dan
pohonnya secara mutlak, mencakup masalah apabila tanaman itu
tidak lagi mengeluarkan bulir setelah dipanen atau mengeluarkan
bulir namun tidak mengeras. Karena ifulah ulama madzhab Asy-
Syafi'i dengan tegas dan gamblang menyatakan jual beli itu boleh
secara mutlak.

Pemyataan tersebut, di samping membolehkan jual beli
tersebut secara mutlak, mencakup masalah apabila bfi yang
terbungkus bulir dan tidak mengeras itu dapat dilihat seperti jelai,
atau tidak terlihat seperti gandum.

Mereka hanya merinci antara yang terlihat dan yang tidak
dalam tanaman dan buah setelah matang (layak dikonsumsi).
seperti keterangan yang akan disampaikan, insgn Alkh. Apabila
syarat membiarkan sampai waktunya dipetik (Tabqllnh) itu
menuntut adanya toleransi dalam hal tersebut, maka sehanrsnya
jualbeli itu boleh dalam dua masalah tersebut. Jika tidak demikian,
lantas apakah perbedaann5a, pertanyaan senada juga telah
dikemukakan dalam pembahasan jual beli buah-buahan.

Bagian Ketiga: Apabila seseorang hanya menjual tanaman
kepada pemilik lahan tanahnya, maka stafus sama
seperti jual beli buah kepada pernilik pohonnya. Asy-syrrazi dalam
At-Tanbiih konsiten hanSra menyatakan boleh (udak ada khilaf
dalam hal itu). Namun di dalam Al Muhadzdab, dia menyebutkan
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dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Penjelasan kedua

pendapat tersebut telah dikemukakan terdahulu.

Sepengetahuanku, tidak ada oftIng yang menyampaikan

masalah seputar tanaman ini secara tegas dan lugas kecuali Asy-

Syirazi, Al Qadhi Husain, Ar-Ruyani, Al Jurjani dan Al Mutawalli.

Kepastian hukum yang dikehendaki nash Asy-Syafi'i,

mereka telah menukilnya dari masalah gadai, di samping soal

buah-buahan juga menerangkan soal tanaman.

Banyak sekali ulama madzhab Asy-Syafi'i yang hanya

memberikan penjelasan tentang kepastian hukum yang

berhubungan dengan buah-buahan. Seakan-akan mereka adalah

orang-orang yang menganggap cukup dengan kepastian hukum

llang berhubungan dengan buah-buahan itu tanpa perlu

menjelaskan kepastian hukum yang berhubungan dengan

tanaman.

AI Qadhi Husain dan ulama lainnya berkata: Berdasarkan

pendapat kami: (dalam bagian jual beli ketiga ini) tidak perlu

mencanfumkan syarat memetik. Jikalau dia mencantumkan syarat

memetik dalam jual beli tersebut, maka akad jual beli itu batal.

Karena syarat tersebut bertentangan dengan funtutan yang

dikehendaki akad jual beli tersebut dan di dalamnya mengandung

unsur yang merugikan pihak pembeli.

Cabang: Pemyataan Asy-Syirazi dalam N Muhadzdah
"Apabila seseorang menjual tanaman kepada pemilik lahan tanah

(Maalikil Ardhl." Sedang dalam At-T;nbiih dia berkata: "Apabila

seseorang menjual tanaman kepada pemilik barang nti (Shaahibil

Ashl)." Secara lateral kata (ShaahiA itu artinya juga " MaaliH

(pemilik).
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Apabila seseorang menjual tanaman kepada penyerrJa lahan
tanah, dan soal jual beli tersebut dirinci ke dalam beberapa contoh
kasus. Di antaranya: Apabila seseorang menyewa lahan tanah,
menanaminya, dan dia menjual tanaman itu dengan syarat
memetiknya, namun mereka berdua membuat kesepakatan
membiarkannya sampai wakfunya dipetik, kemudian penjual itu
membelinya secara mutlak, lantas apakah posisinya seperti pemilik
lahan?

Atau kalau pemilik tanah itu bukan pemilik hak guna tanah,
misalnya tanah disevrakan? Apakah hukum yang telah disebutkan
tetap berlaku? Atau kami berpendapat: Pemilik tanah tersebut
pada waktu jual beli berlangsung ini tidak memiliki kekuasaan atas
tanah dan tidak pula memiliki hak guna tanah, jadi dia statusnya
seperti orang lain?

Adapun buah, tidak mungkin di dalamnya mengandung
ketenfuan tersebut. Karena tidak boleh menye\ /a pohon buah
tersebut. seperti keterangan lang telah ditegaskan secara pasti
oleh sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam bab ini.

Cabang, Jikalau seseorang menjual tanaman kepada
pemilik tanah difukar dengan (hak guna) lahan tanah tersebut, jual
beli itu hukumnya sah, di dalam akad jual beli tersebut disyaratkan
harus mencantumkan syarat memetik. Al Qadhi Husain, penulis
At-Tatimmah dan Al Khawarizmi telah menyampaikan pendapat
tersebut. Pendapat tersebut semestinya dapat membatasi
pemyataan yang bersifat mutlak yang telah dikemukakan, dan
qitns cabang masalah tersebut, 5nitu apabila seseorang menjual
pohon ditukar dengan pohon lnng lain.
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Cabang' Telah dikemukakan sejumlah hadits yang

menyampaikan larangan iual beli buah-buahan sebelum matang. Di

antaranya: l-arangan yang bersifat mutlak. Di antaranya lagi:

l-arangan fng hanya dikeluarkan berhubungan dengan pohon

kurma.

hnu AMil Bar berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ulama bahwa semua kata "Buah-buahan" yang telah

disebutkan ifu termasuk dalam kandungan makna buah kurma.

Apabila telah matang, dimana buah yang keluar pertama kali

sudah enak dikonsumsi, maka jual beli tersebut diperboletrkan.

Cabang, Tidak ada perbedaan dalam soal buah-buahan

tersebut antara buah yang dipanen dengan cara memotong

motong tandannya, seperti buah kurma selama masih berwama

tgau (kttl dan buah kurma muda sebelum berubah menjadi

kurma ruthab yang manis rasanya lBusl dan buah yang dipanen

dengan cara memetik tandannlra seperti, seperti anggur mentah

(Histram)dan anggur yang telah matang VnaA'

Atau dipanen dengan menggabungkan kedua cara tersebut,

seperti semangka, sejenis mentimun, mentimun yang besar dan

panjang yang benvama hijau tua berbintik-bintik putih, dagingnya

agak lunak dan lmrang berair lkhitnt dan Al Bandzanii. Demikian

juga dengan buah apel, pmbu kelutuk, buah persik (I<hukhl, buah

pala, buah ketapang dan buah kelapa lndia(Raani)'

cabang, Buah lobak (Fuil vans akamya ditanam di dalam

tanah, tumbuhan sejenis lobak (Silantt, tumbuhan jenis wortel

(Jial, jenis tumbuhan Sataq (tumbuhan yang daunnya panjang-

panjang dan akamya menjorok ke dalam tanah, daunn5ra selalu
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muda dan baru yang dapat dikonsumsi setelah dimasak), apabila
seseoreng membeli daunnya, maka jawabanryn terperincinya
sebagai berikut: Jika dicanfumkan syarat memetik (dalam akad
tersebut), maka jual beli tersebut boleh. Sedang (jika dicantumkan
syarat membiarkannya sampai wakfunya memanen (Tahgah),
atau dia mengucapkan shighat jual beli secara muflak, jual beli
tersebut tidak boleh.

Apabila seseorang membeli pangkalnya, dimana yang
ditanam di dalam tanah adalah pangkalnya, maka jual beli tersebut
tidak boleh. Baik kita mengatakan: Jual beli yang obyek akadnya
tidak bisa dilihat (hi' al sha'i\ itu batal atau sah. Karena tidak
mungkin mengembalikannya kepada penjual dengan sifat yang
satna- Al Qadhi Abu Ath-Thay!/rb, Al Qadhi Husain dan urama
lainnya telah menyampaikan pendapat tersebut.

Cabang, Al Qadhi Husain berkata: Apabila seseorang
menjual tangkai tumbuhan Kunaats(Qirthl (yans aromanya kurang
sedap mirip bawang putih) bersama-sama dengan dawr Kurab,
maka akad jual beli tersebut Sfr, dan dia diperintah unfuk
menggalinya.

Apabila seseorang menjual akar-akar fumbuhan tersebut
tanpa daun Kurrarb, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Akad
tersebut mempakan bentuk jual beli yang obyek akadnSn tidak bisa
dilihat (Bai' al gha'iQ dan jual beli yang obyek akadqa tidak
diketahui di masa yang akan datang (Bai'at majhul.

Jlkalau seseorang menjual fumbuh-t,mbuhan jenis tebu
(bambu) yang berasal dari Persia, dan jenis tumbuhan lainnya yang
dipanen berulang-ulang, kepastian hukumnya sarna seperti
Ktnt
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Al Qadhi Husain dalam soal pohon pala, kelapa dan

sejenisnya, berkata: Apabila dia di tanam dalam tanah dan

sebagian batangnya terlihat dari permukaan tanah, maka jual

belinya boleh. Sama seperti hrmpukan barang (obyek akad

jumlahnya tidak diketahui), apabila dia bisa melihat bagian luamya

tidak bagian dalamnya.

Akan disampaikan pendapat dari Al Imam Haramain,

bahwa tanaman Baqul (jenis fumbuhan yang di ujung-ujung

tampak terlihat daundaun kecil yang hijau yang keluar hanya pada

musim semi) yang semakin bertambah banyak daunnya, jual

belinya tidak sah kecuali dengan disertai syarat memetiknya secara

mutlak. Tanaman Baqulini tidak memiliki kondisi layak petik yang

sernpuma.

Cabang, hnu Al Haddad dalam Al Muwallidaaf berkata:

Apabila seseorang menjual separuh buah kurma yang masih di

atas pohon kurma, sebelum buah layak dikonsumsi (zahoqa

matang), jual beli tersebut batal. Karena kondisi buah semacam itu

tidak bisa dibagi dua.

Demikian iuga apabila seseorang menjual separuh

tanamannya berupa Baql (daun4aun kecil yang hijau yang keluar

hanya pada musim semi). Dernikian Al Qadhi Husain

menyampaikan pendapatrya khusus dalam kepastian hukum

tentang tanaman dan juga Ar-Ruyani dalam kepastian hukum

tanaman dan buah kurma.

Cabang masalah ini telah disebutkan oleh lebih dari seorang

ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i telah me-nash

hukum tersebut dalam bab shulh. akad jual beli separuh tanaman

tidak boleh. Al Muzani telah menyebutkan nash Asy-Syafi'i

tersebut pada bagian akhir masalah dalam lttab Shulh.
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Ar-Rafi'i dan ulama lainnya berkata: Mereka membuat
argumentasi tentang tidak bolehnya jual beli tersebut, jual beli pada
saat kondisi buah semacam ifu (sebelum layak dikonsumsi),
membutuhkan syarat memetiknya. Dimana tidaklah mungkin
memetik separuh buah tersebut dalam kondisi status buah masih
menjadi milik bersama (yang tidak bisa dibagi-bagi), kecuali dengan
memetik seluruhnya. sehingga penjual menerima kerugian akibat
berkurangnya nilai jual obyek akad.

Masalah ini serupa dengan masalah apabila seseorang
menjual separuh yang telah ditenfukan dari obyek akad berupa
pedang atau tiang yang menyangga atap nrmah, yang tidak
mungkin menyerahkannya kecuali dengan merobohkan rumah
tersebut, maka akad jual beli dalam oblek akad semacam itu tidak
sah.

Ar-Rafi'i berkata: Argumentasi yang telah mereka sebutkan,
yaifu pemetikan separuh buah tidak mungkin dilakukan kecuali
dengan memetik seluruhnya, hanya bisa direalisasikan dengan
asumsi kepemilikan bersama ifu tetap berlangsung (tanpa ada
batas waktunya) dan tidak dapat dibagi-bagi.

Adapun ketika kita memperbolehkan pembagian buah-
buahan tersebut dalam kondisi mentah, berdasarkan ketenfuan
bahwa pembagian buah-buahan ifu merupakan lfmz (hndakan
pemisahan obyek akad dari selain obyek akad), sehingga
memungkinkan memetik separuh buah tanpa memetik seluruhnya.
Misalnya dengan cara dibagi dua ataupun tidak dibagi.

Jadi, pendapat yang menorak pengesahan jual beli tersebut
dibangun berdasarkan pendapat yang menyatakan tidak dapat
dibagi-bagi, penolakan pengesahan jual beli itu tidak bersifat
muflak. Berdasarkan hal inilah, pemyataan Ibnu AI Haddad itu
dibatasi.
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Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Bolehnya membagi-

bagi buah-buahan yang masih di atas pohon itulah pendapat yang

shahihdari ulama madzhab kami.

Menurut Pendapatku (As-Subki): Telah aku uraikan dalam

Bab Riba seputar bolehnya membagi-bagi buah-buahan yang

masih berada di atas pohon. Membagi-bagi buah-buahan selain

ruthab (kurma muda yang sudah mulai matang (lentur dan manis)

sebelum menjadi Tamal dan anggur matang (Inad dipastikan tidak

boleh secara mutlak. Sedang membagi-bagi kurma ruthab dan

anggur matang, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Yang paling shahih dari ketiga

pendapat tersebut: yaitu jawaban masalah yang lebih diunggulkan

oleh penulis At-Tahdzib dan Al Mahamili, yaitu tidak boleh.

Sekalipun kita mengatakan: Pernbagian itu adalah ifnz
(pemisahan; pemecahan obyek akad dari lainnya).

Pendapat Kedua, Pendapat hasil takhrij atas dua pendapat

hukum yang berbeda dari komentar Asy-Syafi'i.

Pendapat Ketiga: Boleh. Sekalipun kita mengatakan:

Pembagian (Qismah) itu adalah jual beli.

Letak fokus pembahasan ketiga pendapat tersebut, seperti

catatan yang telah diingatkan oleh Al Mahamili adalah buah-

buahan setelah matang. Adapun pembagian buah-buahan sebelum

matang, jelas semua sepakat tidak boleh. Sekalipun pemyataan

kebanyakan ulama madzhab Asy-S5nfi'i bersifat mutlak.

Fatwa hnu Al Haddad dalam kasus jual beli separuh buah

yang masih di atas pohon sebelum buah matang (Zahwl ini dan

ulama yang sepakat dengan fatwanya (yang menyatakan batalnya

jual beli tersebut) adalah fatwa yang telah disepakati dalam

masalah buah-buahan selain ruthab dan anggur matang.
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Sedang dalam masalah ruthab dan anggur matang,
adakalanya sepakat dengan pendapat yang telah disampaikan oleh
Al Mahamili, dan adakalanya sepakat dengan pendapat shahih
ulama madzhab kami, jika kita meletakkan perbedaan pendapat
tersebut secara mutlak.

Adapun pendapat yang telah diunggulkan oleh Al eadhi
Abu Ath-Thayyib, yaitu pendapat hasil takhnj atas perbedaan
pendapat dalam masalah pembagian buah-buahan tersebut
sekalipun pendapat ifu bertentangan dengan pendapat yang telah
disampaikan oleh Al Mahamili (yang menyatakan tidak boleh)- hal
ini sama sekali tidak menguatkan pendapat yang menyatakan
bolehnya pembagian buah-buahan tersebut, karena dalam takhrii
nya ini dia tidak pemah menyebutkan pendapat apapun.

Sedangkan pendapat yang paling shahih menurutnya dalam
masalah pembagian tersebut, dan Ar-Rafi'i telah
mengunggulkannya dalam Bab Riba, bahwa pembagian buah-
buahan tersebut sifatrnya pelengkap. Jadi, pendapat yang paling
shahih menurutnya sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki
pendapatnya tersebut, bahwa pembagian buah-buahan tersebut

tidak boleh. Sekalipun dalam bab eismah, dia
menyrampaikan ada ketidaksepakatan dalam mengunggulkan
masalah pembagian barang milik bersama yang belum jelas

kepemilikannya (Mu tas5na bihai.

Seluruh keterangan ini disusun berdasarkan hasil
pemahaman yang telah digambarkan dari penukilan pendapat
para ulama, yang telah dilakukan oleh fu-Rafi'i, dan juga dua
jawaban Al Qadhi Abu Ath-Thayyrb dari perbedaan pendapat yang
lain seputar pembagian buah-buahan tersebut.

Sedang klaim yang telah disampaikan oleh hnu Abi Ad-
Dam adalah tidak adanya lthilafulama dalam soal batalnya jual beli
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tersebut. Ibnu Al Haddad berargumentasi karena tidak dapat

(dilakukan) pembagian. Namun, para ulama madzhab Asy-Syafi'i

yang lain menyatakan lbnu Al Haddad keliru dalam membuat

argumen tersebut.

Abu Ath-Thayyib berkata: Argumen yang shahih adalah

argumen yang disampaikan oleh Ibnu Al Haddad. Asy-Syafi'i telah

menyampaikannya argumen tersebut secara tegas (tidak dapat

dibagi-bagi). Jadi, jika demikian proses pengunggulan itu hanya

terjadi dalam soal argumen yang dipakai untuk memperkuat

hukum batalnya jual beli tersebut. Sementara soal hukumnya tidak

terjadi perbedaan pendapat.

Asy-Syafi'i rS, dalam Bab Aajal (Batas waktu serah terima)

dai Al Umm berkata: Apabila di antara sekelompok kaum itu
mempunyai hak kepemilikan bersama atas perkebunan yang

dipenuhi buah yang belum matang fiayak dikonsumsi), lalu mereka

bemiat membaginya sesuai dengan bagiannya masing-masing,

maka pembagiannya tidak boleh menghitung buah tersebut

dengan alasan apapun.

Demikian juga kalau buah tersebut sudah terlihat matang,

alasannya pohon kurma dan lahan tanah memiliki porsi harga

tertentu, dimana buah juga memilik porsi harga tertenfu, sehingga

terjadilah hrkar-menukar buah dengan buah dalam kondisi tidak

diketahui harganya, tidak boleh dengan cara menaksimya dan

tidak (pula) memposisikannya sebagai pelengkap.

Tidak boleh melakukan pembagian perkebunan ihr kecuali

mereka berdua membagi pohonnya, sementara buah kurma

tersebut tetap menjadi milik bersama di antara mereka berdua,

baik jika buah belum tiba waktunya dipetik atau sudah tiba

waktunya dipetik, hanya saja jika buah itu telah tiba waktunya
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dipetik, tidak masalah mereka membaginya secara terpisah dengan
cara menaksimya.

Apabila kedua pihak yang memiliki hubungan kemitraan
bemiat membagi buah tersebut bersama-sama dengan pohon
kurmanya, mereka harus membaginya melalui mekanisme jual beli
dari sekian banyak tatacara jual beli yang ada.

Jadi, pertama-tama mereka harus mengunrs setiap bagian
tanah, pohon kurma dan buahnya yang menjadi hak masing-
masing, kemudian sesudah itu baru setiap bagian ifu diambil
melalui mekanisme jual beli (tukar-menukar), bukan melalui
pengundian.

Apabila jenisnya berbeda, misalnya berupa pohon kurma
dan pohon anggur, maka tidak ada masalah salah satu dari kedua
jenis pohon tersebut dijual dengan bagian yang lain, dan kedua
jenis pohon itu dipenuhi buah tersebut. Karena, dalam
menambahkan sebagian buah atas sebagian buah yang lain yang
berbeda jenisnya tidak mengandung unsur riba selama (dilakukan)

secara hrnai. Inilah pemyataan Asy-Syafi'i.

Ini merupakan nash AsySyafi'i yang menegaskan tidak
bolehnya melakukan pembagian buah-buahan sebelum matang.
Pemyataan awalnya juga memberikan kepastian tidak bolehnya
melakukan pembagian buah-buahan sesudah matang.

Tetapi pemyataan AsySyafi'i: "Hanya saja apabila buah ifu
telah Uba wakfunya dipetik, tidak masalah mereka membaginya
secara terpisah dengan cara menaksimya" memberikan kepastian
hukum bolehnya membagi buah-buahan tersebut setelah terlihat
matang. Jadi, hendaknya perlu direnungkan kembali.

Perlu diketahui, bahwa hnu Al Haddad memaparkan
argumentasi yang dipakai unfuk menolak sahnya jual beli tersebut
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karena (buah) tidak dapat dilakukan pembagian, seperti keterangan

yang telah kamu lihat. Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i

menilainya salah dalam membuat argumen. Mereka berkata:

Argumen yang dipakai menolak sahnya jual beli tersebut bukanlah

karena buah itu tidak dapat dilakukan pembagian, sehingga jual

beli itu tidak sah (ildak boleh dilakukan). sekalipun kami

mengatakan: Pembagian buah itu dapat dilakukan, dan pembagian

itu merupakan pemisahartlifrai hak milik bersama'

Tetapi jual beli itu tdak sah karena mensyaratkan

pemetikan buah-buahan tersebut tidak sah, karena separuh buah-

buahan tersebut yang masih umum kepemilikannya tidak mungkin

untuk dipetik.

Al Qadhi Abu Ath-Thalvib berkata: Argumen yang telah

disampaikan oleh orang yang menyampaikannya ini tidak shahih,

argumentasi yang tepat adalah argumen yang telah disebutkan

oleh hnu Al Haddad, dan Asy-syafi'i juga telah menegaskannya

demikian.

Asy-Syafi'i dalam bab Ash-Shulhbetkata: Apabila tanaman

itu berada di bawah kepemilikan dua orang, dan salah seorang di

antara mereka berdua mengadakan akad Shulh (damai) atas

separuh tanaman tersebut, maka Shulh tersebut tidak boleh

ditinjau dari segi bahwa tanaman itu tidak dapat dilakukan

pembagian dalam kondisi masih hijau (belum layak dipanen) dan

juga mitanya tidak bisa dipaksa agar memetik sebagian dari

tanaman tersebut.

Tuntutan yang dikehendaki pemyataan dari Abu Ath-

Tharyib ini adalah bahwa hanya argumen milik Ibnu Al Haddad

itulah yang lebih shahih. Pendapat tentang hukum batalnya jual

beli ihr dibangun berdasarkan argumen tidak dapat dilakukannya

pembagian buah tersebut. Sedangkan pendapat yang lain
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bertentangan dengan pendapat tersebut dalam segl
argumentasinya, dimana pembiaran hukum tersebut dibangun
berdasarkan argumentasi secara umum.

Kemudian sesudah menyampaikan pendapat tersebut
berkata: Apabila kita mengatakan buah-buahan itu dapat dilakukan
pembagian, maka jual belinya sah (boleh), karena syarat pemetikan
buah boleh dicantumkan dalam akad jual beli tersebut, dia boleh
menjual separuh buah atau separuh tanaman dengan syarat
memetiknya, kemudian dia memintanya melakukan pembagian
seketika itu juga, lalu dia membaginya secara merata, kemudian
dia baru memetiknya.

Adapun jika kita mengatakan: Pembagian buah-buahan itu
tidak dapat dilakukan, kemudian dia menjual separuhnya dengan
syarat memetik semuanya, maka jual beli separuh buah tersebut
sah (boleh). Karena penjual tidak dapat dipaksa agar memetik
buah yang tidak pemah dijual. syarat memetik semua buah ifu
tidak sah. Tidak mungkin memetik obyek yang dijual secara
terpisah dari separuh yang lain. Karena obyek yang di;ual itu
statusnya masih milik bersama-

Pemyataan yang telah disampaikan oleh Al eadhi Abu Ath-
Thalyib setelah dia mengukuhkan bahwa argumen yang lebih
unggul itu adalah tidak dapat dilakukannya pembagian buah-
buahan tersebut, dimana masalah jual beli separuh buah-buahan
tersebut jawabannya dibangun berdasarkan argumen di atas, ini
merupakan pemyataan yang paling shahih. Akan tetapi terbukti
bahwa buah-buahan itu tidak dapat dilakukan pembagian. Nash
Asysyafi'i ini sudah cukup sebagai bukfi tidak dapat dilakukannya
pembagian buah-buahan tersebut . Wallahu a'lam.

Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun yang dengan pasti
menyatakan bolehnya jual beli buah-buahan tersebut kecuali Al
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Qadhi Abu Ath-Thayyib. Bisa jadi, hukum tersebut hasil kreasi dari

dirinya, berdasarkan kepastian hukum yang dibangun atas dasar

pembagian tersebut dan hasil pemahaman dirinya akan nasi Asy-

Syafi'i.

Bisa saja seseorang berpendapat: Berpegang makna

implisit nash Asy-syafi'i yang digunakan untuk menetapkan

adanya perbedaan pendapat dalam masalah jual beli ini, tidak lebih

tepat dibanding memegangi nash tersebut yang dipakai unfuk

membuktikan tidak dapat dilakukannya pembagian buah-buahan,

dimana hal ini memastikan tidak bolehnya mengadakan jual beli

dalam kasus ini.

Bagaimanapun argumen yang dilontarkan dalam

memperkirakan masalah ini, kemungkinan yang ada hanya

menyatakan, baik larangan 1fu shahih atau bahkan larangan ifu

merupakan hal yang telah disepakati-

Apabila kamu memperhatikan pernyataan Ar-Rafi',i dan

pendapat yang telah disampaikannya dalam masalah, apabila kita

membolehkan pembagian buah-buahan itu yang masih berupa

ruthab, berdasarkan argumen bahwa pembagian ihr merupakan

bentuk pemisahan hak milik, dimana pendapat yang telah dia

ceritakan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, bahwa pendapat hasil

talrhrij atas nash Asy-syafi'i dalam masalah tersebut itu lebih

shahih, dimana juga dalam hatimu ada keyakinan bahwa

pembagian barang yang jenisnya sama (sejenis) merupakan

pemisahan hak milik, maka dari semua pemyataan yang telah

dipaparkan itu, kamu mengira bahwa pendapat yang lebih shahih

adalah pemyataan yang menyatakan bolehnya iual beli dalam

masalah ini.

Yang benar tidaklah demikian, justru terkait tanaman telah

disepakati jual belinya tidak boleh, karena dalam jual beli tanaman,
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telah disepakati bahwa hal ini tidak dapat dilakukan pembagian
dengan cara ditaksir, begifu juga buah-buahan selain kurma ruthab
dan anggur matang.

Sedang kurma ruthab dan anggur matang, dapat dilakukan
dengan cara ditaksir, namun dalam masalah pembagiannya
dengan cara ditaksir, terjadi l<hilaf ulama. Pendapat yang dikutip
langsung dat', nash Asy-Syafi'i dalam Bab Sharf fiual beli mata
uang) menyatakan boleh.

fu-Rafi'i menyebutkan bahwa pendapat yang paling shahih
ulama madzhab AsySyafi'i dalam masalah jual beli yang
dipaparkan di atas, menyatakan bahwa pembagian ifu merupakan
bentuk pemisahan hak milik bersama (Ifm4, tetapi dia dalam tema
pembahasan tersebut menyebutkan bahwa menumt pendapat
yang diunggulkan di antara pendapat AsySyafi'i bahwa
pembagian itu adalah transaksi jual beli. Sehingga kesimpulannya,
bahwa pendapat yang diunggulkan di antara pendapat Asy-Syafi'i
adalah, tidak bolehnya dilakukan jual beli dalam tanaman tersebut.

Hal yang mengherankan jushu datang dari Al Qadhi Abu
Ath-Thayyib, bagaimana dalam pembahasan ini dia secara tegas
menyatakan bolehnya jual beli tanaman, dengan landasan argumen
dibolehkannya pembagian tanaman tersebut, padahal dia telah
sepakat dalam bab Riba bahwa pembagian selain ruthab dan
anggur matang dengan cara ditaksir, tidaklah diperbolehkan.

Yang membolehkan jual beli tanaman tersebut hanya
menurut orang yang berpendapat, bahwa tanaman dapat
dilakukan pembagian dengan cara ditaksir. Sepengetahuanku,
tidak ada seorangpun yang secara tegas men5ratakan pendapat
semacam itu.

Hanya saja kami memiliki pendapat yang lemah ulama
madzhab Asy-Syafi'i, gdng menyatakan, bahwa penaksiran dapat

:t:r6 ll n Uoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



diberlakukan pada selain ruthab dan anggUr matang, sehingga atas

dasar tunhrtan yang dikehendaki pendapat tersebut, terjadilah

perbedaan pendapat seputar pembagian tanaman dengan cara

ditaksir tersebut.

Ibnu fu-Rif'ah berkata: Apabila kamu berpendapat:

Sesungguhnya ulama madzhab kami, dalam kitab Musaaqah

(Konhak penggarapan lahan dengan bayaran sebagian dari hasil

tanaman) berkata: Bahwa jual beli sebagian buah-buahan yang hak

kepemilikannya masih umutn, setelah terlihat matang, hukumnya

sah dilakukan, sekalipun hukum pembagiannya tidak pemah

disepakati.

Menurutku (As-subki): Jual beli itu benar jika diberlakukan,

karena membiarkan sebagian buah-buahan sampai waktunya

dipetik (tabqiyahl itu wajib atas penjual, dimana membiarkan

sebagian buah-buahan ifu secara otomatis mengharuskan

membiarkan sebagian yang tersisa apabila pembagian dengan cam

ditaksir tidak dapat dilakukan. Dimana juga dalam pembiaran

sebagian buah-buahan ifu tidak mengandung unsur yang dapat

mengubah obyek yang dijual - Wallahu a'lam-

Cabang, Dari jenis jual beli ini, jikalau seseorang menjual

separuh buah kurma bersama-sama dengan separuh pohon

kurma, jual beli tersebut sah (boleh), dimana buah tersebut

stafusnya sebagai pelengkap. Ar-Rafi'i dan ulama lainnya telah

menyampaikan pendaPat tersebut.

Demikian pula apabila seseorang menjual separuh buah

kurma bersama-sama dengan semua pohon kurma. Al Khawarizrni

telah menyampaikan pendapat tersebut.
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Jikalau syarat memetiknya dicantumkan dalam akad jual
beli tersebut, ada kemungkinan syarat memetik tersebut harus
dicantumkan dalam jual beli seluruh jenis buah bersama-sama
dengan seluruh pohonnya. Ataupun kemungkinan jual beli itu lebih
tepatorya dinyatakan fasad (rusak), karena alasan tidak dapat
dilakukan pembagian.

Jika status pohon atau lahan tanah itu milik satu orang,
sementara buah kurma atau tanaman milik orang lain, lalu dia
menjual separuh buah ifu kepada pemilik pohon kurma, atau
separuh tanaman kepada pemilik lahan tanah tersebut, dalam
menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-
syafi'i dalam mensyaratkan pemetikan, jikalau seseorang menjual
seluruh buahnya kepada pemilik pohon.

Al Qadhi Husain telah menyampaikan pendapat tersebut
dalam masalah tanaman dan juga Ar-Rafi'i dalam masalah buah
kurma. Perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih shahih
dari kedua pendapat tersebut telah dikemukakan. sebenamya
pendapat yang lebih shahih adalah mensyaratkan pemetikan
tersebut- Berdasarkan pendapat ini, bahwa pendapat yang lebih
shahih di kalangan para ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam kasus
jual beli adalah, tidak sah (tidak diperbolehkan).

Apabila stafus buah-buahan dan pohonnya atau tanaman
dan lahan tanah itu milik bersama di antara kedua orang, lalu salah
seorang di antara mereka berdua membeli bagian dari tanaman
atau buah yang menjadi milik mitranya, maka akad tersebut tidak
sah dilakukan.

Al l(hawarizmi berkata: Apabila dia membeli bagian dari
tanaman yang menjadi milik mitranya, akad tersebut tidak boleh
dilakukan; baik itu dengan shighat akad yang muflak maupun
disertai syarat memetiknya, menurut pendapat yang shahih dari
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ulama madzhab kami. Pemyataan Al Khawarizrni ini menandakan

terjadinya khilaf dama.

Kemungkinan pemyataan Al Khawarizmi ini merupakan

pemyataan yang pembahasannya telah dikemukakan dalam jual

beli separuh buah kurma dan tanaman yang status kepemilikannya

masih umum, dengan didasari argumen kami: Pembagian ifu

adalah pemisahan sejumlah hak milik.

Jika seseorang membeli bagian dari buah yang menjadi

milik mibanya dengan bagian dari pohon yang menjadi miliknya,

atau membeli bagian dari tanaman yang menjadi milik mitranya

dengan bagian dari lahan tanah yang menjadi miliknya, apabila dia

menjualnya secara mutlak, maka jual beli itu tidak boleh dilakukan.

Sedang apabila jual beli itu disertai syarat memetiknya, maka jual

beli itu sah (boleh dilakukan)-

Karena sejumlah buah atau tanaman itu menjadi milik

pembeli dan sejumlah pohon atau lahan tanah itu telah menjadi

milik yang lain. Dalam hal ini, pembeli buah atau tanaman wajib

memetik seluruhnya, karena dengan muamalah semacaln ini,

pembeli harus bersedia memetik separuh buah atau tanaman

tersebut dengan adanya syarat ihr, dimana dia juga hams bersedia

membebaskan hak miliknya atas pohon dan lahan tanah ihr

menjadi milik mitranya. Jual beli pohon atau lahan tanah dengan

syarat dia membebaskan hak miliknya menjadi milik pembeli,

hukumnya diperbolehkan.

Al Qadhi Husain telah menyampaikan pendapat tersebut

dalam masalah tanaman, Ar-Rafi'i menyampaikannya dalam

masalah buah-buahan. Dimana Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib yang

juga telah menyampaikannya dalam Syarh Al Furuu''

Jika status pepohonan atau lahan tanah ifu milik safu

orang, sementara buah atau tanaman milik dua orang. Lalu

Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzab ll ir:rg



pemilik pohon membeli bagian dari buah yang menjadi
mifuanya dengan separuh pohon tersebut, atau pemilik
tanah membeli bagian dari tanaman yang menjadi milik mitranya
dengan separuh lahan tanah tersebut, dengan syarat memetiknya,
maka jual beli itu hukumnya sah (diperbolehkan). Ar-Rafi'i telah
menyampaikan pendapat tersebut.

Apabila tanpa disertai syarat memetiknya, dalam menjawab
masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab As5r.Syafi'i yang
dibagun berdasarkan argumen harus mensyaratkan pemetikan
tersebut; apabila dia menjual seluruhnya kepada pemilik pohon. Al
Qadhi Husain telah menyampaikan pendapat tersebut.

Adapun jika dia menjual separuh buah atau separuh
tanaman kepada selain pemilik lahan tanah, maka telah disepakati
harus dengan mencantumkan syarat memetik dalam akad jual beli
tersebut.

Al Khawarizmi berkata dalam Al Kaafi Jikalau tanaman
milik dua orang, sedang lahan tanah milik salah seorang di antara
mereka, lalu salah seorcng dari mereka menjual bagian dari
tanaman, yaifu tanaman Baqul (ienis tumbuhan yang di ujung-
ujung tampak terlihat daundaun kecil yang hijau yang keluar
hanya pada musim semi) kepada mikanya, iual beli ifu tidak boleh
dilakukan, baik dengan shighat jual beli yang mutlak maupun
dengan syarat memetiknya. Sama seperti kasus jika dia menjualnya
kepada selain mihanya.

Jika lahan tanah milik dua orcmg, sementara tanaman milik
seorang, maksudnya adalah kebalikan dari kasus lrang telah
dikemukakan, maka jika dia menjual tanaman kepada orang lain
(bukan mika yang memiliki tanah), maka hukumnya sangat jelas
(diperbolehkan).

milik
lahan
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Sedang iika dia menjualnp kepada pemilik lahan tanah,

maka hukum jual beli ini sesuai pendapat hasil takhni atas kedua

pendapat ulama madzhab Asy-Spfi'i.

Apabila dia menjual seluruhnya kepada salah seorang dari

mereka, maka jual beli itu tidak sah (Udak boleh dilakukan)-

Apabila dia menjual separuhnya kepada salah seorang dari

mereka, maka hukum jual beli itu sesuai pendapat i:asil kkhni
kedua pendapat ulama madzhab kami.

Apabila kita mengatakan: Tidak perlu mencantumkan

qnrat mernetik (dalam akad iual beli ihr), maka jual beli itu boleh,

namun jika tdak demikian, maka hal itu tidak diperbolehkan. Al

Qadhi Husain telah menyampaikan pendapat tersebut.

Jika tanaman itu milik seorang, sernentara lahan tanah

milik mitra yang lain, lalu dia menjml tanaman difukar dengan

lahan tanah, maka ketenfuan hukumnya seperti lnng telah

dikernukakan.

Jika pemilik tanaman menjual tanaman miliknya kepada

pemilik lahan tanah ditukar dengan separuh dari lahan tanah

milikn5n, Al Mutawalli dalam At'Tatimmah berkata: Jika kita

mengatakan: Apabila dia menjual tanaman kepada pemilik lahan

tanah itu dengan syarat memetiknya, maka akad jual beli ifu sah

(boleh) dan disyaratkan harus memetik seluruhnya, karena seluruh

tanaman merupakan obyek akad.

Jika kita mengatakan: Syrarat mernetik dalam alod iual bdi

ini tidak menjadi bahan pertimbangen, maka alod iual beli ittr

batal. Karena syamt mernetik separuh buah itulah, lnng
mernbatalkan (merusak) akad iml beli tersebut, sebab lahan tanah

itu adalah miliknSn, dimana dia tidak mungkin memisah-misah

bagian separuh dengan syarat memetiknya, karena bagian separuh

tidak diketahui kadamya kecuali dengan dilakukan pembagian.
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Jikalau dia membeli semua lahan tanah dengan separuh
tanaman yang tumbuh di lahan tanah tersebut, maka akad jual beli
itu batal. Al Mutawalli telah menyampaikan pendapat tersebut
dalam At-Tatimmah.

Kemutlakan awal munculnya masalah tersebut berhubungan
dengan tidak bolehnya jual beli separuh tanaman milik bersama
(tanpa ditentukan bagiannya) yang mencakup separuh tanaman
tersebut.

Jika dia menjual semua tanaman bersama-sama dengan
separuh lahan tanah, Al Mutawalli dalam At-Tatimmah berkata:
Jual beli itu tidak boleh dilakukan. Karena separuh yang juga

statusnya sebagai obyek jual beli bersama-sama dengan lahan
tanah itu, tidak boleh ada syarat memetiknya. Sedang separuh
yang juga statusnya sebagai obyek jual beli tanpa lahan tanah,
harus menyertakan syarat memetiknya, sedang syarat memetik
dalam bagian separuh tidak mungkin dapat dilakukan. waltahu
a'lam.

Jika penjual mengecualikan separuh buah kurma yang tidak
pemah dilakukan proses penyerbukan, maka jawabannya telah
dikemukakan dalam pokok bahasannya.

Cabang, Aku pemah melihat dalam Al Mutharahaalkarya
hnu Al Qaththan, bahwa apabila seseorang menjual separuh
tanaman tanpa ditentukan bagiannya (umum) bersamaan dengan
semua lahan tanah, maka jual beli itu hukumryn sah (boleh

dilakukan). Sedang iika dia menjualnya bersamaan dengan
sebagian lahan tanah atau tanpa lahan tanah tersebut, maka jual
beli itu tidak diperbolehkan. Namun menurutku (As-Subki),

keterangan itu tidak jelas apa maksudnya. Mungkin ifu kesalahan
dalam penulisan.
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Cabangr Dalam menggadaikan buah kurma dan

menghibahkannya sebelum matang, ada perbedaan pendapat

ulama. Insya Allah akan disampaikan dalam pembahasannya, jika

Allah memberikan kemudahan menjelaskannya.

Cabang, Ahmad bin Bisyr mengoment ati nashAs5rSyafi'i

lNashshihli,, pembelian separuh buah secara iazzaf fiumlahnya

belum diketahui) tidak masalah, Ahmad berkata: Ada kemungkinan

pembelian itu terjadi setelah buah itu matang-

Cabang' Buah semangka lBiththikhl memiliki sejumlah

kasus yang berhubungan dengan jual belinya.

Kasus pertama: Seseorang meniualnya bersamaan dengan

lahan tanahnya, sehingga tidak membufuhkan syarat memetik.

l-ahan tanah itu statusnya sarna seperti pohon.

Kasus kedua: Tangkai buah semangka dijual secara

terpisah. Sekelompok ulama [rak, Al Imam Haramain dan ulama

lainnya berkata: Jual beli itu boleh dilakukan, dimana tidak ada

hajat mendesak unhrk mencantumkan syarat memetik, sebab fidak

ditakutkan terjadinya pembauran hak milik. Kemudian buah png
sudah ada tetap menjadi milik penjual, sedang buah yang muncul

belakangan menjadi milik pembeli.

s Dhamirkata ganti) ketiga tunggal dalam kata "Nashshihl'kembali ke nash

Asy-Syafi',i dalam Al (Jmm atau A1 Imla '. Ahmad bin Bisyr adalah hnu Amir AI

Marwarudzi Al Qadhi Abu Harnid.
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hnu Ar-Rif'ah berkata: Mereka tidak menjawabnya sesuai
pendapat hasil takhrij atas perbedaan pendapat apabila pohon
kurma telah mengeluarkan mayang setelah jual beli, dimana
sebagian buahnya telah dilakukan proses penyerbukan ketika jual
beli, alasannya karena tanaman semangka itu dihifung sekali
berbuah, sedangkan pohon kurma ifu mengeluarkan buah berkali-
kali.

Apabila ditakutkan terjadi pembauran kedua buah tersebut,
maka harus dicanfumkan syarat memetiknya. Apabila syarat
memetik itu telah disebutkan, lalu tidak pemah terjadi
kesepakatan, sampai akhimya terjadi pembauran tersebut, maka
dalam jawaban masalah ini, ada dua riwayat pendapat ulama
madzhab Asy-syafi'i, yang insya Allah akan kami sebutkan dalam
kasus yang mirip dengan kasus tersebut.

Jikalau seseomng menjual tangkai tanaman semangka
sebelum keluamya buah, maka dia harus mencanfumkan syarat
memetik atau mencabutnya, seperti daun tanaman yang masih
hijau. Apabila penjual mensyaratkannya, kemudian disepakati
unfuk dibiarkan sampai keluar buah semangka tersebut, maka
buah itu menjadi milik pembeli.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Mengenai bolehnya jual beli tersebut
masih perlu dikaji ulang. Karena buah semangka semacam ifu
tidak dapat diambil manfaatnya seperti pengambilan manfaat yang
menjadi tujuan (maksud) mengadakan jualbeli tersebut.

Kasus ketiga: Seseorang menjual buah semangka
bersamaan dengan tangkainp yang terpisah dari lahan tanah.
Menurut pendapat yang telah disampaikan oleh Al eadhi Abu
Ath-Thayyib dan kelompok ulama Irak lainnya, jual beri tersebut
sah (boleh dilakukan).
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Al Imam Haramain, Al Ghazali dan Al Mutawalli berkata:

Hanrs ada syarat memetik, karena buah semangka bersamaan

dengan tangkainya diperkirakan akan diterpa kerusakan (ahbat

bencana atau hama). Berbeda dengan pohon kurma bersama-sama

dengan buahnYa.

Ibnu fu-Rif'ah menyebutkan argumen ini hasil kajian ilmu

fikih Al Imam Haramain sendiri, sedangkan pendapat lrang

diriwayatkan ldai nashAsy-Syafi'i) adalah sebaliknya'

Al lmam Haramain, dalam mencefuskan hukum tersebut

berpegang pada pemahamannya terhadap pemyataan kelompok

orang dari kalangan ulama lrak. fu-Rafi'i menjelaskan bahwa

pemyataan Al Imam Haramain ihr merupakan pendapat hasil

bkhnj. Karena dia berkata, Jawaban yang telah kami sampaikan

dengan menukil pendapat yang berbeda seputar jual beli tangkai

saja apabila tidak ditakutkan terjadi pembauran, maka fldak perlu

mencanhrmkan sYarat memetik-

Jadi, perlu diketahui bahwa pernyataan AsySyirazi

dengan memakai huruf waawtt " wa ladzaalikd' (dan demikian

juga dengan jual beli tanaman bersama-sama dengan lahan tanah

hukumnya boleh).

Pendapat Pertama: Pendapat yang telah disampaikan Ar-

Raf i ini bersifat terbatas, adakalanya dikatakan jual beli itu boleh

dalam kedtra masalah tersebut, atau dikatakan jual beli itu tidak

boleh dalam kedua masalah tersebut. Pendapat pertama ini lebih

mendekati pemyataan kelompok ulama lrak-

Pendapat Kedua, Hukum yang dikehendaki pemyataan Al

Qadhi Husain, Al Faurani dan Al Imam Haramain, harus

dibedakan antara jual beli tangkai saja dengan jual beli tangkai
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bersama-sama dengan buah semangka, dimana fu-Rafi'i
menyatakan sah dalam kasus pertama, dan tidak sah dalam kasus
kedua.

Bagaimanapun argumen lang diperkirakan, pendapat yang
shahih adalah jawaban hasil pemahaman dari pemyataan
kelompok ulama lrak, yaifu menyatakan sahnya jual beli se@ra
mutlak dalam kedua kasus tersebut. Di dalam pemyataan Asy
Syafi'i yang dimuat dalam Al Mukhbshar ada nash yang dapat
dijadikan pegangan dalam hal tersebut (sahnya jual beli secara
mutlak dalam kedua kasus tersebut).

Kasus keempat: Seseorang hanya menjual buah
semangkanya saja tanpa tangkainya. Jika jual beli buah semangka
itu sebelum terlihat matang, maka jual beli itu tidak sah (tidak
boleh dilakukan).

Apabila seluruhnya atau sebagiannya telah terlihat matang,
maka unfuk mengetahui jaunban yang sebenamya perlu dianalisa,
-jika buah yang lain ditakutkan keluar-, maka harus dicantumkan
s5rarat memetiknya.

Apabila telah disyaratkan memetiknya, namun buah itu
tidak pemah dipetik, maka dalam membatalkan akad jual beli itu
ada dua pendapat Asy-S3nfi'i (Qaulaanli, gang insya Allah
pendapat yang serupa dengan kedua pendapat tersebut akan
disampaikan.

Ibnu Ar-Rifah berkata: Masalah itu bisa dijawab: Jawaban
kasus tersebut sudah jelas sesuai dengan argunen kami:
Pembauran tersebut jika terjadi, maka itu membatalkan jual beli.
Apabila kita mengatakan: Pembauran tersebut tidak membatalkan
jual beli, maka jual beli dalam kasus ini sah.
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Perbedaan antara pembauran dengan diperkirakan

mengalami kerusakan adalah, nilai harta kekayaan ihr hilang dalam

kasus jual beli disertai keharusan memetik buah tersebut, seperti

indikasi yang telah disampaikan oleh hadits tersebut, namun tidak

demikian dalam kasus pembauran ini.

Apabila buah yang lain tidak ditakutkan keluar, maka jual

beli itu boleh tanpa disertai syarat memetiknya. Terong, sejenis

buah mentimun (oyong), Ah,lrr dan buah sejenis lainnya, sama

seperti buah semangka dalam sejumlah kasus jual beli yang telah

disebutkan . Wallahu a'lam.

Ary-Syirazi *x berkata: Apabila buah atau

tanaman tersebut telah layak dikonsumsi, maka jual beli

tersebut hukumnya boleh disertai dengan syarat
memetiknya, sesuai dengan hadits Ibnu Umar 6
tersebut.

Argumen lain yang dipakai untuk memperkuat

bolehnya jual beli tersebut adalah, apabila iual beli buah

sebelum layak dikonsumsi itu boleh dengan syarat

memetiknya, maka terlebih dengan iual beli buah

setelah layak dikonsumsi (tampak terlihat matang)

dengan disertai syarat memetiknya-

Jual beli buah-buahan yang telah layak

dikonsumsi itu boleh secara mutlak (baik disertai syarat

memetik ataupun tidak), sesuai dengan hadits yang

telah diriwayatkan tersebut.

Argumen lain yang dipakai untuk memperkuat

bolehnya jual beli tersebut adalah, buah-buahan yang

telah layak dikonsumsi itu aman dari kerusakan (akibat
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bencana atau serangan hama), sehingga jual beli buah
semacarn ini hukumnya boleh secara mutlak, seperti
jual beli barang berharga lainnya.

Jual beli buah-buahan yang telah layak
dikonsumsi itu boleh dengan disertai syarat
membiarkannya sampai waktunya memetik, sesuai
dengan hadits lrang telah diriwa3latkan tersebut.

Argumen lain yang dipakai unfuk memperkuat
bolehnya jual beli tersebut adalah, jual beli buah-buahan
yang bersifat muflak ifu menuntut supaya buah ifu tetap
dibiarkan sampai waktunya dipetik.

Apabila seseorang menentukan g;arat supa!/a
tetap membiarkan buah tersebut, maka tenhrqn dia
telah menenfukan q;arat supalra melaksanakan perkara

lrang menjadi funfutan kemuflakan jual beli tersebut.
Sehingga jual beli tersebut hukumnya boleh.

Penjelasan:

Bagian yang keempat dari sejumlah bagian yang telah

dikemukakan. Apabila kamu menghendaki, kami bisa mengatakan:

Bagian kedua adalah seseorang menjual buah-buahan tersebut

setelah matang fla1nk dikonsumsi), jual beli itu boleh se@ra

mutlak.

Ulama madzhab kami juga telah merincinya, dengan

mernpertimbangkan aspek sSrarat pemetikan (SSarthul qaill'lt,

membiarkan buah sampai waktunya dipetik Vabqitnhl dan shighat
jual beli yang bersifat mutlak (Ithlad, menjadi tiga kasus, karena

sejumlah hukum ditenhrkan dengan mempertimbangkan ketiga

aspek tersebut.
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Kasus pertama: Seseorang menjualnya dengan syarat

memetiknya, jual beli ini boleh menurut ijma' ulama. Di antara

ulama yang menyatakan ijma' dalam kasus jual beli ini adalah Al

Mawardi.

landasan hukumnya adalah, adakalanya makna implisit

(Mafhuml dari hadits hnu umar dan hadits-hadits lain yang sempa,

menyimpan larangan jual beli buah sebelum matang. Karena

makna implisit dari gha5nh (huruf hattaa; sampai) memberi

kepastian bolehnya jual beli buah tersebut ketika telah matang,

menurut ulama yang beragumentasi memakai makna implisit

tersebut.

Dimana adakalanya karena hilangnya fakta yang memberi

kepastian adanya larangan haram tersebut. Sehingga jual beli itu

kembali ke hukum asalnya yaitr kehalalan jual beli, menurut ulama

yang tidak berargumentasi memakai makna implisit tersebut-

Landasan hukum ini perlu mendapatkan dukungan- Karena

berpegang pada makna implisit tersebut dalam memberikan

kepastian hukum ketiga, kasus tersebut masih ada pembahasan

lain ditinjau dari segi apakah makna implisit itu mengandung arti

umum atau tidak?

Komentator kitab Al Burhan tentang ushul fikih berkata:

Apabila makna implisit ifu dibuat sandaran untuk menemukan

sejumlah pemahaman dalam pengkhususan suatu hal, maka

makna implisit itu tidak bersifat umum. Sedang apabila makna

implisit itu diiadikan sandaran unfuk menemukan hal tersebut

ditinjau dari segi redaksinya, maka makna implisit ih-r bersifat

umum.

Kaidah yang pertama dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i, tetapi

kami telah mengemukakan dari Asy-Syafi'i keterangan yang

menuntut sebaliknya dari yang pertama. Apabila keterangan yang
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telah kami kemukakan dari AsySyafi'i itu benar flebih kuat), maka
penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh AsySyirazi dalam

memposisikan hadits tersebut sebagai landasan hukum kedua

kasus jual beli tersebut, maka hukum yang berlaku adalah hukum
yang mengikuti madzhabnya. Tidak perlu lagi diperkuat dengan

dalil asli yang telah disebutkan dan qiSns yang telah disebutkan
oleh AsySyirazi d* 5nifu menyamakannya dengan buah sebelum

matang. Pembahasan seputar jual beli dengan syarat memetiknya
sebelum matang telah dikemukakan. Wallahu a'lan.

Di dalam kasus ini ada pembahasan, apakah ketika
pemetikan itu menjadi syarat yang dipertimbangkan dalam akad

iual beli tersebut, lantas wajib memenuhinya? Hal ini telah

diuraikan dalam pembahasan jual beli buah sebelum matang,

bahura syarat tersebut wajib dipenuhi.

Jika mereka berdua sepakat membiarkannya, maka
kesepakatan itu boleh (tdak merusak akad). Demikian juga Asy
Syirazi menyebutkan hal ini dalam Al Muhadzdza6 dengan metode
yang lebih utama.

Al Imam Haramain berkata: Tidak diragukan lagi bahwa

hukum ini, yaitu bolehnya jual beli dengan syarat memetik setelah

matang, dapat diberlakukan dalam kasus pembelian pohon dengan
syarat memotongnya mulai dari pangkal tumbuhnya pohon

tersebut. Pembelian bangunan juga demikian.

Kasus kedua: Seseorang menjualnya dengan shighat jual
beli yang bersifat mutlak. Jual beli ini juga sah tanpa adanya khilaf
ulama, sesuai dengan hadits tersebut. Penjelasan mengenai hadits
tersebut sebagai landasan hukum telah diuraikan. Darimana hal ini
juga berdasarkan qipsyang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.
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Asy-Syafi'i l$a dan ulama 'madzhab kami berkata: Dalam

kasus jual beli ini pembeli boleh membiarkannya sampai waktunya

memanen. Abu Hanifah r$, berkata: Pembeli wajib memetiknya

seketika itu juga sesuai dengan hukum asalnya dalam masalah

bahwa shighat akad yang mutlak menuntut agar dilakukan

pemetikan.

Sedangkan shighatakad yang mutlak, menurut kami hal itu

menunhrt agar dibiarkan sampai waktunya memanen (Tabqiwhl

berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dan juga sabda Nabi $
tentang jual beli buah sebelum matang, ,i'fit j[i! Ar 'r; t\ Uli
t-i i" €6 '#U 'i "Apa pendapafrnu, jika Altah Ta'ala

menahan buah tersebut (tidak matang), lalu dengan alasan apa

salah s@rang di antara kamu mengambil harta milik saudaranya?."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Argumentasi ini

menunjukkan bahwa jual beli buah dengan shighal yang mutlak

menetapkan agar membiarkannya sampai waktunya panen. Sebab

jikalau wajib memetiknya seketika itu juga, maka buah itu tidak

akan pernah diperkirakan diterpa bencana dan kerusakan'

Ulama madzhab Hanafi berkata: Jual beli dengan shighat

mutlak ini sama seperti sqseorang yang berkata: "Aku menjual

barang ini kepadamu dengan harga seribu," tanpa menjelaskan

dirham dan tidak (pula) dinar. sedang harganya menurut adat

kebiasaan yang berlaku adalah seribu dirham. Jadi adat kebiasaan

itu memberi kepastian bahwa pihak yang berakad tidak

mernbelinya dengan harga seribu dinar, di samping itu akad jual

beli tersebut batal.

Ulama madzhab kami menjawab: Di dalam adat kebiasaan

itu, ada orang yang mengeluarkan kata seribu secara mutlak
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karena berpegangan pada adat kebiasaan tersebut lang dia dapat
dikategorikan bagi orang yang Udak mengetahui harganya.

Sedangkan orang yang membeli buah tersebut, dimana dia
tidak pemah menjelaskan s5arat Ifua '(membiarkan buah sampai
waktunya dipetik) dan dia berharap agar dibiarkan sampai
waktunya dipetik, dia tidak dikategorikan sebagai orang Sang tidak
mengetahui bencana dan kerusakan dan tidak pula dianggap orrng
yang ceroboh dengan mernbiarkannln (tidak memetikqfl.

Kasus ketiga: Seseorang menjualqa dengan qnrat
tabqitnh (membiarkannya sampai urakhrnya panen). Menurut kami
(ulama madzhab AsyS5rafi'i), jual beli tersebut sah (boleh
dilakukan). Demikian pula Muhammad bin Al Hasan, Malik,
Ahmad dan Daud berpendapat demikian.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf *g berkata: Jtral beli tersebut
tidak sah. Karena berpegang pada argumen bahwa slnrat ifu
bertentangan dengan funfutan akad jual beli ini yang khusus
menghendaki adanya bbqigh tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, hal ini tidak sah berdasarkan
masalah apabila seseoftmg membeli sebuah rumah, dan penjual
memiliki sejumlah barang yang tersimpan di dalamnya, maka
penjual harus memindahkannya ke tempat lain sesuai dengan adat

Sang berlaku (adat yang berlaku secam berkesinambungan dalam
jualbeli buah-buahan itu dibiarkan sampai uraktunp dipetik).

AsySyirazi dan ularna madzhab lrami dalam menetapkan
hukum tersebut, dengan berpegangan pada hadits dan rnakna
implisit dalam hadits tersebut. Penjelasan mengenai hal tersebut
telah diumikan.
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sedangkan Abu Hanifah menolak makna implisit (Malhuml

ifu sebagai landasan hukum. Sekalipun sebagian ulama yang

menolak makna implisit sebagai landasan hukum ifu mengakui

malhurn tersebut. Dimana mereka juga berpegang pada qiyas

sebagai landasan hukum yang dibangun berdasarkan tuntutan adat

kebiasaan yang menghendaki syarat tabqiyah tersebut. Wallahu

a'lam.

Cabang, Asy-Syirazi secara mutlak mengatakan bahwa

apabila buah itu telah layak dikonsumsi (matang), maka jual belinya

boleh. Maksud pemyataannya tersebut adalah, bahwa larangan jual

beli yang diadakan sebelum buah layak dikonsumsi (matang) itu

hilang. Sehingga jual beli dengan disertai sejumlah syarat yang

telah disebutkan dalam pembahasannya masing-masing itu boleh.

Jadi, jual beli jelai boleh karena dapat dilihat dalam

bulimya. Demikian juga seluruh jenis buah yang telah keluar

buahnya, seperti apel, misymisy, buah persik dan jambu kelufuk

(Kummatsrl). Atau tanaman yang bilinya telah tampak terlihat di

luar kulit kelopak, seperti biji buah ielai (tanaman yang bijinya

seperti jagung yang dapat dimakan atau perhiasan) dan jagung'

Demikian juga biji tanaman yang terhrtup dengan selapis

kulit, dan keuhrhan bfi buah tersebut akan tetap terlindungi ketika

dibiarkan bersama kulit tersebut, seperti buah delima, terong dan

padi, sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi dalam jenis

tanaman ini.

Adapun biji tanaman yang dilapisi kulit yang terlindungi

(ketrhrhannya) dengan selain kulit tersebut, seperti buah kapuk

kapas, biji bijan (wijen; sesamQ dan kacang Adas, atau ada dua

lapisan kulit, kacang tanah lFustu$, bili pohon Bunduq dan buah
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pala, dan adakalanya seperti kacang (Baqilal, buah ketapang yang

masih muda, maka jual belinya tidak boleh.

Asy-Syirazi telah menyebutkan jual beli kacang (Baqildl dan
jual beli gandum yang masih tefuungkus bulimya dalam bab jual

beli yang dilarang, yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar
(obyek akadnya tidak diketahui), tidak ada kebuhrhan yang

mendesak, yang membuat kami harus untuk mengulangi
penjelasannya kembali. Wallahu a'lam.

Kesimpulan redaksi pemyataan Asy-Syirazi yang telah

kufunjukkan dengan pemyataanku yaitu larangan yang semula

diberlakukan itu hilang karena buah sudah layak dikonsumsi
(matang), merupakan jawaban atas ulama yang konba, dimana

mereka berpegang pada makna implisit hadits tersebut (Mafhum).

Sekalipun kami mengatakan: Makna implisit tersebut memiliki arti
umurn, karena faktor tersebut (sudah layak dikonsumsi)

memberikan kepastian hilangnya larangan tersebut.

Adapun hilangnya larangan karena faktor yang lain, tidak

pemah hilang. Seperti sabda Nabi $, g e ;4e 'Vti I li
" Ingat, hendaknya wanita hamil jangan disefubuhi, sampai dia
melahirkan," jadi apabila wanita hamil itu telah melahirkan, maka

larangan karena faktor nasab hilang, dimana larangan tersebut

masih ada karena faktor adanya kotoran yang menj[ikan sampai

dia mandi besar.

Cabang, AI Qadhi Husain berkata: Jual beli tanaman

secara terpisah apabila masih berupa biji benih, tidak sah menurut
pendapat yang shahih. Apabila jual beli itu berupa tangkai yang

masih hijau yang dipotong-potong untuk pakan temak (Qashiil,

maka jual beli itu diperbolehkan dengan disertai syarat
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memotongnya. Atau sesudah bijinya rnengeras, baik telah nampak

(jadi buah) seperti biji gandum, biji jarisy, dan jewawut, atau

tertutup bulir dalam daun kelopak, maka ada dua pendapat yang

berhubungan dengan jual beli yang obyek akadnya tidak bisa

dilihat (Bai' al gha'id.

Apabila seseorang menjual lahan tanah bersama-sama

dengan tanaman, -apabila masih hijau-, jual beli kedua obyek

akad itu sah. Atau biji-bijinya sudah nampak mengeras, juga sah-

Atau jual beli yang bijinya tertr.rtupi kulit (udak bisa dilihat), -Jika

kami membatalkan jual beli dalam obyek akad yang tidak bisa

dilihat lal gha 'r4 ketika dijual terpisah-, maka jual beli tanaman

dalam kasus ini tidak sah. sedang dalam jual beli lahan tanah

tersebut, ada pendapat Asy-Syafi'i seputar pemisahan akad.

Apabila kita mengatakan jual beli lahan tanah ini sah, namun kita

memberlakukan khiyar melihat, maka dalam kasus jual beli

tersebut ada pendapat yang menggabungkan antara dua jawaban

hukum yang berbeda-

Cabang, Tebu yang keutuhannya tetap terlindungi ketika

tertuhrpi kulitnya, sama seperti buah pala yang terlindung lapisan

kulihya, yaihr dalam lapisan kulit yang paling dalam. Al Mawardi

secara tegas mengatakan jual beli tebu itu boleh dilakukan selama

manisnya tebu itu telah nampak. hnu Ar-Rif'ah berkata: Jika jual

beli tebu yang terlindungi lapisan kulit itu tidak boleh, maka tidak

boleh pula menjualnya ketika telah layak dikonsumsi (nampak

matang) dan dibiarkan sampai wakfunya menebang'

Cabang: Buah pohon rami apabila sudah nampak, hnu

Ar-Rif'ah berkata: Hal yang nampak adalah, bahwa jual belinya

diperbolehkan, karena bagian buah yang dijadikan bahan baku
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kain rami adalah sesuafu yang nampak serta dapat dilihat, sedang

seratrya yang halus dalam bagian dalam buah tersebut sama

seperti biji kurma dan pohon sejenis lainnya. Namun serat buah
rami ini sekilas mata memandang tidak dapat dibedakan, berbeda
dengan kurma dan bilinya. Wallahu alam.

Cabang, Tanaman Baqul (ienis tumbuhan yang di ujung-
ujung tampak terlihat daun-daun kecil yang hijau yang keluar
hanya pada musim semi), apabila dijual bersama-sama dengan
tangkainya, Al Ghazali berkata: Tidak disyaratkan memetiknya,
karena diperkirakan tidak akan diterpa kerusakan (akibat bencana
atau hama).

Penulis At Tahdzib berkata: Jual beli Qatt(1enis tumbuhan
Kuraats (Qirthl yang aromanya kurang sedap mirip bawang putih)

dan Tanaman Baqul yemg masih ditanam dalam tanah tanpa
menjual lahan tanah, hukumnya tidak boleh kecuali dengan syarat
menggali atau memotongnya. Baik dia termasuk jenis tanaman
yang dipanen berulang-ulang atau tidak dipanen kecuali hanya
sekali.

Hanya saja apabila dia menjual tanaman yang bisa dipanen
berulang-ulang dengan s5rarat memotongnya, dia tdak boleh
menggalinya, sebab pembeli tidak memiliki tangkainya. Sedang

tanaman yang hanya sekali panen, maka dia boleh menggalinya.

Al Qadhi Husain berkata: Apabila seseorang menjual
tangkai tumbuhan Kwnats (@rtlt (yang aromanya kurang sedap

mirip baurang putih) bersama-sama dengan dawr Kurrafs, maka
akad jual beli tersebut sah. Dimana dia diperintahkan untuk
menggalinya.
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Apabila seseorang menjual akar-akar tumbuhan tersebut

tanpa tangkai Kurrats, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Dimana akad tersebut merupakan bentuk jual beli yang obyek

akadnya tidak bisa dilihat lBai' al gha'iA'

Jika seseorang menjual lahan tanah yang dihrmbuhi

tanaman Kurraats atau Ruthabah, maka tangkai tanamannya

termasuk dalam akad jual beli tersebut, sama seperti batang

pohonnya. Sedangkan da,n tanaman tersebut yang sudah

nampak, tidak termasuk dalam akad jual beli tersebut, penjual

diminta agar memanennya seketika ihr juga. Demikian juga bambu

Persia dan tanaman yang pemotongannya dilakukan berulang-

ulang, ketenfuan hukumnya sama seperti ketentuan hukum yang

berlaku dalam tanaman Kuraats-

Menurut pendapat Al Ghazali, terkait perbedaan antara

tanaman baqul dimana dia berkata: ndak boleh menjualnya

berikut tangkai tanamannya kecuali tanpa syarat memetiknya,

dengan tanaman semangka, dimana dia berkata: Tidak boleh

menjualnya bersama-satna dengan tangkai tanamannya kecuali

dengan syarat memetiknya, sebab tangkai tanaman semangka

yang nampak itu merupakan tangkai yang akan berbuah berulang-

ulang, berbeda dengan akar-akamya yang tidak terlihat. Karena ihr

ketika tangkai yang tampak ifu dipotong, maka tidak akan tumbuh

tangkai penggantinYa.

Jika demikian, maka kenrsakan itu diperkirakan akan

menerpa tangkai yang telah nampak ihr, sama seperti kerusakan

yang diperkirakan akan menerpa buah semangka ihr sendiri. Oleh

karena ihr, tangkai tanaman semangka itu lebih diutamakan bebas

dari pemotongan, dibiarkan merambat, dan sejenisnya' satna

seperti yang dianjurkan dalam buah semangka. Oleh karena ifu,

ketenfuan hukum keduanYa sama.
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Namun tidak demikian halnya dengan tangkai tanaman
Baqul dan sejenisnya yang tumbuh kembali penggantinya setelah
dipotong, karena tangkai itu masih tetap fumbuh dalam tanah,
dimana juga tidak ditakutkan tertimpa kerusakan seperti kerusakan
yang ditakutkan menerpa tangkai tanaman semangka. Waltahu
a'lam.

Apabila tanaman Baqul dijual tanpa tangkainya, Al Ghazali
berkata: Jual beli ifu menunjukkan wajib memetiknya, maksudnya
karena adat kebiasaan yang berlaku menunfut demikian, dimana
tidak perlu lagi mencanfumkan syarat memetiknya. Berbeda
dengan tanaman yang masih muda. Karena adat yang berlaku
dalam tanaman yang masih muda adalah dibiarkan sampai
wakfunya dipetik, iika tidak, maka dia harus mencantumkan syarat
memetiknya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat menyamakan
hukum tanaman Baqultersebut. Dan juga menentang pendapat Al
Ghazali, yang menyatakan bahwa syarat memetik dalam tanaman
Baqulyang dijual tanpa tangkainla itu bukanlah syarat yang wajib.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Hukum yang lebih kuat
kemiripannya dengan faktor yang membangunnya adalah, apabila
tanaman Baqul ihr belum sampai pada tahap kondisi dimana
tanaman Baqul itu dipetik, maka jual belinya tidak boleh kecuali
dengan syarat memetiknya, sedang apabila telah sampai pada
tahap tersebut, maka jual beli tanaman Baqul semacam itu boleh.
Demikian pemyataan Al Ghazali ditafsirkan. Dimana kesimpuran
yang nampak dari nash AsySyafi'i dalam Al Umm juga

menegaskan demikian.

Cabang, Apabila seseorang menjual buah sesudah layak
dikonsumsi (matang) bersamaan dengan pohonnya, dan tanaman

138 ll et Uoj*u'SyarahAt Muhadzdzab



sesudah bijinya mengeras bersamaan dengan lahan tanahnya,

maka untrk mendapatkan jawaban yang sebenamya perlu

dianalisa; Apabila buah itu merupakan obyek jual beli yang

nampak, atau tanaman seperti jelai, jagung dan tanaman sejenis

lainnya, serta kapuk kapas apabila semuanya sudah nampak'

maka jual belinya diperbolehkan. Karena obyek akad jual beli

tersebut merupakan obyek akad jual beli yang bisa dilihat dengan

jelas.

Apabila buah ihr merupakan obyek jual beli yang tidak

nampak, seperti buah pala, buah ketapang, dan buah kelapa yang

masih terbungkus kulitnya dan iuga apabila biji tanaman ihr

merupakan obyek yang tidak nampak, seperti biji gandum, kacang

kedelai dan kacang Himmash. maka jika kami mengatakan: Boleh

menjualnya secara terpisah, maka boleh pula menjualnya

bersamaan dengan pohon dan lahan tanahnya'

Sedang jika kami mengatakan: Tidak boleh, maka jual beli

buah dan tanaman ihr tidak sah (tidak diperbolehkan), karena buah

dan tanaman ihr merupakan obyek jual beli yang tidak diketahui

bentqknya serta mempakan obyek jual beli itu sendiri (bukan

pelengkap).

Lantas apakah jual beli pohon dan lahan tanah itu sah?

Jawaban atas hal ini, disusun berdasarkan dua pendapat Asy

Syafi'i seputar pemisahan akad lual beli tersebut. Jika kami

mengatakan: Akad jual beli itu tidak bisa dipisah-pisah, atau bisa

dipisah-pisah tetapi jual beli itu boleh dengan porsi harga tertentu,

maka jual beli pohon dan lahan tanah ihr batal'

Sedangkan jika kita mengatakan: Jual beli itu boleh dengan

menghitung harga seluruhnya, maka jual beli pohon dan lahan

tanah ihr sah, pembeli berhak khisnrantara menguasai obyek jual

beli ifu dengan membayar semua harganya atau

Al Majmu'syarah,ql Muhadzdzab ll 7gg



mengembalikannya serta meminta kembali uang pembayaran yang
telah diserahkan. Penjelasan ini telah diuraikan seluruhnya dalam
pembahasan jual beli tanaman yang bersumber dari pemyataan Al
Mawardi.

Cabang' Seputar berbagai madzhab ulama. Malik dan
Ahmad sepakat dengan kami bahwa jual beli buah dengan syarat
membiarkannya sampai waktunya dipetik (Tabqiyah) setelah layak
dikonsumsi (matang) hukumnya diperbolehkan. Abu Hanifah
berkata: Hal itu Udak boleh dilakukan. Dia berargumentasi untuk
mendukung pendapatnya tersebut bahwa jual beli ifu adalah jual

beli dan ijarah yang tidak diketahui (kapan waktunya berakhir),
sehingga mirip dengan menyertakan syarat membiarkan perkakas
rumah di dalam rumah (yang d[ual). Menurut pendapat kami:
Pohon tersebut tidak disewakan dan juga tidak ada uang sewa
pohon, berbeda dengan rumah.

Asy-Syirazi e berkata: Buduurui ash-shalah
(nampak matang) dalam konteks buah-buahan tersebut

adalah buah-buahan itu sudah layak
dikonsumsi.

Jika berupa kurma Ruthab, ciri-cirinSn adalah
Ruthab sudah berwama merah atau kuning. Jika berupa
anggur hitam, ciri-cirinya anggur telah terlihat berair,
uamanya bening serta bulat (yntamauruahal. Jika
bempa anggur putih, ciri-cirinya teksfumya sudah
lentur dan manis. Jika bempa tanaman, ciri-cirinya
tanaman itu bijinya telah mengeras (gmsytaddal-
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Jika berupa buah semangka, ciri-cirinya

semangka telah nampak matang, iika bempa buah

sejenis mentimun, ciri-cirinya buah mentimun telah

tampak besar-besar, sekirErnya sudah dapat dipetik dan

dikonsumsi.

sumber hukum yang menerangkan hal tersebut

adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh Anas r&,

bahwa Nabi S, ,;, /t €.' Ct "rtx- ;b'-At F. * g
',f:i ;- A;At fi \:1\ -Melarang jual beli biji tanaman

sampai mengeras, iud beli buah anggur sampai

warnanya jelas-jelas hitam, dan buah (kurma) sampai

buahryTa nampak telah berubah warna merah atau

kuning."

Jabir rg meriwayatkan, bahwa Nabi $, i. f "e'# e a:rilt "Melarang iual beli buah itu sampai buah

itu dapat diciciPi (Tuth'ama)-"

Penielasan:

Hadits Anas di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas,

bahwa larangan jual beli buah ihr sampai buahnya nampak telah

berubah wama merah atau kunins{tfuzhitnl. Dalam riwa5rat lainnya

disebutkan dengan redaksi, "buah kurma."

At-Tirmidzi juga meriwalntkan hadits Anas, terkait larangan

jual beli anggur itu sampai wamanya jelas-ielas hitam unswaddd,

dan (larangan) jual beli bili tanaman sampai mengeras- At-Tirmidzi

berkata: Hadits ini hasan gharib, tidak diketahui hadits tersebut

marfu'keanali dari hadits Hamad bin Salamah'
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Al Baihaqi juga telah meriwayatkan semua hadits di atas
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-syirazi. Akan tetapi
dia lebih dahulu menyebutkan buah kurma daripada biji tanaman
dan anggur.

Hadits Jabir di atas, telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim &,, dengan redaksi, "(Melarang) jual beti buah itu sampai
lalak (enak) dikonsumsi (Yathiiba)."

Ada juga riwayat Al Bukhari dan Muslim, dimana redaksi
haditsnya milik Al Bukhari is, " (Melarang) buah itu dijual sampai
buah ifu berubah wama merah, kuning dan la5ak dikonsumsi
(tusyqaha).." Ditanyakan: Apa makna tusyqahil Beliau
menafsirkan: " Tahmaarra wa tashfaarra wa w'kalu minhaa" (buah
ifu berubah warna merah, kuning dan layak dikonsums).

Ada juga riwayat lain yang redaksinya mirik Muslim, " (Nabi
melarang) jual beli buah itu sampai buah itu dapat dicicipi
(Tuth'ima)." seperti redaksi yang telah disebutkan oleh Asy-sytazi.

Apabila kamu hendak mengelompokkan hadits Jabir yang
dimuat dalam kitab tersebut ke dalam kategori hadits yang
menunjukkan pengertian secara mutlak, maka sampaikanlah:
riwayat Muslim.

Pemyataan Asy-Syirazi, ,, yatamawwaha,,, hnu Abi Ashrun
berkata: Terlihat bemir yang manis rasanya, wamanya
serta bulat (Yaduuru fiihaa al maa.u al hulunt wa
launuhaal.

bening

5nshfuu

Pemyataan AsySyrrazi: ,, yasytadda,, maksudnya adalah
kens dan kuat(Snshlubu wa traqew). penjelasan kata tersebut telah
diuraikan.

Sabda Nabi$: "Hattaa yuth,ima. _dengan yaa. yang
terbaca dhammah dan huruf Ain yang terbaca kasrah-, bisa juga
dibaca " Yuthbma" -dengan huruf Ain yang terbaca fathah-. Ibnu
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Al Badri telah mengoreksinya: Redaksi yang membacanya dengan

fathah pada huruf Taa' d3y;t Ain, redaksi tersebut salah, dia

berkata: maknanya adalah sampai buah itu berubah menjadi

makanan yang dapat dicicipi (hattaa yashiira tha'man)- Menumt

sebuah pendapat, maknanya adalah sampai buah itu tiba waktr"rnya

dicicipi.

Telah diriwayatkan dalam Ash'shahih, yaitu hadits Ibnu

Umar, bahwa Nabi S, * '',*i't^'i ti' F' 9' C ,t{
,jal-,,Melanng jual beli kurma sarnpai nampak (Yazhuwa) dan

(melarang iuat beti) bulir sampai biiinW bmpak keluar'" Tidak ada

pertentangan antara hadits ini dan hadits Anas yang telah

dikemukakan, bahwa beliau melarang jual beli biji tanaman sampai

mengeras serta kuat, karena waktu mengerasnya biji tanaman ih't

adalah waktu mulai tampaknya biji terebut'

Hukum:

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata

,, Buduttfl,yi ash-shalaah." Diriwayatkan dari hnu umar, bahwa

" Buduwwi ash-shalaati' dalam konteks buah dengan munanlnya

bintang Kartika (TsuraSyal. Keterangan tersebut telah diuraikan

dalam pembahasan hadits dari hnu Umar'

Diceritakan dari Atha' dan segolongan ulama, bahwa
,,Buduwwi ash-shalaalf' adalah dengan ditemukannya buah l,ang

layak dikonsumsi sedikit atau banyak dalam buah tersebut. Ibnu Al

Mgn&ir berkata: Kami telah meriwalntkan keterangan tersebut

dari hnu Umar dan hnu Abbas-
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Diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa "Buduwwi ash-
shalaah" ciri-cirinya adalah dengan semakin kuatrnya buah ifu dan
mengeras.

Menurutku (An-Nawawi), definisi tersebut bukanlah
perbedaan pendapat sebenamya, yang kembali kepada maksud
(kesimpulan) tertenfu. Ibnu Umar misalnya dia secara mutlak
mengatakan "Munculnya bintang Kartika (Tsura5tyal," itu semata-
mata karena menurut mereka munculnya bintang Kartika
(Tsura5rya) merupakan waktu enaknya buah tersebut unfuk
dikonsumsi yang umum terjadi pada wakfu tersebut.

Sehingga perbedaan redaksi dari para ulama itu tidak
semestinya dijadikan pegangan unfuk menetapkan adanya
perbedaan pendapat.

Madzhab kami (madzhab Asy-Syafi'i) menyatakan bahwa
"Buduwwi ash-shalaah itu kembali ke soal berubahnya
karakteristik pada buah tersebut. Dimana perubahan karaktersitik
pada buah ifu berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan jenisnya,
dimana " Buduwnai ash-shalaah" itu sesuai dengan karakteristiknya
yang berbeda-beda kembali ke satu maksud (kesimpulan) tertentu
yang menggabungkan antara kedua perbedaan tersebut, yaifu
layak dikonsumsi (ThaWibul aHt1.

Dalam kesimpulan makna yang menggabungkan antara
kedua perbedaan itu 0ayak dikonsumsi) ditemukan tiuk temu
antara kedua hadits yang telah disebutkan oleh Asy-syirazi. Karena
hadits Anas lebih mempertimbangkan aspek Isytidaad (mengeras)
dalam konteks biji tanaman, dan Iswidaad (perubahan wama
menjadi benar-benar hitam) dalam konteks buah anggur, serta
aspek ketampakan fiadi buah) dalam konteks buah kurma.

sedang hadits Jabir menerangkan agar mempertimbangkan
aspek makanan yang dapat dicicipi (tha'mun) dalam konteks buah,
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dimana kata buah ifu sendiri mencakup anggur dan buah jenis

Iainnya, sehingga harus mempertimbangkan aspek Iswidaad dan

aspek sempa lainnya, karena Iswidaad adalah wakfunya mencicipi

buah tersebut, bukan karena benfuknya yang sudah berwama

hitam. Karena ifu, Nabi dalam hadits tersebut bersabda: " Hattaa

tathiiba" (Sampai buah itu layak dikonsumsi)'

Ulama madzhab kami berkata: Tidak benar membatasi

Buduou,ui ash-shalaah dengan ditandai munculnya bintang Kartika

(bintang hrjuh). Karena di antara sejumlah negeri ada yang tingkat

layak dikonsumsinya buah itu mundur atau maju'

Bahkan di suatu negeri terkadang tingkat kelayakan

dikonsumsinya buah itu terjadi lebih cepat dalam semusim, karena

kondisi cuacanya yang sangat panas dan berlangsung lama,

dimana di negeri yang lain tingkat kelayakan dikonsumsinya buah

itu mundur, karena kondisi cuacanya yang sangat dingin dan

berlangsung lama.

Sementara munculnya bintang Kartika (Tsurayyal waktunya

tidak ada perbedaan, karena bintang Kartika itu muncul setelah

dua puluh delapan hari dari bulan Basyan{'

Ulama madzhab kami berkata: Demikian juga,

mempertimbangkan Buduuwi ashh-shalaahdengan dapat dimakan

(Akl1 bda&ah benar, karena buah kurma bisa dimakan dalam

kondisi berupa mayang dan kurma muda selama masih berwama

hijau (Bathl. Buah anggur bisa dimakan dalam kondisi anggur

mentah lHishraml dan itu semua tidak layak (enak) untuk dimakan-

6 Basyans, diawali dengan huruf .Baa' dan Syiin yang terbaca fathah,

setelahnya berupa huruf /Vuun dan Slln Srang terbaca sukun, adalah bulan di antara

bulan-bulan suku Qibthi, yaitu bulan yang sangat menenhrkan dan sangat tepat

dalam setahun bagi sejumlah kawasan Mesir untuk memulai bercocok tanam,

membuat tempat tinggal (Manaaktl dan mengganti jenis tanaman. (Al Muthi'i)'
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Sedangkan mempertimbangkannya dengan aspek kuabrya
buah tersebut (tidak lembek), juga tidak benar, karena aspek
kuatnya buah itu sebelum buah itu layak dikonsumsi, apabila buah
itu sudah layak dikonsumsi, maka buah itu tekstumya justru malah
lunak dan masak.

Asy-Syafi'i rg telah mengungkapkan keragaman kondisi
layak dikonsumsi (Buduwwi ash-shalaah) dalam berbagai jenis

buah-buahan, melalui pemyataannya: Buah Semangka (Khirbiz)

memiliki tingkat kematangan seperti matangnya kurma Ruthab,
apabila seseorang telah melihat kondisi ifu ditemukan dalam buah
semangka tersebut, maka jual beli semangkanya (Khirbi)7 itu halal
(diperbolehkan).

Sedangkan Mentimun bisa dimakan dalam kodisi kecil-kecil
serta enak rasanya, jadi kondisi layak dikonsumsinya adalah
besamya telah sampai pada tahap maksimal atau sebagiannya

telah besar-besar.

Abu Bakar bin Daud menolak pemyataan Asy-S5afi'i
dengan argumennya yang menyatakan, bahwa ada kemungkinan
Asy-Syafi'i bemiat memberitahu kami bahwa dia menyukai buah
mentimun itu, jadi hal tersebut tidak mengandung pelajaran

apapun, atau dia hendak memberitahu kami tentang berbagai
perkara ynng dapat diketahui dengan panca indra, sebenamya
tidak perlu memberitahu orang lain mengenai hal tersebut, karena
mereka sudah pasti mengetahuinya.

Ulama madzhab kami menjawab: Dengan argumen, bahwa
tujuan Asy-Syafi'i mengungkapkan pemyataan ini adalah untuk

7 Khirbiz, diawali dengan Klna' yang terbaca kasrah, Raa' yang tertaca
sukun dan fua' yang tertaca kasrah, yaitu buah semangka lBiththffi, yarht
bahasa Arab yang fasih, menurut sebuah riwayat, kata tersebut merupakan bahasa
Persia. (Al Muthi'i).
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membedakan antara buah yang rasanya sejak awal kemunculannya

telah berbeda dengan buah ketika sudah tiba waktunya dipetik'

Mentimun berbeda dengan jenis buah tersebut. Karena

mentimun sejak awal kemunculannya dan bentuknya masih kecil-

kecil rasanya sama seperti rasa ketika benhrknya telah besar.

Berbeda dengan jenis buah lainnya, karena ketika awal pertama

kali muncul rasanya asam atau pahit, kemudian berubah jadi

manis.

Ulama madzhab kami tidak pemah menyebutkan batasan

Buduoytvi ash-shalaah dengan pengertian tertentu, tetapi mereka

membuat batasannya secara beragam, sebagaimana tuntutan yang

dikehendaki pemyataan AsySyafi'i.

Al Mawardi berkata: Secara garis besar buah-buahan ifu

ada delapan kategori:

Kategori Pertama: Buah yang Buduwwi Ash-Shalaalrnya

ditandai dengan perubahan wama. Buduwwi Ash-Shalaah yang

ditemukan dalam pohon kurma ditandai dengan wama sangat

merah dan sangat kuning, dalam tanaman anggur ditandai dengan

wama merah, hitam atau kuning, dan wama putih. Adapun buah-

buahan yang berubah wama, di antaranya ada yang Buduwwi Ash-

Shalaabnya ditandai dengan wama kuning contohnya seperti

Msyntisy dan ada yang ditandai dengan walna putih contohnya

apel.

Menurutku (As-Subki): Buduwwi Ash-shalaah yang ditandai

dengan perubahan wama itu diletakkan dalam konteks buah png

berubah wama ketika ditemukan dengan wama yang berbeda

dengan wama sebelumnYa.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyrb membuat batasan Buduwwi

,Ash-Shataah tersendiri untuk jenis buah apel yang berwama hijau
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ketika dalam benfuknya sudah mencapai tahap maksimum, sama
seperti ketika benfuknya masih kecil-kecil. Dia berkata: Buduwwi
Ash-shalaah dalam buah apel jenis ini ditandai dengan rasanya
yang sudah enak dikonsumsi dan manis. Demikian juga Asy-
syaikh Abu Hamid membuat batasan Buduornui Ash-shalaah
tersendiri untuk anggur putih. Batasan Buduwwi Ash-shalaahyang
telah mereka sampaikan ifu pendapat baru yang berbeda dengan
pendapat sebelumnya.

Kategori Kedua: Tanaman yang Buduwwi Ash-shalaabnya
ditandai dengan perubahan rasa. Di antaranya buah yang
Buduunai Ash-shalaabnya ditandai dengan rasa manis, contohnya
seperti tebu (Qashb as-sukafi, dan ada yang Buduoqai Ash-
shalaalrnya ditandai dengan rasa asam, contohnya seperti buah
delima. Jadi, apabila rasa pahit berganti rasa asam atau manis,
maka buah delima telah mencapai tahap Buduwwi Ash-shalaah
(layak dikonsumsi; matang).

Kategori Ketiga: Tanaman buah yang Buduutwi Ash-
shalaabnya ditandai dengan kemasakan buah tersebut, contohnya
seperti buah tin dan semangka. Jadi, apabila teksfumya sudah
mulai lentur, maka buah itu telah mencapai tahap Buduou,ui Ash-
Shalaah.

Inilah kesimpulan yang terkandung dalam pemgntaan
ulama selain Al Mawardi, yaifu (Buduwwi Ash-shalaal>nyal
ditandai dengan baunya lang wangi, ...8(perubahan wama) atau
rasanya yang manis.

8 Demikian redaksi yang dltemukan dalam naskah asli, mungkin ketiga istilah
yang diungkapkan itu menjelaskan pada kami susunan yang utuh seperti berikut
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Ketiga istilah itu maknanya hampir sama, karena ketiga hal

tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan. Penulis At-

Tatimmah berkata ketika dia membahas soal buah semangka:

Mentimun dan terong, ketenfuan hukumnya sama seperti

ketentuan hukum yang diberlakukan dalam buah semangka,

kecuali dalam sahr hal, yaitu Buduwwi Ash-Shalaah dalam kedua

jenis buah tersebut bukan ditandai bentuknya sudah besar-besar

dan mencapai tahap maksimum, karena kedua jenis buah tersebut

tidak dimakan dalam kondisi semacam itu.

Tetapi Buduwwi Ash-Shalaabnya sampai menjadi ukuran

tertentr.r yang mana dalam kondisi tersebut buah itu sudah

mencapai tahap maksimum untuk diambil (dimakan) menutut Urf

dan adat yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, apabila

dalam sejumlah akad itu ditemukan sebuah saja yang telah

mencapai ukuran tersebut, maka ulnaran ihrlah merupakan waktu

dimana jual beli buah tersebut hukumnya mubah'

Kategori Keempat: Tanaman yarg Buduwwi Ash-shalaab

nya ditandai dengan semakin kuat dan mengeras. Contohnya

seperti biji tanaman gandum dan jelai. Jadi, apabila bijinya telah

tampak kuat dan mengeras, maka buah ifu sudah mencapai tahap

Buduwwi Ash-Shalaah.

Kategori Kelima: Tanaman yang Buduwwi Ash-shakal>nya

ditandai dengan batangnya yang paniang dan daunn5n yang

rindang 0ebat). Contohnya seperti pohon Ulf (pohon dari Yaman

ini, "lnilah kesimpulan yang terkandung dalam pemyataan ulama selain Al

Mawardi, yalni (Buduonwi Ash-shataabnyal ditandai dengan baunya yang wangi,

perubahan wama atau rasanla yang manis, .--". (Al Muthi'i)'
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yang daunnya seperti pohon anggur), Baqul dan bambu. Apabila
ketinggian dan kelebatan daunnya telah mencapai tahap yang
maksimum unhrk dipotong, maka buah ifu sudah mencapai tahap
Buduoq,vi Ash-Shalaah. Inilah pemyataan Al Mawardi.

Pada akhir pembahasan ini kami akan menyebutkan sebuah
cabang masalah dari Al Imam Haramain seputar earth dan jenis
tanaman Baqul lainnya yang searti dengan earth, yang berbeda
dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Al Mawardi
tersebut.

Pembagian jenis buah-buahan dengan batasan Buduunui
Ash-Shalaah yang beragam, yang telah disampaikan oleh Al
Mawardi itu lebih tepat untuk dijadikan pegangan. Hal ini sesuai
dengan argumen yang akan kami sebutkan.

Nash Asy-Syafi'i menerangkan pembagian yang telah
disampaikan oleh Al Mawardi. Al Mawardi, dalam menetapkan
hukum bolehnya jual beli tanaman jenis Baqul apabila telah
mencapai tahap Buduwwi Ash-shalaah tanpa syarat memetiknya,
mengikuti Ash-Shaimuri.

hnu Ar-Rif'ah mengomentari keterangan dari Al Mawardi
ifu sambil mengemukakan alasan: Bahwa bambu apabila
ketinggiannya telah mencapai tahap maksimum ifu, menurut adat
kebiasaan tidak akan dibiarkan, bahkan kebiasaan yang berlaku
adalah menebangnya, sehingga bambu ifu dinilai sudah cukup
dengan kondisi semacam itu (tidak perlu ada tahap Buduuaai Ash-
shalaahl, sebagaimana dianggap cukupnya kondisi Buduwwi Ash-
shalaah itu ketika ada syarat Tabqitnh dalam masalah buah,
karena tidak ada ...9.

9 Kosong dalam naskah asli. Mungkin kata png digugurkan adalah "syarat,
dampak kenrgian atau Buduutri Ash-Slnlaah". (Al Muthi,i).
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Alasan yang dikemukakan ini memberi kepastian hukum

bahwa penebangan bambu itu hukumnya wajib, syamt

penebangan ifu tidak dicantumkan karena menganggap cukup

dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam soal bambu tersebut-

Al Mawardi berkata: Faedah adanya pembatasan itu adalah

kalau sebagian tanaman bambu ifu sudah mencapai tahap

maksimun ini, boleh menjual semuanya tanpa syarat

menebangnya, dimana pembeli berhak membiarkan sisanya

sampai waktunya bambu itu ditebang.

Kategori Keenam: Tanaman buah yang Buduwwi shalaab

nya ditandai dengan tekshrmya yang besar, contohnya seperti

mentimun, oyong dan terong.

Kategori Kehrjuh: Pohon yang Buduunui Ash-shalaal'rnya

ditandai dengan terbelahnya kelopak buah tersebut. Contohnya

seperti kapuk kapas dan buah pala. Jadi, apabila buah kapuk

kapas telah terbelah, dan lapisan kulit luar telah hilang dari buah

pala yang dapat dikonsumsi, maka kapuk kapas dan buah pala ihr

sudah mencapai tahap Buduunai Ash-Shalaah'

Maksud pemyataan Al Mawardi ini adalah, jika sebagiannya

telah terbelah, maka boleh menjual yang sudah terbelah dan yang

belum terbelah, baik jika akad jual beli keduanya itu digabungkan

ataupun tidak. Seperti keterangan yang telah diuraikan'

Maksudnya, bukanlah boleh menjualnya sebelum terbelah

dengan syarat memetiknya, karena pemetikan ifu tidak mungkin

dilakukan pada sebaran buah tersebut. Pemyataan itu lebih tepat

hanya unfuk menunjukkan makna yang pertama'
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Kategori Kedelapan: Tanaman bunga yang Buduovwi
shalaabnya ditandai dengan mekar dan berkembang. contohnya
seperti bunga Mawar dan bunga Teratai (Nailufal. Apabila
kuncrrpnya telah mekar dan berkembang, maka bunga itu sudah
mencapai tahap Buduwwi Ash-Shalaah.

Daun pohon Tut, Buduotttui Shalaalrnya ditandai dengan
berubah jadi seperti ceker bebek. Demikian Atha' dan An-Nakha,i
berpendapat- Ringkasnya, definisi yang menggabungkan makna
Buduwwi Ash-shalaah itu adalah seluruh buah atau sebagian buah
telah mencapai ambang batas minimal kesempumaan kondisinya
(bentuknya).

Demikian pemyataan Al Mawardi, kecuali sisipan pendapat
dari ulama selain Al Mawardi yang telah kami sampaikan.
Pendapat yang telah dia kutip untuk menjawab soal daun pohon
rul sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan oleh penulis
At-Tahdzib.

Karena dia berkata: Sesungguhnya jual beli daun pohon
besaran (firshad, pohon yang daunnya dapat dijadikan obat dan
sering pula unfuk makanan ulat sutra; Morus alba) sebelum
benfuknya mencapai tahap maksimum tidak boleh kecuali dengan
syarat memetiknya. Demikian pula pendapat Al eadhi Husain.

Oleh karena ifu, Ar-Rafi'i berpendapat, bahwa kondisi yang
menjadi patokan Buduoqai Ash-shalaahdalam berbagai perkara ini
ditandai dengan berubahnp perkara tersebut menjadi sifat tertentu
lnng umumnya akan dicari, karena sejumlah perkara tersebut
menlnndang sifat ifu.

sebuah patokan yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i ini
hampir mirip dengan patokan png telah disampaikan oleh Al
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Mawardi. Namun, standar atau patokan yang dikemukakan Ar-

Rafi'i itu lebih mengakomodir semuanya daripada patokan yang

dikemukakan Al Mawardi. Karena kesempumaan (al kamal

dengan arti yang disebutkan dalam bab Riba, tidak sama dengan

makna yang dikehendaki dalam konteks ini-

Namun redaksi yang diungkapkan Al Mawardi, "Mencapai

ambang batas minimal kesempumaan benfuknya" lebih bagus

daripada redaksi Ar-Rafi'i. Karena terkadang sifat yang menjadi

tujuan (maksud) mengadakan akad ihr adalah kondisi (bentuk) yang

sudah mencapai tahap maksimum atau kondisi tengah-tengah,

sedang Buduwwi Ash-shalaart tidak dipertimbangkan kecuali awal

dari kondisi maksimum tersebut.

Sehingga redaksi ini perlu ditambahkan ke dalam

pemyataan Ar-Rafi'i, agar patokan Buduwwi Ash-Shalaah int

menjadi sangat jelas. Sekalipun menurut pendapat shahih ulama

Madzhab Asy-syafi'i adalah tanpa redaksi Ar-Rafi'i. Karena redaksi

Al Mawardi itu sudah mewakili redaksi Ar-Rafi'i tersebut-

Ar-Ruyani telah menceritakan dari Al Qadhi Abu Hamid,

bahwa dia dalam Jami' miliknya berkata: Ada sebuah riwayat yang

menyatakan bahwa daun Tut itur dijual ketika telah keluar dari daun

kelopaknya, dimana dengan keluamya dari daun kelopak itu, daun

Tut telah mencapai tahap Budutvr,rti Ash-Shalaah. Kemudian dia

mengutip pendapat Atha' dan An-Nakha'i yang telah

dikemukakan. Wallahu a'lam.
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Berdasarkan penjelasan yang telah aku (As-Subki) sebutkan,
kamu dapat mengambil kesimpulan yang jelas bahwa pemyataan
As5r-Syirazi " Buduwwi Ash-shalaah dalam konteks buah-buahan
adalah layak dikonsumsi," tidak mencakup semua macam
Buduwwi Ash-shalaah. Karena dalam pemyataannya, dia tidak
pemah menyebutkan soal daun Firshad(pohon pacar merah).

Pernyataan Asy-Syafi'i g dalam Al {lmm menjelaskan
secara lugas dan tegas tentang ungkapan Buduwwi Ash-shalaah
dalam pohon pacar, pohon kapuk kapas, dan bambu, yang
kesimpulan redaksinya sama seperti yang dia sampaikan dalam
soal oyong (sejenis mentimun) dan sejenisnya.

Jadi, harus disimpulkan bahwa maksud yang
dikehendakinya adalah permulaan mengkonsumsi yang sudah
berlaku menurut adat.

Apabila ada pendapat lain yang menyatakan: Buah kurma
muda sebelum berubah menjadi kurma Ruthabyang manis rasanya
(Busr), secara adat tidak dikonsumsi sejak pertama kali dia berubah
menjadi sangat merah atau sangat kuning, bahkan
mengkonsumsinya difunda sampai tahap maksimum.

Di samping ifu, Buduo+nui Ash-Shalaah dalam konteks
kurma Busr ini adalah berubahnya wama menjadi sangat merah
atau sangat kuning, seperti ditegaskan oleh hadits tersebut dan
nasrl Asy-Syafi'i.

Al Imam Haramain menjawab: Antara Buduwwi Ash-
Shalaah, matang, dan tibanya masa pemetikan ada tenggang
waktu masing-masing dua bulan. Maksudnya, karena alasan itulah
tidak disyaratkan harus sampai ambang batas maksimal yang
diharapkan dalam soal layak dikonsumsi.
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Jawaban yang tepat adalah pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Imam Haramain, akan tetapi hal ini

memunculkan pertanyaan lanjutan, lantas apa yang menetapkan

adan5ra perbedaan antara buah oyong (sejenis mentimun) dan

buah-buahan yang lain? Dia menjawab: Tidak ada perbedaan-

Karena hhw (nampak menjadi buah) ihr waktunya ketika orang-

orang memulai mengkonsumsinya dan terkadang ditunda sampai

matang sempuma.

Demikian juga jawaban dalam soal oyong (sejenis

mentimun), karena oyong yang masih kecil (pentil) masanla

berlangsung sangat cepat, tetapi dalam mengkonsumsinya se@ril

umum difunda (sampai kondisi maksimum). Sedangkan oyong

png kondisi pentilnya telah men@pai tahap maksimum, fidak

sengaja dikonsumsi kecuali konsumsi yang secara kebefulan

menyimpang dari kebiasaan.

Jadi, kesimpulannla Buduowri Ash-Shakah ifu

dikembalikan pada soal layak dikonsumsi dan adat kebiasaan yang

berlaku dalam mengkonsumsinln.

Tanda-tanda Buduwwi Ash-Shalaah dalam berbagai perkara

yang megalami perubahan wama adalah berubahnya wama

kondisinya sampai mulai matang, sedangkan dalam perkara Snng

tidak mengalami perubahan wama, adalah dengan tekshrmln yang

keras dan berubah mejadi manis.

Jadi, Al Imam Haramain telah menjelaskan, bahwa sesuafu

yang biasanya tidak dikonsumsi sama sekali, menumt adat, seperti

oyong (sejenis mentimun) ketka kondisinya lang kecil telah

mencapai tahap maksimum, maka belum mencapai tahap

Buduwwi Ash-shalaah. sedang sesatu yang biasa dikonsumsi
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menurut adat, maka dia telah mencapai tahap Buduoq,vi Ash-
Shalaah.

Memakan sesuafu ifu menurut adat ada beberapa tahapan;
tahap permulaan, pertengahan dan penghabisan (terakhir).
Tahapan yang dipertimbangkan adalah tahap permulaan, yaifu
tahapan yang ditemukan dalam kurma Busr, tidak ditemukan
dalam buah oyong yang masih kecil(pentil).

Asy-Syirazi mengelompokkan tanaman oyqng (sejenis
mentimun) itu ke dalam golongan buah, didukung oleh firman

Allah ra'ala: -e241 i';ik- ij;t7-,''A -6L.r# ;, iJL
" Makanlah dari buahn5n (SanS bermacam-maam itu) bik dia
berbuah, dan tunaikanlah hakryn di hari memetik hasiln5n (dengan
disdekahkan kepada fakir miskin/' (Qs. AlAn,am t6l: 141).

semua keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi
sudah sangat jelas maksudnya, yaifu terkait keterangan yang telah
aku (As-Subki) sebutkan, kecuali pemyataannya:',sesungguhnya
Buduovwi Ash-shalaah anggur hitam ciri-cirinya adalah anggur
telah terlihat berair, wamanya bening serha bulat (5ntamawumha)."

Keterangan yang telah aku (As-Subki) uraikan, yaitu
pemyataan Al Mawardi, dimana keterangan itu juga dapat
ditemukan dalam pemyataan Asy-syaikh Abu Hamid dan Al eadhi
Abu Ath-Tha!ryib, bahwa Buduwwi Ash-shalaah dalam konteks
anggur hitam, ciri-cirinya adalah telah berubahngra warrn menjadi
hitam pekat.

Sedang dalam pernyataan Al Mawardi, bahwa Buduuuti
,Ash-shakah dalam konteks pohon anggur ditandai dengan ciri-
cirinya anggur telah terlihat berair, wamanla bening serta bulat
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Untamawwaha) sampai berwarna merah atau hitam. Wallahu

a'lam.

Pemyataan Asy-Syirazi *B terkait buah oyong (sejenis

mentimun): "sekiranya layak dipetik dan dimakan," pemyataan ini

mengingatkan bahwa kemungkinan dapat dikonsumsi dalam

konteks jenis mentimun ini sebelum Budur,ywi Ash-Shalaah- Tetapi

tidak dipetik unhrk sengaja dimakan menurut adat kebiasaannya'

Yang juga termasuk kategori oyong (sejenis mentimun) adalah

khiyar danTerong, sebagaimana telah ditegaskan oleh Ar-Ruyani.

Dia berkatat (Buduwwi Ash-shalaah) dalam konteks buah

delima ditandai dengan rasa asam atau manis dan hilangnya rasa

pahit, sedang dalam konteks bunga mawar ditandai dengan mekar

dan berkembang.

Cabang, Apabila seseorang menjual daun Firshad [tut)
bersama-sama dengan dahannya, -jika daunnya telah mencapai

tahap maksimum- iual beli ini sah dilakukan tanpa syarat

memetiknya. Kemudian jika letak dahan yang dipotong itu

kadamya dapat diketahui, maka jual beli itu juga diperbolehkan.

Jika tidak demikian, misalnya daun firshad itu harus dibiarkan di

atas pohon selama setahun atau lebih, maka jual beli ihr Udak

boleh dilakukan selama dia tidak menjelaskan letak dahan yang

dipotong dan tidak memberitahukan ciri-ciri letak dahan yang

dipotong.

Demikian juga, apabila seseorang hanya menjual daun-daun

tersebut (tanpa dahan-dahannya) sebelum mencapai tahap

maksimum dengan syarat memetiknya, akan tetapi dahan-dahan

itu tidak boleh dipotong bersama-sama dengan daun tersebut, jual
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beli ini juga tidak boleh dilakukan. Al eadhi Husain telah
menyampaikan keterangan tersebut.

Cabang' Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami berkata:
Apabila buah oyong (sejenis mentimun) dan semangka yang telah
berkembang dan telah layak dikonsumsi (Buduuaui Ash-shalaahl,
maka tidak boleh menjual sebagian yang belum menjadi buah,
karena statusnya itu sebagai pelengkap buah yang sudah ada.
Dimana dia wajib memisahkan akad jual beli buah tersebut.

Malik berkata: Boleh menjual sebagian yang belum menjadi
buah (masih pentil; bentuknya belum sempurna, karena statusnya
sebagai pelengkap buah yang berbenfuk sempuma, sebab buah
yang baru keluar akan berbaur, sehingga keadaan darurat tersebut
menunfut unfuk menjualnya sebelum benfuk buah ifu sempuma
dan sebagai pelengkap buah yang telah sempuma bentuknya.
Dimana keadaan darurat tersebut merupakan tunfutan unfuk
menghindari sesuafu yang dilarang.

Sebagian ulama madzhab kami berkata: Metode unfuk
membuat tidak terjadinya pembauran itu adarah dengan cara;
Membeli pohon ini bersama-sama dengan buahnya. Atau juga
membeli pohon tanpa dengan buahnya, dengan syarat
memetiknya, dimana dia menyewa tanah dari penjual selama safu
atau dua tahun, sehingga dia tidak memiliki hak yang menunfutnya
agar memetik buah yang baru muncul keluar (pentil; bentuknya
belum sempurna) tersebut.

Cabang, Asy-$nfi'i 49 berkata: Tidak boleh
mengecualikan buah tersebut dengan ukuran Mud. Ulama
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ma&hab kami mengelompokkan pengecualian dalam jual beli ini

menjadi empat bagian:

Kelompok pertama, pengecualian itu dapat diketahui

jumlahn5n, dimana obyek jual beli setelah pengecualian itu dapat

diketahui jumlahnya. Pengecualian ini ada dua jenis: Pengecualian

tanpa ditenfukan obyeknya (umum), dan pengecualian yang

dibatasi obyeknya.

Pengecualian yang dibatasi contohnya, seperti ucapan

seorang penjual: "Aku menjual kepadamu buah kebun ini kecuali

buah pohon kurma ifu yaitu sepuluh persen yang telah

ditentukan." Jual beli dengan pengecualian ini boleh dilakukan

menurut kesepakatan ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Sedang pengecualian tanpa ditentukan obyeknya (umum)

contohnya seperti ucapan seorang penjual: "Aku menjual

kepadamu buah kebun ini kecuali seperempatnya," jual beli

dengan pengecualian ini juga sah, dan obyek jual beli jumlahnya

tigaperempat yang belum ditentukan hak kepemilikannya (umum).

Al Auza'i berkata: Jual beli semacam ini batal, karena jual

beli ifu merupakan jual beli dengan syarat adanya kontrak

kemitraan (Syirkahl.

Kelompok kedua, pengecualian itu tidak diketahui jumlahya

dan obyek jual beli setelah adanya pengecualian tersebut pun tidak

diketahui jumlahnya. Jual beli dengan pengectralian ini ada dua

jenis: Pengecualian tanpa ditentukan obyeknya dan pengecualian

yang ditenhrkan (dibatasi) obyeknya-

Pengecualian yang obyekn5ra tidak ditentukan contohnya

seperti ucapan seorang penjual: "Aku menjual kepadamu buah

kebun ini kecuali buah yang menjadi makanan pokok, yang cukup
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setahun bagiku atau (kecuali) buah yang menjadi makanan pokok
anak-anakku," jual beli ini batal (tidak dapat dilakukan) menurut
kesepakatan ulama madzhab Asy-Syafi'i.

sedangkan keterangan yang membolehkan jual beli
tersebut, yaitu yang datangnya dari lbnu umar, diletakkan dalam
konteks, bahwa obyek jual beli itu jumlahnya dapat diketahui.

Adapun pengecualian yang obyeknya ditentukan batasnya,
contohnya seperti jual beli buah kecuali sepuluh persen pohon
kurma dari buah tersebut, tanpa menenfukan buahnya, jual beli
dengan pengecualian semacam ini batal.

Malik **,, berkata: Apabila buah yang dikecualikan itu
jumlahnya kira-kira sepertiga dari buah tersebut, maka jika kurang
dari sepertiga, jual beli dengan pengecualian tersebut boleh
dilakukan dan dia juga berhak memiliki sepuluh persen pohon
kurma yang tengah-tengah.

Kelompok ketiga, pengecualian itu jumlahnya dapat
diketahui, sedangkan obyek jual beli setelah adanya pengecualian
itu, kadamya tidak diketahui- contohnya seperti ucapan seorang
penjual: "Aku menjual buah ini kepadamu kecuali safu sha'dan
buah tersebut," maka jual beli dengan pengecualian ini batal. Malik
berkata: Boleh.

Kelompok keempat, pengecualian itu jumlahnya tidak
diketahui, sedang obyek jual beli jumlahnya diketahui. contohnya
seperti ucapan seorang penjual: 'Aku menjual kepadamu serafus
sha' dan buah ini dan sisanya tetap menjadi milikku." Maka, jika
kedua pihak 5rang ada mengetahui bahwa buah itu ada serafus sia,
lebih, maka jual beli itu boleh dilakukan, namun buah itu harus
ditimbang. Dimana jual beli itu batal, jika buah itu tidak dapat
ditimbang.
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Tidak boleh menaksir lkharslltjumlah buah tersebut, karena

jual beli melalui prosedur penaksiran itu tidak boleh dilakukan.

sebab penaksiran adalah model penghitungan dengan kira-kira

dan terkaan (tidak pasti).

Penghitungan dengan metode kira-kira hanya boleh bagi

hak orang-orang miskin. Karena hak pada orang miskin itu

sifatnya adalah tolong-menolong. Menurutku (As-Subki): Pendapat

yang shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i tentang jual beli Ana5ma

(Jualbeli kurma Ruthabyang masih di pohon dengan kurma Tamr

yang sudah ada di tanah dengan ditaksir), bahwa hal itu tidak

hanya berkaitan dengan hak orang-orang miskin- Wallahu a'larn-

Apabila mereka tidak mengetahui bahwa buah tersebut ada

serahrs sia i maka jual beli itu batal, karena obyek jual beli Snng

ada, tidak diketahui jumlahnya. Apabila sesudah itu buah

ditimbang, lalu totalnya ada seratus sha'lebih, maka jual beli itu

tidak boleh dilakukan setelah jual beli sebelumnya fasid-

Al Mawardi dan ulama ma&hab kami yang lain telah

menyebutkan pendapat hukum tersebut dengan menyebutkan

cabang masalah yang ada, namun mereka tidak menyebutkan

secara komprehenshif bagian-bagian ini, seperti penjelasan Asy-

Syafi'i yang menyeluruh. Wallahu a'lam.

Cabangt Apabila seseorang menjual buah di perkebunan

dengan harga empat ribu dirham kecuali sebagian buah yang

harganya ditentukan seribu dirham, Asy-Syafi'i dan ulama

madzhab kami berkata: Pengecualian itu sah, karena buah yang

harganya ditantukan seribu itu adalah jumlahnya seperempat dari

buah yang ada.
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Apabila seseorang berkata: "Kecuali sebagian buah yang
ditaksir seribu dengan harga jual hari ini, maka hal ini tidak sah,
sebab pengecualian itu tidak diketahui jumlahnya dari total buah
yang ada. Demikian Al Qadhi Abu Ath-Thayyib merinci masalah
ini, dimana pengecualian obyek jual beli itu tidak jelas.

Al Mawardi dalam masalah tersebut berkata: Apabila
pengecualian itu dengan harga buah yang dia jual, maka
pengecualian ifu sah. Apabila pengecualian itu dengan harga pada
hari dimana dia menjualnya, maka hal itu tidak boleh. Maksud
yang dikehendaki AI Mawardi sama seperti yang diungkapkan Al
Qadhi Abu Ath-Thayyib, namun pemyataan Al eadhi Abu Ath-
Thayyib lebih konkret dan lebih baik.

Cabang, Apabila seseorang berkata: ,,Aku 
membeli

darimu kain ini dengan sejumlah mata uang dirham ini kecuali lima
dirham," maka jual beli dengan pengecualian ini tidak boleh. Ar-
Ruyani telah menyampaikan rincian pendapat ini.

Jika seseorang berkata: "Aku menjual satu eafiz (kira-kira
enambelas kilogram) dari tumpukan buah ini kecuali satu
Makuukan," jual beli ini diperbolehkan, karena ukuran keduanya
dapat diketahui. Ar-Ruyani telah menyampaikan rincian tersebut.

Cabangr Apabila seseorang berkata: "Aku menjual buah
kurma ini kepadamu kecuali kelompok kurma Ma qttty (kurma
mentah; Hishmn)," jika pembeli dapat melihat kelompok kurma
Ma'qiliy yang dikecualikan tersebut, maka jual beli tersebut sah,
namun jika mereka tidak mengetahui kadar jumlahnya, maka jual
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beli itu fasid (rusak)- Ar Mawardi terah menyampaikan rincian
tersebut.

cabangr Apabira seseorang menjuar seekor kambing dan
dia mengecualikan sejumrah kakinya, Asy-Syafi,i daram bab sharf
fiual beli mata uang) berkata: Tidak boreh dirakukan. Demikian juga
apabila dia berkata: "Kecuali kepala dan kedua kaki depannya.,,

Tidak ada perbedaan, apakah juar beri itu diadakan oreh
seorang musafir atau orang yang bertempat tinggar menetap, atau
kedua pihak yang mengadakan akad adaluh o.ung_orang yang
bertempat tinggal menetap atau musafir. Inilah pendapat Abu
Hanifah. Malik berkata seputar hak musafir, Jual beli itu sah. Al
Qadhi Abu Ath-Thayyib terah menyampaikan rincian tersebut.

cabangr Apabira seseorang menjuar kapuk kapas dan dia
mengecualikan bijinya, biji simsim dan mengecuarikan ampasnya,
atau (menjual) seekor kambing dan dia mengecualikan kulitnya,
maka jual beli dalam seluruh obyek jual beli ini batal. Al Mawardi
telah menyampaikan rincian ini.

Cabang, Apabila buah dijual, dimana di dalamnSra
mengandung kadar kewajiban zakat yang disebutkan dalam
-..10(selumlah bab zakat), tetapi daram pembahasan jual beli ini
hanya akan disebutkan masalah yang rerevan dengan konteks juar
beli ini.

l0 Kosong dalam naskah asri, yang hihng: sejumrah bab zakat. (ArMuthr,i).
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Yaifu apabila seseorang berkata' "Aku menjual buah ini
kepadamu kecuali kadar kev,rajiban zakat," jual beli itu boleh

dengan syarat, menurut kami dia harus menyebutkan kadar

zakatnya, apakah sepuluh atau lima persen?

Malik berkata: Cukup dengan mengetahui kadar zakat

menumt s9pra' tanpa harus menyebutkan kadar zakat yang

sehamsnya dikeluarkan. Ulama madzhab kami menolak hal

tersebut, karena jika dia hendak menunaikan zakat dari selain buah

tersebut, dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama

madzhab AsySyafi'i (wajhaani)

Pertama, boleh. Karena pembeli dapat menggantikan poisi
penjual.

Kdua, Tidak boleh. Karena stafus dirinya sarna seperti

wakil. Sehingga apabila pembeli menghabiskan buah tersebut

berupa kurma Ruthab, dalam menunfutnya unfuk mengeluarkan

kerr.rajiban zakat tersebut, ada dua pendapat ularna ma&hab Asy-

Syafi'i,

Pertama: Sepuluh persen berupa kurma Tamr, menurut
pendapat yang menyatakan boleh memaksanya untuk membayar

zakat selain dari buah tersebut, sehingga status katajiban zakat itu
sebagai pengganti sepuluh persen dari buah kurma Ruthab
tersebut berupa Tamr-

Ke.duar Dia dituntut membayar sepuluh persen harga

berupa kurma Ruthab, menunrt pendapat yang menyatakan tidak
boleh membayar zakat selain dari kurma Ruthabtersebut.

Berdasarkan pendapat ini, jika sepuluh persen harga kurma
Ruthab itu berkurang dari sepuluh persen harga kurma Tamr,

maka dalam soal menunfut penjual membayar kekurangan antara
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kedua harga tersebut, ada dua jawaban pendapat hasil takhij dan

masalah; apakah kewajiban zakat ihr dalam bentuk tanggungan

atau dengan memperhitungkan barang yang wajib dizakati itu

sendiri?

Berdasarkan pendapat yang pertama; pembeli boleh

menunfut kekurangan harga tersebut. Sedang berdasarkan

pendapat kedua; pembeli tidak berhak menuntut penjual

mengembalikan kekurangan tersebut, karena kekuasaannya atas

barang tersebut telah hilang. Al Mawardi telah menyampaikan

rincian tersebut.

Kemungkinan masalah itu diasumsikan dalam kasus apabila

penjual menyuruh pembeli menunaikan zakat. Demikian Ar-Ruyani

berpendapat, yang mengutip pendapat Al Mawardi.

Cabang, Tanaman yang daunnya muncul kembali setelah

dipetik seperti Qarth dan sejenis tanaman Baqul lainnya, yang

terus-menerus bertambah selamanya, tidak pemah berhenti

mengeluarkan pucuknya; apabila tanaman itu dijual sekali panen,

maka harus disertai syarat memetiknyia-

Jenis tanaman kategori ini tidak memandang apakah

tanaman ifu muncul pada masa yang banyak terjadi kerusakan

(atau tidak) dan tidak pula memandang apakah daun itu sudah

layak dikonsumsi lBuduwwi Ash-shalaahl atau belum, karena

alasan ditakutkan terjadinya pembauran milik penjual dan pembeli-

Al Imam Haramain telah menyampaikan rincian tersebut'

Telah diuraikan dari Al Mawardi, pendapat yang berbeda

dengan pendapat Al Imam Hammain. Pemyataan Al Imam

Haramain: Selagi tanaman Baqul ihr terus-menerus bertambah,
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(maka) tidak boleh dijual (kecuali dengan syarat memetiknya). Jadi,
apabila diasumsikan demikian, maka jawaban yang benar adalah
seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain.
sebagaimana keterangan yang akan disebutkan dalam pernyataan
Asy-syirazi tentang juar beri buah yang dipastikan buah itu
mengalami pembauran.

cabang, Apabira seseorang memberi tanaman yang tidak
akan muncul kembali setelah dipetik, baik setelah layak dikonsumsi
atau sebelum layak dikonsumsi, maka harus disyaratkan adanya
pemetikan.

Menurut dugaanku (As-Subki), boleh membiarkannya
sampai wakfunya memetik, baik setelah layak dikonsumsi atau
sebelum layak dikonsumsi, ini berdasarkan kesepakatan kedua
pihak yang mengadakan akad. Sedangkan tambahan yang
ditemukan dalam tanaman tersebut menjadi mirik pembeli, sama
seperti berkembangnya buah tersebut sampai wakfunya dipetik
yang telah disepakati. Dimana tambahan ifu udak sama dengan
tambahan yang terjadi pada tanaman yang muncur kembali
penggantinya setelah dipetik. Al Imam Haramain telah
menyampaikan rincian tersebut.

Adapun tanaman yang tidak tumbuh kembali penggantinya
setelah dipetik; jika tumbuhan itu terah dipetik, maka pemberi
memiliki bagian yang tampak dari tanaman tersebut sekaligus akar-
akamya l^ng terfutupi tanah. Al Imam Haramain terah
menlampaikan rincian tersebut.

Menurutku (As-subki): Berdasarkan keterangan Ar lrnam
Haramain tersebut, muncul masalah baru ketika tanaman itu telah
dipanen dan akar-akarnya memsak tanah, seperti tanaman jagung,
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pembeli wajib menggali dan meratakan lubang galian yang timbul

akibat menggali akar-akar tersebut. seperti kasus yang telah

diuraikan.

contoh sempa apabila seseorang membeli lahan tanah,

maka penjual wajib menggali dan meratakan lubang galian

tersebut, sebagaimana keterangan yang juga telah diuraikan. Kami

akan menyebutkan dalam masalah pembauran Rathabah daljl

penulis At-Tatimmah pendapat yang berbeda dengan pendapat

yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain dalam kasus ini,

Insya Allah.

Aslr-Syirazi *s berkata: Apabila kondisi layak

dikonsumsi (Buduwwi Ash-shataahl telah ditemukan

dalam sebagian jenis buah dari perkebunan tertentu,

maka jual beli jenis buah yang ditemukan dalam

perkebunan tersebut boleh dilakukan-

Karena iika kami mengatakan: Jual beli itu tidak

boleh kecuali dalam buah yang telah layak dikonsumsi
(Buduwwi Ash-Shalaahl, maka iual beli itu akan

mendatangkan kesulitan dan kerugian yang timbul

akibat keburukan yang muncul dari kontrak kemitraan

(Mugrarakahl.

Seseorang tidak boleh menjual buah yang belum

layak dikonsumsi (Buduwwi Ash-shalaahl dari ienis
buah yang lain, dan tidak boleh menjual buah yang

belum lapk konsumsi dari ienis tersebut dari

perkebunan yang lain, karena dilarangnya jual beli itu
tidak mendatangkan kerugian akibat timbulnya
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keburukan yang muncul akibat kontrak kemitraan
tersebut.

Apabila kondisi layak dikonsumsi telah ditemukan
dalam sebagian jenis buah tersebut dalam perkebunan
tertenfu, lalu sebagian buah yang belum layak
dikonsumsi dijual secara terpisah, tanpa disertai syarat
memetiknya, maka dalam menjawab masalah ini, ada
dua pendapat ulama madzhab Asy-Syaf i,i (wajhaani):

Pertama: Jual beli itu boleh dilakukan, karena
kami meletakkannya sama seperti hukum kondisi buah
yang telah layak dikonsumsi, sehingga menjualnya
dengan akad jual beli yang terpisah hukumnya boleh.

Kedua: Tidak boleh dilakukan. Karena buah yang
kondisinya belum layak dikonsumsi diletakkan sama
seperti hukum - kondisi buah lrang sudah layak
dikonsumsi karena dia melengkapi buah yang telah
layak dikonsumsi. Buah itu diperbolehkan menjualnya
karena sebagai pelengkap buah yang lain dan tidak
boleh menjualnya dengan akad jual beli yang terpisah,
sama seperti janin dalam kandungan.

Penjelasan:

Dalam sejumlah uraian tersebut, terhifung ada tiga masalah.

Masalah pertama: Asy-Syafi'i rg dan ulama madzhab kami
berkata: Apabila dalam sebagian buah itu telah ditemukan kondisi
layak dikonsumsi (Buduouai Ash-shataah), maka boleh menjual
semuanya. Alasannya adalah karena Allah Tabla'membuat adat
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bahwa buah-buahan itu tidak mencapai tahap layak dikonsumsi

sekaligus, karena kasih sayangnya (Allah) kepada para hamba-Nya.

Karena jika buah-buahan itu mencapai tahap layak

dikonsumsi sekaligus, maka mereka tidak akan pemah sempuma

merasakan buah-buahan tersebut, tetapi buah-buahan ifu rasanya

akan enak jika dimakan secara bertahap.

Jika dalam setiap buah-buahan yang dijual itu disyaratkan

harus mencapai tahap matang sendiri, maka dapat dipastikan akan

mengandung kerugian. Karena setandan (buah kurma; misalnp)

sebagian akan mencapai tahap layak dikonsumsi, sebagian yang

lain tidak.

Dan apabila ditunggu hingga buah yang terakhir layak

dikonsumsi, maka buah yang pertama kali matang akan

bergugUran, sehingga hal tersebut akan menyebabkan, buah itu

tidak bisa dijual, atau dijual sebili demi sebiji. Dalam kedua akibat

ih.r mengandung suafu kesempitan dan kesulitan-

Padahal Allah Ta'ala telah berfirmant

qqYliA:#'J4t:)
"Dan dia sekaltkali tidak merladikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj l22l: 78)' Nabi $
bersabda:

ar-ylla:;Au &3
" Aktt diutus densan -*rr*r*"'u*: yang Haniif

(cendantng pda agama tnng benar) sqb toleran."
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Asy-syafi'i rg terah menyebutkan daram Ar umm dari
Atha' tentang masalah perkebunan, yang mana di daramnya
ditemukan sebuah pohon kurma, lalu buah kurma itu tampak
matang, sementara pada kebun ifu masih berupa pentil kurma
(Balh), dia berkata: cukuprah baginya apabila terah rayak
dikonsumsi, maka hendaklah buah di perkebunan kurma itu dijual.

Sepengetahuanku di karangan para urama tidak ada
perbedaan pendapat dalam hal tidak dislnratkan harus layak
dikonsumsi dalam semua obyek jual beli. Mereka hanyra tidak
sepakat dalam soal besaran jumlah pohon lrang telah layak
dikonsumsi lang mereka buat sebagai patokan.

Madzhab kami menyatakan Buduowi Ash-shalaah telah
cukup bila ditemukan dalam sebuah pohon kurma, bahkan telah
cukup bila ditemukan dalam sebiji kurma muda sebelum berubah
menjadi kurma Ruthab yang manis ra&nlra (Bust). Tidak ada
perbedaan pendapat bahwa pohon selain pohon kurma ketentuan
hukumngra sama seperti ketenfuan hukum yang berlaku dalam
pohon kurma.

Apabila kamu telah mengerti sejumlah uraian ini, maka
ulama madzhab kami berkata: Apabila kondisi layak dikonsumsi
(Buduotaui Ash-shalaal) telah ditemukan pada sebagian buah
kurma tersebut, tdak pada sebagian yang lain, maka unfuk
mendapatkan jawaban yang sebenamya perlu dianalisis.

Jika jenisnya berbeda-beda dan temyata kondisi lasnk
dikonsumsi pada salah safu dari kedua jenis tersebut tidak sama
dengan kondisi lapk dikonsumsi pada jenis 5nng lain, bahkan
jikalau seseorang menjual kurma Ruthab dan anggur matang
dalam safu akad, dimana kondisi rapk dikonsumsi tetah ditemukan
dalam salah safu dari kedua jenis tersebut dan tidak ditenrukan
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dalam sebagian yang lain, maka wajib mencantumkan syarat

memetik dalam buah yang kondisin5ra belum layak dikonsumsi.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai syarat tersebut di

kalangan ulama kami.

Al l.aits bin sa'id berkata: Jual beli tersebut diperbolehkan,

dimana kondisi layak dikonsumsi yang ditemukan dalam sebagian

buah itu bisa menjadi tanda layakn5a konsumsi untuk semua jenis

buah-buahan tersebut yang ada di suahr negeri.

Apabila buah-buahan itu jenis, kelompok buah,

perkebunan, akad dan kepemilikannya dimiliki oleh ses@rang'

maka jual beli itu boleh tanpa disertai syarat memetik, tanpa ada

perbedaan pendapat sama sekali.

Apabila satu dari sekian banyak perkara itu berbeda-beda,

maka dalam perbedaan tersebut ada beberapa contoh kasus-

Kasus pertama: benfuk kelompoknya yang berbeda-

Contohnya seperti kelompok kurma Ma qili (kurma mentah;

Hishrar) dan kurma Barni (Kelompok kurma yang berkualitas

bagus, bulat-bulat, wamanya merah semu kuning; Nakhl Bamii)-

Tentang jual beli kelompok kurma yang telah mencapai

kondisi layak dikonsumsi dan kelompok kurma yang belum

mencapai kondisi layak dikonsumsi dari jenis kelompok kurma

tersebut, dalam satu transaksi jual beli, di sini ada dua pendapat

ulama madzhab Asy-syafi'i yang masyhur di kalangan dua aliran

madzhab Asy-Syafi'i yaitu kelompok ulama Irak dan kelompok

ulama Khurasan.

Sama seperti dua pendapat dalam contoh kasus !/ang sama

dalam soal penyerbukan. Pendapat ulama madzhab kami lrang

paling shahih menyatakan: Menurut Ar-Rafi'i bahwa stafusnya
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sebagai pelengkap (Tab'i5yah), ketentuan hukum jual beli ini sama
dengan ketentuan hukum penyerbukan buah. Ifulah tuntutan yang
dikehendaki redaksi Asy-Syirazi & yang bersifat mutlak.

Yaitu pendapat Ibnu Khairan dan Abi Ali Ath-Thabari,
menurut keterangan yang diceritakan oleh Al eadhi Abu Ath-
Thayyib dari mereka berdua. Al Bandaniji sepakat dengan
pendapat tersebut. Seperti dimuat daram keterangan yang dikutip
darinya.

Itulah nash Asy-Syafi'i, seperti diceritakan oleh Ahmad bin
Busyra da'i Al Imlaa'. Asy-s5rafi'i dalam kasus ini berkata: Apabila
di sebuah perkebunan itu terdapat kelompok kurm a Bami, Ajwah
(kelompok kurma Tamrterbaik Madinah) dan shaihani(kelompok
kurma yang tandannya panjang, keluar dari kelopaknya dengan
sempuma), lalu jenis kurma tersebut telah layak dikonsumsi
(Buduwwi Ash-shalaah), maka diperborehkan menjual semuanya.

Adapun pemyataan Asy-syafi'i daram bab sharf (iual beri
mata uang), "Apabila kebun itu terdiri dari jenis pohon kurma,
anggur atau jenis lainnya, dan sekelompok buah dari kebun
tersebut telah layak dikonsumsi, maka boleh menjualnya safu dari
kedua kelompok buah itu sesuai dengan kondisinya masing-
masing," hal ini tidak bertentangan dengan pendapatrnya dalam Al
Imlaa'tersebut.

Karena kesimpulan redaksi ini adalah dia menjualnya
dengan hansaksi jual beli yang terpisah. Sedangkan kesimpulan
redaksi yang pertama adalah dia menjual bermacam-macam
kelompok buah secara garis besar.

Nash Asy=syafi'i yang dikutip dari Al Imtaa 'ini redaksinya
sangat tegas, tidak dapat lagi diinterpertasikan. Tetapi Al eadhi
Abu Ath-Thayryib berkata: pendapat ulama fikih Asy-syafi, yang
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shahih adalah yang telah disebutkan oleh Al Qadhi Abu Hamid

dalam Al Jami'dan Asy-syafi'i telah me-naslrkannya dalam .4/

Buwaithi. Tidak ditemukannya kondisi layak dikonsumsi dalam

kelompok buah yang lain. Karena dia secara tegas menyatakan,

bahwa kondisi layak dikonsumsi apabila telah ditemukan dalam

buah yang keluar di musim panas, ini tidak sama kondisi layak

dikonsumsinya dalam buah yang keluar di musim dingin

(penghujan). Demikian juga dalam kedua kelompok yang berbeda,

sama seperti itu.

Menurutku (As-Subki): Tidak ada argumen yang kuat dalam

nash iri, karena buah musim panas dan buah musim dingin

(penghujan) hanya berbeda soal waktu, dengan perbedaannya yang

jelas serta sangat jauh jaraknya, sedangkan dua kelompok dari

jenis buah yang sama, umumnya tidak berbeda jauh, jarak kondisi

layak dikonsumsinya.

Benar, memang tidak berbeda jauh jarak kondisi layak

dikonsumsinya, tetapi jika dua kelompok buah itu diasumsikan

berbeda; salah satunya buah musim dingin dan yang lainnya buah

musim panas, maka semestinya jawaban yang benar adalah seperti

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Sedangkan kami mengungkapkan dengan istilah "Buduwwi

Ash-shalaa|' karena Budutttwi Ash-shalaah itu adalah waktu yang

menurut perkiraan pada umumnya, adalah wakfu dimana buah

tersebut aman dari kerusakan. Tidak ragu lagi bahwa antara

kondisi layak dikonsumsi pada buah musim dingin dan buah

musim panas ada jeda waktu, yang mana pada wakh-r tersebut

tidak dijamin buah itu aman dari kerusakan.

Pemyataan Asy-Spfi'i png telah disampaikan oleh Al

Qadhi Abu Ath-Thayyib itu adalah, Asysyafi'i berkata: Kondisi
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layak dikonsumsi jenis buah kurma, apabila sebuah pohon kurma
buahnya telah berubah sangat merah atau sangat kuning di sebuah
kebun tertenfu, maka boleh menjualnya, sekalipun sebagian buah
kurma itu buah musim dingin dan sebagian yang lain buah musim
panas. Jadi, tidak boleh kecuali seseorang menjual masing-masing
dari kedua kelompok buah kurma tersebut sesuai dengan
kondisinya.

Kesimpulan dari pemyataan ini adalah, Buduwwi Ash-
shalaah itu ditemukan dalam sejenis buah. Adapun jika pemyataan
ini ditafsirkan dua jenis yang berbeda, maka penafsiran itu sangat
jauh dari kebenaran.

Apabila Buduwwi Ash-Shalaah itu ditemukan dalam jenis
buah yang sarna, maka tidak ada alasan ketika kondisinya
semacam ini unfuk mengatakan bahwa sebagian kelompok buah
(Buduwwi Ash-shalaah) mengikuti sebagian yang lain, sekalipun
sebagian di antaranya buah musim dingin dan sebagian yang lain
buah musim panas, karena bertentangan dengan nasrl Asy-Syafi'i-

Terkadang hal ini ditinjau dari segi: Bahwa Buduwwi Ash-
Shalaah dalam jenis buah yang sama itu, merupakan hal yang
terlihat dengan jelas, karena keberagaman kelompok buah itu akan
mempengaruhi kepastian statusnya mengikuti kelompok yang lain
secara mutlak, sebagaimana keterangan yang telah disampaikan
oleh Al Qadhi Abu Ath-Thalyib.

Kepastian stafus mengikuti dalam soal Buduwwi Ash-
shalaah itu, terkadang juga ditinjau dari segi: Bahwa Buduwwi
Ash-shalaah dalam keragaman kelompok buah itu dibedakan
antara buah yang hampir matang, sehingga kepastian stafus
buahnya, ditetapkan dalam keragaman kelompok buah tersebut,
dengan buah yang matangnya belakangan, sehingga kepastian
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stahrsnya mengikuti yang lain dalam soal Buduwwi Ash-Shalaah,

tidak ditetapkan dalam buah yang matangnya belakangan-

Bahkan keragaman kelompok buah itu sama sekali tidak

menjadi fokus perhatian (dalam soal Buduwwi Ash-Shalaah)' justru

yang menjadi fokus perhatian adalah perbedaan masa'

Sehingga misalnya jikalau ada sekelompok buah yang

masih mentah (Ma'qill itu di antaranya ada yang ditanam pada

musim panas dan ada pula yang ditanam pada musim dingin,

maka dalam soal kondisi Buduoruti Ash-Shalaah itu, salah satunya

tidak mengikuti yang lainnya.

Interpretasi ini hampir mendekati pemyataan Asy-Syafi'i, ini

telah disebutkan sebelumnya, dimana ini juga merupakan

kesimpulan redaksi tersebut. Kajian fikih itu memang

membufuhkan interpretasi tersebut. Dimana tujuan Buduwwi Ash-

Shalaah dalam kasus ini adalah, aman dari kerusakan, seperti

catatan yang telah diuraikan.

Argumen yang menyatakan keragaman kelompok buah ifu

tidak memiliki pengaruh apapun (dalam soal Buduwwi Ash-

Shalaah), sekalipun masanya berbeda-beda, bertentangan dengan

nasrl Asy-Syafi'i dalam Al Buwaithi. Menganalogikan Buduwti
Ash-shalaah dengan proses penyerbukan tidak dapat diikuti,

karena fokus perhatian dalam penyerbukan ifu berbeda.

Argumen yang menyatakan bahwa keragaman kelompok

buah itu berpengaruh secara mutlak, ini bertentangan dengan nash

AsySyafi'i yang dikutip dari Al Imlaa'.

Sedang pendapat png telah Alnr (As-Subki) sampaikan ini

lebih tepat jika diposisikan sebagai pendapat ketiga. Dmana
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dengan pendapat ketiga ini, kesemua nash yang telah dikutip dari

Asy-Syafi' i berhasil digabungkan.

Mungkin pemyataan Asy-Syafi'i, "Buah musim panas dan

buah musim dingin" bisa ditafsirkan dengan dua jenis buah yang

berbeda, jika memang tidak ada tafsiran lain yang menolaknya.

hnu Ashrun berkata: Apabila di sebuah perkebunan ditemukan

ada dua jenis buah yang berbeda, dimana kondisi matangnya

saling berjauhan masanya, seperti buah musim panas dan buah

musim dingin. Kondisi layak dikonsumsinya telah ditemukan dalam

buah musim panas, maka buah musim dingin tidak mengikutinya
(dalam soal Buduwwi Ash-Shalaahl. Wallahu a'lam.

Yang mengherankan adalah perihal hnu Khairan yang

lebih memilih berijtihad sendiri dalam menjawab masalah; Apabila

sebagian kelompok buah yang beragam ifu telah dilakukan proses

penyerbukan dan sebagiannya lagi tidak, bahwa kelompok buah

yang tidak dilakukan proses penyerbukan padanya tidak mengikuti

buah yang telah dilakukan proses penyerbukan.

Dia memilih berijtihad sendiri, bahwa kelompok buah

tertenfu yang belum mencapai kondisi layak dikonsumsi (Buduurui

Ash-Shalaahl itu mengikuti kelompok yang telah mencapai tahap

layak dikonsumsi. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah meriwayatkan
pendapat tersebut darinya dalam dua masalah terakhir. Pendapat

tersebut merupakan pendapat yang masyhur darinya dalam

Masalah perhama.

Telah Aku (As-Subki) uraikan, perbedaan antara proses

penyertukan dengan Buduwwi Ash-Shalaah dan fokus

perhatiannya yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada konkadiktif
antara kedua pemyataan AsySyafi'i tersebut.
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Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Bahwa orang yang

sepakat dengan pendapatnya, mengambil kesimpulan dengan

menyatakan argumen bahwa beragam kelompok buah ini

digabungkan dengan beragam buah yang telah layak dalam zakat-

Jadi, ketika dari beragam kelompok buah ihr ditemukan ada dua

wasaq (safu rzasag sebanding dengan enam puluh srla ) setengah,

dan dari beragam buah zakat yang telah layak dikonsumsi ada dua

wasaq setengah, maka zakat ifu sudah wajib ditunaikan-

Argumen yang telah mereka sebutkan ini terbantah dengan

masalah yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i i45, yaitu: Buah musim

dingin yang bersamaan dengan buah musim panas, maka buah

musim dingin dalam Buduwwi Ash-Shalaah tidak mengikuti buah

musim panas, sekalipun buah musim dingin digabungkan dengan

buah musim panas dalam zakat.

Pemyataan Asy-Syirazi yang bersifat mutlak ihr

menghendaki bahwa tidak ada perbedaan antara apakah

ditemukan beragam kelompok buah atau tidak, dimana juga tidak

ada perbedaan antara apakah masa tanamnya berbeda atau tidak-

Kamu sudah mengetahui maksud yang terkandung dalam

pemyataan Asy-Syirazi yang bersifat muflak tersebut.

Pemyataan Asy-Syirazi: "seseorang tidak boleh menjual

buah dari jenis lain yang belum mencapai kondisi lafk
dikonsumsi". Aku (As-Subki) telah mengemukakan bahwa hal

tersebut tidak ada perbedaan di kalangan madzhab kami- Hanya

saja Al Laits bin Sa'id berbeda pendapat dalam kasus tersebut.

Namun, ulama madzhab kami mernbantah pendapatnya dengan

arSlumen, bahwa jika hal itu boleh dilakukan, tentunya pasti boleh

menjual anggur sebelum berubah wamanya menjadi sangat merah,

sedangkan ini bertentangan dengan hadits yang shahih.
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Kasus kedua: Perkebunan buah tersebut berbeda-beda,
sebagaimana kondisi ketika layak dikonsumsi itu ditemukan dalam
buah yang sejenis dalam safu perkebunan, dan dia merniliki
perkebunan yang lain, yang di dalamnya ditemukan jenis sama
yang belum mencapai kondisi layak dikonsumsi, lalu dia menjual
buah sejenis dalam dua perkebunan yang berbeda tersebut dalam
satu transaksi jual beli, maka pendapat madzhab AsySyafi'i 5nng
masyhur menyatakan, bahwa jual beli itu tidak sah. Ditambah
kondisi layak dikonsumsi yang ditemukan dalam salah satu dari
kedua perkebunan itu berbeda dengan kondisi layak dikonsumsi
pada perkebunan yang lain.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyatakan bahwa dalam kasus
jual beli tersebut, tidak ada perbedaan pendapat. Al Mawardi dan
sernua kelompok ulama Irak sepakat dengan pendapat tersebut-

Al Imam Haramain lebih cendemng sepakat dengan
perbedaan pendapat yang disampaikan oleh kelompok ulama Irak
tersebut, bahkan jika waktu tanamnya itu tidak saling berjauhan
dan tidak ada pemisah antara kedua perkebunan itu kecuali pagar

keliling.

Karena argumen ifulah, Al Ghazali menetapkan dua
pendapat yang berbeda dalam masalah ini, karena dia mengambil
dari hasil pemahaman fikih Al Imam Haramain. Ar-Rafi'i mengikuti
jejak Al Ghazali. Namun kesimpulan nasrl Asy-Syafi'i mendukung
pendapat yang telah disampaikan kelompok ulama lrak.

Karena, Asy-Syafi'i dalam Al Umm dan Al Hawawith
berkata: "Sejumlah perkebunan" berbeda-beda (sesuai dengan
letak georafisnya) seperti di Tihamah, Najed dan Saqif. Karena
penyerbukan setiap kawasan itu bergerak mundur sesuai dengan
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ukuran temperahrr panas dan dinginnya dan juga sesuai dengan

letak geografisnya yang terpisah, seperti yang telah Allah tentukan-

Jadi, apabila seseorang menjual sebuah kebun di antara

perkebunan tersebut, yang tidak pemah dilakukan proses

penyerbukan, maka buahnya menjadi milik pembeli, walaupun

selain pembeli telah melakukan proses penyerbukan, karena

hukum kepemilikan buah itu ditentukan berdasarkan penyerbukan

tersebut, bukan berdasarkan yang lainnya. Karena itu, safu dari

sekian perkebunan tersebut tidak boleh dijual sampai masing-

masing nampak layak dikonsumsi (matang).

Apabila yang layak dikonsumsi berada pada kebun lain,

baik pohon kurma seseorang itu jumlahnya sedikit atau banSak,

letak pohon kurma ifu dalam safu pagar dan safu pohon kurma

lainnya di luar pagar sebidang tanah ihr, dan salah satrnya telah

layak dikonsumsi, maka boleh menjual sernua kebon kurma

tersebut.

Apabila di sampingnya ada kebun lain miliknya atau milik

orang lain, lalu kebun yang lain yang berada di sampingnya ifu

telah mencapai kondisi layak dikonsumsi, maka tidak boleh

menjual buah perkebunannya, sebab telah tiba masa penjualan

buah kebun yang ada di sampingnya tersebut. Ini merupakan

pemyataan Asy-Syafi'i iS,.

Pemyataan tersebut secara tegas menyatakan tidak adanya

stahrs mengikuti dalam soal Buduwwi Ash-Shalaah apabila kebun

dan kepemilikannya berbeda. Dan terlihat kesimpulanya, bahwa

tidak adanya status mengikuti (dalam soal Buduwwi Ash-Shalaahl

hanya terjadi di saat adanya perbedaan lokasi kebun'

Apabila pemyataannya dipenggal pada pemyataan: "Kebun

yang lain," maka di dalam penielasannya yang telah disebutkan itu
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tersimpan sejumlah pembahasan yang mengarah kepada
pemberlakuan ketenfuan hukum tersebut dalam kebun lain yang
masih menjadi miliknya. Wallahu a'lam.

Apabila kita berpegang pada pendapat yang masyhur, lalu
dia menjual sejumlah kebun tersebut, maka wajib mensyaratkan
pemetikan pada kebun yang belum mencapai kondisi layak
dikonsumsi. Apabila dia menjualnya secara mutlak, maka jual beli
kebun yang belum mencapai kondisi layak dikonsumsi batal,
sedang jual beli kebun yang sudah mencapai kondisi layak
dikonsumsi ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam soal pemisahan

akad. Al Mawardi telah menyampaikan rincian tersebut.

Adapun kebun yang belum mencapai kondisi layak
dikonsumsi dijual dengan kansaksi jual beli yang terpisah,
sementara di dalam kebun yang berada di sampingnya telah
ditemukan kondisi layak dikonsumsi. Telah diuraikan dimuka
bahwa pemyataan Ar-Rafi'i menghendaki terjadinya perbedaan
pendapat dalam kasus jual beli tersebut. Sepengetahuanku (As-

Subki) tidak ada yang menyatakan terjadinya perbedaan pendapat
dalam kasus jualbeli tersebut selain Ar-Rafi'i.

Segolongan ulama secara tegas menyatakan sepakat
dengan pendapat sebaliknya dari pendapat Ar-Rafi'i. Al Imam
Haramain berkata: Menurut pendapatku sejumlah pendapat yang
telah diriwayatkan, sepakat menyatakan sebaliknya. Pendapat
tersebut mengarah pada pertimbangan yang telah disebutkan oleh
kelompok ulama lrak, yaihr mempertimbangkan aspek funggalnya
perkebunan tersebut.

Kasus ketiga: Akad jual belinya berbeda-beda, sementara
yang lainnya sama. seperti kasus apabila kondisi layak dikonsumsi
ditemukan dalam kelompok buah tertenfu, lalu seseorang menjual
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secara terpisah sebagian buah yang belum mencapai kondisi layak

dikonsumsi dari kelompok buah tersebut dalam sebuah kebun

tertentu, tanpa disertai syarat memetiknya. Dalam jawaban

masalah ini, ada dua pendapat rnasyhur di kalangan dua aliran

ma&hab Asy-Syafi'i, yaitu kelompok ulama Irak dan kelompok

ulama Khurasan.

Sebagian mereka berpendapat: Dalam hal ini, ada dua

pendapat Asy-Syaf i:

Pertama, jual beli itu boleh, tanpa disertai syarat

memetiknya, sesuai dengan argumen yang telah disebutkan oleh

Asy-Syirazi.

Kedua, yaitu pendapat yang shahih menurut Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib, hnu Ashrun, dan Ar-Rafi'i, bahwa jual beli itu tidak

sah (tidak diperbolehkan). Sedang Al Qadhi Husain menlusun

kedua pendapat ini berdasarkan kedua pendapat dalam masalah

apabila seseorang menggabungkan dua kelompok buah yang

berbeda dalam satu transaksi jual beli. Apabila kami mengatakan:

Dalam kasus tersebut buah yang belum mencapai kondisi la5rak

dikonsumsi statr-rsnya tidak mengikuti (buah yang telah layak

dikonsumsi), maka bahkan terlebih juga dalam dua kelompok buah

yang berbeda ini. Jika tidak demikian, maka di dalam masalah

tersebut terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Cabang' Apabila seseorang berkata, "Aku menjual

kepadamu kebun ini seharga sekian dan kebun ini seharga sekian,"

kesimpulan yang tampak dari redaksi tersebut adalah, bahwa

hukumnya juga demikian, karena memperhatikan penyebutan

harga barang secara rinci.
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Ibnu Ar-Rif'ah memperbolehkan dalam kasus ini, dengan
menyebut pendapat yang menyatakan sepakat tentang sahnya jual

beli ini. Sebagaimana pendapat dalam masalah apabila seseorang
berkata: "Aku menjual kepadamu barang ini seharga satu dirham
dan aku menyewakan kepadamu barang ini sebesar satu dirham
yang lain," lalu pihak lawan bicara berkata: "Aku menerima
keduanya, " karena memperhalkan shighaf qabul secara serentak.

Kasus keempat: Kepemilikan berbeda-beda, sedang jenis,

kelompok buah dan kebunnya sama. Ada satu pendapat yang

mengatakan: Jual beli dalam kasus ini boleh bagi orang dimana
kondisi layak dikonsumsi ditemukan dalam miliknya, karena
memperhatikan tunggalnya perkebunan, sebab karakteristik
funggal kebunnya adalah sama dimana juga kondisi layak
dikonsumsi (Buduwwi Ash-Shalaal) telah ditemukan dalam
kelompok buah tersebut secara garis besar.

Atau juga dikatakan bahwa jual beli dalam kasus ini tidak
boleh dilakukan, karena memperhatikan obyek jual beli itu sendiri.
Di dalam kasus keempat ini, ada dua pendapat ulama madzhab
Asy-Syafi'i. Kamu telah mengetahui dalam kasus ketiga, bahwa
pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i men5ntakan tidak
boleh, karena memperhatikan aspek pemisahan akad obyek jual
beli yang belum mencapai tahap layak dikonsumsi, sementara
kepemilikannya tunggal. Di dalam kasus keempat ini lebih tepat
untuk dikatakan tidak boleh.

Ar-Rafi'i *$ berkata: Qiyas dengan menyebutkan dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam kasus keempat ini,
kefika kebunnya itu satu dan berbeda kepemilikannya, kedua
pendapat Snng berteda dalam soal penyerbukan juga menyatakan
dernikian, sekalipun kedua aspek tersebut sama sekali tidak pemah
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disebutkan. Namun kesimpulannya adalah, bahwa kepemilikan

tunggal itu tidak menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam

kedua kasus tersebut.

Kasus kelima: Kebun dan kelompok buah berbeda-beda,

yang lainnya sama. Pernyataan Ar-Rafi'i memberikan kepastian

berlakunya perbedaan pendapat dalam kasus semacam itu- Aku

tidak melihat selain Ar-Rafi'i berpendapat demikian,

bagaimanapun diasumsikan, menjadi pendapat shahih ulama

madzhab kami menyatakan, bahwa tidak ada status mengikuti

(maksudnya yang safu mengikuti yang lainnya) dalam soal

Buduvu,tti Ash-Shalaah ketika jumlah kebunnya banyak, bahkan

terlebih ketika jumlah kebun dan kelompok buahnya banyak-

Kasus keenam: Kebun, kelompok buah, dan akad berbeda-

beda (lebih dari satu), lalu kelompok buah yang belum mencapai

kondisi layak dikonsumsi dari salah satu kedua kebun itu dijual

secara terpisah, hal ini berpegangan pada aspek Buduwwi Ash-

Shataah yang ditemukan dalam kelompok buah yang lain, dari

kebun lainnya yang juga belum mencapai tahap Buduwwi Ash-

Shalaah.

Pemyataan Ar-Rafi'i juga memastikan berlakunya khilaf

ulama dalam kasus ini, dimana pemberlakuan khilaf dalam kasus

ini, sebenamya jauh dari kebenaran. Al Imam Haramain berkata:

Para ulama kami tidak pemah berbeda pendapat dalam kasus ini,

menjadi tidak bisa dikatakan' Waktu jual beli itu adalah, waktu

ditemukanngn kondisi layak dikonsumsi, sehingga buah-buahan

yang menjadi obyek jual beli diposisikan seakan-akan buah-buahan

itu telah layak dikonsumsi semuanya, sama sekali tidak ada

seorangpun yang menyatakan pendapat demikian.
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Seolah-olah argumen ifu menetapkan Ar-Rafi,i harus
mengeneralisir pemyataan tersebut dimana dia tidak perlu
menyebutkan setiap kasus ifu secara terpisah. wattahu aram.

Kasus kefujuh: Kebun berbeda-beda, iumlah akad lebih dari
satu, serta yang lainnya sama. Penjelasannya telah diuraikan pada
bagian akhir Kasus kedua.

Inilah ketujuh kasus tersebut (apabila jenis, kelompok buah,
kebun, akad, dan kepemilikan buah berbeda-beda). Sebelumnya
telah dikemukakan dua kasus, yaifu apabila sanuanya sama dan
apabila jenisnya berbeda-beda, rnenjadi semuanya ada sembilan.

Perlu diketahui bahwa kasus-kasus yang mungkin terjadi
karena perbedaan dalam hal tersebut (ienis, kerompok buah,
kebun, akad, dan kepemilikan buah) ada enam beras kasus.
Sembilan kasus adalah yang telah disebutkan ini dan tujuh kasus
yang lain; Pertama, semuanya sama. Kdua, jenisnya berbeda-
beda. Ketiga, Kelompok buah berbeda-beda. Keempat, kebunnya
berbeda-beda - Kelima, akadnya berbeda-beda. Keenam,
kepemilikannya berbeda-beda. Kefujuh, kelompok dan kebunnya
berbeda-beda. Inilah tujuh kasus yang telah dikemukakan.

Kasus kedelapan: Kelompok buah dan akadnya yang
berbeda-beda. lalu pemilik kebun menjual kerompok buah yang
belum mencapai kondisi layak dikonsumsi secara terpisah, karena
berpegangan pada aspek Buduwwi Ash-sharaah yang ditemukan
dalam kelompok buah lain png menjadi miliknya.

Telah diuraikan sebelumnya pendapat shahih dari ulama
ma&hab Asy-s5rafi'i, saat akadnya berjumlah lebih dari safu, yaifu,
tidak adanya status mengikuti dalam soal Buduonvi Ash-shataah.
Bahkan dalam kasus ini pun harusnya demikian.
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Mungkin juga dalam kasus ini diberlakukan perbedaan

pendapat, apabila kita memposisikan dua kelompok buah ihr

seperti sekelompok buah yang sama, dimana pernyataan mereka

yang bersifat mutlak memberi kepastian hal tersebut. Tetapi Al
Faurani sepakat, bahwa hukumnya tidak sama seperti hukum yang

diberlakukan dalam soal proses penyerbukan. Begitu pula

pemyataan Al Ghazali dalam Al Basiith yang juga menuntut

demikian. Telah diuraikan dalam proses penyerbukan (Ta'biil
pembahasan seputar pemberlakuan perbedaan pendapat tersebut,

menjadi perbedaan pendapat di dalam kasus penyerbukan itu bisa

dianalisis kembali.

Kasus kesembilan: Kelompok buah dan kepemilikannya

berbeda-beda, dimana akadnya tunggal. Sebagimana kasus apabila

seseorang menjual sekelompok buah tertentu atas nama dirinya

sendiri dan (menjual) sekelompok buah yang lain atas nama pihak

yang mewakilkannya, di dalam sebuah kebun yang sama; lang
salah safunya telah mencapai kondisi la5rak dikonsumsi, sementara

kelompok buah yang lain belum mencapai kondisi layak

dikonsumsi, dan kami mengatakan: Bahwa akad jumlahnya tidak

boleh lebih dari sahr, dimana kami juga menyusunnya berdasarkan

argumen bahwa kelompok buah semacam ini adalah obyek jual

beli yang boleh dilakukan akad, lantas apakah jual beli itu boleh

tanpa disertai syarat memetiknya, karena berpegangan pada aspek

bahwa akad jual beli bisa tunggal atau tidak, sebab . hal ini

berpegangan pada jumlah kepemilikan yang lebih dari satu? Aku
(As-Subki) tidak melihat ada metode Naqt(memindah secara silang

dua jawaban yang berbeda dari dua masalah yang memiliki

kemiripan tersebut) dalam kasus ini.

Kasus kesepuluh: Kebun dan akad yang berbeda-beda.

Dimana seseorang memisahkan jual beli buah yang belum
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mencapai kondisi layak dikonsumsi dari kebun miliknya, karena
berpegangan pada aspek Buduwwi Ash-Shalaah yang ditemukan
dalam kelompok buah tersebut dari kebun miliknya yang lain.
Jawabannya telah diuraikan dimuka.

Kasus kesebelas: Kebun dan kepemilikan buah yang
berbeda-beda. Dimana seseorang menjual sekelompok buah dari
kebun miliknya atas nama dirinya sendiri dan atas nama pihak
yang me\r/akilkannya dalam kelompok buah tersebut dari kebun
yang lain. Kondisi layak dikonsumsi ditemukan dalam salah safu

dari kedua tersebut, tidak dalam kebun yang lain. Kami
menyatakan asal masalah kasus jual beli seperti ini diperbolehkan,
namun sepengetahuanku (As-Subki) tidak ditemukan dalam kasus
ifu, metode Naql (mernindah s@ara silang dua jawaban dari dua
masalah yang memiliki kemiripan tersebut).

Kasus keduabelas: Akad dan kepemilikan buah itu berbeda-
beda. Dimana seseorang menjual buah yang belum mencapai
kondisi layak dikonsumsi, karena berpegangan pada kondisi layak
dikonsumsi yang ditemukan dalam milik selain dirinlra, dari
kelompok yang sama dalam kebun tersebut. Namun
sepengetahuanku (As-Subkil tidak ditemukan metode Naql
(memindah secara silang dua jawaban dari dua masalah yang
memiliki kemiripan tersebut)dalam kasus ini.

Kasus ketigabelas: Kelompok buah funggal serta ketiga hal
lainnya yang berbeda-beda. Dimana seseorang menjual kelompok
buah tertenfu secara terpisah, karena berpegangan pada kondisi
layak dikonsumsi Sang ditemukan dalam kelompok buah yang lain
dari kebun orang lain, apabila pendapat yang telah dikemukakan
dari Ar-Rafi'i dalam hal bolehnya menjual salah satu dari kedua
kebun ifu secara terpisah, maka mungkin sekali dalam contoh
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kasus ini juga ada perbedaan pendapat. Pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i yang shahih adalah tidak boleh dilakukan.

Kasus keetnpatbelas' Kebunnya tunggal serta ketiga hal

lainnya yang berbeda-beda. Dimana seseorang menjual kelompok

buah tertentu, karena berpegangan pada kondisi layak dikonsumsi

yang ditemukan dalam kelompok buah yang lain dari milik selain

dirinya dalam kebun tersebut, maka mungkin sekali dalam contoh

kasus ini juga ada perbedaan pendapat. Pendapat ulama madzhab

AsySyafi'i yang shahih adalah tidak boleh dilakukan.

Kasus kelimabelas: Akadnya hrnggal serta ketiga hal yang

lainnya berbeda-beda.

Kasus keenambelas' Kepemilikan buah itu tunggal serta

ketiga hal yang lainnya berbeda-beda. Sepengetahuanku (As-

Subki) dalam kedua kasus tersebut tidak ditemukan metode Naql
(memindah secara silang dua jawaban dari dua masalah yang

memiliki kemiripan tersebut). Dimana telah jelas, bahwa jawaban

hasll takhij kedua masalah tersebut seperti jawaban yang telah

diuraikan. Wallahu a'lam.

Sedangkan pendapat madzhab dalam kesemua contoh

kasus ini adalah tidak adanya stafus mengikuti dalam Buduou,rti

Ash-Shalaah kecuali dalam contoh kasus, apabila semuanya serba

hrnggal. Sehingga jual beli itu boleh tanpa ada khilaf ulama. Atau

yang berbeda hanya kelompok buahnya saja, maka dalam

mengunggulkannya ada khikf ulama, seperti keterangan yang

telah diuraikan.

Sedang contoh kasus, seluruhnyra sisa hal di atas; harus

menyertakan syiarat memetik buah png belum mencapai kondisi

layrak dikonsumsi, adakalanya hal ini telah disepakati oleh ulama
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madzhab Asy-Syafi'i atau pun ini menurut madzhab kami yang
shahih. Wallahu a'lam.

Pelajaran penting: Argumen yang perlu diperhatikan dalam
seluruh masalah ini, apakah hal ini semua karena kontrak
kemitraan (Musyarakal)? Atau karena sulitnya membedakan hak
kepemilikan?

Pernyataan jumhur ulama memberi kepastian hal yang
pertama. Tidak ada perbedaan dalam semua ketentuan yang telah
kami sebutkan antara buah dan tanaman, sekalipun banyak dari
kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i di saat mereka
membicarakan masalah tersebut hanya menyebutkan soal kebun
dan buah-buahan saja. Itu semua tidak lain karena didasari
argumen lrang cukup menyebutkan sebagian dari setiap
pembahasan masalah yang hampir sama.

Di antara ulama yang secara tegas menyebutkan
pembahasan masalah tanaman-tanaman ifu adalah penulis l/-
Tatimmah. Dia berkata: Apabila sebagian bulir yang ada terah
ditemukan mengeras, maka tanaman ifu sama seperti buah-buahan
ketika kondisi layak dikonsumsi ditemukan dalam sebagian buah-
buahan tersebut. Tetapi dia merinci qiyas tersebut dalam
menjawab masalah apabila semua bijibijan itu telah terbenfuk
dalam bulir.

Namun, kesimpulan yang tampak dari redaksi tersebut
adalah terbentuknya biji-bijian dalam bulir dari tanaman itu
bukanlah sebagai persyaratan, karena jika sebagian biji terah
terbenfuk dalam bulir, mengeras, dan sebagiann5a hingga saat jual
beli berupa daun yang masih muda (&ql, maka menumt qitns
dalam lingkup madzhab Asy-Syafi'i, orang tersebut boleh
menjualnya.
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Namun ada kemungkinan hal ini ditafsirkan, Dalam kasus

ini terjadi perbedaan pendapat seperti dalam kasus apabila mayang

kurma telah keluar setelah akad iual beli, apakah dia boleh menjual

buah yang telah dilakukan proses penyerbukan pada saat jual beli

itu tengah berlangsung.

Jika seseorang menjual buah semangka yang masih berada

di sejumlah pohonnya setelah tampak matang dan tiba waktunya

memanen, maka jual beli ifu boleh dilakukan secara mutlak dan

disertai syarat membiarkannya sampai tiba waktunya dipetik

(Tabqiyah), sama seperti buah-buahan yang lain, hingga sekalipun

seseorang hanya menemukan sebuah semangka yang telah tiba

waktunya dipetik dari sekian luas tanah, yang ditanami buah

semangka, dan dia menjual semua buah semangka, maka jual beli

itu hukumnya boleh. Seluruh buah yang ada, termasuk dalam akad

jual beli tersebut, dimana dia dibiarkan hingga buah yang masih

pentil menyusul buah yang telah besar- Inilah rincian yang

disampaikan oleh penulis At-Tatimmah.

Tidak boleh menjual sejenis wortel (Jial, jenis tumbuhan

Sakq (tumbuhan yang daunnya paniang-panjang dan akamya

menjorok ke dalam tanah, daunnya selalu muda dan baru yang

dapat dikonsumsi setelah dimasak), dan buah lobak (fuil) di dalam

tanah, karena obyek jual belinya tertutupi dan tidak diketahui.

Berbeda dengan obyek akad yang tidak bisa dilihat

(Gha'i\, karena tidak mungkin melihatnya kecuali dengan

menggalinya. Sedangkan penggalian itu merupakan sebuah cacat

dalam tumbuhan jenis wortel (Jiza), jenis tumbuhan Salaq

(tumbuhan yang daunnya panjang-panjang dan akamya menjorok

ke dalam tanah, daunnya selalu muda dan baru dia dapat

dikonsumsi setelah dimasak), dan buah lobak (Ul)- Demikian
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rincian yang dipaparkan oleh penulis At-Tatimmah dan ulama
lainnya..

Jual beli Qabitlitt fienis sayuran) di dalam tanah hukumnya
boleh dengan syarat memetiknya, jika belum mencapai ukuran
yang menjadi tujuan utama mengambilnya. Apabila telah mencapai
ukuran tersebut, maka jual belinya boleh dilakukan secara mutlak
dan boleh juga dengan disertai syarat membiarkannya, dimana
penjual boleh membiarkannya hingga yang tanaman yang kecil
menyusul menjadi besar, sama seperti oyong (sejenis

mentimun)dan terong, karena obyek jual beli yang menjadi fujuan
utama bisa dilihat. Yang tertufupi tanah hanyalah akar-akamya,
yang bukan menjadi tujuan (maksud) pembeliannya. Penulb At-
Tatimmah telah menyampaikan rincian tersebut.

Tanaman sejenis lobak (silam), apabila bagian terbesamya
bisa dilihat, maka statusnya sama seperti Qabith. Apabila bagian
terbesamya terpendam dalam tanah, maka stafusnya seperti jenis
hrmbuhan Salaq dan buah lobak (fujl). Al Mutawalli juga telah
menyampaikan rincian tersebut dalam At-Tatimmah.

Cabang, Apabila seseorang menjual sejenis buah
semangka, oyong, mentimun, terong (al bandanij), dan tanaman
senrpa lainnya, secara terpisah dari tangkainya, maka unfuk
mendapatkan jawaban yang sebenamya perlu dianalisa; Jika jual
beli itu sebelum matang (layak dikonsumsi) ditemukan dalam
sejumlah tanaman tersebut, maka jual beli itu tidak boleh dilakukan
kecuali disertai s3nrat memetiknya.

11 Demikian dalam pasal ini ditulis berulang-ulang, aku menduganya adalah
Qunnabiith,5nitu kata png berasal dari bahasa suku Samiy, yang diserap menjadi
bahasa arab, orang kebanyakan menyebutnya dengan ishhh Kamabiit (NMuthi'i).
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Jika jual beli itu berlangsung sesudah Buduwwi Ash-shalaah

ditemukan dalam sebagian jenis tanaman tersebut, maka boleh

menjual semua jenis buah tanaman tersebut yang masih tertufupi

bunga (qaddah) tanpa disertai syarat memetiknya, karena buah

jenis tanaman tersebut sama dengan buah yang masih di pohon,

menjadi stafus hukumnya sama seperti hukum yang diberlakukan

dalam buah di pohon. Inilah rincian yang disampaikan oleh penulis

Al listiqsha'.

Cabangr Dalam sebagian jenis buah tanaman yang telah

disebutkan di atas, tidak boleh menjual sesuatu yang telah keluar,

maksudnya adalah, buah atau kembang, atau yang akan keluar

sesudah berlangsungnya jual beli tersebut, yang termasuk dalam

semusim. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Malik berkata:

Hal itu boleh dilakukan.

Cabang, Tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam

jenis tanaman tersebut hams sudah ditemukan kondisi laFk

dikonsumsi. Pendapat Al Ghazali: "ulama fikih Asy-syafi'i sepakat

bahwa waktu ditemukannya kondisi layak dikonsumsi telah

cukup," pendapat ini digiring kepada makna, sesudah ditemukan

kondisi layak dikonsumsi. Ini juga yang dikehendaki dalam soal

memposisikan telah tiba wakfu proses penyerbukan sama seperti

posisi penyerbukan.

Aku (As-Subki) membuat catatan itu, agar tidak terjadi

kesalahpahaman tentang pertimbangan tiba wakfun5a lapk
konsumsi, bahwa tidak disyaratkan ditemukannya kondisi layak

dikonsumsi sesudah tiba waktu layak dikonsumsi, tidak ada

seorang pun yang mengatakan pendapat ini.
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Al Ghazali menyampaikan redaksi ini secara mutlak, karena
menurut pertimbangan adat, bahwa wakfu tersebut apabila telah
tiba, tentunya Buduwwi Ash-sharaah itu pasti ditemukan dalam
sebagian tanaman tersebut. Wallahu a'lam-

cabang, Apabila ada dua perkebunan yang ditanami
sejenis tanaman, lalu kondisi layak dikonsumsi telah ditemukan
salah satu dari kedua perkebunan tersebut, Al Abdari berkata:
Kondisi layak dikonsumsi tersebut bukanlah ukuran layak
dikonsumsi bagi perkebunan yang lain, dimana boleh menjual
perkebunan yang telah ditemukan layak dikonsumsi ini secara
terpisah, tanpa perkebunan yang lain. pendapat ma&hab kami,
bahwa tidak ada khikf ulama dalam soal jual beli tersebut. Ini
merupakan pendapat Al Abdari dalam At Kifa5nh.

Dia menyebutkan pendapat tersebut unfuk menjelaskan
hukum kasus yang sama (sejenis) dalam pohon kurma. Jika
menurutnya, bahwa di dalam pohon kurma ifu juga tidak terjadi
perbedaan pendapat. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab
Asy-syafi'i yang masyhur serta sesuai dengan pendapat kelompok
ulama Irak, seperti keterangan yang telah diuraikan.

sedangkan jika pendapat ini hanya berlaku khusus dalam
jenis tanaman, maka pendapat tersebut perlu dipisahkan. waltahu
a'latn.

cabang, Dari pemyataan sebagian urama madzhab r*mi
tersebut, terkadang dipahami bahun sebagian di antara mereka
ada yang menyampaikan argumen dengan mempertimbangkan
tibanya wakfu Buduwwi Ash-shalaah atau tibanln waktu
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penyerbukan. Mereka meletakkan argumen tersebut sebagai

pengganti penYerbukan.

Maka maksudnya adalah, apabila kelompok buah kurma itu

tunggal dan akad jual beli berbeda-beda (lebih dari sekali transaksi),

atau sebaliknya, di samping telah terjadinya proses penyerbukan

dalam sejumlah kelompok buah tersebut-

Adapun pertimbangan tibanya wakhr penyerbukan tanpa

disertai proses penyerbukan sama sekali, tidak ada seorangpun

ulama madzhab Asy-syafi'i yang menyatakan pendapat ini,

demikian juga dalam soal Buduwr,vi Ash-shalaah. wallahu a'lam.

Asy-Svrazi *s berkata: Apabila seseorang

membeli tanaman atau buah setelah ditemukan kondisi

layak dikonsumsi (Buduwwi Ash-Shalaahl, maka dia

tidak boleh dipaksa memetiknya sebelum tibanya masa

panen dan memetiknya. Karena adat yang berlaku

dalam tanaman atau buah, dibiarkan sampai waktr.rnya

memanen dan memetiknya- Jadi, dia tidak boleh

dipalsa memindahkannya ke tempat lain sebelum tiba

masnya.

Sebagaimana pendapat kami dalam kasus, apabila

seseorang membeli barang pada malam hari, maka dia

tidak boleh dipaksa memindahkannya kecuali pada

siang hari.

Apabila buah atau tanaman itu perlu dilakukan
penyiraman, maka tentunya penjual harus memberikan

kesempatan tersebut, karena peniual wajib
menyerahhannya ketika tiba waktunya dipetik dan
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memanen. Di saat penyerahan itu tidak bisa dilakukan
kecuali dengan dilakukan penyiraman, sehingga dia
harus memberikan kesempatan unfuk menyirami
tanaman tersebut-

Penjelasan:

Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat, bahwa penjual wajib
takhli5nh (melepaskan kekuasaannya dan kemungkinan
memanfaatkannya) sampai tiba masanya panen dalam konteks
tanaman, dan (tiba masanya)memetik dalam konteks buah.

Ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini adalah
Abu Hanifah rg. Sebab dia berpendapat: Jual beli buah dengan
shighat mutlak, diletakkan sama seperti jual beli gnng disertai
syarat memetiknya, dimana pembeli wajib memetiknya seketika itu
juga.

Ulasan pembahasan perbedaan pendapat dengan Abu
Hanifah sebelumnya telah diuraikan, dimana kami juga telah
menjelaskan dalam pembahasan terdahulu tentang adat yang
dijadikan pertimbangan hukum dan adat yang tidak dapat dijadikan
pertimbangan hukum. Singkatnya, argumen yang mereka
gunakan, yaitu argumen yang lebih baik untuk diungkapkan di sini,
bahwa akibat hukum yang ditetapkan oleh stnn' adalah
melepaskan kekuasaan penjual.

Ulama madzhab kami menjawab dengan argumen, bahwa
hukum asal pelepasan kekuasaan penjual ifu terucapkan, sedang
mekanismenya diambil dari adat kebiasaan yang berlaku, sesuai
dengan dalil qgns yang telah disebutkan oleh Asy-Syrazi&. yaitu

apabila seseorang membeli makanan atau barang pada malam
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hari, maka dia tidak boleh dipaksa memindahkannya ke tempat

lain kecuali pada siang hari.

Adapun soal penyiraman, mayoritas dari kalangan ulama

madzhab kami menetapkannya dibebankan kepada penjual,

dimana mereka juga meletakkannSn sebagai bagian dari

kesempumaan penyerahan obyek akad tersebut. segolongan

ulama madzhab kami yang lain memastikan penyiraman itu harus

dilakukan.

Al Qadhi Husain berkata: Di dalam kasus jual beli ini, ada

dua pendapat ulama madzhab Asy-SSrafi'i (waihaani)

Pertama, penyiraman dibebankan kepada pembeli, karena

buah itu menjadi miliknya.

Kdua, penyiraman dibebankan kepada penjual' Karena

buah itu masih menyafu dengan miliknSn-

Al Qadhi Husain berkata: Bisa juga dikatakan: Dalam kasus

jual beli ini, berlaku dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i,

yang dibangun berdasarkan asal masalah; apabila bencana

menerpa buah tersebut setelah dilakukan penyerahan obyek akad.

Jika kita mengatakan: Apabila kerusakan buah itu termasuk resiko

yang harus ditanggung pembeli, maka penyiraman dibebankan

kepada pembeli. Sedang jika kita mengatakan: bahwa hal itu

termasuk resiko yang harus ditanggUng penjual, maka penyiraman

itu dibebankan kepada penjual.

Menurutku (As-Subki): Demikian pula, Asy-Syasyi dalam.4/

Hittah yang menlrampaikan dua pendapat ulama fikih Asy-syafi'i

dalam menetapkan keurajiban menyiram atas penjual. Dia

meletakkan asal muasal kedua pendapat tersebut, bahwa ifu
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merupakan dua pendapat Asy-S5afi'i leaulaanl dalam masalah
meletakkan tanggung jawab kerusakan akibat bencana.

Namun madzhab dalam qaul jadid, menandaskan bahwa
kenrsakan akibat bencana itu termasuk resiko yang harus
ditanggung pembeli. sedang pendapat madzhab kami menegaskan
bahwa penyiraman ifu menjadi tanggung jawab penjual.

pendapat tersebut termasuk kesimpulan singkat yang
diperlihatkan dari madzhab dalam qaul qadim. sebagaimana akan
diketahui Insya Allah.

Ulama madzhab kami menyatakan secara mutlak adanya
keurajiban melakukan penyiraman, tentunya hal ifu apabila penjual
menjualnya s@ara mutlak atau disertai syarat membiarkannya
sampai waktunya dipetik Vahtlnh.

Adapun jika dia menjualnya dengan syarat memetiknya,
baik setelah maupun sebelum ditemukan kondisi layak dikonsumsi
dalam buah tersebut, maka tidak ada keurajiban melakukan
penyiraman (atas penjual).

Pendapat tersebut didukung oleh pemyataan mereka dalam
soal meletakkan tanggung jawab kerusakan akibat bencana.
Mereka menyampaikan pendapat yang memastikan (tidak ada
pendapat lain) dari Al Qaffal dalam kasus apabila penjual
menjualnya dengan syarat memetiknya, bahwa kerusakan akibat
bencana itu termasuk resiko 5rang harus ditanggung pembeli.

Mereka menlntakan: Karena dalam konteks jual beli ini,
tidak ada kewajiban melakukan penyiraman dari pihak penjual.
Pengambilan kesimpulan hukum berdasarkan pendapat terakhir ini
dan tidak ditemukannln penolakan pendapat tersebut,
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menegaskan bahwa masalah ifu merupakan obyek yang disepakati

dalam lingkup madzhab AsY-SPfi'i-

Dalam konteks jual beli tersebut, kami (ulama madzhab Asy-

syafi,i) memiliki pendapat lain yang berbeda, dimana pendapat ini

menegaskan bahwa kerusakan buah akibat bencana itu termasuk

resiko yang harus ditanggung penjual, dan juga ada pendapat

lainnSn, yaitu pendapat yang diunggulkan di antara pendapat Asy

syafi'i menunrt Ar-Rafi'i, bahwa kerusakan akibat bencana ifu

ditetapkan berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi',i {Qaulaantt

tersebut-

Jadi, ada kemungkinan ulama madzhab kami yang

menyampaikan kedua pendapat ini, juga menetapkan keurajiban

penyiraman- Kemungkinan ini amat jauh dari kebenaran, karena

penjual tidak bersedia melaksanakan syarat membiarkan buah

tersebut. Maka mestinya kasus yang di dalamnya terkandung

syarat memetik, merupakan kasus yang dikecualikan dari

ka,vajiban melakukan penyiraman. Tentunya hanya kesimpulan

inilah yang dapat dipastikan, sebab penjual berhak menuntut

pemetikan buah tersebut- Lantas bagaimana kita bisa menetapkan

penjual wajib melakukan penyiraman?

Hal ini terkecuali jika diasumsikan, bahwa dia wajib

melakukan penyiraman pada masa menunfut pemetikan tersebut,

jika dia membiarkannya tanpa penyiraman, dikhawatirkan

mengalami kerusakan, sebab penyiraman ifu termasuk pelengkap

dalam penyerahan obyek akad secara sempuma. Pendapat ini juga

sangat jauh dari kebenaran, sebagaimana kasus jika seseorang

membeli seekor hev,ran dan dia belum menerimanya, maka pada

masa dia meminta menyerahkan obyek akad tersebut, penjual

tidak wajib merawat hetruan tersebut. Penjual juga tidak wajib
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membuat kandang heuran, sebagaimana catatan lang akan
disampaikan dalam masalah meletakkan tanggung jawab

kerusakan akibat bencana.

Cabang' Sampai kapan masa kalajiban melakukan
penyiraman itu berakhir? Menumt keterangan yang akan kami
sampaikan dalam masalah meletakkan tanggung jawab kerusakan
akibat bencana, yaitu keterangan yang dikehendaki dari
pem5ntaan Al Qadhi Husain, AI Imam Haramain dan ulama
Iainn5a, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i

Pertama, pendapat yang lebih shahih dari ketiga pendapat

tersebut adalah, sampai tiba waktunya memetik. Kdua, setelah

tiba wakfu memetik, ditangguhkan hrngga masa dimana pembeli

dikategorikan orang melakukan penundaan dengan meninggalkan
buah ifu tetap berada di pohon. Ketiga, berakhimya masa
penyiraman yang ditandai dengan pemetikan ifu sendiri.

Namun mereka tidak pemah menyatakan jawaban ini
secara tegas dalam soal penyiraman, dimana Al Imam Haramain
juga tidak pemah menyebutkannya. Al Qadhi Husain hanya
menyebutkannya dalam pembahasan meletakkan tanggung jawab

kerusakan akibat bencana. Jawaban tersebut akan dijelaskan
secara tuntas dalam pembahasan tersebut.

Cabangr Jika penjual mensSaratkan penyiraman ifu
kepada pembeli, maka jual beli ifu batal, karena penyirarnan ifu
tidak diketahui jumlahngra. Asy-Sffi'i dan ulama madzhab kami
telah menash pendapat tersebut. Sebagian msrel<a
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berargumentasi bahwa penyiraman ih.r tidak bisa diketahui

jumlahnya.

Diceritakan dari Al Qadhi Abu Hamid, bahwa sekalipun

penyiraman itu bisa diketahui jumlahnya, kami juga tetap

menyatakan batal jual beli tersebut, karena jika ditinjau dari segi

akad, hal itu merupakan jual beli dan iiamh (penggabungan dua

akad dalam satu akad) menunrt salah safu dari dua pendapat As5r

Syafi'i yang patut dijadikan pegangan-

Menurutku (As-Subki): Inilah argumen Asy-Syafi'i &' Al

Khawarizmi berkata: Pemetikan menjadi tanggung jawab pembeli,

menumt pendapat Snng lebih shahih dari ulama ma&hab Asy-

Syafi'i.

Menurutku (As-Subki): Indikasi perbedaan pendapat yang

telah dikemukakan oleh Al Khawarizmi, ada kemungkinan

dibangun berdasarkan asal masalah perbedaan pendapat Sang

akan kami sebutkan pada bagian akhir pembahasan meletakkan

tanggung jawab kerusakan akibat bencana; apakah peletakan

tanggung jawab ifu dibatasi dengan waktunya dipetik atau dibatasi

dengan pemetikan itu sendiri? Jika kita mengatakan: Bahwa hal ihl

dibatasi dengan yang pertama (waktunya dipetik), maka tanggung

jawab dibebankan kepada pembeli. Jika kita mengatakan: Bahwa

hal itu dibatasi dengan yang kedua (pemetikan buah), maka lantas

apakah tanggung jawab kernudian dibebankan kepada penjual?

Karena buah itu statusngn belum meniadi diserahkan kecuali

dengan memetiknya.

cabang, Asy-sgnikh Abu Muhammad dalam As-silsilah

berkata, Apabila seseorang membeli jenis buah tertenfu lnng
masih di atas pohon, setelah kondisi lark dikonsumsi ditemukan,

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll fgg



lalu dia meninggalkannya di atas pohon tersebut sampai waktunya
dipetik, kemudian pasokan air di lembah ifu terhenti, maka
jawaban akan hal ini diperinci; jika membiarkan buah itu dapat
memsak pohon tersebut, maka pemilik pohon tidak boleh dipaksa

membiarkan buah tetap berada di atas pohon tersebut.

Apabila ketika membiarkan sampai wakfunya dipetik, buah

itu tidak meninggalkan kerusakan pada pohonngn, tidak (pula)

mendatangkan manfaat pada buah-buahan ketika membiarkannya

tetap berada di pohon tersebut, tidak ada kerugian sama sekali bila

buah itu dipetik, dan bila buah-buahan itu dibiarkan tetap di atas

pepohonan tersebut, maka tidak meningkatkan kondisi buah

tersebut dan bila dipetik pun, pemetikan buah itu tidak mengurangi

nilai jualnya, lalu penjual meminta pembeli agar memetiknya,

lantas apakah pembeli boleh dipaksa agar memetiknya?

Ada dua pendapat Asy-S5nfi'i (Qaulaani dalam masalah ini
yang disusun berdasarkan asal masalah; apabila seseorang

mengadakan akad salam tentang pemesanan suatu barang sampai

tibanya wakhr penyerahan lrang diketahui, lalu dia datang

membawa barang pesanan tersebut sebelum habis tenggang

waktunya penyerahan barang itu, dimana dalam menerima barang

ifu, sama sekali tidak ada kelebihan apapun, maka apakah pihak
pemesan boleh dipaksa agar menerimanya? Disini, ada dua

pendapat yang berbeda:

Apabila kami mengatakan: Pihak pemesan (Muslfuri ndak
boleh dipaksa agar menerima pesanan tersebut, maka pembeli

tidak boleh dipaksa memetik buah dalam konteks jual beli buah ini.

Namun jika tidak demikian, pemesan boleh dipaksa dan pembeli

boleh dipaksa memetiknSn.
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Pendapat ini diletakkan pada asal masalah; apabila kondisi

terhentinya pasokan air itu terjadi sebelum waktunya memetik dan

asal masalah; apabila diketahui tidak akan kembali pulihnla

pasokan air, dimana diperkirakan dia tidak lagi mengambil

manfaat air tersebut.

Adapun jika air itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk

menyiram, maka pembeli tidak boleh dipaksa agar memetiknSn-

Bermula dari kasus ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa

apabila terhentinya pasokan air, tidak menimbulkan terjadinya

kecacatan pada obyek jual beli dan tidak (pula) menyebabkan

kerugian, maka tidak menetapkan khigrbagi pembeli'

Adapun pemyataan Ash-Shaidalani tentang berlakunya hak

khtyartersebut, diletakkan pada asal masalah; apabila terhentinya

pasokan air ifu akan menimbulkan teriadinya kerugian. Keterangan

tersebut telah diuraikan dari pemyataan Al Imam Haramain dalam

masalah; apabila seseorang menjual batang pohon dan di atasnya

masih ada buah milik Penjual-

Cabang, Hampir mirip dengan kasus ini, dalam masalah

apabila bencana kerusakan menerpa buah-buahan tersebut,

sekiranya tidak lagi ditemukan perkembangan atau tidak ada

keuntungan sama sekali dalam membiarkan buah ifu tetap di

pohon, apakah penjual berhak membiarkannya?

Cabang, Apabila seseoremg meniual tanah liat di lahan

tanah liat, dimana panjang, lebar dan dalamnya dapat diketahui,

maka jual beli itu boleh dilakukan dan tanah liat ihr diserahkan

sekiranya hal ini memungkinkan. Di dalam masalah ini, ada
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pendapat lain yang menyatakan, bahwa penjual harus

menyerahkannya sesuai dengan adat kebiasaan mengambil tanah

liat dari lahan tanah liat tersebut, misalnya setiap hari diambil satu,

dua atau tiga kubik tanah liat.

Al Qadhi Husain berkata: Pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i yang shahih adalah pendapat yang pertama. Dia meng-

qi5nsl<annya dengan rumah dan kapal laut yang berisi muatan.

Al Khawarizmi berkata: Menumtku; pendapat yang paling

shahih di kalangan ulama ma&hab Asy-Syafi'i, menyatakan tidak

wajib menghabiskannya seketika itu juga, bahkan ditangguhkan

hingga beberapa hari lamanya sesuai adat dalam menghabiskan

tanah liat tersebut. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh

Al Qadhi Husain, cabang masalah ini terkadang disampaikan

untuk menentang pemyataan Asy-Syirazi.

Al Qadhi Husain berkata: Demikian juga apabila seseorang

membeli muatan kay-r bakar, maka wajib menyerahkannya di

lokasi jual beli tersebut, dimana penjual tidak harus mengantarkan

sampai ke rumahnya, sekalipun adat yang berlaku terkadang

menunfut demikian (mengantarkan sampai kerumahn5ra).

Asy-Syirazi xu berkata: Apabila seseorang

membeli buah yang masih di pohon, lalu dia tidak
segera memetiknya, sampai buah yang lain muncul dan
berbaur, serta tidak bisa lagi dibedakan. Atau membeli
biji gandum, namun dia belum sempat memegannya
sampai akhirnya biji gandum yang lain menimp:rnya,
dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat Ary-
Syafi'i (Qaulaanll.
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Pertama: Jual beli tersebut menjadi batal' Ini

merupakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

shahih. Karena, serah terima yang menjadi tuntutan

akad jual beti itu sulit (tidak bisa) terealisasikan- Karena

penjual, tentunya tidak wajib menyerahterimakan

kekayaannya yang berbaur dengan obyek akad tersebut.

Apabila penjual rela menyerahterimakan kekayaanDgd,

pembeli tidak wajib menerimanYa-

Apabila obyek akad tidak bisa (sulit)

diserahterimakan, maka akad jual beli tersebut batal.

sama seperti kasus jika obyek jual beli itu mengalami

kerusakan.

Kedua: Jual beli tidak meniadi batal- Karena,

obyek iual beli tidak tetap utuh, hanya saia kelebihan

ditambahkan pada obyek iual beli tersebut, sehingga

kasus jual beli ifu sama seperti kasus jika seseorang

meniual seorang budak, lalu mengalami kegemukan,

atau meniual sebuah pohon, lalu pohon tumbuh

semakin besar.

Apabila kita mengatakan: Jual beli itu tidak

dinyatakan batal, maka kami memberi saran pada

penjual: Jika kamu mau bersikap toleran dengan

memberikan hak milikmu, akad iual beli itu ditetapkan,

dan apabila dia tidak mau bersikap toleran, maka al(ad

jual beli tersebut hanrs dibatallran-

Penielasan:
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Pasal ini dibuat unfuk menjelaskan hukum seputar
berbaumya buah-buahan, dan perkara yang mengandung arti yang
sama dengan berbaumya buah-buahan tersebut, yaifu berbaurnya
obyek jual beli dengan barang selain obyek jual beli.

Ada beberapa tingkatan dalam berbaumyra buah-buahan ifu:

Tingkatan pertama: Unfuk menjelaskan tingkatan pertama
ini, aku cukup menyebutkan penggalan dari pernyataan Asy-
syirazi. status buah ifu adalah obyek jual beri, lalu berbaur dengan
buah yang lain. i

Berbaurnya buah-buahan itu, adakalanya ditemukan dalam
pohon yang berbuah sebanyak dua kali dan adakalanya ditemukan
dalam pohon yang berbuah sekali. Sementara seseorang membeli
buah tenfu yang telah nampak dari buah-buahan tersebut.
Adakalanya pembelian buah itu dilakukan sesudah kondisi layak
dikonsumsi dan dengan shighat yang mutlak, atau kondisi yang
belum layak dikonsumsi dengan disertai s5nrat memetikngra.
Namun, tidak ada kesepakatan wakfu memetiknya. Tak lama
kemudian keluarlah buah yang lain, maka buah Sang baru keluar
tetap menjadi milik pihak lang memiliki pohon.

Apabila kejadian munculnya buah yang lain itu sebelum
pembeli mengambil buahnya, dimana buah yang baru keruar itu
berbaur dengan buah yang menjadi obyek jual beli. Jawaban hal ini
diperinci: Jika buah itu dapat dibedakan dengan melihat tekstur
besar dan kecilnya atau pembeda sejenis lainnya, maka pembeli
berhak memiliki buah Snng keluar lebih dahulu, sedang penjual
berhak memiliki buah yang baru keluar.

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami dari kelompok ulama
Irak dan Khurasan,g telah me-nash pendapat tersebut.
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Apabila buah-buahan itu tidak dapat dibedakan satu dengan

yang lainnya, atau pembeli membeli biji gandum, namun dia belum

sempat memegangnya, sampai akhimya biji gandum yang lain

menimpanya, dimana masing-masing dari kedua obyek akad itu

tidak diketahui kadamya, atau kasus jual beli yang serupa lainnya,

dalam menjawab masalah ini, berlaku dua pendapat Asy-Syaf i'

Sejumlah riwayat pandapat, sepakat hanya menyampaikan

dua pendapat tersebut.

Salah satunya menyatakan bahwa jual beli itu menjadi batal.

sesuai dengan argumen yang telah disebutkan oleh AsSr-syirazi.

Yang dimaksud dengan menyerahterimakan obyek akad llang

menjadi tuntutan akad adalah menyerahterimakannya dengan

memaksa penjual agar melakukannya hal ifu' Adapun

menyerahterimakan obyek akad dalam perihal menanggung selnua

obyek akad, penjual tidak boleh dipaksa agar melakukannya'

Jika penjual bersikap toleran dengan memberikan selnua

kekayaannya, pembeli tidak boleh dipaksa meneriman5ra,

sebagaimana dia tidak boleh dipaksa agar memegangi barang 5rang

telah dia beli dan menentukan barang yang lain. Apabila berlaku

ketentuan, bahwa pembeli tidak boleh dipaksa agar manegangi

barang yang dibeli, maka kami berpendapat: Jual beli ihr batal. Ini

pendapat png dikutip dari nash Asy-Syafi'i dalam Al umm dan Al
Imka 'lang merespon berbagai masalah Imam Malik d5'

Jika penjual berkata: "Aku mau bersikap toleran dengan

menyerahkan hak milikku," u@pan tersebut sama sekali tidak

memiliki implikasi hukum apapun, menumt pendapat ini'

Pendapat keduar fu-Rabi' telah mengutipnya, lraitu

pendapat hasil ijtihad Al Muzani: Bahwa jual beli itu tidak

dinptakan batal. Al Ghazali dan Ar-Rafi'i dalam Al Muharmz
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menyatakan: Pendapat tersebut merupakan pendapat

diunggulkan di antara pendapat Asy-Syafi'i. Al Jurjani

menyatakan demikian, ini sesuai dengan argumen yang

disebutkan Asy-Syirazi.

Argumen lainnya, bahwa berbaurnya buah-buahan itu

diposisikan seperti cacatnln obyek akad. Jadi, apabila penjual mau

bersikap toleran dengan menyerahterimakan hak miliknya, maka

sikap tersebut sama artin5ra dengan hilangnya cacat pada obyek

akad tersebut, sehingga hak l<hiyaryang dimiliki pembeli gugur.

Mereka semua (ulama fikih Asy-Syafi'i) berkata: Proses

menyerahterimakan obyek akad bukanlah perkara yang sulit (tidak

bisa dilakukan), karena penjual akan menyerahkan kepada pembeli

obyek akad yang lebih sempuma dari obyek akad yang ada. Sama

seperti kasus; jika seseorang memesan makanan yang berkualitas

baik, lalu dia diberi makanan yang lebih baik kualitasnln daripada

makanan 5ang mereka sebutkan dan juga lebih banyrak daripada

makanan yang dipesan. Maka, pihak pemesan wajib

menerimanya.

Tetapi yang tidak wajib diserahterimakan hanya dalam

barang png digabungkan dengan obyek jual beli, jika barang itu

dapat dibedakan dan bisa diserahterimakan secara terpisah.

Asy-Syirazi *g berkata: Pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Demikian Al Qadhi Abu

Ath-Tha1ryib, Asy-Syasyi dan lbnu Ashrun memaparkannya.

DiriwaSratkan dari penulis At-Taqnb pendapat yang ketiga, yaitu

akad jual beli tidak menjadi batal dan tidak berlaku khiyaa dimana

memposisikan berbaurnya buah-buahan itu sebelum memegang

obyek akad, ini sama seperti berbaumya buah-buahan setelah

yang

juga

telah
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memegang obyek akad. Namun Al Imam Haramain menganggap

pendapat yang ketiga ini jauh dari kebenaran.

Al Jauri telah meriwayatkannya dari Abi Salamah dan Al

Maru.razi. Ar-Ruyani telah menyampaikan pendapat lain, yaitu

bahwa dalam masalah gandum dan sebelum memegang obyek

akad, telah disepakati bahwa berbaumya gandum itu membatalkan

jual beli tersebut. Karena Asy-Syafi'i memposisikan masalah

gandum ini sebagai dalil pendukung salah satu dari kedua

pendapakrya dalam masalah berbaumya buah-buahan. Ar-Ruyani

berkata: Dalil pendukung ini sangat ielas maksudnya.

Perlu diketahui bahwa argumen yang telah disebutkan oleh

Asy-Syirazi dalam argumentasi masing-masing dari kedua

pendapat Asy-Syafi'i tersebut memberi kepastian hukum, bahwa

serahterima obyek akad tidak pemah terealisasikan. Di antara

perkara yang sudah diketahui adalah, bahwa memegang pertanda

kepernilikan dalam hal buah-buahan itu adalah dengan cara

takhli@h, namun sekalipun kami mengatakan bahwa memegang

buah-buahan itu dengan cara takhliSah, memegang dengan cara ini

bukanlah memegang yang sempuma (hakikil, karena penjual

masih berkewajiban melakukan penyiraman menumt pendapat

yang lebih diunggulkan di kalangan madzhab Asy-Syafi'i'

Namun, menyerahterimakan obyek akad yang sempuma

hanya terjadi pada masa memetikn5n. Segolongan ulama dari

ulama madzhab kami menyamakan kerelaan penjual meninggalkan

hak miliknya dengan mengabaikan sepatu he'uuan dalam kasus

apabila seseorang membeli her,r,ran dan sepafunlra, kemudian

setelah dilihat ditemukan kecacatan-

Al Imam Haramain berkata: Masalah sepatu her,van itu tidak

pernah lepas dari perbedaan pendapat, sedang masalah lnng
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sedang kami bahas ini lebih tepat dinyatakan ada perbedaan

pendapat dibanding masalah sepatu her,r,ran tersebut. Karena

pembeli harus bersiap sedia menanggung beban mengungkit-
ungkit pemberian penjual sesudah jual beli terjadi. Di dalam hibah
pemberian barang yang kadamya tidak diketahui, tersimpan

banyak sekali kerusakan dan keburukan (Ghauna'il. Jika
demikian, maka masalah ini masih diperselisihkan. sehingga

apabila kami menyatakan boleh memaksa pembeli agar menerima

pemberian tersebut, maka hak khi5nmya gugur, jika tidak, maka

dia tetap diberikan hak khgnr-

Ar-Ruyani, dalam masalah apabila biji gandum menimpa biji
gandum yang menjadi obyek jual beli, dan penjual itu
menyerahterimakan seluruhnya kepada pembeli, dia memaparkan
dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam hal memaksa

pembeli agar menerimanya. Perbedaan pendapat ini tegas

menyatakan dukungan kepada Al Imam Haramain, tetapi Ar-
Ruyani tidak pemah menyampaikan perbedaan pendapat dalam

masalah buah tersebut.

Di samping dia menyampaikan dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i (wajhaani) dalam hal memaksa pembeli agar

menerima obyek akad. Dalam masalah gandum, dia berkata:

Pembeli tidak memiliki hak kh$ar. Pemyataan ini sangat

menyimpang jauh dari pokok bahasan.

Yang tepat menurut kami adalah, jika kami menyatakan

tidak boleh memaksa pembeli agar menerima obyek akad, maka

khijnr-nya tetap berlaku. Dalam soal khiyar tersebut tidak ada

pertedaan antara buah-buahan dan gandum.

Al Imam Haramain secara tegas memaparkan dalam bab
"Al Kharaaju bi adh-Dhamaani' (Kanntungan itu disertai resiko
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yang harus ditanggung), dua pendapat ulama madzhab Asy-S5rafi'i

dalam soal memaksa pembeli agar menerima hibah pemberian

sebagai resiko yang harus ditanggung. Dia berkata: Pendapat yang

lebih mendekati qiws adalah tidak ada keharusan memaksa

pembeli agar menerima pemberian tersebut.

Ar-Rafi'i & menyampaikan dua pendapat ulama madzhab

kami dalam soal memaksa pembeli agar menerima obyek akad ini,

dia berkata: Pendapat yang lebih shahih di kalangan ulama fikih

Asy-Syafi'i menyatakan gugumya hak khiyar pembeli, salna

seperti gngumya hak khigrdalam masalah sepatu hewan'

Pemyataan Asy-Syrrazi dalam soal buah, " Fa lam

ya'khudl (lalu dia tidak segera mengambil atau memetiknya) dan

dalam soal gandum, " fa lam iaqbadrl" (namun dia belum sempat

memeganginya), masing-masing memiliki maksud tersendiri, tak

lama lagi akan Aku (As-Subki) sampaikan-

Pemyataan Asy-syirazi: " Hattaa intaalat alaihaa hinthafun

ukhraa" (sampai akhimya biji gandum yang lain menimpanlra),

ditinjau dari sisi kemutlakatrDgd, redaksi tersebut mencakup

masalah apabila kedua jenis biji gandum itu, baik kadamya

diketahui atau tidak. Namun contoh kasus dalam masalah apabila

kedua jenis gandum itu kadamya bisa diketahui, catatannya akan

disampaikan dalam cabang masalah dari Al Mawardi-

Pemyataan Asy-Syirazi: "Apabila kita mengatakan: Jual beli

ifu fidak dinyatakan batal, maka kami memberi saran kepada

penjual: Jika kamu mau bersikap tolemn dengan memberikan hak

milikmu, akad jual beli itu ditetapkan, dimana kami menSratakan

boleh memaksa pembeli agar menerima pemberian tersebut."

Demikian ulama madzhab kami yaihr Asy-Syaikh Abu Hamid, Al

Qadhi Abu Ath-ThaSyib dan ulama Sang lain iuga menyatakan
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secara tegas pendapat tersebut. Al Imam Haramain telah
memaparkan pendapatnya seputar masalah ini.

Pemyataan Asy-syirazi: "Apabila dia tidak mau bersikap
toleran, maka akad jual beli tersebut dibatalkan," maksudnya
hakim membatalkan akad jual beli di antara mereka berdua.
Demikian ulama madzhab kami juga menyampaikan secara tegas
pendapat ini. Dimana di antaranya adarah AI Mawardi dan Al
Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Tidak boleh menyampaikan saran kepada pernbeli dalam
kasus apabila penjual tidak mau bersikap toleran, .,Tolaklah

menyerahterimakan obyek jual beli dan uang sekaligus kepada
penjual," supaya penjual tidak memperoleh uang pembelian
(tsaman) sekaligus barang yang dibeli.

Pemyataan yang telah disebutkan oleh Asy-syirazi, yaifu
batalnya akad jual beli tersebut akibat penolakan penjual
memberikan hak miliknya, seperti perkara yang telah disepakati di
kalangan ulama madzhab Asysyafi'i, menurut pendapat ini. Di
dalam Ta'l,q Al Qadhi Husain, disebutkan bahwa pembatalan akad
jual beli tersebut memufus perselisihan di antara mereka akibat
saling menggugat. Pernyataan ini serupa dengan pendapat yang
telah dikemukakan dari penulis At-Taqrib.

Cabangt Kalau gandum 5nng lain menimpa gandum yang
menjadi obyek jual beli setelah memeganginya, maka jual beli itu
sah, dan stafus kedua jenis gandum ifu adarah dua kekayaan yang
berbaur. Jika kedua pihak (penjual dan pembeli) sepakat berdamai
dengan memperoleh bagian tertenfu, maka pemyataan yang
dijadikan pegangan adalah pemlntaan pihak di mana bagian ihr
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ditemukan sebagai miliknya sesuai dengan kadar kekayaan yang

dimiliki pemilik bagian tersebut.

Abu Ishaq berkata: Contoh kasus yang sempa adalah

pembeli meninggalkan makanan sebagai barang titipan di pihak

penjual, lalu berbaur dengan milik orang yang dititipinya. Adapun

dalam masalah buah tersebut, kedua pendapat Asy-Syafi'i tetap

berlaku, baik buah yang baru keluar ifu berbaur dengan buah yang

telah lebih dahulu keluar sesudah memegangnya dengan cara

takhlisnh (menghilangkan kepernilikan buah itu) atau sebelum

memeganginya.

Al Muzani & berkata: Kedua pendapat Asy-Syafi'i dalam

kedua masalah ifu hanya berlaku sebelum memegang obyek akad.

sedangkan jika berbaumya setelah memegangi obyek akad, jual

beli dalam kedua masalah tersebut hanya ada safu pendapat llakni

sah.

Namun, Asy-Syaikh Abu Hamid menyalahkan pendapat

tersebut. Dia dan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang lain membuat

argumen yang bebeda, bahwa makanan itu jika telah dipegang,

maka akad jual beli telah memiliki kekuatan hukum tetap,

sedangkan buah -jika kita berpegang pada qaul iadid buah itu

termasuk resiko yang hams ditanggung penjual, karena

kesempumaan memegang buah itu masih berganfung pada

penjual, dengan bukti dia masih berka,rnjiban menyirami dan bukti

lain bahwa buah ihr andaikan mengalami kekurangan air, maka

pembeli berhak khiWr.

Menurutku (As-Subkr): Maksud inilah Asy-Syirazi

menSatakan dalam soal buah: " Fa lam ?n'khudl' (lalu dia tidak

segera mengambil atau memetiknya) dan dalam soal gandum, "Fa

tam gaqbadti' (namun dia belum sempat memegangnya), dia tidak
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menyampaikan dalam soal buah dengan kata . eabdh,. justru
dengan kata "Al Akhdz," maksudnya adalah mengambilnya dari
atas pohon tersebut. Adapun eabdh telah dilakukan lebih dahulu
dibanding mengambil buah tersebut.

Apabila buah-buahan itu berbaur sesudah dilakukan
pemetikan, di lokasi pengeringan (Jariinl atau lokasi yang lain,
maka akad jual beli sepakat tidak dinyatakan batal. Dimana kedua
pendapat yang berbeda ifu hanya berlaku setelah takhliwh
(penghilangan hak milik), karena eabdh tersebut belum merniliki
kekuatan hukum tetap.

Apakah kamu tidak mengetahui, bahwa buah apabila
kekurangan air, dan penjual tidak mudah untuk melakukan
penyiraman, maka pembeli berhak mengembalikannya karena
cacat- Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lain telah
menyampaikan pendapat tersebut. Pendapat dari mereka ini
disusun berdasarkan pendapat ulama madzhab kami yang shahih
dan masyhur dari madzhab Asy-Syafi,i, bahwa penjual
berkewajiban melakukan penyiraman.

AI Qadhi Husain *s menyampaikan dua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i (wajhaani) dalam masalah apabila buah
mengalami kekurangan air, dimana dia membangun kedua
pendapat tersebut atas dasar argumen, bahwa kebufuhan
mendesak itu (menyiram) termasuk resiko yang harus ditanggung
penjual, atau termasuk resiko yang harus ditanggung pembeli.
Pendapat hasil naql ini sungguh gharib (tidak masyhur). Bahkan
pendapat sama gharibnya adalah pendapat yang dipilih dan
disepakati oleh Al Imam Haramain dan Ar Ghazali, yaitu
berbaumya buah-buahan itu setelah terjadinya takhliwh
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(penghilangan hak milik) disusun berdasarkan asal mula peletakkan

kerusakan akibat bencana.

Jika kita mengatakan: Sejumlah kerusakan akibat bencana

itu diletakkan sarna seperti berbaumln buah-buahan sebelum

Qabdh. Jika tidak demikian, maka kedua belah pihak akan saling

mengklaim memenangkan perselisihan tersebut atas yang lainnya

atau melakukan perdamaian.

Berdasarkan argumen di atas, maka tidak ada pendapat

berdasarkan qaul jadid kecuali hanya satu pendapat, yang

menlntakan jual beli itu hukumnya sah. Sebagaimana pendapat

yang menjadi pegangan Al Muzani. Pendapat tersebut

bertentangan dengan pendapat yang telah disepakati kelompok

ulama lrak.

Hukum seputar bertaumya buah-buahan dapat disimpulkan

bahwa jika sebelum takhlitnh (penghilangan hak milik), maka

berlaku dua pendapat Asy-Syah'i (Qaulaanl, sesuai kesepakatan

sejumlah pendapat tersebut. Qiyas pendapat yang telah

disampaikan oleh Ar-Ruyani dalam masalah gandum, dalam

konteks berbaumya gandum ini dapat dikatakan' Hanya ada satu

jawaban; berbaumya gandum itu membatalkan akad jualbeli-

Apabila berbaumya buah-buahan itu setelah pemetikan, jual

beli itu dapat dipastikan sah (boleh dilakukan). Apabila berbaumln

buah-buahan itu setelah bkhl$nh dan sebelum mengambil dari

atas pohoDtrg?, maka pendapat yang masyhLlr adalah, pendapat

kelompok ulama lrak, dimana berlaku dua pandapat Asy-Spfi'i

sebelum bkhliyah.

Sedangkan Al Muzani, Al Imam Haramain dan Al Ghazali

memilih berpendapat dengan berpegang pada Qaul Jadid, yaitur

sarna seperti berbaumya buah-buahan setelah pemetikan (jual beli
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itu sah). Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa Asy-syirazi lebih
memilih berpegang pada pendapat kelompok ulama Irak, yaifu
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang shahih. Di antara ulama
yang lebih memilih pendapat ini adalah Al eadhi Husain dari
kelompok ulama Khurasan.

Namun, Al Mutawalli menganggap gharib (lemah) pendapat
tersebut, karena dia telah menyampaikan dalam Kitab Rahn
(Gadai), bahwa tidak ada perbedaan dalam memberlakukan kedua
pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah gandum antara berbaumya
gandum sebelum dan sesudah Qabdh (memegang obyek akad). Ini
pendapat yang sangat lemah, tenfunya Al Mutawalli harus
memberlakukan pendapat tersebut juga dalam soal (berbaumya)
buah-buahan setelah pemetikan.

Cabang, Kalau seorang penjual menjual gandum kepada
seorang pembeli dengan cara ditakar dan dia menyerahkannya
kepadanya secara Jazaf (udak diketahui jumlahnya), kemudian
gandum itu berbaur dengan gandum milik penjual, Al eadhi
Husain berkata: Jual beli itu dijawab dengan dua jawaban hukum
yang berbeda dari komentar Asy-Syafi'i.

Pelajaran penting: Apabila persoalan berbaumya buah-
buahan itu berujung pada perselisihan dan menerima gugatan
pemilik buah tersebut. Al Imam Haramain berkata: Metode dalam
menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan cara tidak
mengungkit kembali persoalan jual beli, karena apabila pembeli
menggugat jual beli sekian banyak srla i lalu penjual menolak
gugatannya, kemudian perselisihan antara kedua pihak yang
mengadakan akad jual beli terulang kembali dalam soal jumlah
obyek akadnya.

zt1 ll .U uoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



Cabang, Kepemilikan buah-buahan setelah takhli5nh darr

sebelum pemetikan dari atas pohonnya, apakah ada pada penjual,

pembeli atau pada keduanya? Ada tiga pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i, yang telah diriwayatkan oleh Al Imam Haramain'

hnu Abi Ad-Dam berkata: Kepastian soal kepemilikan

buah-buahan itu menumt kami, ketika kami menetapkan buah-

buahan itu di bawah kepemilikan sahr orang, maka pemyataan

yang dibenarkan adalah pemyataannya-

Apabila kami mengatakan: Bahwa buah-buahan itu berada

di bawah kepemilikan kedua belah pihak, maka baik Al Imam

Hammain maupun Al Ghazali tdak pemah menyebutkan

kepastian hukum yang dikehendaki pendapat ini, justm kepastian

hukum yang dikehendaki pendapat ini adalah membagi jumlah

yang diperselisihkan menjadi dua bagian yang sama, kemudian

masing-masing dari kedua pihak berhak menuntut mitranya untr1k

bersumpah.

Terkait mekanisme pengambilan sumpah, di sini ada dua

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (wajhaani), sama seperti dua

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam soal barang yang

berada di bawah kepemilikan dua orang, yang masing-masing

mengkalaim sebagai pemilik sanuanya-

Pertama, dia bersumpah atas dasar pernilikan hak bagian

separuh yang telah diserahkan kepadanya-

Kdua, atas dasar pemilikan hak seluruhnya' Pendapat

yang pertama adalah pendapat ulama fikih Asy-syafi'i yang palins

shahih. Masalah ini akan disebutkan dalam Kibb Ad-Dabawi

(Gugatan).
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Cabangr Telah dikemukakan uraian tentang pendapat
sebaliknya dalam membahas pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i
yang shahih dalam masalah ini. AI Ghazali dan Ar-Raf i berkata:
Pendapat yang diunggulkan (Azhhal di antara kedua pendapat
Asy-syafi'i adalah yang menyatakan bahwa akad juar beli tidak
dinyatakan batal. Pendapat ini perlu dikaji kembali.

Karena mereka berdua sepakat bahwa jika seseorang
menjual buah yang sangat kuat terjadinya percampuran buah
tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Sedangkan bila percampuran
yang muncul itu tidak mencegah untuk menyerahterimakan obyek
akad, justru hal itu dinyatakan sebagai kecacatan, maka
seharusnya percampuran itu tidak membatalkan akad jual beli
tersebut, dalam contoh kasus dimana munculnya percampuran ifu
telah diketahui.

Apabila percampuran yang muncul itu mencegah unfuk
menyerahterimakan obyek akad, maka sehamsnya jika
percampuran itu muncul sebelum Qabdh, akad jual beli itu menjadi
batal, sarna seperti rusaknya obyek jual beli.

Cabangt Telah dikemukakan bahwa berdasarkan
pendapat yang menyatakan jual beli itu tidak dinyatakan batar,
disampaikan saran kepada penjual: "Jika kamu mau bersikap
toleran dengan memberikan hak milikmu, maka akad jual beli itu
ditetapkan," sebagaimana saran yang disampaikan oleh Asy-
Syrrazi- Demikian pemyataan itu juga disebutkan dalam
Mukhtashar Al Muani, dia berkata: sesungguhnya penjual
memiliki tak l<hi5tar.

Al Ghazali dan Ar-Rafi'i tidak pemah menyebutkan
pemyataan tersebut. Tetapi mereka berdua berkata: t{hilnr
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berlaku bagi pembeli. Ar-Rafi'i berkata: Jika penjual berkata: Aku

mau bersikap toleran, maka dalam hal gugurnya khigar bagi

pembeli ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i-

Makna implisit dari penetapan khiSnr bagi pembeli adalah,

bahwa apabila penjual tidak mau bersikap toleran, maka pembeli

boleh membatalkan akad, dimana telah Aku (As-Subki) kemukakan

dari Abi Ath-Thayyib dan ulama yang lain, bahwa orang yang

membatalkan akad adalah hakim.

Di samping itu juga, qtyas pendapat Ar-Rafi'i menyatakan:

Berbaurnya buah-buahan ifu termasuk bagian dari jenis kecacatan

obyek akad, sehingga khiWr itu harus dilakukan dengan segera

kecuali, penjual menggugurkannya dengan meninggalkdn hak

miliknya. Apabila penjual tidak melakukan apapun, dan pembeli

menunda pembatalan akad jual beli tersebut, maka gugurlah

haknya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang

terpahami dari pemyataan ulama madzhab kami yang lain-

Pelajaran penting: Al Imam Haramain berkata: Kalau kedua

pihak mengakui terjadinya percampuran yang sulit dibedakan -dan

berbaumya buah$uahan itu terjadi setelah Qabdb dan mereka

sepakat akad jual beli tidak akan dibatalkan, maka pembicaraan

soal berbaumya buah-buahan ini dikembalikan pada penjelasan

dan istilah tersebut.

Pemyataan masing-masing pihak: "Akad jualbeli tidak akan

dibatalkan," tidak penting unfuk dikemukakan, karena jika

berbaurnya buah-buahan ih.r terjadi setelah Qabdh yang sempuma

(Qabdh hakiki), maka tidak ada hak khiyar dan akad tidak dapat

dibatalkan. Apabila berbaurnya buah-buahan itu terjadi setelah

Qabdh dengan cara takhliyah (penghilangan pemilikan) (Qabdh

hukm), maka menurutnya juga demikian.

Al Majmu'syarah Al Muhadzdzab ll ,rZ



Pembicaraan soal hukum berbaumya buah-buahan ini yang

menurut ulama madzhab kami generasi pertama sama seperti

salah satu dari dua jawaban hukum Asy-Syafi'i sesudah takhliyah,
jika kami menyatakan jual beli ihr tidak dinyatakan batal.

Ketika jual beli itu tidak menjadi batal, apabila mereka

sepakat akad jual beli tidak akan dibatalkan, maka persoalan

berbaumya buah-buahan itu dikembalikan pada istilah tersebut

sebagaimana berbaumya buah-buahan setelah Qabdh.

Cabang, Demikian pula hukum jual beli buah terong yang

masih di pohon, apabila telah sampai masanya memetik, maka

tidak perlu lagi mencanfumkan syarat pemetikan. Kalau sebagian

buah terong kondisinya masih relatif kecil-kecil (pentil) dan
sebagian yang lain kondisinya telah besar-besar, maka sebagian

lang masih kecil-keril ihr dibiarkan sampai bercampur dengan
yang sudah besar-besar. Apabila seluruhnya masih kecil-kecil,

maka jualbelinya tidak boleh kecuali disertai syarat memetiknya.

Jika seseorang menjual buah terong dalam dua kondisi

tersebut, kemudian muncul buah yang lain dan berbaur dengan

obyek jual beli, maka di sini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sama seperti hukum yang berlaku dalam jual beli buah

terong, adalah Khariz, yaitu buah semangka (Bithikll. Demikian
pula tanaman oyong (sejenis mentimunl, mentimun, dan tanaman

yang berbuah secara bertahap, menumt pendapat yang telah

disebutkan oleh AlMuzani dan ulama madzhab kami yang lain.

Kalau obyek jual beli itu berupa pohon terong, maka

ketentuan hukumnya akan disampaikan dalam pasalsetelah ini.
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Cabang, Dalam cabang ini ada catatan atas batasan yang

disebutkan dalam pernyataan Asy-Syirazi, jika makanan yang

menjadi obyek jual beli itu berbaur dengan makanan yang lain,

sebelum terjadinya Qabdh (memegang obyek akad), dan salah satu

jumlahnya diketahui, jumlah obyek jual beli itu dapat diketahui

dengan salah satu dari tiga opsi; Adakalanya masing-masing dari

kedua makanan ifu diketahui takarannya, adakalanya obyek jual

beli dari kedua makanan itu diketahui jumlahnya, sehingga setelah

jumlah obyek jual beli ihr selesai ditakar, jumlah makanan yang

bukan obyek jual beli diketahui dan adakalanya juga makanan yang

bukan obyek jual beii diketahui jumlahnya, sehingga setelah jumlah

makanan yang bukan obyek jual beli itu selesai ditakar, obyek jual

beli dapat diketahui jumlahnya.

Jadi, apabila obyek jual beli diketahui jumlahnya dengan

salah safu dari ketiga opsi tersebut, maka berbaumya barang

tersebut menjadi dapat dibedakan jumlahnya; jumlah yang dapat

dibedakan itu mencegah ketidaktahuan jumlah obyek jual beli,

dimana dapat dibedakannya jumlah obyek jual beli itu merupakan

salah sahr aspek terkuat dari dua tujuan (maksud) kedua pihak

menandatangani akad jual beli, sehingga jual beli itu sah.

Sedang berbaumya barang itu hanya mengubah sifat serta

perbedaan bagian barang tersebut, sehingga perbauran ifu menjadi

sebuah kecacatan yang mampu menetapkan hak khiiaa namun

jual beli itu tetap boleh dilakukan dan pembeli memiliki hak khiyar

Apabila dia memilih untuk mernbatalkan akad, maka dia boleh

meminta kembali uang pembelian tersebut, sedang jika dia mernilih

melanjutkan akad jual beli, maka dia statusnya menjadi mitra

penjual sesuai jumlah porsi masing-masing.
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Apabila dua jenis makanan ifu memiliki standar harga yang
sarna, maka mereka boleh mengambil porsi masing-masing
dengan ditakar. Apabila standar harganya tidak sarna, maka
makanan itu boleh dijual dan mereka berdua statusnya sebagai
mitra dalam kepemilikan uang hasil penjualan makanan tersebut,
ini sesuai dengan standar harga dari kedua makanan tersebut,
kecuali mereka berdua sepakat membagi jumlah makanan yang
berbeda standar harganya itu dengan takaran, yang disesuaikan
dengan jumlah porsi yang dimiliki, bukan dengan standar harga,
maka jual beli itu boleh dilakukan. Al Mawardi telah menyebutkan
semua cabang masalah ini.

Cabang masalah ini memberi catatan bahwa letak terjadinya
perbedaan pendapat yaifu, terletak dalam soal menjadi batalnya
akad jual beli. Batal jual beli itu harya terjadi ketika jumlah obyek
akad tidak diketahui. Karena ifulah, kami membatasi pemyataan
Asy-Syirazi, sebab pernyataann5a itu bersifat mutlak, Wallahu
a'km.

Demikian pula pemyataan dari banyak penulis. Adapun
pendapat terkait buah-buahan, tidak ada pendapat kecuali tentang
buah-buahan yang jumlahnya tidak diketahui. Wallahu a'lam.

Cabang, Telah dikemukakan bahwa apabila berbaumya
makanan itu terjadi setelah Qabdh, akad jual beli tidak dinyatakan
batal. Akad tersebut sah dengan kondisi apapun. Demikian pula
dengan buah, apabila berbaumya terjadi setelah waktunya
memetik, maka jika jumlah makanan atau buah itu diketahui
melalui salah safu dari ketiga opsi yang telah dikemukakan, maka
mereka berdua mernbagi porsi masing-masing sesuai mekanisme
yang telah dikemukakan.
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Apabila jumlah makanan tidak diketahui, dimana

diasumsikan bahwa perbauran makanan ifu terjadi setelah Qabdh,

maka akad jual beli itu tidak dinyatakan batal. Apabila mereka

menyefujui dan menyepakati suahr ke pemilikan tertenfu, maka

kesepakatan ifu boleh dilakukan dan mereka mengambil porsi

masing-masing sesuai ke pemilikan tersebut.

Apabila mereka berselisih; jika tumpukan makanan milik

pembeli itu menimpa tumpukan makanan milik penjual, maka

pemyataan yang diterima adalah pemyataan penjual mengenai

jumlah harta miliknya dengan disertai sumpah, karena pemilikan

harta itu ada padanya.

Apabila tumpukan makanan milik penjual menimpa

fumpukan makanan milik pembeli, maka pemyataan yang diterima

adalah pemyataan pembeli mengenai jumlah harta miliknya yang

terpisah dari harta milik penjual dengan disertai sumpah.

Al Muzani berkata: Pemyataan ]Eng diterima adalah

pemyataan penjual. Karena stahrs kepernilikan penjual atas kedua

jenis makanan sifatnya menyeluruh, dimana dia lebih mengetahui

jumlah kedua makanan tersebut dibanding pembeli yang

kepemilikannya relatif baru.

Al Mawardi berkata: Argumen ini salah, karena sesuatu hak

milik yang di dalamnya harus memperhitungkan sisi kepemilikan,

maka pemilik png kedua itulah yang lebih tepat diperhitungkan

dibanding kepemilikan penjual 5Bng telah hilang, sarn seperti hak

milik lainnfa.

Menurutku (As-Subki): Argumen yang tepat adalah argumen

yang telah disampaikan Al Mawardi dan ulama yang lainnya.

Argumen tersebut telah disampaikan secara singkat. Tenfunya

penyebutan sifat kepemilikan yang telah disampaikan oleh Al
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Muzani itu tidak secara otomatis menyatakan bahwa stafus
kepemilikan ada pada penjual, sebab terkadang tumpukan
makanan milik pembeli ada di bawah kepemilikan orang lain selain
penjual. Wallahu a'lam.

Cabang' Jika perbauran dari penjual atau pembeli itu
terjadi karena ada unsur kesengajaan, maka hukumnya pun
demikian, sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh redaksi
Asy-Syafi'i rS, dalam Al Umm.

Cabang' Al Qadhi Husain berkata: Bahwa kedua
pendapat Asy-Syafi'i terkait batalnya akad dalam masalah
berbaumya buah-buahan yang menjadi obyek jual beli dengan
buah-buahan yang lain, disusun berdasarkan asal masalah
rusaknya obyek jual beli di bawah kepemilikan penjual sebelum

Qabdh. Tidak ada khilafulama bahwa rusaknya obyek jual beli di
bawah kepemilikan penjual itu membuat akad jual beli ini
dinyatakan batal, lantas karena alasan apa akad jual beli itu
menjadi batal?

Dalam menjawab masalah ini, ada dua alasan yang
terkandung dalam akad tersebut:

Pertama, karena (obyek akad) tidak bisa diserahterimakan.

Kdua, karena tidak ada harapan unfuk menyerahterimakan
obyek akad.

Apabila kita berpegang pada pendapat yang pertama: Maka
akad jual beli dinyatakan batal. Jika tidak, maka tidak batal. Al
Qadhi Husain berkata: Berbagai masalah yang muncul dijawab
dengan kedua alasan tersebut.
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Antara lain: Apabila seseorang menjual intan sebelum

Qabdh, kemudian terjatuh ke dalam laut, maka akad jual beli

dinyatakan batal, karena ditemukannya kedua alasan yalrg

terkandung dalam akad tersebut.

Apabila intan terjatuh ke dalam lembah, maka jika kita

berpegang pada alasan yang pertama, maka akad jual beli

dinyatakan batal, namun jika tidak. maka jual beli itu tidak

dinyatakan batal.

Di antara masalah lainnya: Masalah apabila seseorang

m'enjual seekor burung pipit (ushful, lalu berbaur dengan burung-

burung pipit milik penjual sebelum Qabdh, atau menjual gandum,

lalu gandum lain milik penjual menimpanya. Jika kita berpegang

pada alasan yang pertama, maka akad jual beli dinyatakan batal,

namun jika tidak, maka akad tidak dinyatakan batal-

Di antaranya pula: Masalah apabila seseorang menjual

seorang budak, lalu budak itu kabur sebelum Qabdh, mayoritas

ulama madzhab kami menyatakan bahwa jual beli tidak dinyatakan

batal.

Abu Ya'qub Al Abyuri berkata: Seluruh akad yang telah

disebutkan itu dinyatakan batal. Al Qadhi Husain berkata: Masih

ada kemungkinan di-takhni dengan kedua alasan yang terkandung

dalam akad tersebut. Demikian juga, jika para perampok

merampoknya di tengah jalan, atau mereka menyerangnya

sebelum Qabdh.

Menurutku (As-Subki): Dalam masalah berbaumya buah-

buahan, gandum dan buah sejenis lainnya, tidak terlihat perbedaan

yang konkret antara tidak bisa diserahterimakan (Ta'adzdzur At-

Tastiim) dan tidak ada harapan untuk menyerahterimakan obyek

akad (l/ Ya'si minhit. Karena jika yang dikehendaki tasliim int
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adalah hanya Tasliimul Mabi'(menyerahterimakan obyek jual beli)

dalam kondisi dapat dibedakan antar satu dengan yang lainnya,

maka hal itu mempakan sesuatu yang sulit direalisasikan dan tidak

dapat diharapkan untuk dapat terwujud.

Apabila yang dikehendaki adalah Taslim Mabi'secara garis

besar, maka itu bukanlah perkara yang sulit direalisasikan dan

bukan (pula) perkara yang tidak dapat diharapkan untuk

melakukannya.

Adapun masalah burung Ushfur, Ar-Ruyani dalam Al Bahr
berkata: Jika seseorang menjual seekor kambing, lalu berbaur

dengan sekawanan kambing, yang tidak dapat dibedakan antara

safu dengan yang lainnya, maka pendapat madzhab men5ratakan,

bahwa perbauran ifu membatalkan akad jual beli tersebut.

Dia berkata: Masalah kambing berbeda dengan gandum,

karena dalam pe$auran gandum itu ada makna Isyaa'ah

(perbauran pemilikan tanpa bisa dibagi-bud yang tidak mencegah

diperbolehnya jual beli, sedang dalam perbauran kambing ini

ditemukan perbauran Vsytiballl yang mencegah bolehnya akad.

Ada satu pendapat lemah yang mengatakan: Akad jual beli

tidak batal, karena obyek akad bisa diserahterimakan dengan

memegang seluruhnya, dimana status hukumnya sama seperti

hukum yang berlaku bagi seseorang yang kambingnya berbaur

dengan sekawanan kambing milik seseorang.

Ar-Ruyani berkata: Pendapat ini tidak benar adanya, karena

syarat yang harus dipenuhi dalam Qabdh (memegang obyek akad)

pembeli bisa memegang (menguasai) obyek yang telah

diserahterimakan tersebut, dan dia bebas melakukan tindakan
apapun terhadap barang itu. Tujuan ini tidak ditemukan duryan
memegang obyek akad secara garis besar.
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Menurutku (As-Subki): Pemyataan Ar-Ruyani: "Pendapat

madzhab menyatakan, bahwa perbauran itu membatalkan akad

jual beli tersebut." Apabila dia hendak mengunggulkan Taslim

Mabi'secara garis besar, maka gandum dan buah Taslim+rya sama

seperti kambing.

Apabila dia hendak menyatakan bahwa perbauran kambing

itu memastikan batalnya akad jual beli, ini jelas berbeda dengan

gandum dan buah, karena dia memperhatikan makna Isyaa'ah

(perbauran pemilikan tanpa bisa dibagi-bagi) dan Isytibah, maka

bisa dikatakan: Pendapat itu tidak konsisten, karena perbaumn

dalam konkteks gandum ini, jika maksud yang dikehendakinya

adalah Isyaa'afi (perbauran secara merata), sebagaimana yang dia

sampaikan dalam bab fatas (paillt) dan bab yang lain, maka

pendapat madzhab dalam konteks perbauran gandum ini,

menyatakan bahwa akad tidak batal akibat perbauran, sebab

pendapat madzhab dalam konteks Falas dan bab lainnya

menlntakan, bahwa status pembeli menjadi mitra-

Di samping itu, Ar-Ruyani dalam konteks perbauran ini juga

membedakan antara perbauran dengan jenis yang sama (seienis)

dan yang lebih rendah kualitasnya atau (perbauran) dengan yang

sudah ada, sebagaimana dia membedakan pembauran dalam bab

Falas dan bab yang lain.

Tetapi pendapat madzhab di kalangan ulama ma&hab

kami dalam konteks gandum dan buah, menyatakan bahwa akad

jual beli dinyatakan batal. Tidak ada seorangpun yang

membedakan antara apakah perbauran itu dengan barang yang

lebih baik kualitasnya atau dengan barang yang sama (sejenis)'

Jadi, batalnya akad tersebut menunjukkan adanya

perbedaan antara kedua bab tersebut. Juga perbauran ifu hanya
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akan memberi kepastian adanya perbauran secara merata, jika
terjadi setelah Qabdh.

Adapun perbauran sebelum eabdh terjadi, seperti masalah
kami ini, maka kepemilikan hak belum memiliki kekuatan hukum
tetap, sehingga kepemilikan hak itu menjadi terpengaruh dengan
adanya perbauran itu dan hal ini tidak dapat dianggap terjadinya
perbauran secara merata.

Pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Ruyani itu sama
seperti pendapat yang disebutkannya dalam bab falas(pailit), yaitu
penjual tidak boleh menarik kembali obyek jual beli apabila telah
berbaur secara mutlak. Pendapat dalam bab fatas itu dikuatkan
dengan masalah pertauran dalam bab juar beli ini (perbauran
gandum dan buah-buahan), narrrun pendapat yang diunggulkan di
kalangan ulama madzhab Asy-syafi'i dalam bab falas adalah
pendapat sebaliknya dalam bab jual beli; mereka membedakan
antara kedua bab itu dengan ketentuan hukum yang telah kami
sebutkan.

Jika saja pendapat yang menyatakan telah terjadinya
Isyaabh (perbauran pemilikan tanpa bisa dibagi-bagi) diperhatikan
dalam masalah perbauran buah dan gandum, pasti kami membagi
secara merata buah dan gandum itu antara penjual dan pembeli,
namun sepengetahuanku (As-subki) tidak ada seorangpun yang
berpendapat demikian dalam bab perbauran buah dan gandum ini.
Justru orang yang menyatakan akad jual beli itu tidak dinyatakan
batal memberi saran agar penjual memilih (memberikan hak
miliknya, sehingga akad itu ditetapkan, atau akad dibatalkan).

Memang benar, makna Isyaa'ai tidak perlu diperhatikan
dalam masalah perbauran buah dan gandum, namun makna
Isyaa'afi (perbauran pemilikan tanpa bisa dibagi-bagi) tetap harus
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diperhatikan jika perbauran itu terjadi setelah Qabdh dalam

konteks gandum dan setelah memetik dalam konteks buah-

Begifu pula makna Isyaa'arl (perbauran pemilikan tanpa

bisa dibagi-bagi) itu wajib diperhatikan menurut pendapat Al Imam

Haramain dari penulis At-Taqrib, walaupun dia tidak pemah

menjelaskan kata Isyaa'ah, namun pendapat tersebut tidak

bertentangan dengan pendapat yang telah dikemukakan dari

ulama madzhab Asy-Syafi'i, yaifu memutus perselisihan.

Karena perbauran itu jumlahnya diketahui, dimana setelah

diketahui jumlahnya yang menjadi milik masing-masing dari

mereka, maka stafusnya menjadi mitra bagi yang lain, seperti

keterangan yang telah dikemukakan dari Al Mawardi dalam kasus

apabila jumlah obyek jualbeli diketahui.

Jadi, hukum perbauran tersebut sama seperti hukum

perbauran obyek akad yang telah disebutkan dalam bab yang lain.

Sedang perbauran dalam obyek jual beli yang memiliki jenis yang

sama (sejenis) diposisikan sesuai hukum Is5ma'ah (perbauran

pemilikan bersama tanpa bisa dibagi-bagi) berdasarkan keterangan

yang kami sebutkan Insya Allah dalam bab Falas dan Ghashab.

Wallahu A'lam.

Aslrsyirazi *s berkata: Apabila seseorang

membeli pohon yang di atasnya terdapat buah milik
penjual, lalu penjual tidak pernah memetiknya hingga
keluar buah milik pembeli, berbaur dan tidak bisa

dibedakan antara satu dengan yang [ain, maka dalam
jawaban masalah ini, ada dua riwayat pendapat ulama

madzhab Asy-Syaff i (Thariqaanl.
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Abu Ali bin Khairan dan Abu Ali Ath-Thabari
berkata: Hanya ada safu pendapat Asy-Syafi'i, bahwa
akad jual beli itu tidak dinyatakan batal, bahkan
disampaikan saran: 'Jika satah seorang di antara kamu
mau bersikap toleran dengan meninggalkan hak
miliknya yaitu buah tersebut, maka akad jual beli itu
akan ditetapkan"-

Karena obyek jual beli hanya pohonnya, dan
pohon ifu tidak berbaur dengan pohon yang lain, yang
berbaur hanyalah buah yang terdapat di atasnya,
dimana buah itu bukanlah obyek jual beli, sehingga
akad jual beli pohon itu tidak dinyatakan batal.

Seperti kasus kalau seseorang membeli sebuah
rumah, dan di dalamnya ditemukan makanan milik
penjual, dan makanan milik pembeli, lalu salah satu dari
kedua makanan ifu berbaur dengan makanan yang lain,
maka jual beli seputar rumah itu tidak dinyatakan batal.

Al Muzani dan mayoritas ulama madzhab kami
berkata: Masalah jual beli pohon itu, di sini berlaku dua
pendapat Asy-Syaff i (Qaulaanl sama seperti masalah
sebelumnya. Sebab fujuan mengadakan pembelian
pohon itu tiada lain adalah buahnya, sehingga
berbaumya buah ifu sama seperti berbaurnya obyek jual
beli.

Apabila seseorang membeli tumbuhan Ruthabah
dengan syarat memetik daunnya, lalu dia tidak pemah
memetiknya, hingga fumbuhan ifu bertambah rindang
daunnya dan panjang-paniang, dalam menjawab
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masalah ini, ada dua riwayat pendapat ulama madzhab

AqlSyaf f i (Thariqaanr) .

Pertama: Hanya ada satu pendapat: Bahwa iual
beli itu tidak batal- Bahkan disampaikan saran pada

penjual: 'Jika kamu mau bersikap toleran dengan

memberikan hak milikmu, maka akad itu ditetapkan dan

jika kamu tidak mau bersikap toleran, maka akad itu

dibatalkan."

Karena, obyek iual beli (Mabi) tidak berbaur

dengan barang yang lain, tetapi obyek iual beli hanya

bertambah sendiri. Sehingga jual beli tumbuhan

Ruthahh ifu sama seperti kasus jika seseorang membeli

seorang budak yang masih belia, lalu dia tumbuh

dewasa atau bertubuh kurus, lalu berubah meniadi

gemuk.

Kedua: Yaifu pendapat ulama madzhab As1r

syafi,i yang shahih, menyatakan bahwa dalam iual beli

tersebut berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i: Pertama:

Akad juat beli itu tidak dinyatakan batal. Kedua: Akad

jual beli itu dinyatakan batal-

Penambahan tumbuhan itu berbeda dengan sifat

gemuk dan dewasa dalam kontels budak, karena

penambahan itu tidak memiliki hukum apapun. Karena

itulah, penjual boleh dipaksa agar menyerahterimakan

budak itu sekalipun gemuk dan dewasa-

Penambahan itu mempunyai hukum tersendiri.

oleh karena itulah, penjual tidak boleh dipalsa agar

menyerahterimakannya, sehingga hukum tidak boleh

memaksa penjual itu menunjukkan perbedaan antara
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kedua masalah tersebut 0ual beli tumbuha n Ruthabah
dan jual beli budak yang masih belia)-

Penjelasan:

Di dalam pemyataan tersebut terkandung dua masalah. Ini
merupakan tingkatan kedua dari permasalahan perbauran, dimana
tingkatan pertamanya membahas perbauran buah yang dijual
dengan yang lainnya (pada pemyataan Asy-syirazi seberum ini).
Kedua masalah dari tingkatan kedua itu adalah:

Masalah pertama: Yang merupakan bagian tingkatan yang
kedua; Apabila seseorang mernbeli pohon atau lahan tanah yang
dipermukaannya terdapat pohon, dan di atas pohon yang menjadi
obyek jual beli, atau dimana pohon ifu termasuk (pelengkap) daram
akad jual beli terdapat kandungan buah.

Apabila seseoftrng membeli pohon dan di atasnya terdapat
buah milik penjual, misalnya buah ifu telah dilakukan proses
penyerbukan, atau tindakan yang sama dengan penyerbukan, Ialu
penjual tidak mengambilnya, sampai buah milik pemberi muncul,
dan berbaur, tanpa dapat dibedakan safu dengan yang lainnya.
Kasus pembauran tersebut hanya terjadi dalam pohon yang
berbuah sebanyak dua kali dalam semusim.

Adapun pohon yang hanya sekali berbuah dalam semusim,
telah diuraikan keterangannya bahwa ketika di atas pohon kurma
ifu terdapat buah yang telah dilakukan proses penyerbukan, maka
semua buah dalam semusim itu milik penjual.

Apabila perbauran itu telah diketahui, maka ulama
madzhab kami berkata: Apabila buah yang baru muncur dapat
dibedakan dari buah pertama, maka buah yang sudah ada ketika
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akad jual beli berlangsung tetap menjadi milik penjual. Sedang

buah yang baru muncul belakangan menjadi milik pembeli, karena

buah itu munculdi bawah kepemilikan pembeli.

Apabila buah yang baru muncul itu tidak dapat dibedakan

(dari buah yang pertama), Al Muzani telah meriwayatkan dari Asy-

Syafi'i dua jawaban yang berbeda (Qaulaan), sebagaimana telah

dikemukakan dalam permasalahan yang pertama. Mengenai jual

beli tersebut, ulama madzhab Asy-Syafi'i terpecah menjadi dua

aliran, sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syirazi &.

Alinn pertama, pendapat hnu Khairan dan Abi Ali Ath-

Thabari dalam Al lfshah, yang memastikan jual beli itu tidak

dinyatakan batal. Asy-Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dari hnu

Khairan, bahwa masalah ini tidak ditemukan milik Asy-Syafi'i 4b,

dimana juga tidak ada satupun nash Asy-Syafi'i yang

menjelaskannya, serta hal ini tidak mengikuti madzhabnya, bahkan

jual beli ifu sah dengan alasan apapun.

Asy-$aikh Abu Hamid berkata: Ibnu Khairan telah

memikirkannya sendiri, dia bukanlah orang yang berpikiran

sempit. Ini merupakan sebagian pemyataan Asy-Spikh Abu

Hamid, yang cendemng mendukung pendapat yang disampaikan

oleh Ibnu l(haimn.

Demikian pula dengan Al Mawardi, dia berkata: Pemyataan

yang telah disampaikan oleh hnu Khairan adalah jawaban dan

argumentasi yang lebih shahih, sekalipun pemyataan yang

diriwayatkan Al Muzani tentang pendapat yang dinilai paling

shahih dari para pengikut ma&hab Asy-Syafi'i. Dia berkata:

Mengikuti pendapat yang benar lebih diutamakan daripada

mendukung pendapat yang lain.
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Al Qadhi Abu Ath-Thayyb berkata dari hnu I(hairan dan

Ath-Thabari: Bahwa mereka berdua berkata: Sesungguhnya
jawaban yang dimuat dalam Mukhtashar Al Muzani, Al Muzani

menyampaikannya dengan metode Naql (memindah secara silang

dua jawaban yang berbeda dari dua masalah yang memiliki
kemiripan tersebut), di dalam Al Umm lalu ada sekelompok ulama
yang salah dalam menyampaikan metode naql dari masalah jual

beli buah ke masalah jual beli pohon.

Para pendukung aliran ini bemrgumentasi bahwa peltauran
tersebut tidak pemah terjadi dalam obyek jual beli, sehingga kasus

pembelian pohon ifu sama seperti kasus jika seseorang membeli
buah, dimana buah-buahan yang lain muncul di bawah

kepemilikan penjual, sehingga buah-buahan dan buah Sang akan

menjadi obyek jual beli menjadi ca@t, maka tidak ada t:mrk khiyar
akibat kecacatan buah-buahan tersebut.

Al Imam Haramain berkata: Qiyas ini adalah qijas yang
mana ulama yang lain tidak pemah membolehkann5a. Di antara
ulama yang telah mengunggulkan aliran ini adalah Al Khawarizmi
dalam Al l{aafi.

Aliran kdua, Al Muzani dan Abu Ishaq Al Marwazi lang
berpendapat dengan kelompok ini. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib
menyandarkannya, sebagaimana Asy-Syrmzi telah

menyandarkannya kepada rnayoritas ulama madzhab kami, bahwa

masalah jual beli pohon yang di atasnya terdapat buah milik
penjual, di sini terdapat dua jawaban Asy-Syafi'i.

Mereka berkata: Sekalipun kami tidak mengetahui, Asy-

S5nfi'i telah me- naslrkan masalah tersebut, namun Al Muzani
adalah orang yang tepercaya dalam pendapat yang telah dia

riwayatkannya dari Asy-Syafi'i. Di dalam masalah tersebut terdapat
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penjelasan yang tidak dapat interpretasikan lagr, karena dua

alasan,

Pertama, dalam masalah tersebut bisa saja dikatakan

kepada pembeli: "Apakah kamu mau bersikap toleran?," maka jika

dia mau bersikap toleran, (maka buah itu menjadi milik penjual),

namun jika tidak, maka dikatakan kepada penjual: "Apakah kami

mau bersikap tolemn?"

Kalau saja obyek akad itu bukan hanya pohon, pasti

pertanyaan, "Apakah kamu mau bersikap toleran?" itu tidak tepat

dilontarkan kepada masing-masing dari mereka'

Kdua, Al Muzani berkata: Buah yang telah keluar lebih

dahulu menjadi milik penjual, sedang buah Sang keluar belakangan

menjadi milik pembeli, keterangan tersebut menegaskan bahwa

obyek akad hanyalah pohon tersebut-

Kemudian kesimpulan redaksi tersebut menegaskan rincian

di atas, karena yang menjadi obyek akad, sekalipun hanya berupa

pohon, akan tetapi hrjuan dari pembelian pohon itu adalah

buahnya. Jadi, apabila buah yang telah keluar lebih dahulu berbaur

dengan buah yang keluar belakangan, maka buah yang menjadi

tujuan dari obyek jual beli berbaur dengan buah yang lain dari

obyek jual beli. Jadi, perbauran ini sama seperti jika obyek jual beli

berbaur dengan barang Png lain-

AsySpikh Abu Hamid berkata: Pendapat di atas hampir

mendekati kebenaran, hanya saja Ibnu Khairan telah

menggugurkan masalah ini secaftt total, sehingga pemlrataan

orang yang menyatakan: "Di dalam masalah tersebut terdapat

penjelasan yang tidak mungkin lagi diinterpretasikan," tidak

memiliki arti apapun.
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Menurutku (As-Subki): Maksudnya adalah bahr,rn masalah

tersebut tidak bisa diinterpertasikan dengan lainnya, karena hnu
I(hairan menggugurkan masalah tersebut, lalu hal ifu dijawab

bahwa Al Muzani adalah orang yang teper@go, dan dia memang

benar telah mengutip pendapahnya. Sehingga fidak ada lagi

keterkaitan dengan Ibnu Khairan, kecuali kamu menyatakan: Al.

Muzani telah melakukan kekeliruan dalam mengutip, jawabannya

adalah dengan kesimpulan dari redaksi ihr yang telah diperlihatkan

oleh orang yang menyatakan pendapat ini. Karena kesimpulan

tersebut membuang kesepakatan yang menyalahi jawaban masalah

tersebut.

Perlu diketahui, bahwa mereka para ulama ifu dengan

segenap keagungan dan pengetahuannya tetap berada di antara

orang yang menolak pendapat yang dikutip Al Muzani dan orang

yang berhaklid padanya dalam mengutip pendapat ini. Aku telah

memahami dua alasan tentang masalah lrang tidak dapat

diinterpertasikan lain kecuali akibat fanatik yang berlebihan.

Karena Al Muzani pada akhir bab tentang buah perkebunan

yang pohonnya dijual berkata: Apabila pohon yang berbuah

bemlang-ulang dalam semusim, lalu dijual dan di atas pohon ifu
terdapat buah, maka hanya buah itulah yang menjadi milik penjual.

Apabila buah itu telah habis, maka buah yang keluar setelah

buah tersebut, -buah yang mana akad jual beli belum berkekuatan

hukum tetap-, menjadi milik pembeli pohon tersebut.

Adapun sekelompok buah, yaifu buah yang keluar dari

pohon tersebut secaftr bertahap, hingga buah yang mana akad jual

beli itu telah berkuatan hukum tetap, tidak terpisahkan juga,

dimana buah itu masih berada di pohonnya, maka buah menjadi

milik penjual selama buah ihr muncul pada saat akad jual beli itu
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belum berkekuatan hukum tetap, dan pernbeli berhak merniliki

buah yang keluar belakangan.

Apabila buah yang telah dibeli berbaur dengan buah yang

tidak pernah dibeli, lalu buah itu tidak pemah dapat dibedakan dari

yang lain, dalam masalah ini, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Jual beli buah yang mengalami perbauran itu

tidak boleh dilakukan kecuali, penjual menyerahterimakan buah ih-r

seluruhnya kepada pembeli. Sehingga penjual telah memberikan

kepada pembeli hak miliknya berikut tambahan, atau pembeli

meninggalkan buah ifu untuk penjual, sehingga dia telah

meninggalkan hak miliknya unhrk penjual-

Pendapat kedua' Jual beli itu menjadi fasid- lni dilihat dari

segi buah itu telah berbaur hingga buah yang sempuma yang

muncul saat akad jual beli itu telah berkekuatan hukum tetap tidak

dapat dibedakan dari buah lrang muncul saat akad belum

berkekuatan hukum tetap.

hnu Ar-Rif'ah telah berusaha menyamakan masalah jual

beli tersebut dengan masalah apabila seseorang menjual misalnya

pohon Tin setelah dahandahannya keluar dan buahnya belum

nampak, lalu penjual mensyaratkan dahandahan itu menjadi milik

dirinya, maka jual beli itu sama seperti buah yang tidak pemah

dilakukan proses penyerbukan, tatkala penjual mensyaratkan untuk

dirinya, sehingga menurut nash Asy-Syafi'i, harus diqnratkan

memetiknya

Bisa juga dikatakan: Bahwa obyek jual beli itu telah berbaur

dengan barang yang lain. Hal ini yang sangat jauh dari kebenaran.

Al Mahamili telah melakukan perbuatan yang baik, karena

dia telah membenarkan bahwa Asy-syafi'i *s telah menegaskan
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kedua jawaban tersebut dalam N (Jmm, dimana dia juga

membantah Ali hnu Khairan dengan sejumlah kesepakatan ulama
dan argumen yang menarik.

Al Imam Haramain telah meriwayatkan dari mereka yang
berpegang pada aliran ini, bahwa mereka membedakan antara
kasus perbauran buah tersebut dengan kasus cacatnya buah-
buahan yang menyafu di bawah kepemilikan penjual. Karena
perbauran buah tersebut faktomya adalah masih adanya buah
milik penjual di atas pohon tersebut, padahal secara garis besar
penjual wajib menyerahterimakan (takhlgnhl obyek jual beli itu
pada pembeli.

Jadi, perbauran itu terjadi akibat penjual berusaha
membiarkan buah itu tetap menjadi milik dirinya. Masalah
perbauran ifu hampir mirip dengan masalah pemindahan bebafuan
yang ditaruh di dalam tanah dan hampir mirip juga dengan
masalah mencabut pinfu rumah yang menjadi obyek jual beli,
karena hendak memindahkan bamng-barang yang ada di
dalamnya.

Dalam Al khrul Madzhab disebutkan, bahwa hnu l(haimn
melakukan interpretasi atas pendapat Asy-Syafi'i yang dikutip oleh
Al Muzani pada asal masalah apabila seseorang membeli sebatang
pohon, dan buahn5n tetap menjadi milik penjual, kemudian
pembeli itu membeli untuk kedua kalinya buah tersebut. Kemudian
nampak buah 5nng baru, lalu bertaur dengan buah yang menjadi
obyek jual beli. Di dalam jual beli ini, obyek jual beli berbaur
dengan barang yang bukan obyek jual beli, menjadi ifulah masalah
dari kedua jawaban Asy-Syafi'i tersebut.

Namun, Ar-Ruyani menyalahkannya dalam interpretasi
tersebut, dengan argumen bahwa di dalam jual beli ini, sekalipun
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obyek jual beli berbaur dengan barang 5rang bukan obyek jual beli,

hanya saja semuanya itu milik pembeli, dimana miliknya berbaur

dengan miliknya yang lain, sehingga perbauran itu sama sekali

tidak mempengaruhi jual beli tersebut. Wallahu a'lam.

Pelajaran penting: Asy-Syaikh Abu Hamid berkata:

Sepengetahuanku tidak ada pohon yang berbuah dua kali dalam

semusim kecuali pohon Tin, karena Tin berbuah berupa Nauradzi,

kemudian sesudah itu berbuah yang lain seketika itu juga.

Ulama yang lain berkata: Pohon Naranii, pohon limau

(Utti dan pohon kelapa juga berbuah dua kali dalam sernusim.

Dia telah menyampaikan kepadaku tentang jenis pohon apel,

terong, semangka, oyong dan fumbuhan sejenis lainn5a, sama

seperti pohon Tin fterbuah dua kali dalam semusim).

Ulama madzhab kami menjawab tentang masalah mengapa

kami tidak meletakkan buah png muncul belakangan sebagai

pelengkap (mengikuti) buah yang telah lebih dahulu keluar,

sebagaimana di dalam buah kurma. Sekiranya kami meletakkan

mayang kurma lpng muncul belakangan sebagai pelengkap

(mayang kurma yang telah lebih dahulu keluar) menumt pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i lrang shahih, sebab adat yang

ditemukan dalam pohon kurma, bahwa pohon kurma itu berbuah

hanya sekali dalam semusim, sehingga jika sebagian buahnya tetap

menjadi milik penjual, maka buah semusim itu seluruhnya menjadi

milik penjual. Sedangkan pohon Tin berbuah sebanyak dua kali

dalam semusim, masing-masing dari kedua buah itu berbeda

dengan buah yang lain, buah kedua sama seperti buah kurma yang

keluar pada musim berikutnya.

Menumtku (As-Subki): Buah yang lain juga demikian (sama

seperti buah kurma yang keluar pada musim berikutnya), hanya
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saja qiyas ifu tidak diberlakukan untuk jenis pohon tertentu. Kami,

dalam kasus buah kurma, tidak mengatakan secara mutlak bahwa

buah kurma yang keluar dalam semusim seluruhnya menjadi milik
penjual, karena ada sebuah kisah bahwa pohon kurma Anas bin
Malik;96 berbuah sebanyak dua kali dalam semusim berkat doa

Nabi S pada pohon kurma tersebut. Jika demikian, maka yang

menjadi bahan pertimbangan buah tersebut adalah buah yang

keluar sesuai dengan adat yang berlaku.

Apabila salah satu dari kedua kelompok buah yang keluar

dalam semusim itu terpisah dari buah yang lain, yang sangat jelas

tanpa ada percampuran, maka buah kedua tidak melengkapi buah

pertama.

Apabila redaksi AsySyafi'i yang telah aku kemukakan

mempertimbangkan aspek musim, maka mestinya dia berkata:

Atas dasar pertimbangan tersebut ada pertanyaan yang

dikemukakan oleh ulama madzhab kami: Apabila kemudian timbul
pertanSnan: Mengapa kalian Udak menlntakan: Buah kedua

melengkapi buah pertama? Sebagaimana kasus apabila seseorang

menjual pohon kurma yang telah dilakukan proses penyerbukan,

maka mayang kurma yang keluar belakangan menjadi milik penjual

karena melengkapi mayang yang telah ada sebelumnya?

Jawabannya: Dalam masalah mayang kurma ada dua

pendapat ulama madzhab l<arru (wajhaani). Perbedaannya adalah

bahwa mayang kurma yang keluar belakangan termasuk bagian

dari mayang kurma yang telah ada sebelumnya, karena pohon

kurma tidak memiliki mayang kecuali sekali, sebagian keluar lebih

dahulu dan sebagian yang lain keluar belakangan. Sementara buah

kedua bersama buah pertama tidak demikian kondisinya.
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Cabang, Al Mutawalli, dalam masalah ini berkata: Tidak

dinyatakannya batal akad jual beli tersebut adalah pendapat yang

shahih dari ulama madzhab Asy-S5afi'i, yaitu aliran lrang
men5ntakan ada dua jawaban yang berbeda dari Asy-Syafi'i.

Sedang dalam masalah berbaurnya buah-buahan yang menjadi

obyek jual beli dengan buah-buahan yang lain, dia tidak pemah

mengunggulkan pendapat manapun.

Pendapat yang telah diunggulkan oleh hnu Ashrun dalam

masalah ini, dari aliran Srang menyahkan ada dua jawaban berbeda

dari Asy-Syafi'i adalah jawaban lang menyatakan batalnp akad

jual beli, sebagaimana dia telah mengunggulkan jaunban tersebut

dalam masalah berbaumya buah-buahan yang menjadi obyek jual

beli.

Cabang, Apabila kita berpendapat: Akad jual beli itu
menjadi batal, maka tidak masalah 5nng dibangun berdasarkan

pendapat tersebut. Sedang apabila kita berpendapatu Akad jual beli

itu tidak dinyatakan batal, Al Qadhi Abu Ath-Thayyb berkata:

Siapa di antara mereka berdua yang mau bersikap toleran, dia

boleh memaksa pihak lain agar menerimanya. Apabila mereka

berdua menolak, maka hakim membatalkan akad jual beli antara

mereka berdua. Demikian Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

berpendapat.

Pendapat tersebut merupakan makna implisit dari redaksi

Asy-Syirazi *9. Al Mawardi berkomentar berdasarkan makna

implisit yang dikehendaki oleh madzhab yang menjadi pegangan

Ibnu Khairan, apabila kedua pihak setuju dan menyepakati jumlah

buah yang keluar belakangan terpisah dari buah yang telah lebih

dahulu keluar, maka hasil kesepakatan itu bisa dilaksanakan,
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dibatalkan. Pernyataan Asy-Syirazi itu bukanlah pendapat lbnu
Khairan.

Jika saja dia meletakkan kalimat pernyataan ini pada bagian
akhir setelah menyebutkan aliran yang menyatakan dua jawaban

Asy-Syafi'i yang berbeda, dimana dia menyampaikannya sebagai

respons atas pendapat yang menyatakan tidak batalnya akad jual

beli tersebut, maka alasan yang dikemukakan darinya sama dengan

alasan yang dikemukakan dari Al Qadhi Abu Ath-Thairyib. Wallahu
a'lam.

Cabang, Pernyataan Asy-Syirazi dalam Al Muhadzdzab ini
menggambarkan bahwa tidak ada prioritas apapun dalam
memenuhi hajat kepentingan meninggalkan hak milik antara
penjual dan pembeli. Sedang pemyataannya dalam At-Tanbih
memberi kepastian bahwa dia lebih memprioritaskan hak penjual

dan pemyataan Al Mawardi memberi kepastian bahwa dia lebih
memprioritaskan hak pembeli. Namun yang lebih mendekati
kebenamn adalah menyamaratakan hak keduanya. Sebagaimana
redaksi yang dia perlihatkan dalam Al Muhadzdzabini.

Dan orang yang memulai pembicaraannya ifu dengan
penjual atau pembeli, dia tdak semata-mata menyampaikan
pembicaraan ifu atas dasar keharusan, tetapi hanya sekedar

memberi contoh. Tidak sama dengan pembicaraan meminta
meninggalkan hak milik mereka, seperti pembicaraan

memprioritaskan dalam soal menyerahterimakan obyek akad,
karena menyerahterimakan obyek akad ifu merupakan fujuan para
pihak mengadakan akad jual beli, di mana penjual boleh dipaksa
agar merealisasikannya, berbeda dengan permohonan
meninggalkan hak miliknya ini. Wallahu a'lam.
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Cabangr Tentang penetapan pernbeli atau penjual

menerima nilai fukar yang diberikan kepadanya demi

keberlangsungan akad jual beli, masalah ini telah disampaikan

sebelumnya, apabila para pemberi pinjaman kepada orang yang

jatuh pailit mau bersikap toleran kepada salah seorang pemilik

barang yang dijual dengan cara memprioritaskannya untuk

mendapatkan nilai tukar secara utuh, agar akad jual beli tetap

berlangsung. Jadi, dia tidak hams menerimanya. Namun untrlk

mendapatkan jawaban yang sebenamln dalam masalah ini perlu

dikaji kembali.

Masalah kedua: Yang mempakan bagian masalah dari

tingkatan yang kedua (dalam soal pertauran hak milft). Apabila

seseorang membeli tumbuhan Ruthabah, maka jika dia

membelinya dengan syarat memetiknya dari pohonnya, lalu dia

tidak pemah memetiknya, maka daun yang keluar belakangan

menjadi milik pembeli, jika dia membelinya dengan syarat

memetiknSn, lalu dia tidak pemah mengambilnya dari pohonnya

sampai Ruthabah itu panjang dan tinggi.

Al Muzani menyambungkan masalah kedua ini dengan

masalah yang menyimpan dua pendapat Asy-Syafi'i- Namun,

ulama madzhab kami yang lain tidak pemah sepakat dalam

masalah kedua ini. Di antara mereka ada yang berpendapat:

Hanya ada satu pendapat, bahwa jual beli itu sah, sebagaimana

telah disebutkan oleh fuy-Syirazi baik hukum maupun

argumentasinya.

Di antara mereka juga ada yang berpendapat: Masalah

kedua ini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i seperti masalah yang

pertama. Di antara ulama yang cenderung sepakat dengan

pendapat ini adalah Abu Ishaq Al Marwazi, Ibnu Abi Hurairah,

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,ut



Asy-Syaikh Abu Hamid, mayoritas ulama madzhab kami, Al Imam
Haramain, Ar-Ruyani dan Asy-Syasyi.

Al Mawardi dan mayoritas ulama madzhab kami berkata:
Asy-Syaikh Abu Hamid menyatakan bahwa argumentasi pendapat
yang pertama lemah. Mereka menjawab argumen yang dipakai
unfuk mendukung pendapat yang pertama, yaifu membesar dan
semakin gemuk, bahwa tambahan membesar dan semakin gemuk,

berubahnya pentil kurma (Balh) menjadi kurma muda sebelum

berubah menjadi kurma Ruthab yang manis rasanya {Busl dan
tambahan serupa lainnya, bukanlah tambahan barang yang nyata;
artinya, tidak ada penambahan baik segi cabang maupun
jumlahnya. Tumbuhan Ruthabah tatkala memanjang, maka akan
tumbuh dahan-dahannya, dan keluar sejumlah barang baru yang
sama sekali belum ada sebelumnya, sama seperti masalah yang
pertama.

Asy-Syirazi memberi jawaban lang baik dengan
mengatakan: "Bahwa tambahan tersebut tidak memiliki hukum
apapun," dia fidak mengatakan tambahan ifu bukanlah bamng

3nng nyata, karena tambahan ifu jelas barang yang nyata. Karena
alasan inilah, ulama yang mendukung pendapat pertama
menafsirkan tidak ada tambahan bagian maupun jumlahnya, tetapi
tambahan itu -jika berupa bamng yang nyata- maka tidak memiliki
hukum apapun, terbukti penjual boleh dipaksa menyerahterimakan
obyek akad berikut tambahannya.

Jadi, redaksi yang disampaikan oleh Asy-Syirazi itu terbebas
dari perdebatan tersebut. Terkadang semakin panjangnya daun
Ruthabah itu diasumsikan bukan bagian dari dahan yang
berkembang. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut
adalah jika seseorang menjual Ruthabah, yang panjangnya
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sehas'ta, lalu setengah dari panjangnSn terpaksa dipotong sebelum

Qabdh, maka nilai hrkar itu berkurang sesuai dengan kadar

panjangnya R u tha bah tersebut.

Berbeda dengan soal kegemukan, karena bila her,r,ran

(budak) itu kurus di bawah kepemilikan penjual, maka nilai tukar

itu tidak berkurang sedikitpun.

Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib berkata: Tambahan yang

ditemukan dalam hrmbuhan Ruthbh ditemukan pula dalam

sejumlah batang pohon yang tertanam di dalam tanah, sehingga

tambahan itu posisinya seperti kandungan buah yang lain dari

buah tersebut. Al Mawardi berkata: Tambahan itu merupakan

barang yang nampak wujudnya Can dapat dibedakan antara safu

dengan yang lain. Berbeda dengan soal membesar dan

kegemukan, karena hal tersebut tidak dapat dibedakan antara safu

dengan yang lainnya.

Perlu diketahui bahwa kedua aliran pendapat ini, jika dilihat

berdasarkan keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syrrazi,

keduanya sepakat bahwa tambahan yang ditemukan dalam

tumbuhan Ruthabah itu tetap milik penjual, bukan milik pembeli-

Ini pulalah yang dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib, Al Mahamili, Asy-Syaikh Abu Hamid sebelum mereka

dan Al Qadhi Husain. Al Mawardi dalam menyampaikan

kesepakatan mereka, menyatakan sahnya jual beli tersebut dengan

menyebutkan bahwa tambahan itu menjadi milik pembeli, karena

tambahan itu tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang

lainnya. Jika pendapat Al Mawardi itu benar, maka di dalam

masalah kedua ini, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Ibnu Ashrun berkata: Pendapat yang lebih diunggulkan

(Ashah) di kalangan ulama madzhab kami dari kedua jawaban dari
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salah satu di antara kedua aliran tersebut adalah batalnya akad jual

beli, sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syirazi dalam kedua

masalah ini.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Akad jual beli itu dibatalkan,"

maksudnya hakim membatalkan akad jual beli tersebut. Demikian

secara tegas Al Mawardi menyatakan hal tersebut. Pernyataan

Asy-syirazi: "Ada dua pendapat yang berbeda," maksudnya dua

pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus perbauran buah yang menjadi

obyek jual beli.

Perlu diketahui bahwa dalam masalah Ruthabah dan

masalah berbaumya buah-buahan yang menjadi obyek jual beli itu,

disampaikan saran kepada penjual: "Jika kamu mau bersikap

toleran dengan memberikan hak milikmu, maka akad jual beli itu

bisa ditetapkan dan jika kamu tidak mau bersikap toleran, maka

jual beli ifu dibatalkan,' sebagaimana telah disampaikan oleh Asy-

Syirazi dalarn Al Muhadzdzab. Dan tidak disampaikan saran

kepada pembeli: *Jika kamu mau bersikap toleran dengan

memberikan hak milikmu, maka akad jual beli itu bisa ditetapkan".

Sedang dalam masalah apabila seseorang menjual sebuah

pohon, dan buah-buahan yang telah ada lebih dahulu itu berbaur

dengan buah yang ada belakangan, maka pada masing-masing

pihak disampaikan sran: 'Jika kamu mau bersikap toleran

dengan memberikan hak milikmu, maka akad jual beli ifu bisa

ditetapkan".

Perbedaannya bahwa di dalam kedua masalah yang

disebutkan pertama apabila pembeli meninggalkan hak miliknya,

maka penjual memperoleh uang pembelian barang dan memberi

ganti hak milik pembeli tersebut.
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Cabangr Apabila seseorang menjual pohon terong, jika

telah tiba waktunya memetik, maka apabila terong telah memasuki

masa petik, maka tidak perlu mencantumkan syarat memetik

(dalam akad jual beli tersebut). Jika tidak, maka dia harus

mencantumkan syarat memetik.

Apabila pohon terong itu masih terdapat kembang, maka

kembang ihr menjadi milik pembeli. Jika tidak, maka terong itu

tetap milik penjual, sebagaimana buah-buahan yang lain, dimana

tidak termasuk ke dalam shighatakad yang mutlak kecuali disertai

syamt.

Apabila buah terong lnng lain nampak, dan bertaur

dengan buah terong yang lebih dahulu keluar; jika tidak dapat

dibdakan antara safu dengan yang lain, maka di dalam masalah

perbauran ini ada dua aliran pendapat yang berbeda, seperti yang

telah kami sebutkan. Demikian juga dalam soal perbaumn buah

semangka, oyong dan buah-buahan lain yang sama- Al Qadhi

Husain telah menyampaikan rincian pendapat tersebut-

Karena pohon semangka (I{haid, terong, dan oyong

adalah jenis tanaman (yang berbatang kecil), telah dikemukakan

dalam pemyataan Al Imam Haramain pendapat yang berbeda

dengan pendapat Al Qadhi Husain tersebut-

Al Khawarizmi berkata: Apabila seseorang menjual batang

tanaman tersebut sebelum buahnya keluar, maka jual beli itu tidak

boleh kecuali disertai syarat memetiknya. Apabila dia menjual

setelah buahnya keluar, maka jika dia menjualnya bersamaan

dengan buahnya, maka jual beli itu boleh secara mutlak. Apabila

dia menjualnya tanpa buahnya atau menjualnya dengan shighat

yang mutlak, maka buah yang sudah ada tetap milik penjual dan

buah yang keluar belakangan menjadi milik pembeli.
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Kepastian hukum yang dikehendaki pemyataan Al Qadhi
Husain yang telah Aku (As-Subki)sampaikan adalah bahwa apabila
seseorang menjual buah semangka bersamaan dengan batang
pohonnya, maka jual beli itu tidak sah kecuali dengan syarat

memetiknya. Berbeda dengan pohon kurma. Al Imam Haramain
dan Al Ghazali pun berpendapat demikian.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dia (Al Qadhi Husain) lebih
memahami fikih yaifu daripada Al Imam Haramain, namun yang

diriwaptkan dari Asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama, yaitu
pemyataan yang diriwayatkan dari Al Bandaniji dan ulama yang

lain, yang memberi kepastian bahwa jual beli itu boleh secara

mutlak.

Pelajaran penting: Jika kamu mengatakan: Apa alasan

mengakhirkan tingkatan ini dari permasalahan kedua, di dalam
tingkatan ini obyek jual beli berbaur dengan barang 5rang lain,
menjadi tingkatan ini sangat mirip dengan pernrasaiahan yang
pertama-

Mmurutku (As-Subki): Dua tingkatan yang disebutkan
pertama, dimana perbauran di dalam keduaryn sangat jelas terjadi,
adakalanya pertauran obyek jual beli dengan barang yang lain
dalam tingkatan pertama dan a<iakalanya juga perbaumn maksud
dari obyek jual beli dengan barang 5rang lain dalam tingkatan
kedua.

Sedangkan dalam tingkatan ini pendapat pertiama

mengatakan: Di dalam tingkatan ini tidak terjadi pertauran, yang

ada hanyalah penambahan obyek jual beli itu sendiri. Apabila
perbauran itu seperti yang disampaikan pendapat yang pertama,

maka pasti penjual boleh dipaksa agar menyerahterimakan
Ruthabah secara utuh. Tidak ada seorang pun yang berpendapat

24g ll et Uoj*r'SyarahAl lv[uhadzdzab



demikian, sebagaimana keterangan yang ditelah dipaparkan oleh

Asy-Syirazi.

Perdebatan dalam tingkatan yang kedua terjadi dalam

perkara yang berbaur, lantas apakah ini seperti perkara berbaur

dalam tingkatan yang pertama (prihal buah yang dijual berbaur

dengan yang lainnya) ataukah tidak? Dimana perdebatan dalam

soal perbauran itu sendiri, apakah perbauran ifu seperti perbauran

dalam tingkatan pertama ataukah tidak?

Asy-Syirazi kemudian menyebutkan perbauran yang

sesungguhnya terjadi berikut dua kategori perbauran tersebut-

setelah selesai menyebutkan perbauran itu, dia menyebutkan

perbauran yang masih menjadi perdebatan mengenai stafusnya;

apakah perbauran itu lantas disebut perbauran ataukah tidak?

Namun menunrt dugaanku, memberlakukan kedua

pendapat dalam tingkatan ini lebih tepat daripada memberlakukan

kedua pendapat ifu dalam tingkatan png kedua, karena perbauran

dalam tingkatan ini adalah perbauran yang hakiki dan penolakan

terjadinya perbauran dalam tingkatan ini mengikuti jenis perbauran

menurut majaz atau qiYas.

Pemberlakuan tingkatan kedua seperti tingkatan pertama

bahkan hal ini sebaliknya dari dugaanku. Demikian juga dalam

masalah kedua ini, aku mengatakan, "Tingkatan yang lain", bukan
,.Tingkatan yang ketiga." Hal itu karena segolongan ulama ahli

tahqiq dari ulama madzhab Asy-syafi'i; seperti Abu Hamid dan Al

Mawardi, lebih memilih memberlakukan kedua pendapat Asy-

Syafi'i yang berbeda itu dalam tingkatan ini, tidak dalam tingkatan

yang kedua.

Bila seseorang membeli At wadiy(benih pohon kurma), lalu

tumbuh semakin besar, maka hanya ada satu pendapat, bahwa
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pohon kurma tersebut tetap menjadi milik pembeli, sebab

tambahan tersebut tidak dapat dipisahkan. Ibnu Abi Hurairah dan

ulama yang lain telah menyampaikan pendapat tersebut.

Al Qadhi Husain dalam Ta'liqnya meletakkan kasus jual

beli tersebut sebagai kaidah umum, yaitu apabila seseorang

membeli jenis pohon tertentu dan dia meninggalkannya sampai

pohon ifu fumbuh semakin besar, tinggi dan bertambah banyak,

maka jika pohon itu termasuk spesies fumbuhan yang tidak dipetik

berulang-ulang, seperti apel dan spesies lainnya, maka seiuruhnya

menjadi milik pembeii. Sedangkan jika termasuk spesies tumbuhan

yang dipetik berulang-ulang, maka dijawab dengan pendapat hasil

takhrij atas dua jawaban hukum dari Asy-Syafi'i.

Dalam Al Fatawa yang dinisbatkan kepadanya tentang

masalah; apabila seseorang membeli jenis pohon tertenfu. dengan

syarat menebangnya, lalu pohon itu tidak pemah ditebang, sampai

pohon tersebut berkembang dan semakin rnembesar, maka

diberlakuan dua pendapat Asy-Syaf i mengenai batalnya akad jual

beli ihr.

Ulama yang menghimpun fatwa tersebut setelah mereka

menyebutkan masalah ini, mereka berkata: Masalah tersebut tidak

pemah diriwayatkan dari Al Qadi:i Husain. Seharusnya pohon itu
menjadi milik pembeli, karena dia memiliki batang pohonnya,

sama seperti buah. Kemudian dia berkata: Menurut pendapatku,

Abu Al Ma'ali memiliki pendapat, bahwa apabila pohon itu
termasuk spesies tumbuhan yang tidak tumbuh penggantinya

(setelah ditebang), maka pohon itu menjadi milik pembeli, seperti

pohon Shanubar dan pohon kurma. Namun jika termasuk spesies

fumbuhan yang fumbuh penggantinya, seperti pohon Qatt, maka

berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i.
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Menurutku (As-Subki): Kami akan menyebutkan sebagian

komentar penulis At-Tatimmah bahwa apabila seseorang membeli

jenis tanaman tertentu dengan syarat memetiknya, bahwa pembeli

tidak memiliki batang tanaman tersebut, dimana batang tanaman

itu tetap milik penjual. QiWs pembelian jenis tanaman itu

memposisikan pohon itu juga hukumnya dernikian dan tambahan

perkernbangannya sama seperti perbauran obyek jual beli dengan

barang 5nng lain, sehingga berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i,

sebagaimana tuntutan yang dikehendaki fatwa lainnya.

Pendapat 5nng telah dia sampaikan dalam At-Ta'liqah,hnu

Abi Hurairah berkata: Ini diletakkan pada asal masalah; apabila

seseorang menjual dengan shighat yang mutlak, maka di dalam

spesies tanaman yang tidak tumbuh pengganti (setelah dipetik),

tidak perlu mencantumkan slnrat pemetikan. Dimana batang

tanaman itu menjadi milik pernbeli.

Pelajaran penting: Masalah ini memberi catatan penting

kepadamu bahwa pembeli ketika membeli sekali penen dari

tumbuhan Ruthabah, dia tidak memiliki dan Ruthabah itu kecuali

yang nampak di atas permukaan tanah. Telah dikemukakan dari

Al Mawardi uraian tentang khilaf ulama dalam masalah sekali

panen ifu, yang dirnaksud adalah yang nampak di atas permukaan

tanah, atau bagian yang biasa dipotong menurut adat lpng
berlaku.

Pendapat ini tidak bisa digabungkan dengan pemyataan

mereka dalam masalah ini, kecuali pendapat ini menentukan

rincian masalah, bahwa pembeli tidak memiliki apapun dari bagian

yang tak terlihat.
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Cabangr Beragam spesies tanaman yang dipanen

sekaligus, apabila seseorang membelinya dengan syarat

memotongnya dan dia menunda pemotongannya hingga semakin

banyak, penulis AbTatimmah berkata: Tambahan ekstra itu tetap

milik penjual. Ketentuan hukumnya seperti yang telah kami

sebutkan. Yakni dalam masalah tambahan ekstra Ruthabah dan

perbaurannya.

Penulis AtTatimmah berkata: Hingga tanaman itu

mengeluarkan bulir, maka bulir-bulir itu tetap menjadi milik

penjual, kecuali jika pembeli membeli spesies tanaman itu dengan

syarat memotongnya, dimana dia menunda pemotongannya

sampai tanaman itu semakin banyak, maka tambahan ekstra

tanaman itu menjadi milik pembeii, karena dia memiliki tangkai

tanaman tersebut, yang manjadi awal munculnya tambahan ekstra

tersebut. Demikian penulis At-Tatimmah berpendapat.

Pemyataan penulis At-Tatimmah yang menyatakan:

"Tambahan ekstra dari tanaman itu tetap milik penjual, dimana

hukumnya sama seperti dalam masalah perbauran," pemS/ataan

tersebut bertentangan dengan pemyataan yang telah dikemukakan

dari Al Imam Haramain, yaitu tambahan itu menjadi milik pernbeli

berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan pemyataan penulis At:Tatimmah "Hingga

tanaman ifu mengeluarkan bulir, maka bulir-bulir itu tetap menjadi

milik penjual," dalam pemyataan ini perlu dianilisis kembali,

karena bulir-bulir tanaman ihr bukanlah barang yang baru keluar

dari milik pribadinya, bahkan bulir-bulir itu merupakan bagian dari

tanaman ifu menurut pendapatnya, namun penetapan bulir-bulir

tanaman itu menjadi milik pembeli lebih mendekati kebenaran.
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Pemyataan penulis At-Tatimnnh " Allahumma illaa" Va
Allah kecuali..), demikian aku temukan dalam naskah tersebut.

Namun hasil dari pemahaman redaksi tersebut menunjukkan

bahwa teks tersebut salah, yang tepat adalah Al Qal'u (menggali)

dengan huruf l-aam (bukan Al Qath'q memetik), berdasarkan hasil

pemahaman ini, maka-teks tersebut menjadi benar, karena apabila

seseorang membeli tanaman tersebut dengan syarat memotong

dari tangkainya, maka tangkai tanaman itu menjadi miliknya,

sehingga setiap barang yang baru keluar dari tanaman ihr menjadi

milik pembeli, sebab hal itu merupakan hasil tambahan eksta dari

apa yang dimilikinya. Wallahu a'lam.

Penulis At'Tahdzib secara tegas menyatakan, bahwa

apabila seseorang menjual Tanaman Qarth dengan syarat

menggalinya, lalu dia tidak pemah menggalinya hingga semakin

banyak, maka tambahan ekstra yang muncul menjadi milik

pernbeli, karena dia merniliki tangkainya. catatan tentang

ketenhran hukum itu telah dikernukakan pada awal pembahasan

masalah ini.

Cabangt Apabila seseorang membeli tangkai tanaman

semangka, telah dikemukakan dari Al Imam Haramain, Al

Mutawalli dan ulama yang lain, bahwa jual beli itu tidak boleh

kecuali dengan syamt memotongn5E. Penulis At-Tatimmah

berkata, Atau menggalinya. Penulis At'Tatimmah berkata lagi:

Kecuali dia membeli tangkai baragam spesies tumbuhan dengan

syarat memotongnya, kemudian dia menyet{/a lahan tanah tersebut

atau meminjam, dimana tangkai tanaman tumbuhan ifu belum tiba

masanya dipotong, maka buah yang baru keluar menjadi miliknya,

Al Majmu'SyarahAl luluhadzdzab ll ,tS



karena buah yang bam muncul ifu merupakan bagian dari tangkai

yang dimilikinya.

Pendapat penulis At-Tatimmah di atas, sama seperti

pendapat yang telah dia sebutkan dalam cabang masalah yang

telah dikemukakan, bahwa apabila seorang pembeli membeli

tanaman tertenfu dengan syamt memetiknya, dia tidak memilfi
tangkainya.

Ulama madzhab kami telah memaparkan, bahwa

mekanisme unhrk memiliki buah semangka lnng baru keluar ialah

dengan caftr mernbeli tangkaFtangkainp dengan qarat
memotongnya dan juga dia menyanra lahan tanah ifu, sehingga dia
tidak wajib memotongnya. Pendapat yang telah disampaikan oleh
Al Mutaunlli ini memberi catatan, bahwa pencanhrman slarat
memotong itu fidak mengandung faedah apapun, bahkan
semestn5a harus mencantumkan syarat menggalinya. Seharusnln
pendapat Al Mutaualli itu disepakati, sebab tanaman semangka itu
termasuk spesies tumbuhan yang akan muncul penggantinya

(setelah dipotong).

Jika seseorang menjual tangkai tumbuhan dengan shighat
png mutlak. Al Mutawalli berkata: Semangka tidak termasuk
dalam akad jual beli yang muflak itu kecuali dia disebutkan secara
jelas, karena semangka merupakan buah yang dapat dilihat,
bahkan sampai bakal buah yang bisa dilihat dan belum menjadi

buah, tidak melengkapi jual beli tangkai tumbuhan tersebut.

Berbeda dengan buah yang tidak nampak, maka stafusnya

mengikuti pohonnya, karena pohon ifu adalah inti yang menjadi

tujuan (maksud) jual beli tersebut, sedangkan hasil pohon itu
statusnya sebagai pelengkap, sehingga bakal buah, statusnya

sebagai pelengkap tangkai yang menjadi tujuan jual beli tersebut.
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Sedangkan dalam konteks semangka, tangkai tanaman ifu

bukanlah obyek yang menjadi hrjuan iualbeli, namun yang menjadi

tuiuan jual beli adalah buahnya tersebut, sehingga tidak bisa

memposisikan tujuan jual beli sebagai pelengkap.

Cabangr Asy-Syafi'i rg berkata: Tidak boleh menjual

tangkai tanaman hijau yang dipotong-potong unfuk pakan temak

(Qashiitt kecuali, dengan syarat memotong cabangnya, baik cabang

yang akan hrmbuh penggantinya atau tidak akan tumbuh

penggantinya.

Kemudian Asy-Syafi'i berkata: Apabila dia membelinya

supalp dia memotongnya, lalu dia meninggalkannya tanpa disertai

syarat dan dia memotongnya selagi ada kesempatan, maka penjual

berhak khijnr(memilih) membiarkan Qashiil itu atau membatalkan

jualbeli tersebut.

Nash Asy-Syafi'i ini, jika yang dikehendakinya hanya

cabang yang tumbuh kembali penggantinla (tidak yang lainnya),

maka nashini adalah salah safu dari dua aliran atau dua pendapat

yang telah dikutip oleh ulama madzhab kami. Namun apabila nasrl

tersebut mencakup cabang yang akan tumbuh kembali

penggantinya dan cabang yang tidak akan tumbuh kembali

penggantinya, maka di dalam nash ini ditemukan kesamaan

dengan pendapat yang telah disampaikan oleh penulis At-

Tatimmah, yaifu bahwa tambahan ekstra yang ditemukan dalam

spesies tanaman yang tidak fumbuh kembali penggantinya, tetap

menjadi milik penjual. Hal ini bertentangan dengan pendapat Al

Imam Haramain.

Penulis At-Tahdzib berkata: Bila seseomng menjual Qashiil

atau pohon yang fumbuh kembali penggantinya, seperti Khullaf
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dan bambu, atau daun pacar merah (arti harfiah; Firshad, pada

saat pertama kali muncul dengan syarat menebangnya selumhnya,

lalu tidak ditebang, sampai Qashiilatau pohon itu semakin banyak,

maka dalam masalah batalnya jual beli tersebut, berlaku dua
pendapat Asy-Syafi'i, sama seperti pohon Qutt.

Penulis At-Tahdzib berkata: Menurutku, jika bagian-bagian

Snng dipotongnya itu bisa diketahui, seperti dahandahan pohon
pacar merah yang bagian pemotongannya bisa diketahui se@ra
jelas, maka dedaunan lnng baru keluar di atas bekas potongan

tersebut, bahwa ifu menjadi milik pembeli. Ini pendapat Asy-
Syafi'i.

Sedang dalam tangkai tanaman segar (masih hijau) yang

dibuat pakan temak (Qatl dan jenis tumbuhan Kurmats (@rtnl
(yang aromanya kurang sedap mirip bawang putih), akad jual beli

dinyatakan batal, ini tidak lain dikarenakan dahan yang baru keluar

dari pohonnya yang tidak dijual itu tidak dapat dibedakan dari
dahan yang dijual, karena bagian png dipotongnya tidak diketahui
setelah ada penambahan.

Cabang, Dalam Ziyadaat Abi Ashim Al lbadi disebutkan

keterangan, apabila seseorang membeli daun pohon pacar merah
bersamaan dengan dahan-dahannya, lalu dia menunda-nunda

pemotongannya sampai ler,r,rat waktu pemotongan, maka dia boleh

memotongnya. Sedangkan jika dia hanya membeli daunnya saja,

lalu dia menunda pemetikannya, maka menurut satu pendapat

Asy-Syafi'i, jual beli itu /asliy'(rusak), karena obyek jual beli berbaur

dengan barang yang bukan mempakan obyek jual beli, dan sulit

unfu k diserahterimakan.
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Cabang' Hasil tanaman yang tidak boleh meniualnp

kecuali dengan syarat memotong, seperti Ruthabah, Qashi[

bambu, jenis tumbuh-fumbuhan Tharfaa ', kayu, dan semangka

yang masih berada di pohonnya. Ibnu Khairan telah menyebutkan

ini semua dalam N l-athif.

Asy-Syirazi e{s berkata: Apabila seseorang

memiliki pohon yang berbuah sebanyak dua tahap
(hamlaintl dalam semusim, Ialu dia menjual salah satu

dari tahapan buah itu setelah kondisi layak dikonsumsi

ditemukan, dimana penjual mengetahui bahwa pohon

ifu akan mengeluarkan buah yang lain dan berbaur

dengan buah yang menjadi obyek jual beli serta tidak
dapat dibedakan antara safu dengan yang lain, maka
jual beli itu batal-

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah iual beli ini ada

pendapat Asy-Syafi'i yang lain, bahwa jual beli itu sah-

Mungkin dia mengambil kesimpulan sah itu dari salah

safu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dalam kasus apabila

seseorang menjual sekali pemetikan dari tumbuhan

Ruthabh tersebut, lalu dia tidak segera mengambilnya
dari fumbuhan tersebut, hingga muncul daun yang lain,

maka jual beli itu sah menurut salah satu dari dua

pendapat AsySyafi'i tersebut.

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang

pertama. Karena dia meniual barang yang tidak bisa

diserahterimakan. Karena adat yang berlaku dalam

pohon itu dibiarkan sampai waktunya memetik,

sehingga tatkala dia membiarkannya, maka buah yang
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lain berbaur dengan buah yang menjadi obyek jual beli,
sehingga menyerahterimakan obyek akad ifu sulit
direalisasikan. Berbeda dengan Ruthabah, karena dia
boleh menjual dengan syarat memetiknya, sehingga
tidak sulit diserahterimakan.

Penjelasan:

Dalam Al Istiqsha ' penulis menyebutkan kata ,,Hamlaini,

dengan membaca fathah pada hurut Haa '. Dalam Ar Istiqsha',
dia berkata: ulama lain berkata: Kata "Al Hama| dengan dibaca
fathah pada huruf Haa' adalah sesuafu yang terkandung di dalam
perut atau di atas pohon, sedangkan Al Himt dengan dibaca
kasrah pada huruf Haa' adalah sesuahr yang ditaruh di atas kepala
atau punggung.

' Pohon yang berbuah sebanyak dua tahap, dikatakan: Ifu
bisa ditemukan dalam jenis pohon tin, almond, kelapa, dan pohon
limau, berbuah seban5ak dua tahap dalam semusim.

Masalah ini sepertinya membatasi masalah yang telah
dikemukakan sebelumnya dan mempertegas bahwa keterangan
yang telah lalu seputar berbaumya beragam hasil tanaman yang
menjadi obyek jual beli, letaknya hanya daram kasus apabila
perbauran ifu tidak pemah terjadi pada umumnya, atau umum
terjadi namun disertai syarat pemetikan yang harus dilakukan
pembeli, lalu dia tidak sepakat sampai akhimya terjadi perbauran
tersebut.

Adapun jika perbauran itu sudah umum terjadi dan tidak
mensyaratkan pemetikan, maka jual beli itu dinyatakan batal,
sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-syirazi dalam At
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Muhadzdzab, yaitu pendapat 3nng shahih dat'l para pengikut

madzhab Asy-Syafi'i, dimana ini mempakan pendapat yang

masyhur dari madzhab Asy-s5raf i serta di-nash dalam Al umm

dalam bab "Buah hasil perkebunan yang pohonnya dijual."

Ar-Rabi' dalam bab tersebut berkomentar: Asy-Syafi'i dalam

kasus jual beli jenis ini merniliki pendapat, bahwa apabila pernilik

kebun berkeinginan menyerahterimakan tambahan hasil buah yang

berbaur dengan buah milik pembeli, maka jual beli itu sah'

Al Mahamili berkata: Ini bukanlah pendapat yang telah di-

nash oleh Asy-$afi'i, akan tetapi pendapat ini fu-Rabi' ambil dari

salah safu pendapat Asy-s5nfi'i dalam kasus apabila seseorang

menjual satu tebasan dari tumbuhan Ruthabah,lalu pernbeli tidak

pemah memotongnya, sampai muncullah dahandahan yang lain,

karena Asysyafi'i secara tegas menyatakan dalam rnasalah

tersebut ada dua pendapat yang berbeda. lalu Ar-Rabi'

mengemukakan pendapat 5rang lain dalam masalah ini sesuai

dengan masalah tersebut.

Al Mahamili berkata: Namun Ar-Rabi' salah dalam

mengemukakan pendapat yang lain itu fual beli pohon tersebut

hukumnsa sah). Pendapat madzhab ulama Asy-syafi'i, sepakat

hanya ada satu pendapat, bahwa jual beli tersebut batal.

Perbedaannya adalah, bahwa Ruthabah hanya boleh dijual

dengan sSrarat memotongn5p, menjadi obyek jual beli itu bisa

diketahui dan bisa diserahterimakan. Namun, kekhawatimn

sulitrya menyerahterimakan obyek jual beli sebab hal ini bisa saja

terjadi dan terkadang juga tidak teriadi. Jadi, akad jual beli itu sah.

Sedangkan dalam bab buah hasil perkebunan yang

pohonnya dijual ih-r, akad jual beli terjadi pada buah yang sudah
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ada, dimana akad jual beli itu menunfut agar membiarkannya
sampai tiba waktunya memotong.

Apabila temyata diketahui terjadi perbauran hasil tanaman
itu dalam kondisi dibiarkan sampai waktunya memotong ifu, maka
akad jual beli itu terjadi pada obyek akad, yang diketahui sulit
untuk diserahterimakan pada saat menyerahterimakan obyek akad
dituntut segera dipenuhi.

Mereka menyamakannya dengan pembelian budak 5rang
kabur. Mayoritas ulama madzhab AsySyafi'i sepakat
mengunggulkan pendapat yang menyatakan fasid (rusaknya) jual
beli tersebut, juga (sepakat) menolak pendapat 5rang disampaikan
Ar-Rabi'.

Mereka berkata: Persamaan masalah tumbuhan Ruthabah
jika seseorang menjual hasil tanaman itu dengan syarat
memotongnya, maka jual beli itu tidak batal. AI Imam Haramain
telah mengutip pendapat Ar-Rabi' yang disebutkan dalam kitab .4/
Umm tersebut dari kelompok ulama trak.

Dia berkata: Kelompok ulama Irak menyebutkan pendapat
png jauh dari kebenaran, yaitu bahwa jual beli itu belum memiliki
kepastian hukum (mauqufl. Namun, jika penjual bersikap toleran
dengan memberikan miliknya, maka kami memastikan sahnya
akad jual beli tersebut, tetapi jika dia tidak bersikap toleran, maka
kami memastikan bahwa akad jual beli ih.r memang hukum asalnya
tidak sah.

Pendapat ini terlihat jelas kesalahannya dan tidak memiliki
pijakan sama sekali. Pendapat tersebut sama artinya dengan
pendapat yang menetapkan tidak ada kepastian hukum dalam jual
beli budak yang kabur bila diperkirakan budak tersebut bisa
diserahterimakan.
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Jadi, apabila mereka memberlakukan pendapat ini, maka

pemberlakukan pendapat ini sama artinya dengan melegalkan

praktik jual beli yang fasid. Sepengetahuanku mereka tidak pemah

menyampaikan pendapat demikian.

Pendapat yang dikehendaki oleh Al Imam Haramain, yang

telah diriwayatkan oleh kelompok ulama Irak itu adalah pendapat

yang telah disebutkan Asy-Syirazi dari Ar-Rabi'. Tetapi dalam

pernyataan mereka yang aku ketahui, tidak ditemukan bahwa jual

beli ihr bukan termasuk bagian dari jenis akad yang belum memiliki

kepastian hukum. Bahkan Al Mahamili secara tegas dan lugas

menyampaikan pendapat ini, bahwa disampaikan saran kepada

penjual: "Bersikaplah toleran dengan memberikan milikmu, jika

fidak, maka akad jual beli itu dibatalkan".

Tetapi redaksi Ar-Rabi' yang dimuat dalam Al Umm yang

telah aku sampaikan dalam permulaan pernyataanku di awal,

memuat penafsiran yang sama dengan pendapat yang telah

disampaikan Al Imam Haramain. Namun lebih tepatnya adalah

mengabaikan pendapat tersebut, sesuai dengan komentar

pendapat 5nng telah disampaikan oleh Al Mahamili. Jika demikian,

maka jual beli itu bukanlah bagian dari jenis akad yang belum

memiliki kepastian hukum, baik tidak memiliki kepastian sahnya

akad tersebut atau (tidak memiliki kepastian) tidak sahnya akad

tersebut.

Adapun argumen terkait budak kabur yang mereka pakai

unhrk mendukung pendapatnya, perbedaannya adalah, bahwa

buah hasil perkebunan itu bisa diserahterimakan dengan

menyerahterimakan semuanya, sementara budak yang kabur tidak

demikian. Tetapi pendapat yang telah disebutkan itu memang
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lemah, berdasarkan pendapat yang telah disebutkan oleh Al
Mahamili dan Asy-Syirazi.

Sebab tumbuhan Ruthabah yang didasari syarat
memotongnya, bisa diserahterimakan. Tetapi dalam bab buah hasil
perkebunan yang pohonnya dijual ifu, hak membiarkannya sampai
wakttrnya dipetik setelah Buduonvi Ash-Shalaah masih hams
dipenuhi, menjadi obyek jual beli itu tidak bisa disemhterimakan.

Adapun kedudukan obyek jual beli bisa diserahterimakan
dengan menyerahterimakan semuanya itu tidak cukup, karena
syarat sahnya akad jual beli itu obyek jual beli bisa
diserahterimakan, !/ang mana jilo penjual tdak bisa

merealisasikannya, maka dia boleh dipaksa, narnun dia tidak bisa
dipal$a agar menyerahterimakan semuanya itu.

hnu Ar-Rifah telah menyebutkan pendapat lnng
menentang Al lrnam Haramain dan Al Ghazali, karena mereka
berdua berpendapat bahwa perselisihan setelah terjadinya
takhli5nh (penghilangan pemilikan) tidak mengakiba&an batalnya
akad jual beli, mereka berdua menyatakan sah dalam bab buah
hasil perkebunan yang pohonnya dijual tersebut.

Sebab, menyemhterimakan obyek jual beli itu bisa
dilakukan dengan cam takhliyah (penghilangan kepemilikan), dan
penjual berhak memaksa pembeli agar menghilangkan miliknya,
apabila dia mengadakan akad jual beli dengan shighat yang
mutlak, karena dengan cara itulah dia bisa bebas dari resiko yang
harus ditanggung. Pendapat ini, seperti serahterima yang biasa
terjadi dalam barang bergerak (barang yang dapat dipindahkan).

Ketika obyek jual beli bisa diserahterimakan dengan cara
takhliyah ini, maka masalah buah perkebunan yang pohonnya
dijual itu sama dengan masalah tumbuhan Ruthabah.
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Memang benar, akan tetapi jika serahterima itu tidak bisa

direalisasikan seketika itu juga kecuali dalam kondisi berbaur, maka

jual beli itu tidak sah. Perkebunan yang di dalamnya mencakup

sejumlah sumber air (sumur), apabila sejumlah sumber air itu dijual

secara terpisah, dan kami mengatakan: Air sumur bisa dimiliki.

Penulis Al Waafi menyebutkan, bahwa apabila diketahui

keberadaan buah yang keluar belakangan, dimana buah yang

menjadi obyek jual beli berbaur dengannya ketika dia

membiarkannya, maka seharusnya. dia wajib memetiknya karena

ada udzur berdampak pada pembatalan jual beli tersebut. Jadi,

metode Naql {memindah secara silang dua jawaban Asy-syafi'i dari

dua masalah yang memiliki kemiripan tersebut) yang dilakukan

oleh fu-Rabi' adalah benar.

Menurutku (As-Subki), Menetapkan kewajiban pemetikan

buah tanpa disertai syarat pemetikan sangat jauh dari kebenaran.

Karena pembeli tidak bersedia melakukan pemetikan tersebut, dan

pemetikan buah itu bukanlah tuntutan dari akad jual beli. wallahu

a'lam.

Sebenamya perbedaan pendapat yang terjadi dalam

masalah buah perkebunan kurma yang pohonnya dijual itu,

dikembalikan pada satu persoalan, apakah sesuafu yang

diperkimkan terjadi sama seperti sesuatu yang telah terjadi (sudah

menjadi fakta) ataukah tidak?

Jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa

sesuafu yang diperkirakan terjadi sama seperti sesuafu yang telah

terjadi. Karena itu, mereka melarang seorang ayah menikahi

budak perempuan milik anak laki-lakinya, apabila kita

mengasumsikan: Kalau dia menghamilinya, maka budak
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perempuan itu menjadi Ummu Waladnya. Bukti pendukung dari
dalil Sunnah adalah larangan Nabi $:

a; &;V* a.*
*Jual beli buah kurma sampai nampak 6uA Orun1.'

Ibnu Ar-Rif'ah telah menyebutkan pendapat yang
menentang Al Imam Haramain, yang juga membenarkan
kelompok ulama lrak yang menempkan pendapat tersebut dalam
budak yang kabur, bahwa dia dalam kitab Al l-aqiith(Anak pungut;
yang semula terlantar), menjelaskan ada kemungkinan
dibolehkannya jual beli budak yang kabur, yang kehilangan kabar
tentangnya, dimana dia tidak bertemu lagi dengan rombongan
yang membawanya. Juga tidak cukupnya pemerdekaan budak
yang kabur sebagai kafarat, hal ihr sudah sangat jelas.

Kemudian hnu Ar-Rifah berkata: Di antara hal yang harus
disebutkan adalah, bahwa kami jika kondisi budak tersebut
demikian, maka kami melarang jual beli ihr. Namun, jika
keberadaan budak tersebut dapat dipastikan, maka menurut
pendapatku, jual beli itu tetap seperti keadaannya semula (sebelum

budak ifu kabur). Sekalipun harus mempertimbangkan soal waktu.
Tetapi jika persoalan kepemilikan dan bisa diserahterimakan itu
telah terbukti, lalu timbul dugaan sulitnya budak itu
diserahterimakan, maka persoalan tersebut tidak memiliki dampak
hukum sama sekali dengan disertai fakta yang sebaliknya.

Perkara yang diperkirakan dapat terjadi dalam konteks
muamalah, memiliki kesamaan dengan shalat Khauf bersama
sekelompok pasukan besar, dimana seseorang mengiranya musuh,
namun fakta yang ada adalah sebaliknya.
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Cabang, Apabila seseorang membeli pohon yang telah

disebutkan setelah nampaknya salah satu keiompok buah tersebut

dan (setelah) dilakukan proses penyerbukan, dimana dia

mengetahui bahwa kandungan buah yang lain akan muncul, dan

salah satu dari kedua kelompok buah ifu akan berbaur dengan

buah yang lain, Ar-Rafi'i dan ulama yang lain secara mutlak

menyatakan bahwa jual beli itu batal kecuali disertai syarat

memetiknya.

Ar-Rafi'i berkata: Di dalam jual beli ini terjadi khilaf, yaifr:

khitaf dari Ar-Rabi'. Dia tidak pemah menyebutkan, bagaimana

hukum jual beli tersebut berdasarkan riwayat pendapat yang

dipegang hnu Khiran. Seharusnya berdasarkan riwayat pendapat

yang dipegang lbnu Khiran dalam masalah yang lebih dahulu

dikemukakan, dinyatakan sahnya hukum jual beli tersebut.

Sedang berdasarkan riwayat pendapat yang

memberlakukan khilaf, kasus jual beli itu sama seperti kasus jika

seseorang menjual dua kelompok buah yang keluar dalam

semusim itu sekaligus, pendapat yang masyhurdari ma&hab Asy-

Syafi'i menyatakan bataln5a jual beli tersebut kecuali disertai syarat

memetiknya. Wallahu a'lam.

Apabila seseorang menjual sebatang pohon, dan dia

mengecualikan buahnya, yang belum dilakukan proses

penyerbukan, maka tidak harus menenhrkan syarat memetiknya

dalam akad menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang

shahih.

Apabila seseorang menjual sebatang pohon dan buahnya

yang telah dilakukan proses penyerbukan tetap milik penjual,

sebelum ditemukan Buduwwi Ash-Shalaah, maka tidak disyaratkan
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memetiknya, menurut pendapat madzhab di kalangan ulama
madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila seseorang menjual buah setelah ditemukan
Buduwwi Ash-Shalaah dan diketahui buah yang menjadi obyek jual
beli itu berbaur dengan buah yang lain sebelum tiba wakhrnya
memetik, maka akad jual beli itu batal, menurut salah satu dari
kedua pendapat Asy-Syafi' i (Qaulaan).

Jika seseorang menjual sebatang pohon yang di atasnya
masih terdapat buah yang telah dilakukan proses penyertukan dan.
buah itu berbaur dengan buah yang lain, maka hukumnya juga

demikian (batal), menumt pendapat yang madzhab di kalangan
ulama madzhab AsySyafi'i.

Jika seseorang menjual tumbuhan Ruthabah dan jenis

fumbuhan yang serumpun dengannya, yaifu fumbuhan yang telah
kami sebutkan dalam pembahasan ini, maka akad jual beli itu tidak
boleh dilakukan kecuali dengan disertai syarat memotongn5ra.

Jika seseorang menjual lahan tanah dan dipermukaannya
ditemukan tumbuhan Ruthabah, yang tetap menjadi milik penjual,
ser[a diketahui Ruthabahitu berbaur dengan Ruthabah yang lain,

maka kasus jual beli tersebut sama seperti kasus; jika seseorang

menjual sebatang pohon yang di atasnya masih terdapat buah
yang telah dilakukan proses penyerbukan, dimana buah ifu diyakini
akan berbaur dengan buah yang lain. Kepastian hukum yang

dikehendaki pendapat madzha4 adalah seperti yang telah aku
kemukakan, harus menenfukan syarat memetiknya, maka
demikian pula dalam akad jualbelinya.

Kamu bisa menarik kesimpulan berdasarkan semua
masalah tersebut, bahwa pemyataan mereka tentang tidak
menentukan syarat pemetikan dalam akad secara muflak itu bisa
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ditemukan dalam kasus; apabila buah itu tetap menjadi milik

penjual sebelum dilakukan proses penyerbukan, dengan

mencanfumkan syarat tersebut dalam akad jual beli, atau setelah

dilakukan proses penyerbukan dan sebelum ditemukan Buduwwi

Ash-Shalaah melalui akad jual beli tersebut, (pemyataan mutlak itu)

diletakkan pada asal masalah apabila percampuran buah-buahan

itu tidak biasa terjadi secara umum.

Adapun jika percampuran buah-buahan biasa terjadi secara

umum, maka kepastian pendapat yang menetapkan batalnya jual

beli tersebut, adalah sebagaimana kasus apabila seseorang menjual

buah yang diketahui buah yang menjadi obyek jual beli itu
bercampur dengan buah yang lain.

Kamu tidak semestinya membedakan bahwa buah dalam

kasus jual beli pohon ihr merupakan obyek jual beli, sehingga bila

buah ifu tidak bisa diserahterimakan, tenfu akan mengakibatkan

akad jual beli itu batal.

Berbeda bila buah ihr tetap menjadi milik penjual, maka

buah itu statusnya bukan obyek jual beli. Karena menurut

pendapat kami: Alasan sulitrya obyek jual beli diserahterimakan,

dimana hal inilah yang menjadi perhatian Ibnu Khairan dalam

kasus; apabila seseorang menjual sebatang pohon dan di atasnya

masih terdapat buah, lalu buah ifu berbaur dengan buah yang lain,

dimana ulama madzhab kami telah menyatakan batalnya jual beli

dalam kasus tersebut.

Jika seseorang menjual pohon (kurma) dan di atasnya

masih terdapat buah yang tidak pemah dilakukan proses

penyerbukan, dimana penjual telah mengecualikannya (tetap

menjadi miliknya); adakalanya dengan disertai syarat memetiknya.

Jika kami menyatakan harus menentukan s5arat tersebut atau
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tanpa syarat memetiknSa, lalu tiba-tiba keluarlah mayang kurma

5ang lain, lantas apakah hukumnya sama seperti hukum yang
diberlakukan dalam kasus apabila buah yang telah dilakukan
proses penyerbukan tetap menjadi milik penjual dan keluar
mayang kurma yang lain?

Di dalam kasus jual beli ini ada dua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i dalam menjawab pertanyaan; apakah mayang
kurma yang baru keluar itu statusnya milik penjual? Atau milik
pembeli?

Atau kami berpendapat dalam kasus ini: HanSn ada satu
pendapat, mayang kurma yang baru keluar ifu stafusnp milik
pembeli. Karena buah kurma yang tidak pernah dilakukan proses
penyerbukan, stafusn5n tetap menjadi milik penjual bila disertai
syarat tersebut, menjadi permintaan yang baru muncul tidak bisa
dipenuhi, sepengetahuanku pendapat tersebut fidak pemah
dirir,uayatkan.

Apabila kita mengatakan: Bahwa mayang kurma yang baru
keluar ifu tetap milik penjual, karena mengikuti (mapng kurma)
yang telah menjadi buah tersebut, maka sama sekali tidak ada
pendapat semacam ini.

Apabila kita mengatakan: Mayang kurma yang baru keluar
itu menjadi milik pembeli dan kebiasaan yang umum berlaku
memang demikian, bahwa mayang kurma itu akan mengalami
percampuran, lantas apakah jual beli itu sah tanpa syarat
memetiknya, sehingga seperti kasus; jika seseorang menjual
sebatang pohon yang di atasnya masih terdapat buah yang telah
dilakukan proses penyerbukan, di mana buah itu diyakini akan
berbaur dengan buah yang lain. Qiyas pendapat madzhab di
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kalangan ulama madzhab Asy-syafi'i menyatakan batalnya akad

jual beli tersebut. '.i

Bila seseorang membeli pohon oyong (sejenis mentimun),

semangka dan spesies tumbuhan yang semmpun dengannya

bersama-sama dengan buahnya, maka disyaratkan memetiknya,

karena jenis pohon tersebut seperti tanaman yang berbatang kecil

(Zarl.Kemudian jika pemetikan buah itu tidak pernah disepakati,

sampai keluar buah yang lain, maka buah yang telah keluar lebih

dahulu dan buah yang baru keluar seluruhnya menjadi milik

pembeli. Ini adalah pendapat lrang mengakibatkan seluruh buah

yang sudah ada sebelumnya dan buah yang lain menjadi milik

pembeli.

Apabila pernbeli ingin bebas dari trjntutan pemetikan itu,

maka camnya dia harus menyevda lahan tanah ihr dari pembeli

selama safu atau dua tahun, sehingga manfaat lahan tanah selama

masa tersebut diperoleh dirinya, dimana pemilik lahan tanah tidak

memiliki hak menunhrtnya agar memetiknya. Ar-Ruyani dan ulama

yang lain telah menyampaikan rincian pendapat tersebut.

Jual Beli N Mushanat dan Pengembalian
Obyek Jual Beli karena Cacat

Aslrsyirazi ds berkata: Apabila seseorang

membeli unta, kambing atau sapi dalam kondisi

musharrat (tidak diperah susunya selama beberapa hari

sampai susunya ifu mengendap mengumpul di kantong

susunya), dan pembeli tidak mengetahui bahwa hewan
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tersebut merupakan musharrat, maka pembeli berhak
khiyar antara tetap menahan atau mengembalikannya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah,s
bersabda:

'rx. Wc:.t F djjl,'4rS;lryt UU Y

Q4r:rLf: ,t rr4r- iti:x. ,r;:ph il # (lt
f :rGvst;3:t4L*::yVkrt

" Janganlah kamu menahan unta dan kambing
tanpa diperah susunp karena hendak dijual, malra
barang siapa yang membelinya setelah ditemukan
adanya penahanan susu ifu, maka dia berhak memilih
di antara dua hal Wng terbaik menurut pandangannya,
sesudah dia memerahnya selama tiga hari, jika dia rela
menerimanya, maka dia boleh menahannya, namun jika
dia membencinya, maka dia boleh mengembalikannya
serta (ditambah) safu sha' kurma." .

Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa Nabi $
bersabda:

t;": :)9 e$-f 
i"r)i )vL, rt3'1t{ Ul ,l

t3-3tt! e ibw;':,:
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'Siapa yang membeli unta Wng ditahan susunya

tanpa diperah (Muhaffalah), maka dia berhak khiyar

selama tiga hari, apabila dia (memilih)

mengembalikannSn, maka dia harus mengembalikan

unta tersebut serta (ditambah) setal<ar atau dua takar

yang sama dengzvt susunya berupa gandum'"

Penielasan:

Hadits di atas merupakan hadits Abu Hurairah yang

muttafaq ataih. Para pakar hadits banyak yang meriwayatkannya.

Malik meriwayatkannya dalam Al Muwaththa', Asy-Syafi'i ig
meriwayatkan hadits ini dari Malik, Al Bukhari dan Muslim

meriwayatkan hadits ini dalam lyotab shahih mereka, Abu Daud,

At-Tirmidzi, An-Nasaa'i, dan hnu Majah pun turut meriwayatkan

hadits ini. Namun tidak ditemukan sahrpun dalam redaksi mereka,

dan redaksi yang lain, maksudnya adalah redaksi hadits yang aku

(As-Subki) ketahui dari sejumlah kitab hadits, seperti redaksi yang

telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Hadits yang disebutkan oleh Asy-syirazi ini diriwayatkan

oleh segolongan ulama dari Abu Hurairah. Di antaranya adalah

Abdurrahman bin Al A'raj yang terkenalke-shahil>annya'

Redaksinya adalah,

i))t '$3. w61 br3

w3 3t ,411

',:,rs )y' bb3'i

f :yGva3u":
a

#
3y

3i $i;#t ;1
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"Janganlah kamu menahan unta dan l<ambing tanpa

dipenh susunya, maka barang siapa yang membelinya setelah

ditemukan adanya penahanan susu ifu, maka dia berhak memilih
di antara dua hal gng terbaik menuntt pan saudah dia
memerahnya selama tiga hari, jika dia rela menerimanSn, maka dia
boleh menahann5n, namun jika dia membencinya, maka dia boleh

mengem balikannya s erta (di tam bah) sa fu sha' k urma."

Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud telah meriwayatkan

hadits ini, namun dalam hadits riwayat mereka tidak ditemukan

redaksi: €* 41X- ttl g " sesudah dia memerahnya selama tiga

hari."

Asy-Syafi'i juga telah meriwayatkannya, namun di dalam

riwayabrya ditemukan tambahan redaksi: * &ri '&'!t ty3fi $
"Janganlah kamu menahan unta dan kambing bnpa dipemh
susuntm karena hendak dijual." Begitu juga Al Muzani yang
meriwayatkannya dari Asgr'Syafi'i. Menumt sebuah pendapat: Al
Muzani sendiri yang menambahkan redaksi (karena hendak dijual)
lepas dari Asy-Syafi'i g,.

Adapun Ar-Rabi', dia meriwayatkan dari Asy-Spfi'i
sebagaimana segolongan ulama ahli hadits meriwayatkan tanpa
ada tambahan redaksi tersebut. Di antara periwagrat hadits ini dari
Abu Hurairah rg adalah Abu Bakar bin Sirin, redaksinya adalah:

#'lpl';tZ 6?t U
etrb :yGva W'\ t;\ itri

efll'a?tr )V\

272 ll ,et Uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



"Siapa tnng mernbeli kambing tang musharrat, maka dia

berhak khiyar selama tiga hai. Jika dia mengembalikannlm, maka

dia harus mengembalikan kambing itu serta (ditambah) satu sha'

makanai'.

Dalam riwayat lain dari jalur Abu Bakar bin Sirin ditemukan

redaksit

;1 #'eva LsFt ,i
oa

-f :yGvaSv":;t:t SyVEd

)v\w, #'iva'itz'#) b'

?t^1 of i:Ft

Aq'#

"Siapa tnng membeli musharrat, maka dia berhak memilih

di antan dua hal yang tqbaik menuntt pandangann5n, jika dia

menghendaki, maka dia boteh menahannya, dan iika dia

menghendaki, maka dia boteh melepaskannya serta (dibmbah)

safu sha'kurma bukan gdndum-"

Kedua hadits di atas telah diriwaSratkan oleh Muslim dan

Abu Daud. At-Tirmidzi, An-Nasaa'i, dan lbnu Majah telah

meriwayatkan sebagian redaksi hadits tersebut'

Abu shalih telah meriwayatkan dari Abu Hurairah,

redaksinya adalah:

-f :yGt:"W6?r;t: i:y\43d;t: iiY
,

"Siapa yang membeli kambing yang musharrat (hewan yang

tidak dipemh susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu

mengendap mengumput di kantong susunya), maka dia dalam
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pembelian kambing itu berhak khiyar selama tiga hari. Jika dia
menghendaki, maka dia boleh menahannya, dan jika dia
menghendaki, maka dia harus mengembalikan kambing ifu serta
(ditambah) safu sha'kurma." (FIR. Muslim).

Al Bukhari berkata: Sebagian ulama meriwayatkan dari Ibnu
Sirin: "Safu sha' makanan. Dan dia berhak khiyar selama tiga
hari." Sebagian yang lain meriwayatkan dari hnu Sirin: " safu sha'
kurma." Dia tidak menyebutkan kata "Tiga hari" dan kata
"Kurma" lebih banyak disebutkan. Inilah pemyataan AI Bukhari.

Musa bin Yasar telah meriwayatkan dari Abu Hurairah,
redaksinya adalah:

G U;* ipt'ir; ,s?31 a

oio

,d

Gl:? W'"t:St;'1'",lytM W.y Gj'Oy

"Siapa yang membeli kambing yang mushatrat, lalu dia
berubah niabz5n untuk membeli l<ambing ifu, lalu dia memerah
susunya, maka jika dia rela meneima susunya, maka dia boleh

menahannya, jika tidak, maka dia harus mengunbalikann5a, dan
dia mengembalikanrym serta (dikmbah) satu sha' kurma." (HR.

Muslim).

Abu Shalih telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah,
redaksinya adalah:
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:yGt:? W'\:S U'r:;C :;y 6d;v it

"Siapa Wng metnbeli kambing Jrang musharmt, maka dia

dalam pembelian kambing itu berhak khilnr selama tiga hai- Jika

dia menghendaki, mal<a dia boteh menahann5n, dan iika dia

menghendaki, maka dia harus mengembalikan l<ambing ifu, dilt

mengembalikan sfu sha' kurma berserta kambing tersebut" (HR-

Muslim).

Di dalam redaksi lain dari riwayat hnu sirin disebutkan,

)V\# dt b.,sPtt u
"siapaWngmembelihevranienisl<ambing,mal<adia

berhak khi5nr." (HR. Muslim).

Hammam bin Munabbih telah meriwayatkannya dari Abu

Hurairah, redaksinYa adalah,

'itl i ';rya "a#

$lit')C )V\ t44 #'ity*'re'#t b,

O.

-l
I

o

Ytj

6'Ft €-*1 v li!

Q ;1 #'iva
;us63*

" Apabila salah seorang di antara kamu membeli seekor

domba betina (Na'jah) yang musharat -kambing (swat) yang

tSLtAZ 3i 'rx. i"F
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musharat-, maka dia boleh memilih salah satu dari dua
yang terbaik setelah dia memerahnya selama tiga han.

Adakalanya (memilih menahan) domba betina itu. Jika tidak, maka
hendaknya dia mengembalikannya serta (ditambah) satu sha'
kurma." , (HR. Muslim).

Sebagian ulama berkata: Hadits tersebut merupakan dalil
yang menegaskan tentang pengembalian obyek jual beli tanpa
meminta ganti rugi (Arsg.

Tsabit sahabat dekat Abdurrahman bin Zaid telah
meriwa5ntkannya dari Abu Hurairah, dengan redaksi,

l aa . /Wt tAiLtS'lpl t-* ,s?rl U
Oz

0!i

t bLa* 6rtt4L*::ytagdl
"Siapa yang membeli domba yang nrushatrat, lalu dia telah

memerahnya, maka jika dia rela menerimanya, maka dia bolelt
menahann5a, dan jika dia mernbencinya, maka di dalam susunry
ada kewajiban mengganti setan safu sha' kuma-' Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud.

Sebagian ulama berkata: Hadits ini merupakan landasasan

hukum yang menegaskan bahwa safu s6a'kurma ifu stafusnya
sebagai ganti susu tersebut, dan dia boleh meminta porsi dari uang
pembelian barang yang telah diserahkannya.

Asy-Sya'bi telah meriwayatkannSa dari Abu Huraimh,
redaksinya,
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3iS u3p; t#*"aiiL e,s#t A
?P:vcww

" siapa yang membeli unta yang ditahan susuntm tanpa

diperah (Muhaffatah), lalu dia mantbencinya, maka hendakng dia

mengernbalikanngm, dan hendakn5n dia mengembalikann5n serb

(dibmbah) satu sha' makanan " (HR- Ibnu Al Jarud)'

Di dalam redaksi lain dari riwayat hnu sirin disebutkan,

';tpl'itl ir'rwl "a;-i: 6';31 a
u|::y ?q3

.l//
9l*r) ,it #

P
" Siapa trang membeli seekor domba betina (Na'iah) tmng

musharmt -kambing (spa| 
')ang 

musharrat-, lalu dia

memenhnln, maka dia boleh memilih salah satu dari dua

pandangan dengan cam khilnr, jika dia menghendaki, maka dia

boleh mengembalikann5n serta (ditambah) sewadah makanan.",

(HR. Al Baihaqi, dari Abdillah bin Al Hakim dengan sanad yang

shahihl.

Seluruh redaksi hadits ini diriwayatkan secara Marfu'

kepada Nabi $. Inilah beragam riwayat Abu Hurairah, tidak ada

satupun dari riwayat tersebut ditemukan redaksi yang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi secara utuh' Bahkan jalur Al A'raj

menghimpun antara larangan tashriyah (menahan susu het;.ran

tanpa diperah selama beberapa hari sampai susunya ifu

At Majmu'syarah At Muhadzdzab ll 277

1414



mengendap mengumpul di kantong susunya) dan menjelaskan
hukumnya tanpa menyebutkan kata "Tiga (hari)".

Sedang jalur Ibnu Sirin dan Abi Shalih di dalamnya
menyebutkan kata "Tiga (hari)". Riwayat ini hanya menjelaskan
hukumnya saja. Berdasarkan pemahaman yang nampak dari
redaksi tersebut kedua riwayat ifu merupakan dua hadits yang
terpisah, bukan safu hadits, hingga kemungkinan dapat
menggabungkan tambahan redaksi ini ke dalam riwayat yang
pertama, bahkan kandungan maknanya pun juga berbeda.

Karena riwayat Ibnu Sirin dan Abi Shalih di dalamnya
menyebutkan kata "Tiga (hari)". Hadits pertama: Memberikan
penegasan tentang pemberlakuan khiyar selama tiga hari tanpa
menjelaskan wakhr memulain5ra. Hadits kedua: memberikan
penegasan tentang pemberlakuan khtyar tanpa menyebutkan
lamanya masa khi5nr.

Titik temu antara kedua hadits tersebut, sebagaimana
redaksi yang dimuat dalam kitab ini, menuntut adanya pemyataan
yang tegas dan konkret dalam menjelaskan hukum yang sama
sekali tidak pemah ditemukan secara tegas dalam redaksi dari
kedua riwayat tersebut, yaitu khiSnr tiga (hari) setelah pemerahan
susu-

Sehingga kata "Tiga (hari)" adakalanya kembali pada soal
khQuf sehingga memberi kepastian bahwa tiga hari setelah
pemerahannya, berlaku hak khi5nr- Namun masing-masing dari
kedua penegasan hadits tersebut tidak ada safupun riwayat yang
secara tegas dan konkret menunjukkannya. Sedangkan penegasan
kedua (pemberlakuan hak khiyartanpa menjelaskan lamanya masa
khitnt sama sekali tidak ada redaksi riwayat hadits yang
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menunjukkannla, baik se@ra tegas maupun hasil pemahaman

yang nampak dari redaksi riwayat tersebut.

Di antara ulama yang menyebutkan hadits tersebut sama

persis seperti yang disebutkan oleh Asy-syirazi adalah Al Abdari

dalam Al Kifa5nh, dan Ar-Rafi'i dalam At-Tahdzib, dan mereka

berdua berkata: Al Bukhari dan Muslim telah rneriwayatkannya.

Boleh menjadi maksud yang dikehendaki mereka adalah

sumber hadits tersebut, bukan redaksi hadits tersebut. Di antara

ulama yang menyebutkan hadits tersebut sama seperti rdaksi

yang disebutkan Asy-syirazi itu adalah AsySyaikh Abu Hamid

dalam Ta'liqnya, dia menyebutkan bahwa hadits tersebut

menrpakan hadits yang dimuat dalam Mul<htashar N Muani. Asy

s$razi mengikuti jejak Asy-spikh Abu Hamid dalam penulisan

hadits tersebut.

Namun hadits 5nng ada dalam Mukhbshar Al Muzani, dr

dalamnya tidak ditemukan redaksi tersebut (khiWrnga hari setelah

pememhan susu). Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam Ta'liqnyaiuga

tidak pemah menyebutkan redaksi tersebut. Tetapi dia hanya

menyebutkan kata "Alaa ash-Shawaab'' (menurut pemahaman

yang benar).

Ibnu Abi Hurairah telah menyebutkannya dalam Ta'liqnya

dengan redaksi yang hampir mirip dengan redaksi yang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi, di dalamnya diternukan redaksi "(Dia

berhak) khitnr tiga (hari)", tidak ditemukan di dalamnya redaksi,

"setelah dia memerahnya". Namun redaksi tersebut memperkuat

larangan tashiyah tersebut, seperti keterangan yang telah

disebutkan oleh AsY-SYirazi-

Redaksi tersebut sekalipun sulit dipahami (ghamabal) sama

seperti redaksi yang telah disebutkan oleh Asy-sgrazi. segolongan
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ulama ma&hab Asy-Syafi'i, antara lain Al Ghazali, juga telah

menyebutkannya, seperti redaksi yang telah disebutkan oleh Asy-
Syirazi.

Sumber hadits tersebut ada, serta Muttafaq Alaih, dengan
beragam redaksi yang telah dikemukakan, berdasarkan keterangan
yang telah dijelaskan. Para ulama ahli hadits telah menyepakati ke-
shahibannya dan hadits tersebut terbukti bersumber dari hadits

Abu Hurairah.

Al A'raj, Muhammad bin Sirin, Abu Shalih As-Saman,
Hammam bin Munabbih, Tsabit sahabat dekat Abdurrahman bin
Zaid telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Riwayat mereka

telah dikemukakan. Muhammad bin Ziyad (telah meriwayatkannya

dari Abu Hurairah), sejunrlah riwayatnya bisa ditemukan dalam
Jami' At-Tirmidzi, redaksinya hampir sama dengan beragam
redaksi yang telah dikemukakan. Riwayat Musa bin Yasar, telah
dikemukakan.

Mujahid, Abu Ishaq, Yazid bin Abdurrahman bin Adzinah
dan ulama yang lain, dari mereka dan dari para ulama sesudah

mereka, banyak sekali periwaSrat yang tak terhitung jumlahnya

telah meriwayatkan hadits tersebut, hingga sebagian ulama
menyatakan bahwa hadits tersebut telah mencapai derajat hadits
mutauatir.

Ibnu Abdil Bar berkata: Hadits Al musharmf (ha,van yang

tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu
mengendap [mengumpull di kantong susunya) benar-benar

diriwayatkan serta shahih, tidak ada seorangpun dari kalangan
ulama membantahnya dengan hadits yang lain.
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Adapun hadits hnu Umar, Abu Daud dan hnu Majah telah

meriwayatkannya seperti redaksi yang telah disebutkan oleh Asy-

Syirazi. Al l&aththabi berkata: Sanadnya trdak shahih.

Al Hafizh Al Mundziri berkata: Pemyataan yang benar

seperti pemyataan yang telah dia sampaikan: karena ada Jumai'

bin umair, hnu Numair telah berkomentar: Bahwa (dia) termasuk

orang yang kerap berbohong.

hnu Hibban berkata: (Dra) penganut Aliran Rafidhah

(Kelompok aliran syi'ah yang membolehkan mengecam dan

menyerang para sahabat), yang suka membuat hadits palsu

(Maudhul.

Menurutku (As-Subkil: Jurriai' bin Umair adalah orang lnng
telah meriwayatkan hadits tersebut dari hnu Umar- Komentar dari

hnu Numair dan lbnu Hibban ini termasuk komentar yang sangat

berlebihan dalam mengecam kepribadian dirinya. hnu Abi Hatim

berkata: Aku pemah berhanya kepada ayahku tentang Jumai' bin

umair, lalu cia menjawab: (Dia) orang yang meninggalkan aliran

Syi'ah, kepribadiannya jujur, tepercaya ucapannya' seorang

penduduk Kufah serta golongan Tabi'in-

Al Bukhari dalam At-Tarikh Al l{abir berkata: sanad hadits

ini perlu dikaji kembali. Al Baihaqi dalam N Ma',ifah betkata:

Riwayat ini tidak kuat. Dan dalam As-sunan N lkbir dia berkata:

Jumai'bin umair telah meriwayatkan hadits ini secara ghariib.

Abdul Haq telah menyebutkan hadits ini dalam Al Ahkam,

namun dia tidak pemah menyinggung kepribadian Jumai' bin

Umair ini, justm dia menyinggung kepribadian Shadaqah bin Sa'id

yang meriwayatkan langsung dari Jumai', dia juga bukan periwayat

yang kuat. Inilah masalah yang berhubungan dengan kedua hadits

yang disebutkan dalam kitab ini-
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Hadits mushanatjuga telah dirir,mptkan dari Ibnu Umar
dengan redaksi yang menyerupai riwayat Abu Humirah.

Ad-Daruquthni telah meriwayatkannya dari hadits Laits, dari
Mujahid, dari hnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka berdua
menlnndarkan kepada Nabi $,(secara marfu) hadits,

)q bv
gkrz,tS Apr

rsfysoi
ewib,

yi t* *c Flt #.tS

drs

dY

+*s +fy elv

ysi,ii&&l=;t;iib+,F*Zys
dr; taa:+ J v i;!a.Wt AtL i1y.:r :y.

,)yi bzrp:trw,ts6Gv6
)t :"Gw;u'>r;G bt tv\ #6t#t F

"Jangan melakukan jual beli hadhir lil-bad (orug kota
menjual kepda onng dqa). Jangan lamu sel<alian manghadang
banng di pinfu masuk perlinbsan jalan, langan kamu
sel<alkn membuat penawann palsu (Najsy). Jangan sneomng
mernbuat penaulann (bamng) tnng sudah dikwar audann5a.
Janganlah dia melamar (perempuan) yang sudah dilamar
audaran5n, sampai dia menil<ah abu menolalmSa. Jangan
s@nng isti meminb mencerail<an isti 5tang lain, agar hanjm dia
s@nng gng mendapatl<an mal<anan tmng tercdia di piring
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baamya, karena saungguhn5n dia memiliki bagian gng telah

ditetapkan unfuknya. Jangan kamu sekalian menjual musharrat

dari jenis unta dan kambing. siapa tnng membelinya, maka dia

berhak khiyar. Jika dia menghendaki, maka dia boleh

mengembalikannSn serta (ditambah) safu sha'kurma- Hewan Wng
digadaikan boleh dinaiki dan diperah susun5a."

Laits yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Laits

bin Abi Sulaim, haditsnya tidak dapat dijadikan pijakan landasan

hukum menurut mayoritas ulama ahli hadits-

Ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari hadits Katsir bin

Abdillah dari ayahnya, dari kakeknln, yaihr Amru bin Auf Al

Muzani, dia berkata: Rasulullah'$ bersaMa,

+*'ts*l
$.t $i Wtit l* ,.,4tS;Jryi ti# iS

kv &'ts &t"1,\3

::y tMWJot ;#t 6(tr, W, lil

:U
,'2

#
f bGvSt;":,

"Jangan memerah, iangan menufup dan jangan

menghalangi (rombongan pembawa barang dagangan), jangan

melakukan juat beli hadhir lil-bad (orang kota menjual kepada

orang daa), jangan kamu sekalian melakukan tashriyah pada unta

dan kambing siapa yang membelinya sesudah tashri5nh itu, maka

apabila dia telah memerahnya, dia berhak memilih salah satu dari

dua hal yang terbaik menurut pandangann5n; iika dia rela

menerimanya, maka dia boleh menahannya dan iika dia
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membencinya, mal<a dia bolelz mengembalikanrya, dan (ditambah)

safu sha'kuma."

Katsir bin Abdillah periwayat hadits ini mempakan
periwalnt yang ldha'if jiddarl) sangat lemah. Asy-Syafi'i *g

mengomentari kepribadiannya: Dia "adalah seorang tokoh dari

sejumlah tokoh yang kerap melakukan kebohongan. hnu Hibban

berkata: Dia memiliki naskah hadits Maudhu'yang diriwayatkan

dari ayahnya, dari kakeknya.

Ad-Daruquthni, setelah menyebutkan hadits ini, berkata:

Ashim bin Ubaidillah mengikuti jejaknya meriwayatkan dari Salim,

dari Ibnu Umar tentang hadits musharnt (hewan yang tidak

diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu
mengendap [mengumpul di kantong susunya).

Al Baihaqi *S telah meriwayatkan dalam As-Sunan N Kabir

dengan sanad yang baik dari Abdurrahman bin Abi laila At-Tabi'i
(kalangan tabi'in), tokoh besar 5rang tepercaya kejujurannya, serta

terkenal, dari seorang sahabat Nabi, dari Nabi $:
{.lz

-f> o*tS +')B'irrt ;M 'oi ,#'Hi-
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"Ehhwa beliau melanng melakukan penghadangan

(rombongan pembawa barang dagangan; pen.), melakukan jual
beli hadhir lil-bad (Onng kob menjual kepada orang desa). Siapa
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wng membeli musharrat, dia berhak memilih salah satu dai dua

pilihan yang terbaik menuntt pandangannya. Jadi, bila dia telah

memerahnya, dan rela meneriman5n, maka dia boleh

menahannya, dan bila dia (memilih) mengembalikannSn, maka dia

boleh mengembalikannSn serta (ditambah) safu sha' makanan -
atau satu sha'kurma."

Al Baihaqi berkata: Ada kemungkinan redaksi ini bentuk

keraguan dari sebagian periwayat hadits, karena dia berkata: "sahl

sha' dai makanan atau safu sha' darjr kurma", bukan benfuk

kalimat pilihan, agar redaksinln sama dengan hadits-hadits yang

shahihdalam bab ini.

Al Baihaqi *& juga telah nieriwayatkan dari hadits Isma'il

bin Muslim, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik;$, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda:

Wq'ttt; "^M ZC' ,sfet ,y
t#3b9

" Siapa yang membeli unta Snng dibhan susun!CI tanpa

dipemh (Muhaffalah), maka pemiliknya boleh memenhnSn, lalu

17ka dia rela meneimanya, maka botehlah dia menahannya, jika

tidak maka hendaknya dia mengembalikannya serta (ditambah)

safu sha' kuma.".lsma'il bin Muslim merupakan periwayat yang

ma tru k (haditsnya ditinggalkan).

Abu Bakar Al Isma'ili,isb telah meriwayatkan dalam kitab

karyanya "Ashh-shahih Al Mustakhrai Ala shahih Al Bukhari' dari

hadits sulaiman At-Taimi, dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud rg dari

Nabi $, beliau bersabda'

\4#4 il
:yGvaSt;"*'ty

O/

s

Al Majmu'syarah At Muhadzdzab ll ,et



Gt:" W'"r;)3 G'ri'aiiI';tt ,srt b,
" Siapa yang membeli unta 5nng ditahan susunlm tanpa

dipenh (Muhaffalah), lalu dia mengernbalikannya, maka

hendaknSn dia mengemblikann5n serb (ditambah) satu sha'."

Abu bakar Al Isma'ili meriwayatkannya dari hadits Abi
Khalaf Al Ami, tetapi hadits tersebut masih belum disepakati,

apakah stafus haditsnya Mauquf atau Mar{u'.

Al Bukhari telah meriwayatkannya dalam Shahih Al Bukhari
secala mauquf, yaitu pemyataan lbnu Mas'ud rS. Demikian juga

Asy-Syafi'i telah meriwaSratkann5Ta dalam Al Umm dalam sejumlah

keputusan hukum yang dibuat oleh Ali dan hnu Mas'ud. Dia

meriwayatkannya dari Hisyam. Demikian yang aku (As-Subki)

kehhui dalam Al Umm.

Ibnu Al Atsir telah mengomentari hadits yang telah Asy-

Syafi'i terima dari Hisyam: AI Isma'ili berkata: Bahwa Abu Khalid
menyatakan sanadn5n Marfu'. Sementara hnu Mubarak, Yahya

bin Sa'id, hnu Abi Adi, Yazid bin Zurai', Hisyam, Jarir, dan ulama

yang lain, mereka meriwayatkannp dengan sanad Mauquf pada

Ibnu Mas'ud-

Al Barqani telah meriwayatkann5n dengan sanad mauquf,

sesuai syarat Al Bukhari. Dia menambahkan redaksi: "Kurma har.ta

miliknya."

Adapun sanad dan hukum riwayat hadits hnu Mas'ud
tersebut, berdasarkan metode ulama ahli hadits, merupakan syarat,

seperti ditemukan dalam pokok bahasan ini, untuk lebih

mendahulukan menilai Mauqufnrya sanad hadits tersebut dibanding
riwalnt lnng menSntakan Marfu'.
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Adapun menumt metode fuqaha (dalam memahami suatu

hadits), wajib menetapkarr mar{u' pada hadits tersebut. Di samping

itu Abu Khalid, yaitu sulaiman bin Hibban Al Ahmar, Al Bukhari

dan Muslim telah memposisikannya sebagai huijah (orang yang

pengetahuannya mencakup tigarahrs ribu hadits, dari segi matan

dan sanadnya, serta mengetahui biografi para periwayat hadits dari

segi cacat, adil dan catatan kelahirannya).

Periwayat yang menyatakan Marfu' bersama dirinya,

memiliki pengetahuan lebih dibanding orang l,ang menlEtakan

Mauquf. Adapun oprng yang berbeda pendapat dalam masalah

sanad dan hukum riwayat hadits Ibnu Mas'ud ini, menetapkan

Mauquf seperti itu bisa saja teriadi'

Sejumlah riwapt hadits mushatnt ini secara garis besar

bersumber dari jalur Abu Hurairah, hnu umar, Amru bin Auf Al

Muzani yang juga kakek Katsir bin Abdullah.&, seorang lelaki dari

kalangan sahabat Nabi $, Anas bin Malik dan hnu Mas'ud 6.
Riwayat lrang lebih shahih dari sekian banpk riwayat itu adalah

riunft Abu Humirah.

RiwaSat seorang lelaki dari kalangan sahabat sanadnln

sangat baik. Riwayat hnu Mas'ud, menurut metode ulama ahli

hadits, riwayat ini lemah unhrk dihukumi MarfuLnya. Sedang

menumt mayoritas kalangan fuqaha' wajib berpegang pada

riwayat hnu Mas'ud tersebut. Dimana mereka lebih

mengunggUlkan hukum mar{u' riwapt hadits hnu Mas'ud

tersebut.

Sepengetahuanku (As-Subki), tidak ada orang yang

berpegangan pada riwayat ini semisal Asy-syirazi, seperti

ditemukan dalam pokok bahasan ini, sekalipun diduga kuat

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,t,



sanadnya Mauquf, sebab para periwayatnya lebih diunggulkan,

baik dari segi jumlah maupun kekuatan sanad pegangannya.

Memang benar, Al Mawardi telah menyebutkan bahwa Asy-

Syafi'i telah meriwayatkan hadits lbnu Mas'ud dari Yahya bin Sa'id

dari At-Taimi, namun aku tidak pemah mengetahui penjelasan Al
Mawardi tersebut ditemukan dalam pemyataan AsgrSyafi'i. Tetapi
jika itu memang benar adanya, maka hadits hnu Mas'ud ihr jelas

dapat dinyatakan Mar{u', dimana tentunya hukum Marfu'hadits
tersebut bisa dibenarkan.

Padahal Al Isma'ili telah menyebutkan tentang Yahp bin

Sa'id, bahwa dia termasuk orang yang telah meriwayatkannya

dengan sanad yang Mauquf. Jika keterangan lang telah disebutkan

oleh Al Mauardi itu memang benar, maka diternukan dua riwayat

yang berbeda dari hnu Mas'ud. Wallahu a'lam.

Tinjauan etimologi hadits:

Adapun tinjauan hadits dari aspek etimologis, sabda

Nabi $: " Laa fushamal (Jangan kamu sekalian melakukan

Tashr$nla menahan hevr,ran tanpa diperah sampai susunlta

mengendap, mengumpul di kantong susunSra), yaifu diawali dengan

membaca harakat dharnmah pada huruf 7"aa'yang bertitik dua di

atas, berharakat fathah huruf Shaad dan setelah huruf Raa'yang
bertasydid berupa Wawu. Dan membaca fathah huruf laam dat'.

kata " N lbik," seperti kata " Tumkkuu."

Al Qadhi Iyadh berkata: Inilah riwayat yang shahih, diambil

dari kata infinitif (mashdafi "Shaflnrf', maknanya 'Ketika strsunya

mengumpul (mengendap) di kantong sl.rsunya," baik huruf Raa'
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bertasydid atau terbaca ringan (tanpa tasydid). Ini merupakan
penafsiran Imam Malik terhadap kata tersebut.

Mayoritas ahli bahasa dan ahli fikih dan sebagian periwayat,

membuang Wawu Jama'(Tushaml dan membaca dhammah huruf
I-aam dari kata "Al lbili' dengan memposisikanya sebagai Naibul
Fa'il(pengganti subyek pelaku yang dibuang).

Sebagian periwayat berkata: " Yashumtd' -dengan
membaca harakat fathah pada hurut Yaa', membaca dengan

harakat dhammah huruf Shaad dan menetapkan Wawu Jama',

serta membaca, nashab Laam dari kata " Al lbila"--

Al Qadhi Iyadh menilai kedua bentuk kata itu salah. Dia
berkata: Kedua benhrk kata itu tidak benar kecuali menurut
penafsiran orang yang menafsirkannya dengan makna Ar-Rabth
dan Asy-Syadd (mengikat kantong susunya dengan tali agar

anaknya tidak menyusu) diambil dari kata dasar " sharra 5nshumt" -

Al Qadhi Iyadh berkata: Di dalam sabda nabi ada yang

mengatakan Mashruurah (hewan yang kantong susunya diikat). Ini
menrpakan penafsiran Asy-Syafi'i terhadap kata laa fushamtu.

Seakan-akan seseorang menahan unta dengan mengikat anak-

anaknya dan membelitkannya pada tali tersebut.

hnu Abdil Bar menilai salah bentuk kata yang terakhir
(Yashumttl. dia memposisikan sebagai hasil imajinasi belaka. Dia
berargumentasi, bahwa jika memang benar demikian, maka kata

tersebut isim maf'ul (objek penderitanya) menjadi Mashruurah.

Ibnu Abdil Bar berkata: Ini tidak boleh menumt mereka.

hnu Abdil Bar tidak pemah menyebutkan bentuk kata yang

kedua (Tushaml, padahal bentuk png kedua ini sama dengan

bentuk kata yang terakhir.

4l lr{ajmu'SyarahAt Muhad:dzab ll ,eg



AI Fariqi, murid Asy-Syirazi membatasinya dengan benfuk

kata yang kedua (Tushaml. Ibnu Ma'in yang juga pengomentar

$yanhl Al Muhadzdzab, membatasinya dengan bentuk kata yang

ketiga (YashumtQ. Keduaduanya salah. Padahal Al Fariqi sangat

jarang melakukan kesalahan. Karena Wawu Jama'ifu benar-benar

ditemukan dalam semua referensi yang aku (As-Subki) ketahui,

yaitu kitab-kitab hadits dan beragam naskah Al Muhadzdab.

Al Khaththabi berkata: Para ulama ahli hadits dan bahasa

berbeda penafsiran mengenai Musharraah, diambil dan dibuat dari

kata dasar apakah kata tersebut? Dia berkata: Asy-Syafi'i rg
berkata: Tashriyah adalah mengikat kantong susu (ak6laad unta

dan kambing dan tidak diperah selama dua dan atau tiga hari,

sampai susunya mengumpul, lalu pembelinya melihat susunya,

yang temyata berlimpah, sehingga dia berani menaikkan harganya,

lalu tatkala unta atau kambing ifu dibiarkan setelah pemerahan itu,

sekali atau dua kali perahan, maka dia baru mengetahui bahwa

susu yang terkumpul itu bukan susunya yang terlihat saat ifu.

Abu Ubaid berkata: Musharratjenis unta, sapi dan kambing

adalah hewan yang susunya mengendap selama beberapa hari di

kantong susunya, karena tidak pemah diperah.

Asal makna tashnyah adalah menahan air dan

mengumpulkannya. Dari makna tersebut bisa diungkapkan:
"Shatnitu al ma'a" (Aku menahan [membendungl air dan

mengumpulkannya). Menurut satu pendapat: Unta, sapi dan

kambing ifu disebut musharrad karena musharmt ifu merupakan

air yang mengumpul.

Abu Ubaidah berkata: Kalau l<ata musharmlitu diambil dari
makna Ar-Rabthu (mengikat), maka isim maf'ul (objek

penderitanya) menjadi Mashruunh dan Musharmrah.
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Al l{haththabi berkata: Seakan-akan dia hendak menolak

penafsiran Asy-Syafi'i dengan pendapatnya itu' Al Khaththabi

berkata: Penafsiran Abu Ubaidah adalah tafsir yang baik- Namun

penafsiran Asy-Syafi'i adalah tafsir yang shahih-

Orang-orang Arab biasa mengikat kantong susu hewan

perahan apabila mereka melepaskannya unfuk digembalakan,

mereka menyebut " Rabtfi' itu dengan istilah " Shiraf' (ikatan).

Apabila telah masuk waktu sore, maka mereka melepas ikatan-

ikatan tersebut dan memerah susunya.

Kebenaran penafsiran Asy-Syafi'i ihr bisa dibuktikan dengan

pemyataan orang-orang Arab,

dLt brz dy'Fts fir brg

"seorang budak tidak patut diarn (al karl dan melarikan diri

(at farl, tetapi dia patut memerah susu (a/ halbl dan mengikat

(kantong susu) (Sian)".

Mutammim bin Nuwairah berkata:

{ W)t*l ?rH# 86t* z$,rAu13
oo.l)J4

Aku berkata pada kaumku,lz inilah unb sdekah kamu sekalian,

12Di antaranya ungkapan penyrair:

)rtt'u Lli q). 9E't't *#'t'$19l rt3't U3't

# li-t';$,aii w #'C 6 ")t*i, y\Y i6'oiP

.j ,-:Jr
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Yang kantong-kantong susun5n Jpng diikat (Mushanarah), belum

hilang (belum dipenh susunga).

Al Khaththabi berkata: Ada kemungkinan asal kata

musharrat ialah musharnnh. Salah satu dari kedua huruf Raa'
diganti dengan Yaa'. Al Azhuri dalam komentam5ra atas

Mukhbshar Al Muzani, berkata: Bisa menjadi kata musharnt itv
disebut musharat diambil dari kata "shatra akhlafaha" (seseorang

mengikat kantong-kantong susu unta), seperti penafsiran yang

disampaikan oleh Asy-Syafi'i. Bisa menjadi juga diambil dari kata

dasar ash-sharyu yakni al jamtz (mengumpul). Diungkapkan:

Sharnitu al ma'a fi al haudhi idzaa jama'fuhu "akt menampung

air di danau ketika aku mengumpulkannya." Demikian juga dapat

diungkapkan: Al ma'u shurriSn "air ditahan; dibendung."

Abu Ubaid berkata:

Lt; \iwry# #g 6k rv ijU
Duhai tuan pemilik air yang dibmpung (shuniya), aku datang

padan5n,

Jalann5n nampak amat menakutkan.

Orang yang meletakkannSn dari kata dasar " sharf' ,

berkata: Mushatnt aslinSa adalah musharmnh, berkumpul tiga

huruf Raa' dalam satu kata, lalu salah satunya diganti Yaa',

Aku berkata, atnbilah harta kanu sel<alian tanp dibgngi nsa Akut
Tidak ada onng gang dapt melilat apa Sang kehk teriadi 6ok hari

Jil<alau ada jang Miri ma nbwa perl<an gng menakutlan,
l{arni al<an menghalaunja dan kann M<ata: Ajann agama 5ang benar

haryabh ajamn agana Mulnmmad.
Dikutip dari kitab l<arrri, "Khalid bin Al Walid, kepemimpimn dan Ajakanny{.
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sebagaimana ungkapan orang Arab: " Tazhanantu min azh-

zhanni' . Dan sebagaimana ungkapan Al Ajaj:

;r? 3;;qt \l
" Susu ifu habis ketika kantong susu itu pecah" .

Ini adalah komentar AlAzhuri 49. Pernyataan Asy-Syafi'i *B

yang telah disebutkan itu dimuat dalam Mukhtashar Al Muzani.

An-Nawawi AB berkata: dalam Shahih Muslim disebutkan,

dari Abu Hurairah c$a, dia berkata:

Yfl's;;jt
" Rasulullah ffi melarang melakukan penawaran palsu

(najtl dan Tashiyah."

An-Nawawi berkata: Pemyataan Abu Hurairah ini

membuktikan kebenaran riwayat Jumhur ahli hadits, yaifu

membatasi riwayat tersebut. Sebagaimana keterangan png telah

dikemukakan.

Adapun soal asal mula kata ifu dibuat dan maknanya yang

terjadi perbedaan penafsiran antara Asy-Syafi'i dan ulama yang

lain, tidak ditemukan pertentangan di dalamnya. Karena asal kata

ifu bisa saja dibuat seperti ifu, sekalipun huruf Raa'diganti Yaa'.

Hanya saja dalam pemyataan Asy-Syafi'i tidak ditemukan

pemyrataan yang secara tegas menyatakan bahwa kata tersebut

berasal dari kata dasar Sharr.
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Hanya saja hrjuan dan makna implisit dari pemyataannya

ifu adalah, bahwa dia menafsirkan tashri5nh dengan beragam tafsir

yang telah disebutkan dalam pemyataannya, yaitu mengikat

kantong-kantong susu dan tidak memerahnya sampai susu tersebut

mengumpul.

Jusku keraguan ifu timbul karena di dalam kata tersebut

terkandung makna mengikat (Rabthl dan mengumpulkan (Jam'd)

sekaligus. Sehingga memuat kemungkinan bahwa penyebutan

istilah tersebut bertujuan untuk maksud mengumpulkan itu.

Penyebutan makna Rabth di sini, disebabkan karena hal ini telah

menjadi adat yang berkesinambungan di kalangan orang Arab,

seperti komentar Al Khaththabi png telah dikemukakan. Alasan

lain, Rabth (mengikat kantong-kantong susu) itu menjadi faktor

tertahannya susu tersebut.

Jika memang demikian, maka di dalam pemyataan Asy-

Syafi'i ifu tidak ditemukan perbedaan dengan penafsiran ulama

yang lain, kecuali tambahan yang menjelaskan adat yang biasa

dilakukan oleh orang Arab, yaifu mengikat kantong-kantong susu

unta dan kambing.

Ada kemungkinan terkait penyebutan dengan istilah

tersebut, karena makna yang terkandung dalam l<ata musharrat

t/akni makna Shar dan Rabth. Jika demikian adanya, maka jelas

terjadi perbedaan.

Yang lebih mendekati kebenaran, bahwa Asy-Syafi'i hanya

menghendaki makna yang pertama. Abu Hatim As-Sajistani

berkata: Asy-Syafi'i lebih memahami bahasa arab daripada kami.

Ats-Tsa'labi telah meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i dalam Tafsir

surah An-Nisaa'.
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Kami telah meriwayatkan dari Abdul Malik bin Hisyam, dia

berkata: Ucapan Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam aspek bahasa. Ar-
Rabi' berkata: Ibnu Hisyam di Mesir seperti Al Ashmu'i di lrak.

Abu Ubaid berkata: Asy-Syafi'i termasuk orang, dimana bahasa

yang diriwayatkan'darinya dijadikan pegangan - atau ahli bahasa

arab-, namun keraguan munculdari hnu Abi Hatim.

Al Muzani berkata: Asy-Syafi'i menumt kami adalah hujjah

dalam ilmu Nahwu. Abu Al Walid bin Al Jarud berkata: Asy-Syafi'i

memiliki dialek bahasa yang sangat bagus, yang bisa dijadikan

pegangan, sebagaimana bahasa orang kefumnan arab yang bisa

dijadikan pegangan.

Tsa'lab berkata: Sesungguhnya Asy-Syafi'i termasuk rumah
(rujukan) bahasa arab, yang wajib dijadikan pegangan. Ayub bin

Suwaid berkata: Berpeganglah kamu sekalian dengan bahasa arab

dari Asy-Syafi'i. Tsa'lab juga berkata: Bahasa Asy-SSrafi'i dapat
dijadikan pegangan semata-mata dikarenakan dia termasuk ahli

dalam bahasa arab.

Seluruh komentar ini disebutkan semata-mata unfuk
menjelaskan kedudukan Asy-Syafi'i di hadapan para ulama ahli

bahasa. Dalam penyataan Asy-Syafi'i g ditemukan bahwa

bshn5nh adalah mengikat kantong susu (akhlaal unta dan

kambing. Kata akhlaaf adalah bentuk jamak tt<ata yang

menunjukkan jumlah yang banyak) dari mufraQkata hrngga\ khlif
(dengan diawali Khaa' yang terbaca kasrah, dan harakat sukun

huruf Laarlt.

hnu Qutaibah berkata: I{hilf adalah istilah kantong susu

untuk setiap hewan yang memiliki kuku (lfiuff, tapak kaki). Thayyt

adalah istilah kantong susu unfuk binatang buas dan hanran yang

memiliki teracak (haafin kuku), bentuk jamak-nya (kata yang
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menunjukkan jumlah yang banyak) adalah Athyaa'. Dhar'u adalah

istilah kantong susu setiap herruan lang memiliki kuku tertelah dua

(Zha$.

hnu Qutaibah berkata: Dhar'u juga terkadang diletakkan

untuk hanran yang memiliki kuku (I{hufl. Dan l{hilf untuk her;,ran

yang memiliki kaki terbelah &n (zhafi, dan Tsadyt (payudara)

unhrk orang perempuan.

Menurutku (As-Subki): Asy-Syafi'i menyampaikan kata,

al<hlaaf an-naqah wa asltstnaf "kantong-kantong susu unta dan

kambing" secara muflak, maksudnp bahwa adakalanya memang

menghendaki pemyataan seperti ini, adakalanya juga termasuk

bab bghlib (ebih mendahulukan salah satu dari dua kata yang

berbeda atas kata yang lain dalam tata bahasa arab, ketika antara

kedua maknanya ditemukan hubungan keterkaitan atau

pertauran), dimana kami mendahulukan kata "unta" atas kata
"kambing" . Wallahu a'lam-

Di dalam l<aA AshriSah ada dialek lain yakni Tashw\nh,

huruf Raa' diganti Wawu. Al Harawi berkata: Tashwiyah dan

bshn5ah maknanya satna. Yaitu kambing dibiarkan susunya

mengendap (mengumpul) di kantong susunlra.

Yusuf bin Isma'il bin AMul Jabbar bin Abi Al Hajjaj Al
Maqdisi dalam catatan kaki dari kitab At-Tanbih miliknya telah

mengomentari kesalahan penulisan atau bacaan Abi Ubaid Al
Harawi dalam kitab .4/ Gharibin Takhnj hnu Nashir: Al Hafizh

berkatar Aku melihatrya dalam sejumlah tulisan, kata " Yashumt

asy-s5at tanpa huruf Yaa'. Yang tepat adalah "an g/ashri5a"

dengan menetapkan huruf Yaa' setehh huruf Raa'dari hadits

tentang unta.
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Adapun perkataan hnu Nashir: " An 5nshurra," maknanya

adalah "An jmqrudda" (mengikat), dan perbuatan tersebut

dibolehkan, Nabi 4$ tidak pemah melarangnya.

Menurutku (As-Subki): Aku tidak pemah melihat kata

tersebut dalam Al Gharibin kecuali dengan huruf Raa' dan Yaa',

seperti kata yang telah aku kutip. Jadi, kemungkinan besar catatan

yang dimiliki lbnu Nashir merupakan catatan yang mengalami

beberapa kesalahan dalam penulisannya. Jika memang benar

catatan tersebut seperti yang dimilikinya, pasti kata tersebut

hampir sama dengan makna tashriyah yang disandarkan pada Asy-

Syafi'i. Pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan.

Adapun masalah yang ditentangnya, yaifu larangan itu tidak

pemah menceritakan soal sharr (perbuatan mengikat kantong

susu), jawabannya adalah, bahwa perbuatan ifu dilarang karena

jual beli yang dilatarbelakangi dengan tujuan penipuan, seperti

ditegaskan oleh riwayat Al Muzani yang telah dikemukakan.

Kedua perbuatan tersebut, yaifu sharr dan tashriiah

merupakan perbuatan yang haram, jika pelakunya memiliki fujuan

unfuk melakukan tindak penipuan. Perbuatan tersebut boleh

dilakukan, jika pelakunya tidak memiliki tujuan untuk menipu dan

juga tidak menjadi faktor munculnya penipuan, serta tidak (pula)

kerugian pada hetwan. Tetapi ketentuan hukum yang telah

disebutkan dalam hadits, yaihr pengembalian obyek jual beli dan

berlakunya kh&nr hanya dapat dipratikkan dalam kondisi dimana

terjadinp pengumpulan susu tersebut, tidak murni dalam soal

shan (mengikat kantong susu) saja, sesuai dengan pemahaman

makna hadits tersebut.

l<ata " liqhah" -dengan membaca kasrah dan fathah pada

huruf l-aam namun dibaca kasrah lebih baik. Bentuk iannk-nya
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adalah Luqah, seperti Qirbah Qurab. Yaitu unta bentina yang

hampir tiba saatnya beranak, kira-kira kurang dua atau tiga bulan.

l\ata Muhaffatah yaifu unta yang susunya mengumpul di kantong

susunya, yaitu musharrat (hewan yang tidak diperah susunya

selama beberapa hari sampai susunya itu mengendap [mengUmpul]

di kantong susunYa).

Perkataan periwayat: " Bi khairi an-nazharaini', maksudnya

adalah menahan obyek jualbeli atau mengembalikannya, manakah

di antara kedua hal tersebut yang terbaik baginya, dia boleh

melakukannya.

l<ata "Al Hibaf' maknanya adalah, wadah yang dipenuhi

kira-kira sekali perahan susu unta. Atau diungkapkan juga dengan

istilah Mhlab. Sebagian ahli bahasa memutlakan makna Hilaab

tersebut, dia berkata: Hilaab adalah wadah yang digunakan unhrk

menyimpan susu hasil perahan. llata Hilaa6 biasa digunakan unfuk

menunjukkan Mahluub, yaifu susu, seperti kata Hiraaf untuk

menunjukkan pekerjaan yang dilakukan-

Abu Ubaidah berkata: Laban (susu) biasanya hanya

diungkapkan dengan istilah lhlaabah, namun yang masyhur

menurut para ulama ahli hadits, bahwa itulah yang dikehendaki

dengan Hilaab dalam hadits tersebut, demikian pula dengan kata

Hatfuh dalam sebagian riwayiat hadits adalah, susu itu sendiri

(bukan yang lain). Di antara kalangan Zhahinyah (ulama tekstualis)

ada 5nng menolak maksud tersebut. Mereka berpendapat bahwa

l<ata Hilaab ini termasuk kata Maiaz, dimana nasi tidak pemah

menunjukkan makna yang dikehendakinya.

Pembahasan tentang pendapat kalangan Zhahiniah itrt

akan disampaikan Ins5n Atkhdalam pasal kedua ketika membahas

pemyataan Asy-Syirazi: "Pengganti susu itu adalah kurma,
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gandum, dan makanan yang disebutkan dalam sebagian riwayat

hadits."

Apabila pengganti susu itu benhrk katanya bersifat mutlak,

maka yang dikehendakinya adalah kurma. Mereka mengambil

kesimpulan seperti ihr karena dua alasant

Pertama, kurma adalah makanan yang lebih umum

dikonsumsi dibanding sekian banyak makanan mereka yang lain.

Kdua, karena mayoritas riwayat hadits hanya

menyebutkan kalimat, " safu sha' kurma."

Kemungkinan dari kesimpulan tersebut ada alasan ketiga,

yaitu meletakkan kata yang mutlak pada kata yang bersifat

terbatas. syarat pengambilan kesimpulan seperti itu tidak harus

sesuatu yang lebih umuln dikonsumsi, juga tidak pula

mengunggulkan riwayat yang menyebutkan makanan yang lebih

umurn untuk dikonsumsi-

Inilah pembahasan seputar hadits yang disebutkan dalam

kitab .4/ Muhadzdzab dan sejumlah pendapat ulama yang ditinjau

dari aspek kebahasaan.

Asy-Syrrazi membuat bab ini tujuannya adalah menyebutkan

beragam faktor yang menetapkan khiyar karena kekurangan

(kecacatan obyek jual beli) tersebut. yaitu faktor yang menetapkan

khiyar karena meleuratkan perkara yang diduga akan terjadi di

dalamnya, yaitu memperlihatkan ghamr yang berupa perbuatan,

seperti Tashi5nh, (melewatkan) keterangan bahasa yang berlaku

menurut urf seperh kecacatan (AiA, karena urf dalam jual beli ifu

menuntut kepastian (obyek akad) selamat dari kecacatan, atau juga

melaksanakan kalajiban yang menjadi syarat, seperti s5rarat tetap
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dalam melangsungkan akad dan sejenisnya apabila dia bersedia

melaksanakan bertindak sebaliknya.

Asy-Syirazi telah membuat bab ini mengandung ketiga

bagian yang menjadi faktor berlakunya khi5nr se@ra berurutan.

Dia mendahulukan Tashriyah, karena kshri5nh merupakan faktor
yang yang telah di-nash, sesudah itu dia menyebutkan
pembahasan tentang pengembalian obyek jual beli karena adanya

kecacatan, dimana dia juga meng-qi5m*kannya dengan Tashriyah,

seperti keterangan yang akan disebutkan dalam pemyataannya.

Dalam bagian ini, Asy-Sgrazi menyebutkan hadits yang

telah di-nasrl, yang akan kami sebutkan dalam pembahasannya,

Ins5n Allah. Kemudian sesudah pembahasan penganbalian obyek
jual beli karena adanya cacat, dia menyebutkan pembahasan

khipr l<half yang disebabkan karena dia meninggalkan satu

kalajiban lang menjadi syarat, dimana hal ini ada setelah

pengembalian barang yang disebabkan adanya kecacatan.

Pembahasan khi5mrsebab perubahan (kerusakan) obyek jual

beli (I{hi$ diakhirkan dari pembahasan tentiang mengembalikan

obyek jual beli karena adanSra kecacatan, alasannya adalah bahwa

adakalangn dikarenakan. Hadits tentang pengembalian obyek jual

beli karena adanya kecacatan, yang telah diriwayatkan.

Adakalanya karena pengembalian obyek jual beli disebabkan

adanya kecacatan itu lebih banyak terjadi. Sekalipun kedua-duanya

ditetapkan dengan meng-qiya*kannya pada tashri5nh.

Sebagaimana makna yang dikehendaki oleh pemyataan Asy-

Syirazi.

Andai kata dalam soal kshri5nhini tidak ada nashriwayat
hadits, maka dapat dipastikan masalah kesanggupan

melaksanakan kewajiban yang menjadi syarat itu lebih didahulukan
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dibanding kedua bagian tersebut. Karena kewajiban yang

ditetapkan berdasarkan syarat lebih kuat ditinjau dari segi maksud
yang dikehendakinya, daripada kewajiban yang ditetapkan
berdasarkan Urf atau indikasi berupa kondisi yang nyata.

Karena itu, Al Ghazali berkata: Bahwa kesanggupan

melaksanakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan syarat

adalah hal yang pokok, sedang keurajiban selain ifu disamakan

dengan haltersebut, dia memberi isyarat pada maksud ini.

Sehingga kesanggupan melaksanakan kewajiban yang

ditetapkan berdasarkan syarat ifu seperti nash dalam cabang

masalah tertentu, yang di dalamnya tidak ditemukan kecuali satu

asal masalah, maka dengan adanya asal masalah tersebut, hukum
asal masalah ifu terungkap. Bisa juga dikatakan: Hukum cabang

masalah itu sumbemya diambil dari asal masalah tersebut,

sekalipun cabang masalah itu telah di-nash.

Maksud ini telah disebutkan oleh Al Qadhi Husain dalam

membahas nasi Asy-Syafi'i, yang menegaskan tentang cabang

masalah yang diulas sesuai sifat di atas.

Asy-Syirazi dalam penjelasannya, hanya membatasi

masalah musharmt dan pengembalian obyek jual beli karena

adanya cacat, dia tidak memberikan komentar apapun tentang

khip, sebab perubahan (rusaknya) obyek jual beli, sekalipun

perubahan obyek jual beli itu bukanlah suatu kecacatan, tetapi hal

itu menghilangkan hal yang utama, karena penjelasannya antara

salah satu dari kedua hal ifu dengan yang lainnya sarna-sama

seputar kekurangan yang terkandung dalam perubahan obyek jual

beli.

Alasan lain, tasfuiyah dan pengembalian obyek jual beli

karena adanya kecacatan itu merupakan dua cabang 5ang ada
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pada asal masalah berdasarkan maksud yang menjadi obyek

perhatian Al Ghazali, seperti keterangan yang telah dikemukakan.

Jadi, penyebutan kedua masalah ifu dalam penjelasan tersebut

mengingatkan asal kedua masalah tersebut.

Asy-Syirazi membuat bab ini, karena bab ini merangkum

beberapa bab yang menghimpun sejumlah syarat akad secara

muflak dalam bab barang yang boleh diadakan jual beli dan

sejumlah syarat akad dalam barang yang mengandung unsur Riba

(Ribawiyatt serta jual beli buah-buahan, dia mulai membahas

beberapa faktor yang mengakibatkan rusaknya akad dan

melanjutkannya dengan pembahasan kecacatan yang terjadi dalam

jual beli dengan cara membatalkan akad atau dengan cara

meminta kembali uang pembelian obyek jual beli (Arsfi-

Pemyataan Asy-Syirazi: "Atau sapi," agar menjadi jelas

bahwa hukum tashriyah itu tidak sebatas pada hev.ran jenis unta

dan kambing, yang terkandung dalam hadits yang telah

disebutkannya. Bahkan hukum tersebut mencakup sapi,

adakalanya ditetapkan melalui dalil qiyas, apabila hukum tersebut

hanyra berdasarkan hadits yang telah disebutkan oleh Asy-Synui.

Hal tersebut termasuk bagian dari q$as aula (Qiyas dimana i/a/

hukum yang terkandung dalam cabang masalah ini lebih jelas

dibanding ilat hukum yang ada pada asal masalah). Karena susu

sapi ihr lebih banyak diperjualbelikan daripada susu unta.

Adakalanya juga ditetapkan berdasarkan dalil nasrl hadits,

karena dalam sejumlah riwayat yang shahih yang telah

dikemukakan, ditemukan redaksi, "Siapa yang membeli

musharmt."

Sebagian komentator kitab At'Tanbih berkata: Pemyataan

tersebut merupakan bantahan atas ulama Zhahinyah yang
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mengkhususkan hukum tashiyah tersebut hanya berhubungan

dengan masalah yang telah ditegaskan oleh nash hadits (Manshush

'akih), yaitu unta dan kambing.

Pendapat ini telah diriwayatkan oleh sebagian komentator

At-Tanbih dari ulama madzhab Azh-Zhahiri, Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib dan ulama lain dari kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i

yang telah meriwayatkannya dari Daud. Ibnu Al Mughallas dan

hnu Hazm; dua pengikut ulama madzhab Azh-Zhahiri secara tegas

dan lugas menyatakan bahwa cakupan hukum tashriyah seperti itu

disebabkan karena berpegang pada nasi hadits yang bersifat

utnum, yaitu sabda nabi, it? a'*t 6.6 "Siapa yang membeli

musharrat"

Mereka berdua tidak pemah menyampaikan perbedaan

penafsiran dalam nash tersebut, ifulah hal yang rele"ran dengan

madzhab mereka karena berpegangan pada sisi umum dari hadits

tersebut (berlaku bagi siapa saja), dan tidak wajib membatasi salah

satu dari kedua hadits ifu dengan hadits yang lain. Karena

pembatasan itu hanya terjadi dalam redaksi yang mutlak,

sedangkan hadits dalam soal tashri5nh ini bersifat umuln karena

melihat shighat" Matl' (Siapa saja).

Akan tetapi dalam hadits tersebut terdapat dua

pembahasan.

Pembahasan pertiama: Hadits yang menyimpan redaksi, :i
itVi ,stl "Siapa yang membeli mushatrad" bersumber dari

riwayat lbnu Sirin, dari Abu Hurairah, seperti keterangan lang
telah dikemukakan. Telah dikemukakan redaksi hadits yang juga

bersumber dari riwayatnya, itVl' ir-t ,sfst :f "Siapa yang

membeli kambing yang musharnf" Di dalam riwayat terakhir ini
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ada tambahan redaksi (kambing), yang tidak ditemukan dalam

riwayat yang pertama.

Tambahan redaksi dari orang yang adil dapat diterima dan

wajib mengamalkannya serta tidak berpendapat dengan sisi umum
dari hadits tersebut, karena hadits tersebut sama, begihr juga

dengan sumbemya.

Argumen yang menjadi bahan pertimbangan unturk

menemukan jawaban yang sebenamya dalam pembahasan ini

adalah, kami mencoba menganalisis riwayat 5rang bersifat umum
yang telah disebutkan itu, dan yang tidak menyimpan tambahan

redaksi tersebut, yaitu sabda Nabi, it';al' ,sPt 6i "Siapa yang

membeli musharmt," lalu kami luga menemukan riwayat dari
Sufun bin Uyainah dari Ayrb, dari hnu Sirin, hadits tersebut

dimuat dalam Shahih Muslim. Ada juga Riwayat dari Hisyam bin
Hisan dari Ibnu Sirin, dimana hadits tersebut dimuat dalam Sunan

Ibnu Majah dengan sanad shahih.

Riwayat dari Qurmh bin l(halid dari hnu Sirin, hadits

tersebut dimuat dalam At-Tirmidzi dengan sanad shahih. Riwa5rat

dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah, dimana hadits

tersebut dimuat dalam At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih.

Serta juga riwayat dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, dimana
hadits tersebut dimuat dalam An-Nasaa'i.

Dan kami juga menganalisis tambahan redaksi itu, lalu kami
menemukannya dari beragam sumber. Antara lain: Abdul Wahhab

dari Ayrb, riwayat tersebut menyimpan redaksi, P, U rst'$t :i
"Siap yang membeli l<ambing." Ini adalah perbedaan redaksi

hadits Sang bersumber dari Ayub dari Sufun dan Abdul Wahhab,
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padahal periwayat hadits dari mereka berdua adalah orang yang

sama, yaitu Al Adani.

Di antaranya lagi adalah: Riwayat Qurrah dari hnu Sirin.

Riwayat tersebut menyimpan redaksi, it'pl irl ,;';Jt ff "Siapa

yang membeli kambing yang musharat" Ini juga perbedaan

redaksi yang bersumber dari Qurrah. Demikian juga Musa bin

Yasar, redaksi yang bersumber darinya juga terjadi perbedaan,

dimana juga terjadi perbedaan redaksi yang bersumber dari

Hisyam bin Hisan, padahal kedua sanad hadits tersebut yang

disandarkan kepadanya memenuhi syarat hadits shahih.

Ketika kami menganalisa sejumlah riwayat ini berikut

perbedaan redaksi yang tersimpan di dalamnya, maka kami bisa

menjabarkan jawaban yang dikehendaki dari sudut pandang

perbedaan redaksi tersebut.

Jadi, menurut kami: Semua sahabat Abu Hurairah yang

telah kami sebutkan namanya di sini, redaksi hadits yang

bersumber dari mereka ifu terjadi perbedaan, kecuali Muhammad

bin Ziyad dan Asy-Sya'bi, karena sepengetahuan kami, redaksi

yang bersumber dari mereka tidak terjadi perbedaan, dan tidak

diriwayatkan dari mereka berdua kecuali redaksi yang berbentuk

umum. Dan kecuali Tsabit sahabat dekat Abdurrahman, karena

tidak diriwayatkan darinya kecuali formula yang menetapkan

adanya tambahan redaksi tersebut, yaifu sabda Nabi, & ,sfit ;;
36ri "Si6pa yang membeli kambing yang musharrat"

Menurut sebuah riwayat: Bahwa masing-masing dari

Muhammad bin Ziyad dan Asy-Sya'bi lebih diprioritaskan daripada

Tsabit sahabat dekat Abdurrahman. Sufuan bin Uyainah dari Ayrb

dari hnu Sirin lebih diprioritaskan, lebih kuat hafalannya dan lebih
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kokoh dari pada orang yang berbeda redaksi dengannya. Karena
alasan ifulah, riwayat yang mengandung redaksi umurn lebih
diprioritaskan.

Menurut sebuah pendapat: Sisi tambahan redaksi dalam
hadits ini bersumber dari sejumlah riwayat yang shahih.

Kemungkinan adanya pengurangan redaksi dalam riwayat yang
menetapkan serta mengokohkan adanya tambahan tersebut lebih
tepat dijadikan pegangan daripada kemungkinan adanln kesalahan

dan keraguan mengenai tambahan redaksi tersebut yang

ditemukan dalam diri orang yang tepercaya.

Maksud pemyataanku ifu adalah, menjatuhkan kesalahan
pada periwayat yang manberikan tambahan redaksi dalam hadits
ini sangat jauh dari kebenaran. Sehingga yang lebih mendekati
kebenaran adalah meletakkan kedua riwayat yang belteda ifu
sebagai riwayat png benar-benar ada.

Karena bisa menjadi Nabi $ menpmpaikan kedua riwayat
hadits tersebut sebanyak dua kali, lalu Abu Hurairah
meriuayatkannya demikian. Penyebutan kata "kambing" dalam
salah safu dari kedua riwapt tersebut hanlra sekedar sebagai
pernberian contoh. Jika hukum bshrigh itu tertatas pada
kambing, maka tidak mungkin hukum tersebut disebutkan dalam
soal unta. Padahal hukum tersebut benar-benar ditemukan dalam
soal unta, yang bersumber dari hadits Al A'raj dari Abu Hurairah.

Pembahasan keduar Apabila kedua riwayat itu terbukti
benar bersumber dari pemyataan Nabi S, maka makna implisit
(Malhuml dari riwapt yang mengandung pernbatasan tersebut,
tidak dapat digunakan untuk mqr-takhsis (mengkhususkan) sisi
ulnurn riwayat Srang lain. Seperti Sang telah beliau contohkan
dalam saMan5n, g, ,)l94,'lb|.ralt r31 "Apbila sakh s@nng
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di antam l<amu sekalian menyentuh (afdhaa) faiinSa dengan

tetaryk tangan bagian dalam," dengan saManya yang lain: :tJ U

'o3 " Siapa Wng menyentuh (massa) fariin5a-"

Jikalau mereka men-takfuis (mengkhususkan) sisi umutn

hadits kedua dengan makna implisit hadits pertama, maka wudhu

tidak menjadi batal tanpa ifdha' png juga maknanya adalah

menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan (Massu bi bathinil

l<aft.

Sisi umum dalam konkteks kedua riwayat ihr adakalanya

diambil dari makna implisit s5rarat tersebut, ini sesuai dengan sabda

Nabi, 6Pt ii "Siapa tnng mentbeli," adakalanya juga diambil dari

makna implisit sifat tersebut, ini ses.rai dengan sabda Nabi, U

P, ;y ,!Pt 'Siapa tnng membeli kambing'" Kedua mafhum

tersebut merupakan huiiah menumt mayoritas ulama, di antaranlp

adalah AsySSafi'i. Mafhum (makna implisit) tersebut dapat men-

bkhsissisi umum dari riwaPt ittt-

Jawaban: Dari pernbatnsan kedua ini, bahwa

mempertimbangkan sisi malhum dalam konteks kedua riuapt

tersebut adalah lemah dengan adanp hukum tashnryh png telah

disebutkan secam tegas dan lugas dalam soal unta berdasarkan

hadits Al A'raj dari Abu Hurairah, dimana makna implisit ittt juga

bisa diketahui dari hukum yang telah disebutkan. Berbeda dengan

seiumlah hadits tersebut. Karena seiumlah hadits tersebut dijadikan

pqFngan atas dasar mumi ibadah lTa'abbud'

Kedua argumen ini melemahkan pertimbangan nafhun

dari saMa Nabi, iA ,sfi,t U "SiaP t/ang membeli kanbW
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(syaat)' dan sabda Nabi, d, b 6Pt ga " Siapa yang membeli

domba (ghanam)." Bahkan argumen kedua saja melemahkan
pertimbangan mafhum dari sabda Nabi, itt 3i'ui ;It-i ,s.3l t:r1

"Apbila salah seorang di antara kamu sekalian membeli seekor
domba betina (Na'jah) abu kambing (Syaat)."

Adapun ulama madzhab Azh-Zhahiri, mereka tidak
berpendapat berdasarkan mafhum di atas, sehingga sisi malhum
itu tidak dapat digunakan untuk membantah mereka. Mereka
berargumentasi berdasarkan sisi umum dari riwayat tersebut, sebab
sisi umum ihr benar-benar ada, seperti keterangan yang telah
dikemukakan. Wallahu a'lam.

Pemyataan Asy-Syrrazi: "Dan pembeli tidak pemah
mengetahui bahwa unta, kambing atau sapi itu musharrat',
merupakan syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan pendapat
yang lebih shahih dari dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi,i,
dimana ini juga yang dikatakan oleh jumhur ulama madzhab Asy-
Syafi'i, di antaranya adalah Al eadhi Abu Ath-Thagryib.

Di dalam khiyar tersebut, ada pendapat lain yang masyhur
dalam madzhab Asy-syafi'i, yaitu khiyanya tetap berlaku,
walaupun pembeli seorang yang mengetahui adanya tashriyah
ketika akad jual beli berlangsung.

Kedua pendapat tersebut dapat diungkapkan dengan
pertanyaan; Apakah khiya, itu merupakan khiyar yang berlaku
karena cacat, atau khiyaryang berlaku berdasarkan sjmra?.

Ar-Rafi'i dan ulama yang lain menyusun jawaban kedua
pertanyaan tersebut dengan berpedoman pada pertanyaan apakah
khrya, ifu wakttrrr,:r. diperpanjang selama tiga hari, atau harus
segera dilakuka,', {tidak diturnda)?. Apabila kta menjawab
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berdasarkan pertanyaan pertama, maka khiyar itu berlaku

sekalipun mengetahui adanya tashriyah. Jika tidak demikian, maka

tidak berlaku khiYar tetsebut.

Kedua pendapat yang berbeda dari ulama madzhab kami

seputar apakah khiyar itu statusnya segera dilakukan atau di

tangguhkan sampai tiga hari, ini akan disampaikan dalam

penjelasan Asy-Syirazi. Insya Allah.

Pendapat yang shahih menurut fu-Rafi'i dan ulama yang

sepakat dengan pendapatrya menyatakan, bahwa khiyar tersebut

statusnya harus segera dilakukan. Jika demikian, maka pedoman

itu bisa diikuti (Muttaiah udak bisa ditolak dengan dugaan

siapapun).

sedang pendapat yang menjadi pilihan madzhab Asy-syafi'i

adalah, bahwa khiyar diberi tenggang waktu sampai tiga hari-

Seperti penjelasan yang Insya Atlah akan disampaikan. Sedangkan

menurut Jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah syarat

khiyar ini,disaat pembeli mengetahui adanya tashriyahketika akad

jual beli berlangsung, maka khiyar tidak lagi berlaku. Dimana

khisnr ihr ditetapkan karena adanya kelnfangan pada barang

tersebut.

Halyangsangatmengherankandalamhaliniadalah,
bahwa ulama madzhab Azh-zhahiri dalam soal khiyar ini, tidak

pemah menetapkan khiSar dalam kondisi mengetahui adanya

bshiyah, dimana mereka lantas membuhrhkan dalil lain untuk

menetapka n khiyar tersebut, sebab menunrt mereka k€lta " khiwf

dapat diinterpertasi lagi. Sedangkan sesuahr yang telah kami

sampaikan, yaitu kejelasan makna khiyar dan pengertiannln'

mereka tidak pemah mempertimbangkan papaftm kami ini'
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Pemyataan Asy-Syirazi: "Maka dia berhak lrh,yur...", inilah
hukum yang dimaksud dari pasal ini. Di antara ulama yang telah

menyampaikan pendapat tentang khiyar ini dari kalangan sahabat

adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah, dimana pemyataan

tersebut termasuk bagian dari fatwanya. Pendapat tersebut benar-

benar telah diriwayatkan dari mereka berdua, dimana juga tidak
ada seorang sahabatpun yang menentangnya.

Al Abdari juga telah meriwayatkan pendapat tentang khiyar
tersebut dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Anas. Di antara ulama
yang telah menyampaikan pendapat tentang khiWr tersebut;

maksudnya adalah, dikalangan ulama fikih sesudah mereka adalah

AsySyafi'i, Malik, Al laits, hnu Abi Laila, Ahmad, Ishaq, Abu
Tsaur, Daud, Abu Yusuf, 7afr, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abu
Ubaid dan mayoritas ahli hadits.

Semua ulama madzhab kami sepakat tentang berlakunya

khiyar tersebut karena mengikuti imam mereka. Abu Hanifah dan
Muhammad berbeda pendapat mengenai berlakunya khiWr
tersebut.

Riwayat yang gharib tentang khtyar tersebut telah
diriwa5ratkan dari Malik. Al Atabi menyebutkan (riwayat tersebut)

diterima langsung oleh Asyhab dari Malik. Bahwa dia pemah

ditanya tentang sabda Rasulullah $: i:i$t h '# itfi 
1U.t ;;

f :y bvt v|i ou by q$*1 ov '01 t$;r- ii A "siapa rnns
membeli mushanat (heumn yang tidak diperah susunya selama

bebuapa hari sampai susunya ifu mengendap mengumpul di
kantong susun5m), maka dia berhak memilih di antara dua hal Snng
terbaik menurut pan saudah dia metnerah susunla; jika
dia menghendak.i, maka dia boleh menahann5m dan jil<a dia
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menghendaki, maka dia boleh mengembalikannya serta Hiambah)

safu sha'kurma."

Malik menjawab, Aku pemah mendengar langsung sabda

Rasulullah tersebut, namun sabda Nabi ihr (hukum khiyar itu) tidak

pemah ada |laia bi ats-tsabit1, dan tidak bisa diterapkan. Jika

hukumkhiwritutidakpemahada,makadiabolehmemilikisusu
itu, dan ditukar dengan makanan yang biasa dia makan' dimana

dia juga hams menanggungnYa'

Ada peryataan yang disampaikan kepadanya: kami melihat'

kamu menilai dha'if hadits ini. Malik menjawab: setiap sesuatu iht

diletakkan pada tempatnya, nalnun hal ini tidak dapat diterapkan

dantidakpemahshahih,akubenar-benarpemahmendengar
hadits ini.

hnuAbdilBarberkata:lnimerupakansebuahriwayat;
Allah Maha Mengetahui terkait keshahih-annya diriwayatkan dari

Malik.Tiadayangmeriwayatkanhaditsinidarinyakecuali
periwayat yang tsiqah. Namun menumtku (As-Subkr)' hal ihr

bertentangan dengan hasil pemikirannya'

Menurutku(As-Subki):Apabilariwayatitubenar-benar
diriwayatkan dari Malik, maka pemgrataannya "Tidak pemah ada

{taisa bi ats-tsabifi" harus diinterpertasikan dalam arti hukumnlra'

bukanhaditsnyayangtidakada.Sebabtidaksamarlagi,hadits
tersebutshahihmenurutnya,danAlMuwaththa'yangmasyhur
diriwayatkandarinyatelahmenyisipkanhaditsyangberlawanan
dengan riwayat ini. Jadi, pendapatrryra ih.r sesuai tuntutan yang

dikehendaki hadits tersebut.

hnu Al Qasim berkata: Aku bertanya kepada Malik:

Apakah kamu berpegang pada hadits ini? Dia menjawab: Ya'

Malikbertanya:Atauseseorangmempunyaipendapatlaintentang
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hadits ini? Ibnu Al Qasim menjawab' Aku telah berpegang
padanya- Hanya saja Malik berkata padaku: Aku melihat penduduk
negeri ini; apabila masalah ini menimpa mereka, maka mereka
memberi satu srla'dari makanan pokok mereka, dan penduduk
Mesir makanan pokoknya ialah gandum.

hnu Abdil Bar dalam At-Tamhid berkata: pendapat yang
shahih dari Malik adalah pendapat yang telah diriwayatkan oleh
Ibnu AI Qasim- sedangkan riwayat Asyhab ialah riwayat yang
ditolak kebenarannya. Wallahu a'lam.

Adapun penarikan kesimpulan (hadits sebagai dalil yang
menetapkan khiSnr intl, menjadi bukti kebenaran kami dalam
masalah sejumlah hadits yang telah dikemukakan, dimana
sejumlah hadits tersebut secarcr tegas menjeraskan hukum yang
dimaksud. Makna yang tersirat di balik penarikan kesimpulan itu
shahih adanya, serta tidak keluar dari kaidah ushul fikih, seperti
keterangan yang akan kami sampaikan dalam sejumlah jawaban
terhadap mereka yang menentang kesimpulan hukum tersebut-

Di antara qi5a*nya juga adalah, jika seseorang menjual
penggilingan yang diputar dengan tenaga air, dimana aimya
dibendung, lalu dia mengalirkan air itu pada saat jual beli
berlangsung, lalu pembeli mengira bahwa air itu selamanya
demikian, kemudian dia mengetahui (air itu tidak demikian), maka
kami telah menyepakati hukum berlakunya khiyar

Penentang kesimpulan hukum khiln, itu, dalam
menyampaikan argunen yang mendukrrrg pendapahrya tentang
hadits sebelumnya, berpedoman pada sejumlah argumen yang
lemah, yang berujung pada dua pendapat; pendapat yang menolak
penerimaan hadits tersebut dan pendapat yang menyatakan perlu
dilakukan interpretasi atas hadib tersebut.
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Pendapat pertama menyatakan bahwa hadits ini

merupakan hadits Ahad, yang bertentangan dengan qigs yang

bersumber sejumlah dalil syara'yang telah di-nasr\. Hadits yang

demikian ini tidak wajib diamalkan. Adapun kedudukannya yang

bertentangan dengan qi4s yang bersumber dari sejumlah dalil

spra'lang telah di-nasi, ditinjau dari sejumlah aspek:

Pertama, hadits tersebut menetapkan wajibnya mengganti

susu itu, sekalipun susu itu dapat dikembalikan'

Kdua,haditstersebutmenetapkanwajibnyamengganti
harga susu tersebut, sekalipun ada susu lang sama (sejenis)'

Ketiga, hadits menetapkan standar harga dengan kurma'

padahal standar harga tersebut hanya benrpa uang emas atau

perak.

Keempat,haditstersebutmenetapkannyasebagaiharga
pasti, tidak bertambah dengan bertambahnya susu itu dan tidak

pula berkurang dengan berkurangnya susu tersebut. Padahal di

antara ketentuan hukum ganti rugi ialah ganti rugi nilainya

berbeda-beia disesuaikan dengan perbedaan barang 5rang diganti,

dalam segi bertambah dan berkurangnya nilai ganti rugi'

Kelima, susu tersebut jika telah ada ketika akad jual beli

berlangsung, maka bagian dari obyek akad telah hilang

(berkurang), penghilangan bagian dari obyek akad itu mencegah

dilakukannya pengembalian obyek jual beli tersebut'

Apabila susu itu baru keluar setelah akad jual beli, maka

susu itu keluar di bawah kepemilikan pembeli, sehingga pembeli

tidak harus menggantinya. Apabila susu ihr berbaur dengan susu

yang baru keluar, maka susu yang sudah ada mencegah
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dilakukannya pengembalian obyek jual beli, dan susu yang baru

keluar, tidak wajib menggantinya.

Keenam, penetapan khAar tiga hari lamanya tanpa syarat

apapun bertentangan dengan sejumlah dalil syara'. Karena
sejumlah khiyaryang berlaku berdasarkan dalil syara'tanpa syarat

tidak dipastikan tiga hari.

Kefujuh, mengamalkan kesimpulan yang nampak dari

hadits tersebut, tentunya mengakibatkan penggabungan antara

uang pengganti dan barang yang dihrkar (Mutsammanl pada diri
penjual dalam sebagian contoh kasus. Yaifu kasus apabila harga

kambing itu misalnya satu srSa' kurma, maka kambing itu
(Mutsamman) harus dikembalikan kepada penjual serta (ditambah)

safu srla' kurma yang juga merupakan standar harga kambing
tersebut.

Kdelapan, hadits tersebut bertentangan dengan kaidah riba
dalam sebagian contoh kasus. Yaihr kasus apabila seseorang

membeli seekor kambing seharga safu srSal apabila dia dituntut
mengembalikan satu srSa'berserta kambing tersebut, maka dia
difunhrt mengembalikan satu srla'yang juga merupakan harga beli
kambing tersebut, sehingga penjual telah menjual seekor kambing
dan satu srSa'ditukar dengan safu sia'. Jual beli semacam ifu
bertentangan dengan kaidah riba menurut kalian, karena kalian

menolak pengesahan jual beli semacam itu.

Kaembilan, hadits tersebut menetapkan hukum bolehnya
mengembalikan obyek jual beli tanpa cacat dan tanpa syarat.

Karena berkurangnya kadar susu ifu bukanlah cacat dan juga tidak
ada kewajiban mengembalikan obyek jual beli akibat berkurangnya
susu ifu tanpa adanya tashriyah-
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Kaepuluh, susu itu seperti janin dalam kandungan, penjual

tidak boleh mengambil porsi dari harga beli tersebut. Jika tidak

demikian, maka pasti boleh memisahkannya dengan akad jual beli

tersendiri, seperti uang pengganti. Apabila dia tidak mengambil

porsi dari harga beli tersebut, maka dia tidak waiib memberi ganti

susu tersebut.

Adapun tahapan kedua dari penolakan hadits tersebut:

yaitu bahwa hadits yang posisinya tergolong hadits Ahad, itu

bertentangan dengan qiyas yang bersumber dari sejumlah dalil

srmra,yang telah diketahui, sehingga tidak wajib mengamalkannSra,

karena sejumlah dalil syara'lrang telah diketahui itu merupakan hal

yang dapat dipastikan kebenarannya' Sedangkan hadits Ahad

adalah hal yang diduga benar, dimana dalil yang diduga benar

tidak bisa mengalahkan dalil yang telah diketahui kebenarannya'

Argumen kedua bagi kalian Hadits ini termasuk di antara

sejumlah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah- Hadits-

hadits Abu Hurairah yang bisa diterima, hanyalah hadits yang di

dalamnya terkandung penjelasan tentang surga dan neraka'

Adapun dalam persoalan hukum, hadits-haditsnya tidak dapat

diterima. Bahkan terkadang, mereka yang menolak menerima

hadits ini berpendapat bahwa Abu Hurairah bukan seorang fakih

(pakar hukum fikih), dan hadits tersebut bertentangan dengan

qtyas, sedang para sahabat yang lain hanya meriwayatkan makna

tersirat dari hadits tersebut, riwayat seseorang yang bukan pakar

fikih tidak bisa dipercaYa.

Argumen ketiga: Pendapat yang menyatakan adanya

penghapusan (nasakh) dalam hadits ini. Penghapusan hadits

tersebut bisa saia terjadi, jikalau tuntutan agar mengembalikan

harta tersebut halyang boleh dilakukan'
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Argumen keempat: Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits
Mudhthanb $ang kacau). Karena terjadi perbedaan dalam
sejumlah redaksinya.

Keempat argumen inilah hal yang mengakibatkan tidak
boleh mengamalkan hadits tersebut sama sekali.

Argumen kelima: Dalam hal pertentangan mereka terhadap
kesimpulan dari hadits tersebut, mereka melakukan interpertasi
atas hadits itu, mengamalkan dan meletakkannya pada masalah;
apabila seseorang membeli seekor kambing, Ialu dia mengajukan
syarat bahwa kambing ifu harus diperah misalnya sebanyak lima
rithl, dan juga mengajukan syarat khtyar maka syarat tersebut
fasid (rusak; tidak bisa direalisasikan).

Jika mereka sepakat meniadakan syarat tersebut selama
masa khiyar disertai akad jual beli, maka akad tersebut sah,
dimana jika mereka tidak sepakat akan hal tersebut, maka akad
jual beli itu batal. Adapun pengembalian sahr sia'itu merupakan
standar harga susu pada u/aktu tersebut.

Jawaban mengenai bantahan ifu semua, adapun bantahan
yang pertama: Berdasarkan dugaan yang ditemukan dalam kedua
tahapan argumen tersebut. Adapun pemyataan mereka bahwa
hadits Abu Hurairah ifu bertentangan dengan qtyas yang
bersumber dari sejumlah dalil sJarai maka sebagian ulama ada
yang memilah-milah antara hal bertentangan dengan sejumlah dalil
stmra'dengan hal bertentangan dengan qtyas yang besumber dari
sejumlah dalil slnra'dan dia hanya menolak hadits Ahad yang
bertentangan dengan sejumlah dalil syara] bukan yang
bertentangan dengan qilns yang bersumber dari sejumlah dalil
st/an'.

gt6 ll et Uoj^r'SymahAl Muhadzdzab



Hadits ini hanya bertentangan dengan qiyas yang

bersumber dari sejumlah dalil syara: Qtyas yang bersumber dari

sejumlah dalil s5ara'boleh ditinggalkan sebab adanya hadits Ahad

tersebut, karena hadits tersebut lebih kuat kedudukannya daripada

qiyasyang bersumber dari sejumlah dalil qnra'tersebut'

Karena alasan itulah, Abu Hanifah:$ berkata: Bahwa dalil

qiyas menyatakan bahwa makan dalam kondisi lupa itu

membatalkan puasa, namun qitns tersebut ditinggalkan sebab ada

hadits Abu Humirah, iri:,y ts '^frbt "Allah telah membeinya

makan dan minum."

Abu Hanifah menerima hadits Abi Fazarah dalam hal

membolehkan seseorang berwudhu dengan air perasan anggur,

dan hadits Tadzan dalam soal men5atakan batalnya thaharah

orang yang shalat sebab tertawa terbahak-bahak, sekalipun kedua

hadits tersebut bertentangan dengan qiws yang bersumber dari

sejumlah dalil qan'.

Dimana dia menolak menerima hadits tashriyah dan bai'

AiJnh,karena kedua hadits itu bertentangan dengan sejumlah dalil

qiyasyang dimilikinya. Pemilik riwayat pendapat ini menentangnya

dalam penolakan hadits tersebut, dia berkata: Hadits tersebut

hanla bertentangan dengan qiyas lnng bersumber dari sejumlah

dalil sgnrai ini sama seperti hadits pertama.

orangyangberpegangpadama&habini,membenarkan
bahwa hadits yang telah disebutkan itu bertentangan dengan qi5as

yang bersumber dari dalil slmn'. sebagian mereka ada yang tidak

membenarkan bahwa hal yang bertentangan dengan seiumlah dalil

stam'itu juga suatu hal yang tercela. Dia berkata: Perkara yang

telah disebutkan oleh nash, maka dengan sendirin5ra perkara ihr

meniadi dalil sSan'. Di dalam perkara ini, tidak perlu lagi
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mempertimbangkan kesesuaian dengan sejumlah dalil syara' yang
lain, contohnya diyaf yang ditanggung ahli waris, ghurrah (diyat
berupa memerdekakan budak yang harganya lima persen dari
diyat) dalam kasus pembunuhan janin, dan masalah yang lainnya.
Bukan berarti membatalkan sebuah dalir syara' karena
bertentangan dengan sejumlah dalil syara'yang lain, tidak lebih
diprioritaskan dari pada membatarkan sejumlah dalil syara, ihs
sendiri, yang disebabkan bertentangan dengan sebuah dalil syara,
tersebut.

Yang benar adalah, mengamalkan semua dalil syara,
tersebut. setiap dalil syara'dapat dijadikan bahan pertimbangan.
Pemilik riwayat pendapat ini berkata: Tidak ada perbedaan antara
hal bertentangan dengan qiyas yang bersumber dari sejumlah dalil
syam' dengan hal bertentangan dengan sejumlah dalil syara'.
Keduanya tidak menetapkan tertolaknya hadits tersebut.

Sejumlah hadits yang telah mereka sebutkan dalam soal
Tashriyah, tertawa terbahak-bahak (eahqahahl dan yang lainnya
adalah sama dalam segi pengamalannya, sekalipun hadits
tashi5ah itu lebih shahih.

Perlu diketahui, bahwa dalil{alil syara, yang masih
diperselisihkan dalam menolak hadits tersebut, dimana dalildalil
yang dijadikan pijakan hukum, sumber hukumnya itu lemah.

Adapun dalildalil stmra' yang dapat dipastikan
kebenarannya, nash Al Kitab Al eur'an, hadits mutawatir, ijma
atau dalildalil syam'yang mengandung arti yang sama dengan
dalildali syarat yang dapat dipastikan kebenarannya, seperti
larangan haram memukul (kedua orang fua) yang diambil dari
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larangan haram mengatakan perkataan "Ah" (arti harfiah;

Ta'fi613 -

Jadi, apabila sebuah hadits menyampaikan hukum

sebaliknya, maka hadits tersebut boleh ditolak dan diyakini bahwa

hadits tersebut tidak shahih, karena Nabi $ tidak mungkin

mengatakan suafu hukum yang bertentangan dengan dalil yang

dapat dipastikan kebenarannya itu. Demikian Al ustadz Abu Ishaq

Al Isfiraini berpendapat. Inilah kedua jawaban yang ringkas (iimah

tentang bantahan seputar hal bertentangan dengan dalil-dalil

stmm'.

Sebagian mereka: Ada lrang berpedoman dalam

menyampaikan jawaban tentang bantahan seputar hal

bertentangan dengan dalildalil sryai yaitu dengan metode Tafdhil

(memberi nilai lebih). Jadi, sudah jelas bahwa metode itu tidak

bertentangan dengan qiyas yang bersumber dari dalildahl s5an',

ditinjau dari berbagai aspek yang telah mereka sebutkan, jush-t

dalam dalildalil syam' ifit ada bukti yang mendukung dan

memperkuatnln.

Adapun memberi ganti berupa harga susu, sekalipun masih

dimungkinkan mengembalikan susu tersebut, pengembalian susu

dalam kasus tash$nh ini tidak mungkin dapat dilakukan, karena

dua alasan.

13 Sesuai firman Allah Ta'ala: "..-, Iulat<a selali-l<ali janganlah lcamu

mengatakan kepda keduanSm perl<aban oah', "'" (QS' Al lsm' llTl: 23l,'

Larangan haram mengatakan "Ah" ini menempatkan mernulqrl termasuk kategori

perbtntan yang lebih menyakitkan, sehingga bersumber dari larangan haram

mengatakan perkataan "Ah" ini, sesuafu yang lebih berat daripada perkataan ifu

dan lebih baryrak menyakitiry,ra. Dari perkataan ihrlah, ketentuan larangan

haramnya diambil.
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Pertama, berkurangnya harga susu tersebut, dan hilangnya
banyak manfaatnya sebab terlalu lama didiamkan.

Kdua, susu hasil proses tashriyah benar-benar telah
tercampuri susu yang baru keluar dalam kantong susu setelah susu

yang lebih dahulu keluar itu ada di bawah kepemilikan pembeli,

sehingga tidak mungkin mengembalikannya dengan disertai
kondisi tidak mengetahui kadar susu yang berbaur dengan susu

tashriyah tersebut.

Jawaban unfuk soal kedua, ketiga dan keempat: Yaifu
memberi ganti harga susu sekalipun masih ada barang yang sama
(sejenis) nilai tukamya berupa kurma, dimana nilai tukamya dapat
dipastikan sekalipun kadamya berbeda-beda. Jika susu itu
kadamya tidak diketahui dan sifatnya pun tidak diketahui, maka
dalam susu yang seperti ini, boleh menunfut pengganti yang telah
ditenfukan dalam dalil syaml tanpa menunfut mengembalikan
barang yang sama (sejenis) dan tidak (pula) menaksir harganya.

Tuntutan pengembalian ganti rugi yang ditenfukan dalam
dalil syara' itts benar-benar ditemukan dalam sejumlah pokok
bahasan.

Di antaranya: Orang merdeka diganti dengan di5at serahss

ekor unta.

Di antaranya: Janin diganti dengan budak, jenis kelamin
laki-laki dan perempuan dalam soal budak ini sama saja.

Di antaranya: Sejumlah pengganti yang telah ditenfukan
ukurannya dari sisi syara' dalam kasus luka-luka seperti luka
Mudhihah (luka !,ang memperlihatkan tulang di bawah luka
tersebut) sekalipun kecil dan besamya berbeda-beda.
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Di antaranya, Denda membunuh binatang buruan, di antara

syarat menggantinya tidak hams berupa binatang yang sama

(sejenis) atau menggunakan standar harga berupa mata uang emas

atau perak. Dimana di antara syarat barang yang memiliki ukuran

yang sama (sejenis), tidak harus mengganti dengan barang yang

sama-

Peralihan dalam berbagai perkara yang tidak terukur

jumlahnya ke perkara pengganti yang terukur jumlahnya dan tidak

diperselisihkan termasuk dari kebaikan s@ra' untuk memutus

perselisihan dan konflik-

Kemaslahatan ini ditentukan berdasarkan kaidah ulnum

tersebut, dimana kurma adalah makanan pokok lpng lebih

dominan dikonsumsi mereka, sebagaimana ditd itu ditenfukan

berupa unta, karena unta adalah kekayaan yang lebih dominan

dimiliki oleh mereka-

Jawaban dari soal kelima: Yaifu penetapan kamjiban

mengembalikan berikut pengumngan yang terjadi di bawah

kepemilikan pembeli, ditinjau dari dua alasan'

Perbma, pengurangan ih-r teriadi pada susu bukan pada

kambing dan pembeli hanp mengernbalikan kambing bukan susu-

Kdua, pengurangan yang terjadi, dimana unfuk

mengetahui adanya cacat ifu tidak dapat tercapai kecuali dengan

adanya pengurangan, hal ini Udak menghalangi untuk

mengembalikan kambing tersebut, seperti pengurangan makanan

yang dicema di lambungnya ketika makanan itu telah hancur.

Jawaban soal keenam: Yaitu khiwr selama tiga hari tanpa

mengajukan syarat lrt,lrf merupakan hal yang bertenbngan

dengan dalil-dalil stnra'yang lain. Suatu perkara dapat disebut hal
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yang bertentangan dengan suafu perkara yang lain, apabila
perkara tersebut adalah perkara yang menyerupainya
(Mumatsalahl, namun hukumnya berlawanan.

Sedangkan dalam kasus khiyar ini, ditemukan suatu kasus

yang terpisah dari kasus yang lain, sebab umumnya masa tiga hari
yang digunakan unfuk membuktikan adanya susu yang mengumpul
secara alami (ashlil khilqahl dan susu yang mengumpul sebab

menyembunyikan cacatnya barang dari pembeli (Tadlis), ini adalah
rentang wakfu yang umum dipakai unhrk memastikan mengetahui
hal tersebut.

Berbeda dengan khiWr ru yah dan khiyar karena cacat,

karena kedua khiyar tersebut bisa diketahui tanpa menunggu
wakfu tiga hari. Dimana khiyar majlis ihr bukanlah mekanisme
untuk mencari tahu adanya kecacatan barang, Hanya saja kami
dalam membatasi khiyar mushanat (hevvan yang tidak diperah
susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu mengendap
mengumpul di kantong susunya) memiliki khilaf pendapat, yang

akan disampaikan, insya Allah.

Akan tetapi tanya jawab ini hanya terjadi seputar
kesimpulan yang nampak dari redaksi hadits dan pandangan yang
sesuai dengan kesimpulan lnng nampak dari redaksi hadits

tersebut.

Jawaban dari soal kefujuh: Yaihr kepastian terjadin5n
penggabungan antara pengganti dan barang yang diganti, ini dapat
ditinjau dari tiga alasan.

Pertama: Satu sia'kurma ihr sebagai pengganti susu bukan
pengganti kambing, tenfunya tidak ada penggabungan antara uang
pembelian barang dan barang yang dibeli.
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Kedua: Hadits itu menyampaikan masalah tersebut

berdasarkan adat, dimana adat tersebut menyatakan bahwa

kambing itu tidak dijual seharga satu srla'.

Ketiga: Penggabungan itu tidak dapat dihindari. sama

seperti kasus apabila seseorang menjual suatu barang ditukar

dengan seorang budak, yang harga masingmasing dari kedua

barang itu adalah seribu, kemudian budak ifu hrmbuh semakin

besar dan harganya mencapai dua ribu, lalu pembeli menemukan

cacat pada barang tersebut, dia memulangkannya, dan menuntut

mengembalikan budak tersebut, dan harga sang budak yang dua

ribu itu. Nilai dua ribu itu adalah harga beli barang tersebut dan

barang yang dibelinYa.

Jawaban soal kedelapan: Yaihr, hadits tersebut

bertentangan dengan kaidah riba, bahwa riba itu hanya

dipertimbangkan dalam akad, bukan dalam soal pembatalan akad

dan bukan (pula) dalam memberi ganti barang yang telah dirusak-

Jawaban soal kesembilan: Yaitu, penetapan khitp, tanpa

ada cacat dan tanpa ada syarat, bahwa kh$rar itu berlaku sebab

adanya tindakan menyembunyikan kecacatan barang dari pembeli

(Tadlid. seperti kasus jika seseorang menjual penggilingan yang

berputar menggunakan tenaga air, yang mana dia telah

menghimpun air untuk memutamya. Dan juga seperti kasus; jika

seseorang mengecat rambut'rya dengan wama hitam'

Jadi, kecacatan ini hanya menetapkan berlakunya khiwr,

sebab adanya cacat ifu, berimbas pada mentrnrnnya harga. Begihr

juga yang disebabkan dengan Tadtis. Kami berani mengatakan:

Bahwa Tadlisitu sendiri merupakan suatu cacat'

Jawaban soal kesepuluh: Yaifu, susu tersebut tidak dapat

ditukar dengan porsi dari harga beli. Susu yang dapat ditukar
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dengan porsi dari harga beli tersebut, seperti susu yang berada di
dalam sebuah wadah.

Perkataan mereka: Kalau susu ifu bisa ditukar dengan porsi
harga beli barang tersebut, maka diperbolehkan memisahkannya
dengan akad tersendiri, pendapat ini terbantah dengan kasus
pondasi rumah dan ujung-ujung kayu yang terdapat dalam
bangunan, tidak boleh memisahkannya dengan akad tersendiri,
namun dia termasuk dalam akad melalui mekanisme jual beli dan
ditukar dengan porsi dari harga beli barang tersebut.

Adapun masalah kandungan, menurut kami dalam soal
kandungan ini, ada dua pendapat Asy-S5nfi,i, berdasarkan
pendapat kami yang menyatakan, bahwa kandungan ihr tidak
mengambil porsi dari harga beli barang, dimana antara kedua hal
ifu (susu dan kandungan) haruslah dibedakan, bahwa kandungan
itu tidak bisa dikeluarkan secaftr paksa dari induknp. Jadi,
kandungan ifu statusnya seperti daEng yang tercipta di dalam
fubuh. Berbeda dengan susu, karena susu bisa dikeluarkan secara
paksa. Semua jawaban ini menolak pendapat mereka
men5atakan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan

5nng bersumber dari dalil-dak s5nra'yang lain.

Apabila kita membenarkan pertentangan hadits tersebut
dengan dalildalil syaftr'yang lain ifu, maka jawabannya seperti
keterangan yang telah dikemukakan, yaifu bahwa pertentangan
tersebut tidak meninggalkan dampak apapun, sesuai dengan
argumen yang telah dikemukakan.

Perkataan mereka: Mendahulukan hadits Ahad atas dalil-
dalil syan' lnng lain lnng telah diketahui, ada unsur
mendahulukan dalil grang diduga benar (Mazhnun) atas dalil yrang
dipastikan kebenarnn (Maqthul, hal ini tidak dibenarkan, karena

yang

qAas
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penerapan dalildalil syara'yang lain pada pokok bahasan hadits

Ahad itu tidak dapat dipastikan, karena bisa saja pokok bahasan

hadits ini dikecualikan dari dalil syara'tersebut. Sebab dalildalil
st/ara'itu hal yang bersifat umum, sedangkan hadits ifu sifatnya
khusus, dimana yang diduga benar itulah yang men- takhsis dalil

Srang telah diketahui.

Adapun terkait dengan argumen kedua: Yaifu hadits Ahad
itu termasuk riwayat Abu Hurairah, kalau seandainya hadits

tersebut tidak pemah disebutkan dalam sejumlah kitab dan perlu

untuk dijawab, pasti kami merasa malu unfuk menyebutkannya.

Kami menghormati Abu Huraimh menlampaikan hadits Ahad itu
dengan gaya bercerita, atau kami mendengamya di tengah

seseoftmg dari kalangan sahabat, dimana Abu Hurairah termasuk
orang yang tepercaya, amanah dan hafal sunnah Rasulullah $
tentang pokok bahasan yang telah diketahui kebenarannya.

Dimana Nabi S juga mendoakannya agar Allah

menanamkan rasa cinta pada dirinya, ibunya dan kepada orang

mukmin laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Utsman,

bahwa dia berkata pada Abu Hurairah ketika dia meriwayatkan

kepada mereka, "Diamlah di rumahmu sampai kepastian ihr tiba

masanya", sanoga Allah memelihara agarnalnu, sebagaimana

kamu memelihara Sunnah Nabi $ unfuk kita.

Keutamaan Abu Hurairah dan luhumya budi pekerti sangat

terkenal. Orang yang menentang seputar hukum masalah ini,

mereka hanya berargumentasi berdasarkan dugaan mereka (Zharl,

bahwa dia bukan seorang fakih. Dugaan ini tidak benar. Karena
Umar bin Al Khathab rS pemah mengangkatnya sebagai gubemur

Bahrain, dimana Umar bin Al Khathab mustahil mengangkat

seorang pejabat bawahannya yang bukan seorang faqih (ahli fikih).
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Abu Hurairah juga menjadi gubemur Madinah pada masa

pemerintahan Muawiyah. Apakah kamu berpendapat, dia

mengambil kepufusan hukum tanpa didasari ilrnu fikih?.

Sejumlah fatwa hukum telah diriwayatkan dari Abu

Hurairah. Abdurrazaq telah meriwayatkan dalam Mushannaf

karyanya, dari Umar bin Rasyid, dari Yahya bin Abi Katsir, dari

Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, "Bahwa seorang lelaki

dari Muzayanah telah menjahrhkan thalak tiga pada istrinya

sebelum dia sempat menyefubuhinya.

L-alu dia mendatangi hnu Abbas seraya bertanya

kepadanya, dimana di samping hnu Abbas ada Abu Hurairah.

lalu hnu Abbas berkata: Salah saht masalah yang sukar

dipecahkan, wahai Abu Hurairah.

L-alu Abu Hurairah berkata: Thalak saht memisahkannya,

talak tiga mengharamkannya. [-alu hnu Abbas berkata: Kamu

telah menjawab masalah itu dengan baik wahai Abu Hurairah.

Atau hnu Abbas berkata: Kamu telah memberi jawaban yang

mencerahkan tentang masalah tersebut, atau kalimat yang serupa

lainnya, maksudnya adalah, dia telah memberikan jawaban yang

tepat dan benar."

Fatwanya di hadapan hnu Abbas dan perkataan hnu
Abbas mengenai fatwa hukum itu juga menjadi bukti adanya

pengetahuan fikih yang dimilikinya. Andai kata kami asumsikan,

Maha sempuma Allah, bahwa dia bukan seorang yang faqih. maka

persyaratan seorang ahli fikih adalah membuat kepuhrsan hukum

yang sama sekali tidak ada dalil syara:nya, di samping keadilan

periwayat hadits itu, kekuatan hafalan dan pemahamannya yang

menghalanginya untuk mengubah makna hadits tersebut.
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Kemudian orang yang menentang hadits Abu Hurairah

tentang tashr$nh ihl menerima hadits Abu Hurairah dalam

berbagai pembahasan, sebagian besar di antaranya dalam masalah

larangan menggabungkan antara isti dan bibinya dari jalur ayah

(saudari ayahnya), dan antara istri dan bibi dari jalur ibu (saudari

ibunya).

Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang shahih kecuali

jalur Abu Hurairah. Hadits tersebut telah diriwayatkan dari jalur

selain Abu Hurairah dengan sanad yang dha'if, lalu mereka

menerima haditsnya tersebut dalam hal larangan itu, padahal

hadits tersebut hal yang bertentangan dengan sisi umum Al

Qur'an yakni firman Allah Ta'ala

" Dan dihalalkan bagi kamu selain tnng demikian [selain dari

macam-macam wanita yang tersebut dalam surah An Nisaa' ayat

23 dan 241" (Qs. An-Nisaa' l4l 24).

Manakah di antara keduanya yang lebih berat? Hadits yang

bertentangan dengan sisi umum Al Qur'an? Atau hadits yang

bertentangan dengan sejumlah kaidah 5nng masih diperselisihkan

sisi umumnya? Juga hadits yang bertentangan dengan qi5as yang

kedudukannya jauh beberapa tingkat dari Al Qur'an?

Kemudian hadits musharrat (her,r.ran yang tidak diperah

susunya selama beberapa hari sampai susunya itu mengendap

[mengumpu[ di kantong susunya) itu telah diriwayatkan dari jalur

selain Abu Humirah, seperti keterangan Sang telah dikemukakan.

Di antaranya adalah jalur dari hnu Mas'ud, seorang Imam 5ang

telah disepakati kepakarannya di bidang fikih dan bidang ilrnu

"p):\E5CF-J*,
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lainnya. Sekalipun kami telah mengunggulkan dalam keterangan

yang telah dikemukakan, bahwa hadits itu sanadnya mauquf

(terhenti) pada hnu Mas'ud. Seperti hadits yang dimuat dalam

Shahih Al Bukhari. Sumber yang menyatakan hadits ltu Marfu'

sanadnya juga sangat baik. Dan berdasarkan madzhab kebanyakan

dari kalangan fuqaha yang bukan ahli hadits, hampir dipastikan

mengunggulkan sanad yang marfu'.

Hadits dengan sanad yang marfu'telah diriwayatkan selain

dari jalur Al Ima'ili yang telah dikemukakan. Al Mawardi telah

menyebutkannya dari Abi Utsman An-Nahdi, dari AMullah bin

Masud, dari Nabi $. Riwayat ini jika memang benar di dalamnya

mengandung penyandaran langsung kepada Nabi $ (Marfu), ini

merupakan sanad yang sangat kuat.

Hadits hnu Mas'ud ini, di samping diikuti oleh sejumlah

riwayat yang lain yang telah dikemukakan, dia iuga

memperhatikan semua aspek (jawaban) yang telah dikemukakan,

dimana menjelaskan bahwa hadits ihr tidak keluar dari qi5ns,

sekalipun dalam sebuah riwayat, sanad yang marf ini tidak

shahih, keberadaannya bersumber dari pemyataan hnu Mas'ud

shahih tanpa ada kesamaran sdikitpun, perkataan seoftmg

sahabat menurut mereka adalah hujjah, lebih-lebih hnu Mas'ud,

dimana madzhab fikih mereka kernbali pada hnu Mas'ud.

Apabila dalam pemyataan seorang sahabat itu sama sekali

tdak bisa dijadikan hujjah, maka tidak sulit untuk

memposisikannya sebagai penguat hadits Abu Hurairah, menumt

pendapat mereka. Adapun menumt kami, kami tidak perlu

mengatakan: Bahwa hadits itu perlu sesuahr yang menguatkannya.

Wallahu a'lam.
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Adapun soal argumen ketiga: Yaitu pemyataan terjadinya

penghapusan hadits tersebut, itu termasuk argumen yang paling

lemah, karena pemyataan penghapusan hadits ini berdasarkan

hanya berdasar kemungkinan belaka tanpa didukung dalil.

Adapun soal argumen keempat: (Yang menyatakan) hadits

tersebut redaksinya kacau (Idhthirabl, sejumlah redaksi hadits yang

diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, sebagiannya ada

yang diriwayatkan dengan sanad dha'if, sehingga tidak perlu

menjadikannya sebagai i'tibar, sebagian di antaranya ada yang

shahih, dimana tidak mengandung hal yang bertentangan di

dalamnya.

Sejumlah redaksi yang selurulnya shahih, tidak menyimpan

kontradiktif, bahkan berdasarkan kesimpulan redaksi tersebut,

penggabungan antara sejumlah redaksi itu mungkin sekali

dilakukan.

Adapun soal argumen kelima, Mereka mengamalkan hadits

tersebut berganhrng pada syamt tentenfu, hal itu tidak benar

karena empat alasan.

Pertama, larangan tashn5ah berikut perkara yang

disebutkan dalam hadits tersebut, memberi kepastian

penangguhan hukum khiwr bergantung pada unsur tashrigh-

sementara hadits yang mereka amalkan berdasarkan sisi syamt

tertentu, memberi kepastian penangguhan hukum khiyar itrt

bergantung pada rusaknya syarat tersebut, sehingga penyebutan

tashiyahdalam hadits itu tidak ada faedahnya'

Kedua, hadits tersebut menetapkan pengembalian obyek

jual beli itu hanya bagi pembeli. IGlau pengembalian itu karena

memandang syamt tersebut, maka pengembalian. ifu ditetapkan

pada kedua belah pihak, karena iual beli ketika bergantung pada
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suahr syarat tertentu, menjadi fasid (rusak). Al Mawardi dan ulama
yang lain telah menyampaikan pendapat ini.

Namun dalam pendapat Al Mawardi ini perlu dikaji kembali.
Karena apabila pembeli mengajukan syarat dalam kambing yang

menjadi obyek jual beli agar dilakukan pemerahan hingga kadar

tertenfu, lalu kambing ihr susunya berkurang dari kadar tersebut,

maka hukum pengembalian ifu hanya berlaku bagi pembeli, tidak
berlaku bagi penjual. Hal tersebut sesuai dengan argumen yang

akan disampaikan dalam pemSntaan Asy-Syirazi yang menyatakan
sahnya jual beli tersebut.

Ketiga, hadits tersebut meletakkan syarat, "Rela

menerima," sebagai hal mengakibatkan fiual beli) itu bisa

dilanjutkan. Dan meletakkan syarat, "Kebencian" (sukhthl sebagai

hal yang mengakibatkan (pembeli berhak memilih) membatalkan
akad sekaligus mengembalikan obyek jual beli, dimana hadits
tersebut tidak meletakkannya sebagai hal yang ditangguhkan
berdasarkan penghilangan syarat tersebut.

Keempat, dalam hal pernbatalan akad, hadits yang ada

menetapkan kewajiban mengembalikan safu sha' kurma.
Sementara penghilangan syarat tersebut tidak menetapkan
kev,rajiban mengembalikan safu srla'kurma. Al Mawardi telah
men!,ampaikan sejumlah pendapat ini. Namun png paling kuat di
antara sejumlah pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama,

karena pendapat itu lebih sempuma dan tidak demikian dengan
pendapat yang lain.

Kebenaran madzhab yang kami pegang dan jumhur ulama
telah terbukti, dimana catatan terkait penolakan kesimpulan dari
hadits Abu Hurairah tersebut yrang telah disampaikan oleh pihak

lang menentangnya sudah terbantah.

330 ll n Uo1*u'SyoahAl lvhrhodz&ab



Adapun soal bahwa qit/as itu, apakah ia merupakan dalil

yang memperkuat hadits tersebut, segolongan ulama

membenarkan hal ini dan mengukuhkannya berdasarkan argumen

yang telah diketahui dalam sejumlah jawaban yang telah

dikemukakan. Sebagian yang lain menolak hal tersebut, dia

menceritakan bahwa landasan hukum dalam soal khiSnr itu justru

dikembalikan kepada hadits tersebut. Dia memposisikan sejumlah

jawaban yang telah disebutkan, hanya unfuk membantah beragam

penolakan tersebut.

Al Ghazali dalam Al Ma'akhidzberkata: Bersikap moderat

lebih baik dari pada sikap mengingkari, kami yakin bahwa hadits

mushatmt kalau saja tidak pemah disampaikan, pasti kami tidak

memberlakukan ldritpr, dan apa Sang ditemukan pada saat akad

bisa dibenarkan, tidak ada perselisihan kecuali dalam soal manfaat

di masa yang akan datang, menjadi pedoman dalam menetapkan

kh$ar itu hanya dengan hadits tersebut, dimana hadits tersebut

sudah tegas dan jelas maknan5ra, Udak perlu dilakukan interpretasi.

Walkhu a'lam.

Perkataan Al Ghazali ini: "Hadits musharratkalau saja tidak

pernah disampaikan, pasti kami tdak memberlakul<an khi5ar,"

tidak mempengaruhi kami unfuk tetap berpedoman pada

ketenfuan 5nng telah kami kemukakan, karena kami terkadang

memang tidak bisa membenarkan hal tersebut terjadi dan kami

menyatakan berlakunya khtnr tersebut seperti adanya cacat dan

syarat. IGlzupun kami membenarkan hal tersebut, maka itu
ditinjau dari segi bahwa hadits itu telah disampaikan, karena hadits

tersebut menrpakan dalil 1lang dijadikan pedonan (Umdahl di

samping pemahaman makna yang terkandung di dalamn5a.

Adapun muatan sejumlah ketenhran hukum yang terkandung di
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dalamnya itu termasuk kebaikan syaral seperti keterangan yang

telah dikemukakan.

Komentar yang disampaikan oleh Al Ghazali dalam soal

penetapan khiyar tersebut bertentangan dengan Al Imam

Hararnain. Karena dalam An-Mha5nh, dia berkata: Kaidah

ma&hab Asy-Syafi'i menegaskan, bahwa penetapan hukum khAar

itu berlaku berdasarkan qirys.

Penjelasan tentang hal tersebut akan disebutkan beserta

masalah penyambungan rambut, mengotori kain dengan tinta dan

masalah sempa lainnya, ketika membahas sejumlah masalah ini,

Insya Allah.

Adapun soal pengembalian satu sia'tersebut, Al Imam

Haramain sepakat bahqn hal tersebut tidak diberlakukan sesuai

dengan dalil qgns. Wallahu a'lam.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah menyebutkan dari Abi

Ubaid Al Qasim bin Salam, bahwa dia, dalam kitabnya yang

berjudul "Al Hajr wa At-Taflil' (Pencekalan dan penetapan status

paiht) berkata: "Aku berdiskusi dengan Muhammad bin Al Hasan,

aku menyampaikan argumen kepadanya dengan hadits Abu

Hurairah, #l t {>v Y" t 4 " Mana seseomng tnng

meningal atau jatuh pailit',lalu dia berkata: Ini termasuk hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadits yang diriwayatkannya

ini, dan dijadikan pedoman, lebih banyak ditentang daripada hadits

yang ditinggalkannya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata' apabila dia -malcsudnya

adalah omng yang menolak hadits Abu Huraimh- berkata: Bahwa

Abu Hurairah kerap memperbanyak hadits dari Nabi $-
Jawabnya: Hal itu menetapkan keharusan menerimanla,
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mengukuhkan kedekatannya, banyak hafalan dan keluasan

pengetahuannya. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al Baafil4

menjawabnya dengan meminjam perkataan Al Buhturi,

3;,';t 35 4# q7\ o5v # t4 3i ,tyt6rc r;1

Tatlala sqala kebail<anku tnng telah aku

Ifu menjadi kaalahanku, maka katalan padaku, bagaimana aku

mernbuat alasan?

Abu Humirah sendiri telah menjawab tentang hal

memperbanyak hadits, karena dia senantiasa selalu bemda dekat

Nabi $, dan beliau memintanln agar selalu menghafalnya.

Cabang: Masalah di dalam illat l<hiyar ini: Ada dua dua

bentnk illatyang menetapkan khigr.

Pertama: Tadlisyangdabng dari pihak penjual.

Kedua: Kerugian yang terjadi pada pernbeli, dikarenakan

heunn yang telah mantap dibelinya, tidak nampak lagi

mengeluarkan susu.

Pengaruh adanSn kedua bentuk illat ni akan nampak

terlihat dalam kasus kalau hewan itu susun5n tertahan sendiri

hingga mengunpul (ahafful atau ada orang lain yang mengikat

kantong susunya tanpa seizin pemiliknya (penjual).

Pendapat yang lebih slnhih menurut penulis At-Tahdzib

adalah berlakunya khiWr.Al Qadhi Husain ikut menetapkan hal

ini. Sedang Al Ghazali memastikan sebaliknp, kefika

14 Abdulah bin Muharnrnad Al Khawarizmi Abu Muhammad Al Baafi.
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ditemukannya dua bentuk illatdalam kasus; jika haran itu tertahan

sendiri susunya hingga mengumpul di kantong susunya.

Sedang dalam Al Wasith, Al Ghazali menSrampaikan dua

pendapat yang berbeda. Dia meletakkan pendapat 5nng pertama

tentang tidak berlakunya khisrar.Hakikat kedua pendapat png
berbeda itu dikembalikan pada soal apakah kh$nr bsfui5nh int
disamakan dengan kh$pr karena cacat atau dengan khi5ar sebab

penrbahan (kerusakan) obyek jual beli (khiWr khifi y&S masing-

masing dari kedua khijnritu telah disepakati ulama.

Al Baghawi dan Al Qadhi Husain lebih mengunggu[Gn

yang pertama, yaifu kesimpulan hukum yang diterangkan oleh

pemyataan Al Mawardi dan kelompok ulama lrak, yaitu orang-

oreng yang secara tegas dan lugas menlntakan bahwa tashriiah

ifu menrpakan kecacatan @i\.Pemyataan Asy-Syafi'i dalam Al
Ummjuga menerangkan kesimpulan hukum demikian, karena dia

berkatar "Apabila seseorang (pembeli) telah memerahnSra,

kemudian dia mempunyai keingirnn mengembalikannya karena

cacat akibat tashri5/ah,"

Asy-Syafi'i juga berkata: "Apabila pihak yang membeli

musharmtitu rela menahannln karena cacat akibat bshiymh."

Al Ghazali lebih menflunggulkan yang kedua. Abdul Ghaffar

Al Qazu/ini dalam Al Hawil<arlranya mengikuti jejaknya.

Maksud yang dikehendaki, Dengan " tahafful bi nafsihaa,"

(susunya tertahan sendiri sampai mengumpul di kantong susunya)

maksudnya adalah, pemiliknya tidak mememh selama beberapa

hari tanpa mengikat kantong susunya, tidak pula dikarenakan

unsur kesengajaan, tetapi karena lupa atau karena kesibukan png
menghalanginya. Sebab susu ihr akan mengumpul di kantongnya

apabila anaknSn tidak sampai meminumnya, atau secara kebetulan
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kantong-kantong susunya terikat karena pergerakan hewan ifu

sendiri, bukan akibat perbuatan manusia.

Jika pemiliknya tidak memerahnya selama tiga hari tanpa

mengikat kantong susunya, karena ada unsur kesengajaan yaihr

supaya susu ifu berlimpah, karena pembeli hendak melihatnya,

maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori makna mengikat

kantong susu, tanpa ada perbedaan pendapat.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Karena pengertian itulah, sebagian

komentator berkata: Mengikat kantong susu itu bukanlah syarat,

bahkan hal itu hanyalah findakan yang lebih dominan dilakukan,

tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan adalah tidak mernerah

susunya secara sengaja.

Menurutku (As-Subki): Hal yang telah terangkum dalam

makna hadits tersebut, menunrt penafsiran Abu Ubaid- Dimana

telah dikemukakan kesamaan antara penafsirannla dengan

penafsiran Asy-Syafi'i

Adapun hewan yang mana susunya dibiarkan mengumpul

(mengendap) di kantong susunya oleh orang lain tanpa seizin

penjual, tidak ragu lagi bahr,rn heuran itulah yang termasuk dalam

istilah musharrat (hewan yang tidak diperah susunya selama

beberapa hari sampai susunya itu mengendap [mengumpul] di

kantong susunya). Apabila istilah musharrat itu tidak tepat

ditujukan baginya, paling tidak hewan tersebut seperti hewan

mushatatdalam segi maksud Snng tersirat, yaitu dari segi dugaan

yang timbul setelah melihatrSn, lalu dugaan kesempumaan (tanpa

cacat) ketika melihat hewan yang lain.

Adapun penyamaan khitnr bshnSah itu dengan kh$ar
sebab adanya perubahan (kemsakan) obyek jual beli (Khafi,
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memposisikan berlakunya khtyar ifu sebagai sebuah kesanggupan

seseorang (iltizam), hal ini sangat jauh dari kebenaran.

Jika seseorang melakukan tashiyah pada halan bukan

karena hendak melakukan tindak penipuan, kemudian dia

melupakannya (tidak memerahnya), Asy-Syaikh Abul Fatah Al

Qusyairi yang dikenal dengan nama hnu Daqiq Al Idi telah

menyampaikan perbedaan pendapat dalam kasus ini dari ulama

madzhab kami. Namun, aku tidak pernah melihat pemyataan

tersebut yang secara tegas menyatakan halifu.

Tetapi hal tersebut bisa dijawab berdasarkan pertanyaan;

Apakah kami memandang bahwa landasan hukum khiyar itrt

adalah Tadli& Atau hanya sebatas dugaan pembeli?

Apabila mengacu pada pertanyaan pertama, maka khiyar

tidak berlaku, karena penjual tidak secara sengaja melakukan

Undak penipuan dan Tadlis. Sedang apabila mengacu pada

pertanyaan kedua, maka khi5nr ifu berlaku, karena dugaan

pembeli itu terbukti.

Pendapat yang dibenarkan di antara jawaban itu adalah

berlakunya khtyar.Karena memandang maksud yang tersirat di

balik perbuatan itu dan hilangnya apa yang diduga oleh pembeli.

Apabila seseorang mengikat kantong susunla secara

sengaja, dengan dalih sekedar unfuk menjauhkan susun5ra dari

anakn5a, hnu Ar-Rif'ah berkata: Masalah tersebut tanpa ragu lagi

adalah sama seperti masalah; jika ha,rnn ifu mengalann bhafful
sendiri (bukan hasil perbuatan manusia).

Menurutku (As-Subki): Masalah tersebut adalah sama

seperti masalah yrang telah disampaikan oleh AsySyaikh Abul

Fatah dari ulama madzhab kami, narnun di dalam masalah tersebut
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ada tambahan, "Mqnad' (lupa tidak memerahnya), dimana lupa

tidak memerahnya itu bukanlah syarat. Karena apabila unsur

kesengajaan mengikat kantung susu itu terbukti benar karena

alasan tersebut, maka unsur Tadlis dan tindak penipuan ifu tidak
pemah terjadi.

Seseorang tidak patut menyatakan: Bahwa Tadlis itu hal
yang telah terjadi sebab penjual tidak menjelaskannya pada waktu
jual beli, padahal dia adalah seorang lang mengetahuinya, karena

maksud yang tersirat ini adalah hal yang telah terbukt dalam

masalah apabila heuran mengalami bhafful sendiri dan dia

menjualnSra, padahal dia seorang yang mengetahui kondisi

tersebut. Tidak ada bedanya antara kedua masalah tersebut.

hnu Ar-Rif'ah menggugurkan masalah itu dari pemyataan

Al Qusyairi, lalu dia memindah jawaban masalah dari Al Qusyairi
ifu sesuai dengan jawaban masalah bahwa dia melakukan tashri5nh

karena sengaja hendak melakukan findak penipuan, kemudian dia

melupakannya (tidak memerahnya), lalu dia menentangnya dengan

argumen bahwa semastinya masalah ini termasuk contoh kasus

yang memiliki kesamaan.

Penentangan ini -jika persoalan itu terbukti benar seperti

yang telah dikutip oleh hnu Ar-Rifah- shahih, karena ketika dia
melakukan tashriSnh dengan disengaja dan hendak melakukan
penipuan itu, unsur Tadlis dan dugaan ifu telah tertukti. Unsur
lupa yang menyelingi perbuatan tersebut tidak memiliki faedah

apapun.

Jika dernikian, maka masalah yang telah disebutkan oleh
hnu Ar-Rifah dan ditakhrij olehnya sesuai dengan jawaban

masalah apabila hsuuan ifu mengalami bhafful sendiri, dan
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masalah yang telah dikutip oleh Al Qusyairi adalah ada dua

masalah lang sama.

Masalah yang telah dikutip oleh Ibnu Ar-Rif'ah dari Al

Qusyairi, dengan mempertimbangkan terjadinya kesalahan naskah

tulisan yang dimilikinya adalah masalah lain yang berbeda, yang

sehamsnya menyepakati berlakunya lfiipr dalam masalah

tersebut.

Karena itulah aku menyebutkan dua masalah tersebut

sekaligus, dan memberikan catatan atas kedua masalah tersebut,

karena sepengetahuanku, kedua masalah ifu tidak secara tegas

ditemukan dalam pemyataan ulama ma&hab kami. Wallahu

a'lam.

Cabang: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa pertuatan
bshriSah dengan fujuan semacatn ni (Tadlil hukumnya haram.

Karena unsur-unsur lang terkandung di dalamnla, yaitu unsur

mengelabuhi dan menipu.

Tindak penipuan merupakan perbuatan yang diharamkan
dalam s5ari'at secara qath'i. Apakah dosa pelakunya sebatas

karena kondisi mengetahui larangan haram tersebut atau tidak?

Karena tindak penipuan itu merupakan perkara lrang jelas

. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Jawaban masalah ini hampir

mirip dengan jawaban dalam masalah penawaran palsu (Nalsg.

Menurutku (As-Subki): pendapat hasil ijtihad yang dilakukan

Ar-Rafi'i dalam masalah penawaftm palsu adalah perbuatan

maksiat 5ang dilakukan oleh orang yang melakukan penawaran

palsu dikhususkan bagi orang yang mengerti larangan tersebut baik
mengerti secara umurn atau khusus.
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Al Baihaqi telah menyampaikan pemyataan Asy-Syafi'i

yang menghendaki demikian. Wallahu a'lam.

Keterangan yang telah aku sebutkan ini, laitu hal

meniadakan perbedaan pendapat dalam hal larangan haram

bshrijah, merupakan pendapat yang masyhr.n di kalangan ulama

madzhab kami dan ulama lainqn.

Asy-Syaikh Abu Hamid penulis Al Uddah telah

meriwayatkan dari Abu Hanifah pendapat yang membolehkan

melakukan perbuatan tashri5ah.

Jl<a bsfu&ah itu dilakukan bukan karena tujuan jual beli,

aku melihat dalam pem5ntaan sebagian ulama madzhab Asy-

Syrafi'i, bahwa tashriyah dengan tujmn selain jual beli juga tetap

haram.

Pemyataan haram tersebut harus diletakkan pada asal

masalah apabila tashnSah ifu membaha5akan hewan tersebut.

Adapun jika bahaya yang menimpa hauuan itu tidak terjadi dan

tidak pula menyembunyikan maksud yang sebenamya kepada

seseorang, maka lamngan haram itu Udak memiliki arti apapun.

Sebagian ulama madzhab kami yang telah memberikan

penjelasan ini adalah penulis At-Tatimmah. Karena ketika dia

membahas masalah memakaikan pakaian berbahan benang rami

(I{attanl pada seorang budak, dia memilah-milah antara masalah

tersebut dengan masalah tashri5ah.

Penulis At-Tatimmah berkata: Memakaikan pakaian

berbahan benang rami tersebut tanpa ada unsur kesengajaan

karena hendak dijual, dilarang berdasarkan syaft,i bahkan

perniliknya boleh memakaikan budaknya semua pakaian yang

boleh dipakainya. Adapun soal meninggalkan pemerahan susu
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selain fujuan susu itu sendiri, hal ini dilarang berdasarkan syara'.

Pemyataan tersebut wajib diletakkan pada asal masalah yang telah

aku sebutkan.

As;-syrrazi e berkata: Ulama madzhab kami

berbeda pendapat dalam soal waktu pengembalian

tersebut. Sebagian mereka ada yang berpendapat: Masa

Hti5Tar ditentukan tiga hari.

Apabila tashri5nh telah diketahui dalam tempo

kurang dari tiga hari, maka pembeli berhak khi57ar,

dalam jangka waktu tiga hari llang tersisa, hal ini sesuai

dengan dalil sunnah tersebut.

Sebagian mereka ada yang berpendapat: Apabila
pembeli mengetahui adanya tashriyah' maka khiyar
bagr pembeli berlaku seketika itu iuga- Apabila dia tidak
mengembalikannya, maka khi5rar-nya 9ugu, karena

khisrar itu adalah Htiyar yang berlaku disebabkan ada

nnsur penguran[lan, sehingga khiWr ifu dilakukan saat

ifu juga, sarna seperti khispr pengembalian obyek jual

beli karena cacat-

Penjelasan:

Pertama: Orang yang berpendapat dengan memastikan

nrasa khiyartiga hari adalah Al Qadhi Abu Hamid Al Maruarudzi.

Dan Asy-Syah'i me-nash hal ini dalam lkhtilaf Al haq$Yin dalam

bab Al lkhtilaf fi At Aib (perbedaan pendapat dalam soal

kecacatan) dalam juz lima belas dan Al Umm-
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Asy-Syafi'i berkata: Ditinjau dari segi bahwa hewan

musharrat rtv terkadang unsur tashri5nbnya diketahui setelah

pertama kali perahan dalam waktu sehari semalam dan dalam

jangka waktu dua hari, sehingga unsur tashr$mh itu tidak

diragukan lagi.

Jadi, jika khipr itu tujuannya hanya untuk mengetahui

kejelasan adan5ra cacat karena bshnSahtersebut, maka lebih mirip

dikatakan: Khiyar itu berlaku sampai pembeli mengetahui bahwa

hewan itu adalah hetwan musharat, baik cacat karena tashriyah ifu

sedikit atau diketahui dalam waktq yang singkat. Sebagaimana

khgar yang berlaku baginya dalam hal kecacatan itu apabila

pembeli mengehhuinya tanpa melalui wakfu grang lama, baik

kecacatan itu sedikit atau diketahui dalam waktu yang singkat-

Ar-Ruyani telah mengutipnya dari rasi AsySyafi'i dalam l/
Imla', Al Jauri dan hnu Al Mundzir telah mengutipnln s@ara

lengkap dari pemlntaan Asgr-Syafi'i, dimana dia udak

menyebutkan yang lainnla. Inilah pendapat yang shahih karena

mengikuti hadits tersebut.

Penyebutan pendapat AqrSyafi'i tersebut dalam Al Bahr

oleh Ar-Ru5ani, hnu Suraqah dalam keteranganqla tentang

perkara yang ketidaktahuannya itu, tdak bersifat umuln. Dimana

AsySpsyr dalam Al Hilph memberikan kepastian

mengunggulkann5ra, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh

Al Ghazali dalam At Khulashah. Al Qusyairi dan Al Mawardi juga

hrrut memastikan hal di atas, sekalipun masih menyimpan

kemungkinan lain dalam pem5ataannyra.

KhiWr berdasarkan pendapat ini disebut khiiar brwilrah

(mempertimbangkan 5ang terbaik), seperti lfi\rar sytfah menumt

sebuah pendapat dan juga seperti khigarsyamt-
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Keduar Khgnr yang dilakukan saat itu juga, menurut

pendapat Abi Ali bin Abi Hurairah, dalam pemyataan yang telah

dikutip oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib

dan ulama yang lain.

Al Fariqi murid Asy-Syirazi, Al Baghawi dalam At-Tahdzib,

Ar-Rafi'i, dan Al Khawarizmi dalam N l{aafi dan Ibnu Ashrun

dalam Al Intishar telah mengunggulkan pendapat ini.

Ar-Ruyani, dalam Al Hila5nh berkata: Pendapat Abu Ali bin

Abi Hurairah itu merupakan pendapat hasil qi5ns dan ijtihad
sendiri. Namun kedua pendapat ulama madzhab Syafi'i ini sepakat

boleh mengembalikan obyek jual beli apabila pembeli menemukan

unsur tasfu$ah dalam jangka tiga hari.

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut hanya terjadi

dalam hal; apakah khi5nrdilakukan saat itu juga atau diperpanjang

sampai hari temkhir dari tiga hari masa khiyar.

Di dalam masalah ini ada pendapat ketiga ulama ma&hab
Syafi'i, yang telah disampail.an oleh Abu Ishaq, yaitu pembeli tidak

boleh mengembalikan obyek jual beli sebelum habisnya masa

khignrnga hari. Inilah pem5ntaan Ar-Ruyani dan Al Bandaniji.

Catatan mengenai masalah yang berhubungan dengan

uraian ketiga pendapat ini akan disampaikan pada bagian akhir
pembahasan masalah ini.

Perlu diketahui bahwa di antara ketiga pendapat ini ada sisi

kesamaan dan ada sisi pertedaan. Pendapat perhma dan ketiga

memiliki sisi kesamaan dalam mempertimbangkan tiga hari masa

khitnr dalam bshri5ah, khiyar tiga hari itu berlaku berdasarkan

dall sSnn', tanpa disertai s5arat apapun.
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Namun kedua pendapat yang telah disebutkan ihr memiliki

sisi perbedaan, karena Abu Ishaq berkata: Tujuan tiga hari masa

khigritu adalah unhrk mengetahui cacat karena tashriSah, sebab

cacat karena tashigh itu tidak terlihat dengan sekali perahan dan

tidak pula dengan dua kali perahan. Apabila perahan ketiga telah

dilakukan, maka kondisi tashrighitu bisa diketahui. Pengembalian

obyek jual beli ini jika demikian adalah pengembalian karena cacat

yang sifatnya dilakukan saat ihr juga'

sedang Abu Hamid meletakkan khiSnritu dalam jangka tiga

hari ihr sarna seperti khi5nr Srang berlaku sebab syarat tertentu'

pemyataan tersebut telah ditegaskan oleh sabda Nabi $, '#

$ 1ffi )q\ " Mal<a dia berhak khi*r dalam iangka tiga hari'"

kata tiga diposisikan sebagai keterangan waktu (Zhaml khiwr-

Pernyataan Abu Hamid ifu bertentangan dengan pem5rataan Abu

Ishaq.

Kedua pendapat tersebut berteda dengan pendapat hnu

Abi Hurairah. Karena lbnu Abi Hurairah berkata, Bahwa khiSnrlit

adalah tiga hari. Khigr itu hanya berlaku sebab syarat tertentu'

dimana hadits tersebut ditafsirkan demikian. Sedangkan bshr$ah

ihr ditetapkan sebagai faktor l,ang m€netapkan khw itu sifatnya

ditunaikan saat ifu juga. Karena tashrighitu merupakan salah sattt

cacat dari sekian banyak kecacatan png ada'

AntarapendapathnuAbiHurairahdanpendapatAbu
Ishaq ada sisi kesamaan dalam hal meletakkan khiwr bshnghint

sebagai khiWrkarena cacat yang sifat.rya harus segara ditunaikan,

dimana ada sisi perbedaan dahm hal bahwa Ibnu Abi Hr,uaimh

tidak mempertimbangkan waktu tiga hari ketika tidak adanya

qpmt stna sekali, sedangkan Abu Ishaq mempertimbangkannp'
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OIeh karena ifu, apabila pembeli menemukan unsur
bshn5nh setelah tiga hari, khtpr yang sifabrya harus segera

dilakukan tetap berlaku bagi pembeli menurut lbnu Abi Huraimh.
Dan tidak berlaku menunrt Abu Ishaq.

Interpretasi hadits oleh hnu Abi Hurairah yang bergantung
pada pencanfuman syarat itu, sama sekali tidak ada dalil yang
menerangkannya.

Pendapat Abu Hamid dan Ibnu Abi Huraimh itu adalah dua
pendapat yang sangat bertentangan, tetapi di antara keduanya
memiliki sisi kesamaan dalam hal menetapkan khi5nrdalam jangka

tiga hari dalam contoh kasus adanya syarat tersebut.

Kesimpulan pendapat tentang khijnr ini adalah bahwa
kh$n, bshri5nh ini menurut Abu Hamid adalah l<hi7pr yang
berlaku berdasarkan s3am', sedang menurut Abu Ishaq dan hnu
Abi Hurairah adalah khi5nr karena adanya cacat. I{higrtiga hari
menunrt Abu Hamid berlaku berdasarkan s5aml sedang menumt
hnu Abi Hurairah berlaku berdasarkan qmnt 5rang ditetapkan,
sementam menurut Abu Ishaq berlaku berdasarkan adanya cahtan
tersebut.

Pendapat png lebih slnhih di antara kedua pendapat itu
dan lebih sesuai dengan hadits dan nasi AsyS5rafi'i adalah
pendapat Abu Hamid. Ulama ma&hab kami telah meriwayatkan
darinya, bahwa dia menyampaikan pendapat tersebut berdasarkan
keterangan lkhtilaf Al Imqi5tyin. Aku sudah melihatnp dan benar
adanya sebagaimana yang telah diriwayatkannya, dimana aku juga

telah mengemukakan siapa saja grang telah memaparkan pendapat
tersebut.

Karena alasan ifulah, aku lebih mengurggulkan pendapat
Abu Hamid ini, dimana aku berbeda pendapat dengan Ar-Rafi'i
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dalam hal mengunggulkan pendapat tersebut. Karena aku melihat

mayoritas ulama madzhab SSafi'i yaihr ulama yang menSrampaikan

khilaf tercebr.rt tidak pemah mengunggulkan pendapat manapun.

Mereka yang telah melakukan pembenaran pendapat ini

dan aku telah menyebutkannya, nalnun mereka tidak pemah

sepakat dalam hal pembenaran tersebut. Namun pembenaran

salah satu dari kedua pendapat yang berbeda atas yang lainnya

tidak banyak dilakukan.

Ar-Rafi'i dalam melakukan bshih mengikuti Al Baghawi

dan Ar-Rafi'i yang bertentangan dengan Ash-Shaimuri dan Al

Jauri. Dimana maknanya sesuai dengan dalil dari hadits tersebut

dan nashAsy-Syafi'i.

Al Baghawi membuat argumen tentang hadits tersebut

dengan menyatakan, bahwa persoalan tersebut dibangun

berdasarkan hal yang paling dominan terjadi, karena dalam hal

yang paling dominan terjadi, unsur tashri5nlrnya tidak diketahui

sebelum tiga hari, sementara penyusutan susu berlangsung dalam

dua hari dengan mempertimbangkan peralihan tempat, pertedaan

pakan dan lain sebagainya- Argumen ini sesuai dengan pendapat

Abu Ishaq.

Adapun pendapat yang diunggulkan yang tehh

disampaikan oleh penulis At-Tahddb, yaitu kh$ar 5ang sifatrya

harus segera dilakukan ihr berlaku apabila pembeli menemukan

unsur kshnyah tersebut sebelum ler,ruat tiga hari, tidak sesuai

dengan dalil hadits tersebut.

Jika memang benar hadits ihr dibangun berdasarkan hal

yang paling dominan, nisca3a Nabi bersaMa: "Dia berhak l<hiyar

selarna tiga hari," jika demikian, alasan ini serta pengunggulan
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pendapat oleh Al Baghawi tidak pemah menemukan titik temu,
dalam masalah ini ada banyak catatan.

Catatan pertama: Soal dalil yang menjadi sandaran Abu
Ishaq dan lbnu Abi Hurairah.

Adapun Abu Ishaq, bisa menjadi sandarannya adalah hadits
dengan redaksi yang telah disebutkan oleh Asy-Syrazi *8, dan juga

seperti yang telah disebutkan oleh segolongan ulama dari ulama
madzhab AsySyafi'i dalam sejumlah kitab fikih mereka.

Yaitu saMa Nabi:

l- z ,ti)^jw
" Dia berhak mqtilih di anbn dua hal Stang terbaik menurut

pndangannta setelah dia manmhnSa tiga (leli
pmhan)."

Karena redaksi ini memuat kemungkinan maksud png
dikehendakingra adalah, 'setelah dia memerahn5ra sebanlak tiga
kali perahan, khi5tarbulaht bagi pembeli."

Jadi, khi5nr tidak berlaku bagi pernbeli sebelum selesainla
pemerahan susu sebanyak tiga kali perahan. Berdasarkan
perkiraan ini, hadits tidak pemah menerangkan khi5nrselama tiga
hari dan tidak pula memperpanjang khtnr setelah tiga kali
perahan, bahkan khi5nrifusifahya harus segera dilaksanakan.

Sebab hadits di atas dan juga berdasarkan perkiraan ini,
yang hanya menerangkan khitnr sifatnya mutlak, dimana jika
demikian, maka khgnrifutidak diperpanjang karena dua alasan,

Alasan pertama, tidak ada dalil yang menjadi landasan
hukumnya, juga tidak adanya hukum asallrang telah ditetapkan.

ti:x S#r ie#
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Alasan kedua, (Kecacatan karena tashriyah) Di-qiSasl<an

dengan jenis cacat yang lain.

Tetapi kami telah menjelaskan, bahwa riwayat ini tidak

shahih, aku tidak pemah melihat riwayat ini ditemukan dalam

sebuah riwayat dari sekian banyak riwayat yang ada, sehingga

pembahas an khi5mr ini semakin sulit.

Berdasarkan perkiraan shahilrnya riwayat ini, itupun masih

memuat kemungkinan lain, karena ada kemungkinan kata " Tslatq

Tiga" ifu berhubungan erat dengan kata " Bi Khair an-nazhanini'

(salah satu dari dua pilihan yang terbaik menunrt pandangannya),

dimana pemerahan susu itu bersifat mutlak, tidak dibatasi tiga kali

perahan. Riwapt yang di dalamnln mengandung penjelasan yang

secara tegas menetapkan khtnr tiga hari, ini menguatkan hal

tersebut. Namun aku akan menjehskan dalam Catatan kedtra,

pihr catatan tambahan mengenai penetapan lfi$nr tiga hari

tersebut. Jadi, sandaran dalam menolak pendapat Abu Ishaq ifu

adalah tidak siafrilrnp hadits tersebut.

Adapun Ibnu Abi Hurairah, sandarannga adalah bahwa

bshri@h itu adalah suafu cacat dan l<hi5ar karena adanya cacat

pada barang ifu sifatnya harus segera dilaksanakan- Sehingga

penyebutkan kata "Tiga" dalam hadits tersebut diletakkan sesuai

asal masalah; apabila pembeli menyertakan syarat khiSarngahan.

Pendapat dari hnu Abi Hurairah ini menyerupai pendapat

ularna madzhab Hanafi dalam sebagian argumen mereka tentang

hadits tersebut, sekalipun dia fidak sepakat dengan pendapat Sang

telah mereka sebutkan dalam soal pengembalian safu sha'

tersebut-
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Namun kekuatan hadits tersebut mengukuhkan, bahwa
khiyar tiga hari itu berlaku berdasarkan adanya tashriyah tersebut
bukan berdasarkan syarat.

Kemudian bantahan disampaikan kepada Ibnu Abi
Hurairah: Kamu termasuk golongan orang yang sepakat mengikuti
hadits tersebut dan tidak mempedulikan bahwa hal ini
bertentangan dengan q$as.Maka hendaknya hadits ihrpun diikuti
dalam hal, bahwa kh,yar ini masanya diperpanjang sampai tiga
hari, dan frdak di-qi5n*kan pada jenis cacat yang lain. Sebab dalil
ini lebih khusus daripada dalil yang menerangkan, bahwa khit^t
karena cacat itu sifatrya harus segera dilaksanakan.

Bahkan, jika dalam masalah cacat ini tidak ditemukan ijma
ulama dan tidak (pula) nashyang memberikan kepastian hanrsnya
segera dilakukan, maka yang relevan adalah menetapkan khtnr
dalam cacat itu selama tiga hari dengan meng-gi-pskannya pada
herrran musharrat, yang telah disebutkan oleh nashhadits tersebut.

Sekalipun dalam masalah cacah.rya barang itu ditemukan
nash atau ijma ulama, maka nash atau ijma tentang cacat ini
adalah nashyang bersifat urnurn, sedangkan nashterfiartg hevuan

musharatini adalah nash yangbersifat khusus. Nashyrang khsusus
lebih didahulukan dibanding nash yang umurn. Sehingga jika
demikian, pendapat hnu Abi Hurairah ini tidak memiliki sandaran
dalilsama sekali.

Inilah pendapat yang telah diunggulkan oleh Al Baghawi
dan Ar-Rafi'i. Sedang pendapat Abu Ishaq yang disebutkan
sebelumnya, juga tidak memiliki sandaran. Pendapat 5rang tepat,
yang shahih, serta yang di-nash oleh Asy-Syafi'i adalah pendapat
Abu Hamid Al Marwaru&i.
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Pendapat Ibnu Abu Hurairah perlu ada bukti yang

mendukungnya jika ditinjau dari ma&hab ini, yaitu bahwa di dalam

pemyataan Asy-Syafi'i ifu ditemukan keterangan yang memberi

kepastian bahwa khiyar syarat dalam sejumlah akad jual beli itu

tiga hari, ini diambildari hadits musharnt

Jika menunrt Asy-Syafi'i, khiryr mushanat itl't berlaku

berdasarkan stnra'tanpa disertai syarat apapun, terkait bagaimana

hukum bolehnya mensyaratkan khigr tiga hari lamanya dalam

sejumlah jual beli itu dikeluarkan.

Ada kemungkinan ditafsirkan: Bahwa berlakunSra khigr
berdasarkan syan'di samping tidak adanya unsur ketidaktahuan,

di dalamnya mengandung unsur yang membolehkan pengajuan

syarat kh$ar selama tiga hari tersebut. Penafsiran ini hampir

mendekati kesimpulan yang nampak dari redaksi hadits tersebut.

Karena hadits tersebut tidak mengandung penjelasan tentang

qnrat itu. Wallahu a'lam.

Catatan kedua: Hadits dengan redaksi yang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi *S, berdasarkan kemungkinan

penafsiran yang berlawanan dengan penafsiran yang telah aku

jelaskan dalam pembahasan sumber png menjadi pedoman Abu

Ishaq, memberi kepastian penetapan kh|arselama tiga hari, yang

dimulai setelah pemerahan susu. Sepengetahuanku tidak ada

seorangpun yang pemah mengatakan hal ini, tidak Abu Hamid

tidak pula ulama ma&hab Syafi'i 5ang lain, kecuali Abu Bakar

hnu Al Mun&ir.

_ Karena dia berkata: Pembeli berhak kh$nrselama tiga hari

setelah pemerahan susu, berdasarkan kesimpulan yang nampak

dari redaksi hadits tersebut. Abu Hamid hanya mengatakan:

Bahwa kh$arngahari ihr termasuk akibat hukum adanya akad jual
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beli tersebut, sama seperti khiryr syara\ seperti keterangan yang

akan aku (As-Subki) sebutkan, InsSn Alkh. Tetapi hadits musharmt

dengan redaksi ini tidak shahih. Wallahu a'lam.

Catatan ketiga: Sejumlah redaksi yang shahih dalam hadits

mushanat itu di dalamnya disebutkan, q1t6-';t1 A i:tfr, h #
"Maka dia berhak memilih salah safu dari dua pilihan gng terbaik

menuntt pandangannga setelah dia memerah susunya." Dan dalam

riwayat lain yang shahihdisebutkan dengan redaksi: 'ffi :4\ *
16 "Maka dia berhak khiwr selarna tiga hai.'

Redaksi pertama menghendaki bahwa khitar berlaku

setelah pemerahan susu. Sedang redaksi kedua menghendaki

bahwa khiyar itu tiga hari lamangra png dimulai sejak pemerahan

susu itu. Tentunya apabila kedua redaksi itu digabungkan, maka

kesimpulannya bahwa l&$pr itu tiga hari lamanya yang dimulai
sejak pemerahan susu. Sepengetahuanku, tidak ada yang

mengungkapkan pendapat ini kecuali Ibnu Al Mun&ir.

Adapun soal mengamalkan kedua hadits itu sekaligus, dan

memposisikan salah safun5a sebagai tafsir hadits yang lain, maka

tentunya kesimpulannSra seperti pendapat dimana tdak ada

seorangpun yang menyatakannSn kecuali Ibnu Al Mundzir.

Adapun soal memposisikan kedua hadits tersebut sebagai

dua hadits yang konbadiktif, maka pemahaman hadits tersebut

bergantung pada pen-tarjiban (pengunggulan) bahwa khi5nr int
masanya diperpanjang sampai tiga hari.

Jawaban tentang Catatan kedua ini adalah: Bahwa sabda

Nabi: t4*"- ttl A i*!t h # " Maka dia berhak memilih salah

safu dari dua plihan tmng tqbaik menurut setelah
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dia memenh susunSra," diletakkan pada hal yang lebih dominan

terjadi, sebab rela menerima dan membenci musharnt itu hanya

terjadi setelah pemerahan susu dan terbuktinya kondisi tersebut.

Pemerahan yang lebih dominan dilakukan dalam jangka tiga hari,

sehingga penetapan khiJnrtiga hari memberi kepastian tambahan

dibanding tuntutan yang dikehendaki sabda Nabi: 
'4^i;"- 

6 
"'f.

" Setelah dia memmhn5n."

Sehingga kami mengetahui tentang tambahan yang

menjelaskan dan meletakkan hadits yang lain pada hal yang paling

dominan terjadi. Dimana redaksi hadits tersebut tidak menolak

penafsiran ini. Berbeda dengan meletakkan sabda Nabi: )4\ tpt

$'fi* "Maka dia berhak khiyar tisp (han)' pada hal png lebih

dominan terjadi, maka redaksi hadits tersebut akan menolaknya.

Jadi, yang reler.ran dengan makna yang dikehendaki hadits tersebut

adalah kamu mengatakan: "Maka dia berhak khiyar setelah tiga

(hari)."

Catatan keempat: Ulama madzhab kami mengungkapkan

pertedaan pendapat tersebut dalam masalah ini berdasarkan

pertanSraan apakah khiyar ihr adalah khi,ar karena ketenfuan

slnm', atau kh$arkarena cacatrln obyek jual beli?

Pendapat yang pertama (kh$pr ini berdasarkan ketentuan

stnn) adalah pendapat Abu Hamid, dan pendapat yang kdua
(lchtlnr ini berdasarkan cacatnla obyek jual beli) adalah pendapat

Abu Ishaq. sebagian mereka ada yang mengungkapkan pertedaan

pendapat itu berdasarkan pertanlnan apakah khi@r itu khigr
karena syarat atau l<hi5nr karena adanya cacat? Pendapat yang

pertama (kh$ar itu karena syarat) adalah pendapat Ibnu Abi
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Hurairah, dan pendapat yang kedua (A:htlnr karena adanya cacat)

adalah pendapat Abu Ishaq.

Kamu telah mengetahui makna tersebut pada keterangan

5rang telah dikemukakan sebelumnya. Ibnu Abi Hurairah sepakat

dengan Abu Ishaq dalam hal asal mula khiyar, yaitu khiyarkarena
adanln cacat. Sedangkan tiga hari ifu menumt hnu Abi Hurairah

berlaku berdasarkan syarat, bukan karena kshriSnh, bahkan

berdasarkan syarat yang dialukan kedua belah pihak yang

mengadakan akad.

Pemyataan ulama ma&hab kami seluruhnSn secaftr tegas

dan lugas menyatakan bahwa khitar itu menurut Abi Hamid

berlaku berdasarkan sgnm', bukan karena adanla cacat obyek jual

beli. Mereka membangun sejumlah cabang masalah berdasarkan

pemlrataan tersebut, yang akan aku sebutkan, InsSa Allah- Seakan-

akan mereka berpedoman dengan membenarkan bahwa lfiitar
karena adanya cacat pada obyek jual beli, tidak berlaku kecrrali

sifatrya yang harus dilaksanakan saat ifu juga.

Apabila kamu mau merenungkan apa yang telah aku

kemukakan dalam membahas jawaban hnu Abi Hurairah dalam

catatan Srang pertama, maka penolakan jauaban ifu difujukan
karena pendapat tersebut (khigar s&ab adanya cacat tidak berlaku

kecuali sifak4n harus seg€ra dilaksanakan).

Menurut pendapat kami antara kedua perkara tersebut

tdak terjadi kontradiktif. lantas apa yang mencegah syan'
menetapkan khiSar sebab adanya cacat ini tiga hari seperti khgar
syarat?

Karena cacat ihr umumnln hanya baru terungkap dalam

tiga hari dan tidak perlu tambahan waktu lebih dari tiga hari,

dimana penetapan khigar bshrigah ini bukan termasuk bbbbud
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mumi yang maknanya sama sekali tidak bisa dilogikakan. Jadi,

penetapan khiyarberdasarkan syan'ini lebih ditujukan untuk tetap

mempertahankan sejumlah nash hadits dan maknanya yang

dijadikan pegangan.

Al Mawardi dalam N lqna'berkata: Bahwa tashri5ah itu

adalah cacat yang menjadi faktor pernbeli boleh mengembalikan

obyek jual beli sampai tiga hari lamanya-

Kesimpulan yang nampak dari pemyataan Al Mawardi ini

adalah menggabungkan antara memposisikan tashrigh itu sebagai

sebuah cacat atau memperpanjang waktu khiyarmerfadi tiga hari-

Namun memposisil<an tashi5nh sebagai sebuah cacat, memang

tidak ada nash gang menjelaskannya, menurut pendapatku (As-

Subki).

Karena ada kemungkinan kedua perkara itu

mengembalikan berlakunya khSpr pada pertanlBan kapan pun

tashr$ah ihr terungkap dalam waktu tiga hari ini, pembeli hams

segera mengembalikan obyek jual beli, dimana dia tidak

mengembalikannyra setelah leunt dari tiga hari'

Ini merupakan pendapat Abu Ishaq. Karena itu aku tidak

pemah menlrampaikannya dan tidak pemah meriwayatkann5n.

Aku juga tidak pemah menyebutkann5ra bersama para ulama yang

sepakat dengan gurunya yaitu Ash-Shaimuri dalam hal penetapan

tiga hari, karena kemungkinan ini, sebagaimana penjelasan yang

telah aku (As-Subki) kemukakan. Pengaruh pembahasan ini akan

terlihat dampaknya dalam menyusun cabang masalah yang akan

kami sebutkan. Inslm Allah.

catatan kelima: Telah dikernukakan dari Al Ghazali,

kebimbangan dalam hal menSamakan khipr bshri5nh dengan

khisarsebab adanya cacat atau khi5nrsebab perubahan (rusalmlp)
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obyek jual beli (Khifi.Dalam pembahasan ketiga pendapat ini,

kami memunculkan kernbali pertanyaan; apakah khiyar tashriyah

itu adalah khiWr yang berlaku sebab syaral syarat atau sebab

adanya cacat? namun tidak disebutkan khiyar sebab perubahan

(rusaknya) obyek jual beli.

Jawabannya: Bahwa khilnr karena cacat dan khi5mr sebab

perubahan (rusaknya) obyek jual beli (I<hi$ memiliki sisi kesamaan

dalam hal dimana masing-masing dari keduanya sifatrya harus

dilaksanakan saat itu juga.

Kedua khiW, itu Udak memiliki perbedaan dalam tashri5nh

5rang bukan berasal dari perbuatan penjual, contohnya kambing

sustrnya mengumpul sendiri (bhafful, lantas apakah hukum asal

l<hi5nritu berlaku atau tidak?

Orang yang menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan

bahwa khitn, dalam masalah tasfui5ah yang bukan berasal dari
perbuatan manusia itu sifatrya harus dilakukan segeta (Al Faw),
pandangannya tidak berubah. Menjawab lhitar bshritah dengan

ungkapan khi5nr se}lrrb adaqn cacat atalu l<hiyar sebab perubahan

(rusaknya) obyek jual beli lkhlit sama saja.

Catatan keenam: Telah dikemukakan bahwa pendapat yang

lebrh shahih menurut penulis At-Tahdzib dan ulama 5rang lain,

adalah berlakunya l<hi5nrdalam masalah; apabila kambing tersebut

susunya mengumpul sendiri (bhaffult.

Intepertasi itu dibangun berdasarkan argumen bahwa

pengumpulan susu sendiri (bukan hasil perbuatan manusia)

diposisikan seperti cacatnya obyek jual beli. Hal ini berlaku

berdasarkan pendapat yang shahih dari penulis At-Tahdzib dalam

masalah pengumpulan susu sendiri, dimana khtnr itu sifatrya
hanrs segera dilakukan.
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Sedangkan jika berdasarkan pendapat yang aku (As-Subki)

anggap benar, pendapat yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i, dan

pendapat yang telah Abu Hamid telah dipaparkannya, yaitu bahwa

khiyar tersebut berlaku berdasarkan syaral maka apakah hukum

penetapan khiyartiga hari itu tetap berlaku atau tidak?

Apabila hukum penetapan khiyartrga hari itu tetap berlaku,

maka hukum itu sama sekali tidak memiliki landasan. Karena

hadits tersebut tidak memuat kecuali terkait hewan yang

musharrat. Dimana menyamakan tahafful dengan jenis cacat

tertenhr tdak secara otomatis memberi kepastian penetapan

khAar selama tiga hari.

Apabila khiyar itu sama sekali tidak berlaku, maka hal itu

berlawanan dengan pendapat penulis Ar-Tahdzib. Padahal telah

dikemukakan pendapat yang sepakat dengan penulis At-Tahdzib

dalam penetapan khiyar dalam masalah tersebut.

Apabila khiyar syaftt'ifu harus segera dilakukan, maka hal

ihr sepakat dengan pendapat penulis At-Tahdzib dalam masalah;

apabila kambing susunya mengumpul sendiri (tahafful. Jadi, salah

sahr dari kedua perkara tersebut (adanya cacat dan perpanjangnya

masa khiyar tiga hari) adalah hal yang saling berkaitan satu sama

lain. Adakalanya, hal ini berlawanan dengan pendapat penulis l/-
Tahdzib dalam masalah penetapan khiyar tiga hari itu. Dan

adakalanya, ini sesuai dengan pendapat penulis At-Tahdzib dalam

masalah apabila kambing (misalnya) susunya mengumpul sendiri

(tahafful.

Jawabannya: Khiyar itu berlaku selama tiga hari, karena

kandungan yang tersirat dibalik penetapan l<hiyar tiga hari, yang

diletakkan sebagai pengganti posisi nash ill.t ditemukan dalam
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masalah apabila kambing (misalnya) susunya mengumpul sendiri

(tahafful,yaitu hilangan dugaan semula (adanya unsur

Sedangkan statrs khaffut itu digolongkan sebagai salah

satu jenis caca, yang tidak menghalangi penetapan hukum khigr
tiga hari, sesuai dengan argumen yang telah dikemukakan dalam

Catatan keempat, yaitu tidak ada konktradiktif antara penetapan

khijnr tiga hari tersebut.

Karena dalil yang menerangkan penetapan khi5nr tiga hari

dalam masalah bshrilnh ini lebih khusus daripada dalil penetapan

khiSnrngahari dalam jenis cacat yang lain.

Jadi, tentunya adanya kesepakatan dengan penulis At-

Tahdzibdalam sod Ashri5nh ihr karena ditemukannya kandungan

yang tersirat di balik hadits tersebut, tidak harus ada kesepakatan

dengan penulis At-Tahdzib dalam hal tidak mempertimbangkan

khilnr tiga hari, karena unsur yang terkandung di dalamnya,

maksudnya adalah, bertentangan dengan kesimpulan yang

nampak dari hadits tersebut.

catatan Ketujuh: Pendapat pertama: terkait pendapat Abu

Ishaq yang telah disebutkan, dalam mengutipnya ditemukan

sesuahr yang harus disikapi secara hati-hati (tidak tergesa-gesa).

Sebagian mereka ada yang meletakkan seperti keterangan yang

telah aku sampaikan dalam pembahasan yang telah dikemukakan,

pembeli tidak boleh mengembalikan obyek jual beli sebelum tiga

hari dan setelah tiga hari, dimana pembeli hanya boleh

mengembalikan obyek jual beli ketika masa khigrnga hari habis.

Ar-Ruyani telah menyampaikan hal tersebut secara tegas

dan jelas. Yaihr hal yang dikehendaki oleh pemyataan fuy-syaikh

Abu Hamid.
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Kesimpulan yang nampak dari pemyataan ini apabila

berpedoman pada redaksinya yang bersifat mutlak, mencakup

masalah apabila pembeli mengetahui tashriyah sebelum tiga hari

melalui pengakuan penjual atau saksi, dimana pengembalian obyek

jual beli ini tidak boleh dilakukan apabila penjual memberikan

pengakuan tentang hal tersebut atau ada saksi yang menjelaskan

sebab tashnSnh tersebut, maka dalam masalah itu terdapat

pendapat yang jauh dari kebenaran.

Sedangkan tuntutan yang dikehendaki oleh pernyataan Al

Qadhi Husain adalah, pembeli boleh mengembalikan obyek jual

beli dalam kondisi semacam ini berdasarkan semua pendapat

ketika (unsur tashriyah tersebut) telah diketahui. Dia

mengemukakan tiga pendapat tanpa menenfukan siapa yang

mengatakannya.

sebagian mereka ada yang berkata: Khiyar tashiyah lnt

wakhrnya diperpanjang sampai tiga hari, karena tashiSnh ihr tidak

akan dapat dibuktikan bila kurang dari tiga hari, hingga sendainya

pembeli mengetahui adanSn cacat sebab tashri5nh seketika itu

juga, misalnya penjual mengakuinya atau seorang saksi

menerangkannya, maka khlar bsh$ah ihr sifatnya harus segem

dilaksanakan.

sebagian mereka ada yang berkata: Khiyar tashigh ada

karena untuk memperoleh pilihan yang terbaik (taruiyah seperti

khiwr dalam masalah sgfah yang menurut sebuah pendapat,

masanya diperpanjang sampai tiga hari.

Sebagian mereka ada yang berkata: Maksud

memperpanjang khi5nrtiga hari ifu, apabila pembeli mensyaratkan

khiWr tiga hari, karena khilar tashriyah itu adalah khilnr sebab

adanya cacat dan penyrsutan obyek jual beli. Jadi, khi5nr bsh$nh
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itu sifatnya harus segera dilakukan. selesailah pemyataan Al eadhi
Husain.

Pendapat keduar Pemyataan yang dikemukakan oleh Al
Qadhi Husain merupakan pendapat Abu Hamid Al Marwarudzi.

Pendapat ketiga: Pemyataan itu adalah pendapat Ibnu Abi
Hurairah. Dimana pendapat pertama -wallahu a'lanr adalah
pendapat Abu Ishaq. Dengan berpedoman pada pendapat Abu
ubaidah itulah, Al Qadhi Husain secara tegas telah menetapkan
khiw, itu berlaku apabila pembeli telah mengetahui (unsur
tasfugnh tersebut).

Penulis At-Tatimmah tidak pemah menyampaikan kecuari
pendapat Abu Hamid dan pendapat Abu Ishaq. Dengan
berpedoman pada pendapat Abu Ishaq, dia secara tegas
menyatakan bahwa apabila pembeli mengetahui unsur tashri5nh
melalui pengakuan atau saksi, dan dia menunda pembatalan akad
jualbeli, maka hak khi5nr-nya hilang (batal).

Sudah tentu, pemyataan selain mereka berdua, yaitu ulama
yang menceritakan larangan mengembalikan obyek jual beli dari
Abu Ishaq, seperti Ar-Rqnni dan ulama yang lain, diretakkan pada
asal masalah pembeli tidak boleh mengembalikan obyek jual beli
apabila dia mernperoleh kesimpulan adanya unsur tashn5nh itu
dengan sekali atau dua kali perahan, karena kesimpulan ifu fidak
mendatangkan kepastian, sebab ada kemungkinan tashrijnh iht
muncul akibat perubahan pola makan yang banyak atau karena
ganti kepemilikan.

Adapun masalah: Jika kepastian akan adanya unsur
tashriyah ifu diperoleh melalui perkataan penjual atau saksi, dan
tidak ada penghalang untuk menetapkan khilnt- dan ketika
memang kasusnya demikian, dalam masalah khiyar ini ditemukan
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kesepakatan dengan pendapat Ibnu Abi Hurairah dalam hal

berlakunya khiyar dalam jangka tiga hari yang sifatnya harus

segera dilakukan, apabila kepastian akan adanya unshur bshriyah

ihr telah diperoleh.

Tetapi, sekalipun demikian, Abu Ishaq berbeda pendapat

dengan lbnu Abi Hurairah, dalam hal; bahwa hnu Abi Hurairah

menetapkan khiyar apabila unsur tashriyah ifu ditemukan setelah

tiga hari. Sedangkan Abu Ishaq tidak menetapkannya, seperti

keterangan yang telah disampaikan oleh Ar-Ruyani.

Al Qadhi Husain tidak pemah menjelaskan hal tersebut

dengan menyatakan kesepakatan dan tidak pula bertentangan.

Sekalipun menolak pengembalian obyek jual beli setelah tiga hari

itu juga disertai adanya cacat, adalah hal yang sangat sulit

dibenarkan.

Adapun pendapat yang telah disampaikan oleh Al Mawardi,

yang dibangun dengan berpedoman pada pendapat Abu Ishaq

adalah, pembeli boleh mengembalikan obyek jual beli setelah tiga

hari. Dia tidak pemah menyampaikan perbedaan pendapat kecuali

antara Abu Hamid dan Abu Ishaq-

Penulis AbTatimmah berkata: Pendapat yang telah

disampaikan secara tegas dan lugas oleh Ar-Ruyani dan ulama

yang sepakat dengannya, telah terbukti diriwayatkan dari Abu

Ishaq. Perbedaan pendapat antara hnu Abi Hurairah dan Abu

Ishaq sangat nampak terjadi.

Sekalipun Abu Ishaq berpendapat boleh mengembalikan

obyek jual beli setelah tiga hari, sama seperti pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Mawardi dan juga sebelum tiga hari seperti

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain. Jika
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demikian, maka pendapat Abu Ishaq dan pendapat hnu Abi
Hurairah sama.

Namun Asy-Syaikh Abu Hamid memberikan penjelasan
sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Ruyani.
Dia tidak menyampaikan perbedaan pendapat kecuali antara Abu
Ishaq dan Ibnu Abi Hurairah. sedang Abu Hamid pendapatrya
tidak dikutip.

Maka masalah waktu pengembalian obyek jual beli tersebut,
ada tiga pendapat ulama madzhab kami. sangat jauh dari
kebenaran jika dikatakan: Masalah tersebut ada empat pendapat
yang berbeda, karena berpedoman dengan kesimpulan yang
tampak dari pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Ruyani dari
Abu Ishaq, yaitu tidak boleh mengembalikan obyek jual beli
sebelum tiga hari dan juga berpedoman dengan pendapat yang
telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain, namun tidak pemah
disandarkan kepadanya.

Sehingga pendapat tersebut adalah pendapat yang berbeda
dengan ketiga pendapat yang telah disebutkan, dimana juga
ditambah dengan pendapat ini, sehingga masalah tersebut menjadi
empat pendapat yang berbeda. Hal ini sangat jauh dari kebenaran,
yang tidak harus dijadikan sebagai pedoman.

Hal tersebut terjadi tak lain, karena perbedaan dalam
mengutip dan menjelaskan sebuah pendapat dan catatan dari
pemyataan penulis AtTatimmah.

Kalau saja tidak ada pemyataan yang tegas dan jelas dari
Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama yang lain mengenai perbedaan
pendapat antara Abu Ishaq dan hnu Abi Hurairah, pasti aku (As-
Subki) mengatakan bahwa pemyataan mereka kembali berkutat
pada satu makna, yaifu bahwa khtyar tersebut sifah.rya harus
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segera dilakukan. Makna tersebut merupakan pendapat yang

berlawanan dengan pendapat Abu Hamid, yaifu dua pendapat

yang berbeda ulama madzhab kami (wajhaani) yang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Namun ulama madzhab kami sepakat menyebutkan

perbedaan pendapat antara Abu Ishaq dan Ibnu Abi Hurairah.

Wallahua'alam.

Catatan kedelapan: Perkataan Asy-Syirazi: Sebagian

mereka ada yang berkata, "Apabila pembeli mengetahui unsur

tashriyah tersebut, maka khiSnr berlaku baginya harus segera

dilakukan," ada kemungkinan maksudnya adalah jika dia

mengetahui unsur tashriyah itu dalam jangka tiga hari, dan ada

kemungkinan hal ifu bersifat mutlak.

Jika yang dikehendaki adalah kemungkinan kedua, maka

ifulah penafsiran pendapat yang telah disebutkan, yaitu pendapat

hnu Abi Hurairah, sebagaimana pendapat yang telah kami

sebutkan dalam masalah sebelumnya, karena dialah orang yang

mengatakan bolehnya mengembalikan obyek jual beli sebelum dan

sesudah tiga hari secara dilakukannya dengan segera.

Pendapat Abu Ishaq di atas dalam kondisi ini, menjadi

pendapat ketiga dalam masalah tersebut, dimana Asy-Syimzi tidak
pemah menyampaikannya.

Jika yang dikehendaki adalah kemungkinan yang pertama

(mengetahui tashriyah selama tiga hari), dan jika masalah ifu
diasumsikan hanya ada tiga pendapat yang berbeda, maka itulah
penafsiran pendapat yang telah disebutkan, dimana itu juga

merupakan pendapat Ibnu Abi Hurairah, berdasarkan kesepakatan

para pengutipnya, sedang penafsiran ifu merupakan pendapat Abu
Ishaq, seperti keterangan yang telah dikemukakan dari Al Qadhi
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Husain. Karena dia sepakat mengembalikan obyek jual beli

sebelum tiga hari adalah secara Al Faur (segera dilakukan). Jadi

jika demikian adanya, terkait masalah yang dimuat dalam kitab Al

Muhadzdzab ini, tidak lain kecuali dua pendapat yang berbeda dari

ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Masalah mengetahui unsur bshriyah setelah tiga hari

adalah masalah yang belum dibahas jawabannya (Maskut 'anhaal,

dimana di dalam masalah tersebut juga terdapat dua pendapat

yang berbeda antara Ibnu Abi Hurairah dan Abu Ishaq, karena

mereka berdua sepakat (dalam masalah mengetahui unsur

tashriyahl sebelum tiga hari (boleh mengembalikannya), dimana

hnu Abi Hurairah juga sepakat dengan Abu Ishaq dalam hal tidak

bolehnya mengembalikan obyek jual beli setelah tiga hari.

Catatan kesembilan: Kesepakatan hnu Abi Hurairah dan

Abu Ishaq tentang bolehnya mengembalikan obyek jual beli secara

segera dilakukan, di saat mengetahui adanya unsur tashriyah ltu

diperoleh melalui pengakuan penjual dan saksi, merupakan

kesimpulan yang jelas, tidak sulit untuk dipahami, dimana juga

tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa Abu Ishaq tidak

mempertimbangkan hal mengetahui unsur tashriyah itu dengan

selain yang telah disebutkan, maksudnya adalah, misalnya

menemukan unsur tashriyah hanya dengan sekali atau dua kali

perahan, seperti keterangan yang telah dikemukakan.

Adapun Ibnu Abi Hurairah, ulama madzhab kami yang

mengutip keterangan darinya, tidak pemah menyatakan secara

tegas mengenai hal tersebut sedikitpun. Ada kemungkinan dia

sepakat dengan Abu Ishaq dalam hal mengetahui unsur bshriyah

itu melalui pengakuan penjual dan saksi, karena hukum tentang

perubahan jumlah susu yang menyusut sedikit demi sedikit ihl
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karena unsur tashigah, dengan disertai kemungkinan perubahan

jumlah susu yang menyusut sedikit demi sedikit karena perbedaan

pola makan dan pergantian pemilik, tidak pernah disepakati

olehnya.

Ada kemungkinan juga hnu Abi Hurairah berbeda

pendapat dengan Abu Ishaq mengenai hal tersebut dan dalam

masalah bolehnya mengembalikan obyek jual beli, dia

menganggap cukup dengan menemukan unsur tashriyah itu

dengan sekali dan dua kali perahan, sekiranya tidak ada faktor

yang menentang hal tersebut. Sebagaimana dia juga membolehkan

perpanjangan waktu pengembalian obyek jual beli dalam tiga hari,

sehingga Ibnu Abi Hurairah dan Abu Ishaq berselisih pendapat

(dalam soal pengembalian) sebelum tiga hari, dimana hanya

ditinjau dari sebagaian aspek, tidak dari aspek yang lainnya.

Catatan kesepuluh: Perkataan Asy-Syirazi: "Apabila

pembeli mengetahui," memuat kemungkinan maksudn5ra adalah

mengetahui fakta yang sebenamya berdasarkan pengakuan penjual

atau berdasarkan keterangan saksi. Yaitu disebut mengetahui

stafus hukumnya. Jika demikian adanya, maka terjadi kesepakatan

antara hnu Abi Hurairah dan Abu Ishaq dalam hal bolehnya

mengembalikan obyek jualbeli sebelum tiga hari.

Dimana hal ini juga memuat kemungkinan, bahwa

maksudnya adalah mengetahui secara mutlak, sekalipun

berdasarkan pemerahan, sehingga pembahasan yang telah aku

(As-Subki) kemukakan dalam soal bolehnya mengembalikan obyek

jual beli ihr terulang kembali dalam pembahasan ini. Wallahu

a'lam.
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Cabang' Jika pembeli melihat unsur tashriyah setelah tiga

hari, maka dengan berpedoman pada pendapat Abu Hamid,

mereka berpendapat: Pembeli tidak berhak mengembalikan obyek

jual beli. Karena khiyar tersebut adalah khiyar yang berlaku

berdasarkan syara' untuk memilih yang terbaik menurut

pandangannya (taraww), sarna seperti khiyar syarat, sehingga

khiyartersebut hilang dengan habisnya masa tiga hari-

Sedangkan dengan berpedoman pada pendapat Ibnu Abi

Hurairah dan Abu Ishaq, hukumnya telah dikemukakan. Al Jaurils

berkata: Apabila pembeli mengetahui unsur tashriyah setelah tiga

hari, maka dia boleh mengembalikan obyek jual beli, sama seperti

jenis kecacatan lainnya. Adapun masa tiga hari itu diposisikan

sebagai batas akhir bagi pernbeli untuk membatalkannya, jika dia

mengetahui unsur tashriyah pada hari pertama, atau pada hari

kedua, pernbeli boleh menunda pengembalian obyek jual beli

sampai tiga hari, dan masa temkhir pengembalian habis wakunya

setelah tiga hari.

Apabila pembeli sama sekali tidak pemah mengetahui

(unsur tashriyah tersebut), maka tashiyah masa khiyar-nya sama

seperti jenis cacat lainnya. Ini pendapat yang sangat baik,

pendapat ini iuga sama seperti pendapat yang akan kami

kernukakan dari Al lbanah dan Al Wasith.

Jika seseorang membeli kambing dan dia adalah orang

yang mengetahui unsur tashri5mh, maka dengan berpedoman pada

pendapat lbnu Abi Hurairah dan Abu Ishaq, khiyar tidak berlaku

baginya, sama seperti jenis kecacatan lainnya menumt mereka

ls Banyak sekali ditemukan dalam naskah (Syiir)l dan (Qaa0 kesalahan

penulisan nama Al Imam Ali bin Al Husain Abu Al Hasan Al Jauri, dengan huruf

r?aa'diganti dengan huruf .Zr(Al Jauzi). (Al Muthi'0.
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kecuali Abu Hamid, mereka berkata: Khiyar berlaku bagi pembeli,

karena khgarht adalah khiyar sJpral mereka menyamakan hal ini

dengan masalah; Apabila seorang perempuan menikah dengan

seorang lelaki yang impoten, dalam kondisi mengetahui

keimpotenannya.

Sedangkan dengan berpedoman pada pendapat Ibnu Abi

Hurairah dan Abu Ishaq, khigr tidak berlaku, sama seperti jenis

cacat yang lainnya. Ini pendapat yang diunggulkan dalam ".4./

Musbzhiri."

Perlu diketahui, bahwa hukum tidak berlaku, dan dimana

pengembalian obyek jual beli setelah tiga hari itu dapat berlaku

apabila dia membelinya dalam kondisi mengetahui unsur tashiyah,

hal ini cenderung mempertimbangkan sisi la'abbud(lbadah mumi)-

Semua ulama yang membangun masalah ini menyebutkan

kecenderungan itu berpedoman pada pendapat Abu Hamid,

hingga Al Mawardi sekalipun.

Aku (As-Subki) telah sampaikan catatan dalam keterangan

yang telah dikemukakan, bahwa tidak ada konktradiktif antara

penetapan tiga hari masa khitar dan memposisikan bshriSah int

bagian dari jenis cacat.

Keterangan yang telah dikemukakan dari Asy-Syafi'i *
telah menguatkannya, karena dia dalam N Umm telah

menandaskan bahwa tashnSnh ifu adalah sebuah cacat. Namun di

sisi lain, ada keterangan yang telah dikutip dari nasr5 Asy-Syafi'i

yang menyampaikan bahwa khiWr itu adalah tiga hari. Jadi,

penggabungan antara kedua nash Asy-Syafi'i tersebut memberi

kepastian hukum yang telah aku (As-Subki) sampaikan.

Kepastian hukum itu adalah apabila pembeli melihat unsur

tashriSmh setelah tiga hari, dia berhak khiSmrsecara Al Faur(segera

L-
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dilakukan), sama seperti jenis kecacatan lainnya, di samping

kesimpulan pendapat kami yang menyatakan: bahwa khigr ilu
masanya diperpanjang sampai tiga hari. Walaupun masa khiyar

yang telah ditentukan syara' berdasarkan pertimbangan unfuk

mencari pilihan yang terbaik telah habis. Sebagaimana dia berhak

khiyar karena adanya cacat, yang dia temukan setelah khiyar

syarat.

Dimana kebetulan pembeli lalai memperhatikan obyek jual

beli (kambing) tersebut selama masa tiga hari, misalnya obyek jual

beli ada di tangan wakil penjual atau di tangan selain mereka

berdua, kemudian dia baru melihat ada unsur tashn5ah itu setelah

tiga hari tanpa ditemukan penyusutan susu dalam sejumlah

pemhan yang telah lalu.

Sedangkan jika seseorang membeli kambing dan dia adalah

orang yang mengetahui unsur tashriSah tersebut, ada

kemungkinan perkataan Asy-Syirazi, "Apabila telah mengetahui,"

dapat ditafsirkan: Khiyar tetap berlaku sebagaimana pendapat

yang telah mereka sebutkan dalam penyusunan cabang masalah

dengan berpedoman pendapat ini, di samping status tashriyah ltrt

digolongkan sebagai sebuah cacat. Karena cacat tashriinh ini tidak

dapat diketahui yang sebenamya menurut adat, kecuali setelah tiga

hari.

Jadi, mengetahui hetruan ihr adalah musharrat, tidak ada

faedahnya kecuali dia telah memerah susunya selama tiga hari,

sehingga jika telah diperah tiga hari, maka kadar susunya yang asli

dapat diketahui, dimana sebelum pemerahan tiga hari itu, pembeli

rela menerima perkara yang tidak diketahui kadamya.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan dalam masalah jual beli

barang yang tidak dapat dilihat. Apabila kita mengasumsikan jual
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beli ih.r hukum sah, dia boleh membatalkannya sebelum melihat

barang, dan tidak boleh melanjutkannya menurut Pendapat yang

lebih shahih, ini berpedoman pada pendapat tentang jual beli

barang yang tidak dapat dilihat, maka demikian pula dalam kasus

ini.

Di dalam kesimpulan pendapat hukum tersebut terkandung

muatan kesimpulan yang tampak dari redaksi hadits, dimana juga

tetap memperhatikan makna hadits tersebut. Karena itulah,

penetapan khiqr ifu ada ketika mengetahui adanya unsur

tashri5ah, namun hal ifu tidak secara otomatis menggugurkan

khiwr apabila pembeli mengetahui unsur bshfiah setelah tiga

hari.

Di antara bukti yang menunjukkan terkait makna tersebut

adalah teks yang disebutkan dalam sebuah hadits:

{*e, fu.*t'J*'tS k>,; e>LAr'6.
" Jual beli unta yang ditahan susunJn bnpa dipemh

(Muhaffalaat) adalah khilabah (tindak penipuan), khilabah tidak

boleh bagi seorang muslim."

Hadits tersebut diriwayatkan dari hnu Mas'ud secara

marfu', dan juga secam mauquf pada hnu Mas'ud. Sanad yang

mauquf ini lebih shahih, sedang sanad yang mar{u' itu lemah.

Tetapi, berdasarkan hadits tersebut, maka makna yang terkandung

dalam hadits musharat ifu terungkap, yaifu menyamakan kh$ar
tashri5nh ini dengan khi5nr sebab adanya cacat, seperti masalah

apabila seseorang menjual barang yang telah diketahui menyimpan

suafu cacat, namun dia tidak pemah menjelaskannya, maka dia

telah melakukan khilabah (yaitu khadibh tindak penipuan).
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Adapun hal yang menjadi syarat sebagai sifat yang

membatasi obyek jual beli, sekiranya jika ditemukan fakta

sebaliknya, maka obyek jual beli boleh dikembalikan, kondisinya

bukanlah seperti kondisi seseorang yang melakukan tindak

penipuan.

Jadi, atsar yang telah disebutkan itu memberikan

pemahaman kepada kita bahwa tindak penipuan dalam konteks

jual beli itu bentuknya seperti gambaran di atas, dimana tashiyah

-sekalipun bukan hasil perbuatan penjual- tetap memberlakukan

khiyar.

Sebab, dikarenakan jual beli yang disertai unsur tashriyah

itu tanpa adanya penjelasan, maka sang penjual disebut sebagai

seorang penipu (Mukhadil. sebagaimana penjual barang yang

cacat disebut seorang penipu, sekalipun cacat itu bukan hasil

perbuatannya. Jadi, makna atsar ini memberi kepastian adanya

khiyar, kapanpun pembeli melihat unsur tashriyahtersebut.

Kemudian dalam mushanat mengandung makna lain, yaitu

cacat yang terkandung di dalamnya tidak bisa diketahui secara adat

kecuali, setelah tiga hari. Jadi ini merupakan ketentuan hukum

tambahan dalam he',r.ran mushanat Khiyar tidak gugur hanya

karena mengetahui hal tersebut, sama seperti jenis cacat yang

lainnya. Sebab pengetahuan akan tashrtyah itu, tidak secara

otomatis memberi pemahaman adanya maksud penipuan, dimana

kemudian akibat mengetahui unsur tashriyah ifu, secara otomatis

meniadakan unsur penipuan tentang kadar susu yang asli. Jadi,

inilah kesimpulan yang nampak dalam kedua masalah tersebut.

Menurutku, bahwa khiyar berlaku tiga hari sekalipun mengetahui

unsur tashriyah tersebut, dimana khiyar tetap berlaku apabila
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pembeli melihat suatu cacat berupa tashriyah itu setelah tiga hari

yang sifatnya Al Faur(segera dilaksanakan).

Aku telah mengemukakan pendapat mengenai hal tersebut

dari Al Jauri. hnu Al Mundzir, ketika diriwayatkan dari AsySyafi'i

dan sekelompok ulama ahli hadits, bahwa mereka menetapkan

khiyar tiga hari bagi pembelinya, dia berkata: Dalam madzhab

sebagian ulama kelompok Madinah (Madani@n) ditemukan

keterangan, "Pembeli boleh khtyar -ketika dia memperoleh bukti

yang nyata bahwa hewan tersebut adalah hewan musharraf

dengan mengembalikannya. "

Menurutku (As-Subki): Ini adalah pendapat hnu Abi

Hurairah. Penulis At-Tatimmah telah menyampaikan pendapat

hasil takhrij, dengan menyatakan bahwa apabila pembeli

mengetahui unsur tashigh tersebut, dia tdak lagi mempunSai hak

khipr.Dia juga telah menyampaikan dua pendapat yang berbeda

dari ulama ma&hab karri (waihaani) dalam masalah; Apabila dia

masih meragukan keberadaan tash$ah tersebut, atau orang yang

informasinya tidak dapat dipercaya mengabarinya terkait tashrigh

tersebut, hal ini juga unfuk membuktikan kebenaran informasi

tersebut ada pada dirinya.

Asy-Syaikh Abu Hamid & berkata: Apabila pembeli

mengetahui unsur tashi5ah tersebut, kemudian susu tidak

berlangsung lama mengendap, justru pulih kembali seperti sebelum

ada bshri5nh, maka apakah dia boleh mengembalikannSa? Di

dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab

AsySyafi'i.

Pemyataan ini memberikan dugaan bahwa jika susu ihr

tetap mengendap seperti kondisi yang membuktikan adanya unsur

bshri5nh tersebut, maka dia tidak berhak mengembalikannSra.
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Perbedaan pendapat ihr hanya sebatas pada masalah; apabila susu

itu pulih kembali ke kondisi semula.

Perbedaan pendapat itu dikua&an oleh keterangan bahwa

mereka menyamakan masalah jual beli herwan mushanat itrt

dengan masalah; apabila seorang perempuan menikah dengan

lelaki yang impoten setelah menikah dengan wanita lain, dengan

harapan dia tidak impoten setelah menikah dengannya, maka jika

keimpotenannya juga terbukti setelah menikah dengannya, maka

perempuan tersebut berhak khiWr.Dimana tidak diragukan lagi

bahwa jika terbukti dia tidak impoten setelah menikah dengannya,

maka dia tidak mempunyai hak khigrsama sekali-

Tetapi, perbedaan pendapat dalam masalah mushatrat ini
bersifat mutlak, sebab landasan hukum penetapan khigr i,tt
adalah bahwa khiyar 1tu adalah khtnr spn' yang berlaku

berdasarkan hadits tersebut, dimana landasan hukum penetapan

khiyar itu tidak terjadi perbedaan pendapat. Memang benar

adanya, tidak terjadi perbedaan pendapat, tetapi mungkin saja

ditafsirkan: Apabila kami menetapkan khiWr tersebut adalah

khiWr syara', maka khiSnr fii berlaku ketika dalam kondisi

mengetahui unsur tashri5mh tersebut, baik susu itu mengendap

cukup lama atau tidak.

Apabila kami menetapkannya sebagai khiWr karena cacat,

maka dalam maslah ini teriadi perbedaan pendapat sebagaimana

yang diperlihatkan oleh pemyataan Abu Hamid, dimana ini sesuai

dengan landasan hukum yang telah dia sebutkan, yaitu

menganalogikan hukum tersebut dengan masalah lelaki yang

impoten.

Di dalam Al lbanah dan Al Wasith ditemukan kesepakatan

dalam lingkup madzhab Asy-Syafi'i, bahwa apabila unsur tashr$nh
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itu diketahui setelah lewat tiga hari, maka khiyar tersebut sifatnya

harus segera dilakukan, dan apabila sebelum lewat tiga hari, maka

ada dua pendapat ulama ma&hab AsySyrafi'i. Dari perjelasan ini,

terkadang dibuat kesimpulan bahwa: " I{hi5nr menurut salah safu

dari kedua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i, masanya

diperpanjang sampai tiga hari dan apabila pembeli melihat unsur

tashriSah itu setelah tiga hari, maka kh&nr itu sifatnya harus segerct

dilakukan."

Kesimpulan ini mempakan hasil ijtihadku yang telah aku

(As-Subki) kenrukakan, nalnun aku tidak mengetahui siapakah

ulama madzhab kami yang menyampaikan pendapat dernikian-

Tunfutan Sang dikehendaki pemyataan Al Faurani png
telah disebutkan ifu memperkuat kesimpulan tersebut sebagai

pegangan dalam masalah penetapan khilnr, karern dia tidak

pemah meriwalntkan dari orang tertentu bahwa dia pemah

menlnmpaikan kesimpulan hukum kh$nr tersebut. Tetapi aku

hanya berpedoman pada pendapat Al Faurani setelah figa hari,

berpedoman juga pada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i

sebelum tiga hari. Dimana pendapat Al Faumni yang lebih

pertama urutannSra dalam bagian masalah tersebut adalah yang

sebalikn5n.

Hanla saia Al Faurani memiliki pendapat lain mengenai hal

itu, sehingga pendapatn5n sesuai dengan pendapat hasil ijtihadku.

Dimana pendapatnya bisa saja diungkapkan dangan, Tidak ada

haiat untuk memindahkan jawaban masalah tersebut dari jawaban

masalah lain, bahkan pemyrataan Al Faurani sendiri sudah cukup

dalam menetapkan pendapat dalam lingkup madzhab Asy-Spfi'i
ini, mengenai kesepakatan l<hi5ar Snng harus segeta dilakukan

setelah tiga hari, dan pertentangan pendapat sebelum tiga hari.

t__
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Berawal dari pemyataan Al Faurani ihrlah, pendapat hasil

ijtihad itu (Al Mukhtal di-takhni. Dalam pendapat hasil ijtihad itu,

ada dua jawaban yang berbeda.

Pertama, pembeli berhak khiyar karena ditemukan unsur

menyembunyrkan cacat barang dari pembeli (Tadlid.

Kdua, tidak (pembeli tidak berhak khipt- Karena tidak

ditemukan adanya kerugian.

Cabang' Apabila kita berpegangan bahwa khiyar tashriyah

ifu masanya diperpanjang sampai tiga hari, maka apakah

memulainya sejak masa akad jual beli berlangsung atau sejak

perpisahan meninggalkan majlis akad? Dalam menjawab masalah

ini, terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i seperti

dalam soal khiyar qnrat

Inilah pendapat Ar-Raf i &, keluamya pendapat ini

dikarenakan dia mengikuti Asy-Syaikh Abu Muhammad dan

penulis At-Tatimmah. Menunrt pendapat yang lebih shahih dan

kedua pendapat tentang khipr syarat diakalangan madzhab kami

adalah, bahwa khiyardlmulai sejak akad jual beli berlangsung.

Al Jauri dalam masalah memulai waktu khiWr tashiyah ini

berkata: Pendapat yang lebih shahih menurut ulama madzhab

kami adalah, bahwa awal waktu tiga hari dimulai sejak perpisahan

meninggalkan majlis akad. Dia berargumentasi: Karena perpisahan

itu memberikan keabsahan kepadanya untuk segera melakukan

pemerahan susu dan lain sebagainya, sedangkan sebelum

perpisahan dan meninggalkan majlis akad, dia dilarang untuk

melakukan tindakan apapun. l{hi5nr majlis berlaku bagi mereka

berdua. Apabila mereka berdua (penjual dan pembeli) telah
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berpisah, maka hak khi5nrpenjual telah hilang, dimana khiyartiga

hari mulai berlaku bagi pembeli.

Dalam Al Mujarnd min Taliq Abi Hamid disebutkan,

bahwa permulaan tiga hari masa khitnr, menurut madzhab Al

Marwazi, adalah perpisahan (meninggalkan majlis akad), sedang

menurut ma&hab hnu Abi Hurairah, di sini ada dua pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Cabang' J:l<a khigr tiga hari disyaratkan bagi penjual

dalam herruan mushatmt (hetruan yang tidak dipemh susunla

selama beberapa hari sampai susunln ifu mengendap [mengumpul]

di kantong susunya). Al Jauri berkata' Tidak boleh, karena khig,
tiga hari tersebut mencegah pembeli untuk melakukan pemerahan

susu dan seluruh tindakan lainnya.

Meninggalkan pemerahan susu dan tindakan yang lain yang

berhubungan dengan kambing akan mendatangkan akibat yaihr

menyakiti kambing. Demikian Al Jauri menlampaikan

argumennla. Aku telah mengetahui argumen tersebut dalam

kitabn5n. Ibnu Ar-Rifah telah mengutipn5ra, dimarn dia tidak

memberi komentar apapun tentang argumen tersebut.

Kamu mungkin bertanya: Mengapa tidak boleh memerah

susu tersebut, padahal melakukan tindakan apapun diperbolehkan

bagi orang yang masih memiliki hak kepemilikan? Apabila

dihukumi bahwa kepemilikan kambing ihr masih ada pada penjual,

maka dia boleh memerahn5ra. Jika fidak, maka pernbeli boleh

memerahnya. Dengan cara demikian, maka findakan yang

menyakiti kambing itu tidak terjadi. Menurut pendapat kami:

Memang benar, hal yang menpkiti kambing itu tidak teriadi, akan

tetapi hal itu dapat mendatangkan perkara yang dilarang, bahwa
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kepemilikan itu tetap ada pada penjual selama masa khiyar

berlangsung. karena susu yang baru keluar mengikuti

kepemilikannya. sekalipun akad telah sempuma, ini menurut

pendapat yang lebih shahih di kalangan ulama madzhab kami-

Sedangkan susu yang ditemukan ketika akad berlangsung, menjadi

milik pembeli, karena susu itu termasuk dalam akad jual beli,

dimana percampuran (antara susu yang ada saat jual beli dan

setelahnya) nya adalah hal yang dimaklumi.

Jika khiyar trga hari itu disyaratkan pada penjual dan

dihukumi bahwa kepemilikan susu yang baru keluar tetap menjadi

milik penjual, maka tenfunya percampuran yang dikawatirkan ini

terjadi, sehingga mendatangkan batalnya jual beli-

Berbeda dengan khiyar mailis. Karena masa khiyar mailis

pada umumnya relatif singkat. Di samping itu, pendapat yang

menyatakan bahwa kepemilikan obyek jual beli tetap ada pada

penjual selama berlangsungnya khryar majlis itu lemah- Berbeda

dengan khiyar sSnrat, apabila khiyar s5mnt itu hanya

diperuntukkan bagi penjual.

Menurut satu pendapat: Bahwa argumen yang disampaikan

oleh Al Jauri ifu, merupakan pendapat yang shahih dari ulama

madzhab Asy-Syafi'i. Tindakan yang berhubungan langsung

dengan obyek jual beli atau paling tidak, dengan bagian yang tak

terpisahkan dari obyek jual beli; Apabila kita menghukumi bahwa

kepemilikan obyek jual beli itu tetap ada pada penjual, maka hal

itu menjadi tercegah. Sekalipun andai kata dia melakukan tindakan

terkait obyek jual beli itu dianggap legal, sebagaimana pendapat

yang telah disebutkan oleh sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i

dalam sebagian tindakan terkait obyek jual beli.
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Sedangkan terkait dengan kehalalan melakukan tindakan

terkait obyek jual beli, mereka tidak pemah menyebutkannya.

Apabila larangan melakukan tindakan terkait obyek jual beli itu
tetap berlaku, tentunya argumen yang telah disampaikan oleh Al

Jauri menjadi terbukti, sebab melakukan tindakan terkait obyek

jual beli misalnya dengan melakukan pemerahan susu, adalah

tindakan yang berhubungan langsung dengan obyek jual beli.

Apabila kita menyatakan hamm melakukan tindakan tersebut,

maka hal itu dapat mendatangkan akibat yaitu menyakiti kambing,

seperti argumen yang telah disampaikan oleh Al Jauri. Wallahu

a'lam.

Cabangr Jil<a khi5nrtiga hari itu disyaratkan hanya berlaku

bagi pembeli. hnu Ar-Rif'ah berkata: Pendapat yang lebih

mendekati qitas adalah, permulaan tiga hari untrk melakukan

tindakan pemerahan susu itu dimulai sejak habisnya masa khitnr
sgantyxrg diperuntukkan bagi pembeli. Apabila kita mengatakan

ketika tidak adanya kh\ar qarat, maka permulaan tiga hari ifu
dimulai sejak habisnya masa khiSnr mailis. Untuk mengantisipasi

terjadinya pengumpulan dua hal yrang snra jenis, satna seperti

batas akhir waktu khiyar trga hari tersebut. Menurut liami:

Permulaan khiyar syaraf itu dimulai seiak terjadinya perpisahan.

Menurutku (As-Subki): Pemyataan lbnu Ar-Rif'ah ini sangat

jauh dari kebenaran. Karena bshr$nh itu hanya bisa dibuktikan

kebenarannya pada tiga hari pertiama. Penetapan tiga hari

berikutnya tidak memiliki alasan apapun. Lebih tepatrya untuk

menanggapi pendapat ini, kami katakan: Bahwa sgrarat kh$arbaE
pernbeli itu tidak perlu sama sekali, karena khi5nrbagi pembeli ihr

merupakan hal yang berlaku berdasarkan stnral sehingga sSrarat
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khiyar itu sama seperti jika disyaratl<an khiyar mailis, karena syarat

khiyar itu adalah sesuatu yang tidak memiliki faedah. Wallahu

a'lam.

Apabila pemyataan Ibnu Ar-Rif'ah itu benar, maka masalah

ini termasuk sejumlah yang di dalamnya mengandung penetapan

khiyar majlis. Tidak mengandung penetapan khiyar syarat yang

hanya bagi penjualsaja dan tidak pula bagi pembeli saja.

Adapun syarat khigr bagi keduanya, ada kemungkinan

juga tidak diperbolehkan, dengan mempertimbangkan pendapat

yang telah disampaikan oleh Al Jauri dan pendapat yang telah aku

(As-Subki) sampaikan. Dimana ada kemungkinan juga syarat

khgnr itu diperbolehkan, namun tidak menghalangi tindakan

memerah susu, karena pada dasamya, akad jual beli itu tetap

berlangsung. Berawal dari ketentuan itulah, mereka berdua tetap

memiliki khiyar syarat.

Dalam deskripsi yang telah disebutkan oleh Al Jauri, masih

perlu dikaji kembali, khususnya dalam masalah; apabila khiyarbagi
pembeli ihr berlaku berdasarkan sJnra' karena mempertimbangkan

unsur tashriyah. Apabila kita membenarkan penentuan syarat

khisaritu bersamaan dengan adanya tashiyah bagi penjual, lantas

apakah khiWr itu berlaku bagi penjual dan pembeli berdasarkan

kedua perkara ini (berdasarkan syara' dan syarat), seperti

berlakunya khiyar dengan syarat, sehingga kepemilikannya

tersebut tidak memiliki kepastian hukum saat berlakunya khiyar

bagi mereka berdua, ataukah tidak? Khiyar tidak berlaku bagi

mereka berdua, karena faktor pemberlakuan khiyar itu berbeda.

Itulah kesimpulan yang nampak dari pemyataan tersebut. Walkhu

a'lam.
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Cabang, Apabila seseorang membelinya dalam kondisi

musharmt (hev.ran yang tidak diperah susunlp selama beberapa

hari sampai susunya itu mengendap lmengumpu[ di kantong

susunya), dimana dia tidak pemah mengetahui kondisi hewan

tersebut, hingga susunya mencapai ambang batas yang

menunjukkan adan5ra unsur bshrigh, dimana hal ifu telah menjadi

adat akibat perubahan tempat penggernbalaan, maka dalam

jawaban masalah tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i:

Perhnp:Pembeli berhak l<higrkareraada ursur kdlis'

KduaTidak. Karena tidak ada kerugian apapun' Al Qadhi

Abu Ath-Tha5ryib berkata: Jawaban pertama adalah pendapat

yang lebih shahihdi kalangan ulama madzhab kami.

Menurutku (As-Subki): tni berdasarkan pendapatrya yang

men5ratakan bahwa khisar bshrigh iu adalah l<hi|ar sebab

adanya cacat. Mereka menyamakan kedua pendapat ini dengan

dua pendapat ulama madzhab Asr$nfi'i dalam kasus; apabila

cacat grang terdahulu tidak pemah diketahui kecuali setelah cacat

itu hilang dan juga dengan kedua pendapat Asgr-syafi'i (Qaulaantt

dalam kasus; apabila budak perempuan yang berada di bawah

suami seomng budak laki-laki dimerdekakan, dimana budak laki-

laki ihr tidak pernah mengetahui kernerdekaan budak perempuan

tersebut hingga suami ifu merdeka.

Di dalam Taliq Salim dari Abu Hamid, Asy-Syaikh Abu

Hamid berkata: Adapun kedua pendapat Asy-Syaf i yang berbeda

itu, sesuai dengan komentar yang telah dia sampaikan. Demikian

iuga masalah cacat tersebut. Adapun masalah ini, aku tidak

mengetahui alasan penetapan khipr tersebut, karena penyusutan

susu tersebut bukanlah cacat 5ang terkandung dalam obyek inti

l--
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jual beli, tetapi khtyar itu ditetapkan karena pengumpulan susu

tersebut, dimana pengumpulan susu itu tetap terus berlangsung

pada obyek inti jual beli tersebut.

Menurutku (As-Subki): Perkara yang sebenamya tidaklah

demikian. Bahkan penetapan khipr itu memiliki alasan yang jelas,

karena perkara-perkara yang baru datang ini berlawanan dengan

watak aslinya, yang tidak diyakini akan terus berlangsung

demikian.

Berbeda dengan susu yang telah menjadi adat yang

dihasilkan secara alami. Di antara perkara yang dapat dipastikan

adalah, bahwa pembahasan dalam cabang masalah ini; apabila kita

menetapkan bolehnya pengembalian, itu termasuk dalam kategori

cacat.

Adapun orang yang menetapkan khiyar tersebut

berdasarkan syaral dimana unsur tashiyah itu dapat dibuktikan

kebenarannya dalam jangka wakhr tiga hari, tidak samar lagi

bahwa pembeli boleh mengembalikan obyek jual beli tersebut.

Al Jurjani men!^rsun kedua jawaban yang berbeda ini

berdasarkan pertanyaan; Apakah khiyar tashninh itu adalah khiyar

karena pembahan obyek jual beli (I{hi$ atau khigr karena adanya

cacat?

Apabila kita meletakkannya sebagai khAar karena

perubahan obyek jual beli, maka khiyartersebut tidak diberlakukan

dalam masalah ini, karena penjual tidak pemah menyalahi janji.

Apabila kita meletakkannya sebagai khiyar sebab adanya

cacat, maka jawabannya seharusnya dibangun berdasarkan asal

masalah; apabila seseorang membeli barang dimana pada barang

itu ditemukan adanya cacat, dia tidak pemah mengetahui cacat ihr
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kecuali setelah cacat ifu hilang, lantas apakah khiyar berlaku bagi

pembeli?

Asy-Syirazi *s berkata: Apabila pembeli memilih

mengembalikan musharraf (hewan yang tidak diperah
susunya selama beberapa hari sampai susunya itu
mengendap [mengumpul] di kantong susunya), maka dia
harus mengembalikan berikut pengganti susu yang telah
diambilnya.

Riwayat mengenai pengganti susu tersebut

beragam. Abu Hurairah meriwayatkan, f b bu, 'Satu

sha' kurma', dan Ibnu Umar meriwayatkan, :P fi h
't-fr W '[Jkuran yang satna atau dua kali lipat dari

susunya berupa gandum.'

Ulama madzhab kami berbeda pendapat
mengenai pengganti susu musharrat. Abu Al Abbas

Ibnu Suraij berkata: pembeli harus mengembalikan
pengganti susu hewan musharraf di setiap negeri
berupa makanan pokok yang ulnum dikonsumsi- Dan
dia menafsirkan hadits Abu Hurairah bagi orang yang

makanan pokok di negerinya berupa kurma, dan hadits

Ibnu Umar bagi orzrng yang makanan pokok di
negerinya berupa gandum.

Sebagaimana Nabi telah bersabda dalam soal

zakat fitrah, l..2& 'u bta lt F 'u Gr:e 'Satu sha' lrurma

atau safu sha' gandum merah." Maksud kurma di sifu
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adalah bagr oramg yang makanan pokoknya berupa
kurma, dan gandum merah bagi orang lrang makanan
pokoknya berupa gandum merah.

Abu Ishaq berkata: Yang wajib adalah satu s/ra'
kurma. Hal ini sesuai dengan redaksi hadits Abu
Hurairah- Hadits Ibnu Umar ditafsirkan demikian,
apabila ukuran yang stuna sebagai pengganti susu

musharrat, yang berupa gandum ifu harganya lebih
tinggr daripada safu sha' kurma, sehingga dia
memberikan kelebihannlra secara sukarela.

Penjelasan:

Riwapt Abu Hurairah dan hnu Umar, telah dikemukakan

penjelasannya terdahulu. Sedang jalur periwayatan yang menuju

hnu Umar, sanadnya tidak la,rat.

Hukum: Seorang pembeli her,r,ran mushanat, adakalanya

memilih menahann5n, dan adakalanln memilih mengembalikan

henran mushatm t tersebut.

Apabila dia memilih mengembalikan hetu,ran musharrat

tersebut, maka adakalanp sebelum dilakukan pememhan susu dan

adakalanya setelahnya. Apabila setelahnya, maka adakalanya

mengembalikan hewan musharmt serta susu itu masih ada, dan

adakalan5ra setelah susu itu habis. Inilah keempat kondisi dimana

Asy-Syirazi tidak mengomentari dua kondisi yang disebutkan

pertama, karena persoalan kedua kondisi tersebut mudah

dipahami. Asy-Syirazi hanya menyebutkan dua kondisi yang

disebutkan terakhir, dimana salah sahrnya dimuat dalam penggalan
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pasal ini, sedangkan kondisi yang lainnya dimuat dalam penggalan

yang akan disampaikan dalam pemyataannya, Insya Allah-

Kami hendak menyebutkan tiga kondisi tersebut, dimana

kami lebih dahulu akan membahas sejumlah kasus yang telah

dirinci oleh Asy-Syirazi, yaitu masalah apabila pembeli hendak

mengembalikan hewan musharrat.

Deskripsi masalahnya adalah: Jika pengembalian hewan

musharrat itu setelah dilakukan pemerahan, dimana susu itu telah

rusak. Ulama madzhab kami sepakat menghukumi bolehnya

pengembalian hewan musharrat dan mengembalikan pengganti

susu musharraf. Kasus pengembalian hewan musharratitu tidak di-

takhrij berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam

pemisahan akad, karena rusaknya sebagian obyek jual beli, 5raifu

susu hetruan mushanaf tersebut. Hal ini karena mengikuti sejumlah

hadits yang menjelaskan tentang bab ini.

Hanya saja menurut pendapatku (As-Subki), susu musharat

itu tidak dapat ditukar dengan porsi dari harga pembelian barang

tersebut. Penjelasan mengenai pengutipan pendapat ini akan

disampaikan dalam pembahasan kondisi ketiga-

Sepengetahuanku, tidak ada seomngpun yang

menyampaikan khilafulama terkait bolehnya pengembalian hewan

mushanattersebut, kecuali Ibnu Abi Ad-Dam. Karena dia berkata:

Dalam masalah mengembalikan hewan musharrat ini, ada

pendapat lain yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain,

yaitu bahwa apabila pembeli telah memerah susu mushanat

tersebut, lalu susu itu msak, maka dia tercegah mengembalikan

kambing yang musharrat tersebut, dengan di-qiya*kan pada

pengembalian nilai seorang budak, setelah ada bagian lain yrang
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rusak. Namun pendapat ini sama sekali tidak benar dengan adanSn

hadits tersebut.

Menurutku (As-Subki): Pendapat ini, sepengetahuanku tidak
pemah dimuat dalam An-Nhayah. Mungkin pendapat ini serupa

dengan pendapat yang akan kami sebutkan dalam pembahasan

kondisi yang ketiga, yaifu apabila pembeli mengembalikan her,van

karena adanya cacat selain tashriyah. Al Imam Haramain telah

menyampaikan pendapat tersebut dalam An-Mhayah. sedangkan

dalam masalah ini (masalah apabila pembeli hendak

mengembalikan her,rran mushanatl, dia tidak pemah

menlrampaikan pendapat tersebut-

Kemudian ulama madzhab kami berbeda pendapat

mengenai pengganti suslJ musharraf yang digabungkan ke dalam

mushanat, maksudnya adalah, mengembalikan jenis dan kadar

pengganti susu musharrat, karena keragaman hadits yang

menyebutkan hal tersebut.

Adapun jenis pengganti susu musharmt, maksudnya adalah,

jenis pengganti yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi, dalam hal
jenis pengganti susu musharrat lri, dimana Asy-Syirazi telah

menyampaikan dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i
(Wajahaani.

Pendapat pertama dari kedua pendapat itu, Asy-Syaikh Abu

Hamid menisbatkannya ke dalam masalah yang menjadi catatan

Salim, Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib kepada hnu Sumij,

sebagaimana Asy-Syirazi & telah menisbatkannya. Menurutnya:

Pengganti susu musharral yang wajib di setiap negeri adalah,

makanan pokok yang paling umum dikonsumsi. Al Mawardi

menisbatkannya kepada Abi Sa'id Al Isthakhri. Dimana Ar-Ruyani

menisbatkannya kepada mereka berdua.
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Asy-Syasyi dalam At Hityah berkata: Pendapat tersebut

adalah qiyas. Al Mahamili dan Asy-syaikh Abu Hamid dalam Ta'liq

Al Bandaniji darinya menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Abi

Hurairah, dimana ini merupakan pendapat yang gharib (tidak

masyhur).

Al Jauri, ketika membahas masalah budak perempuan, dia

menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Salamah. AlJauri berkata:

hnu Suraij dan hnu Salamah menetapkan pembeli boleh

mengembalikan hetr.ran mushanatdengan disertai satu sha'berupa

makanan pokok yang lebih mendekati makanan pokok suatu

negeri.

Apabila kesemua pemyataan yang diriwayatkan ini benar,

maka totalnya ada empat yang menyatakan pendapat ini.

Kesimpulan yang nampak dari pemyataan para pengutip itu

adalah tidak boleh. Dimana menurut pendapat ini, pengembalian

pengganti susu musharral bempa kurma, jika bukan makanan

pokok yang paling umum dikonsumsi, atau hukumnya

sebagaimana jika seseorang beralih ke kurma dari makanan pokok

yang waiib dalam zakat fitrah-

Di dalam pengganti susu mushanal ini terjadi perbedaan

pendapat. Al Jauri meletakkan posisi perbedaan pendapat itu

dalam masalah; apabila harganya telah diketahui, dia

menyampaikan dua pendapat Asy-Syafi'i (Qaulaanl dalam

masalah pengganti susu mushanatiri'

Pertama: Makanan pokok suafu negeri yang paling umum

dikonsumsi menjadi bahan pertimbangan'

Kedua, Pengganti susu musharrat lidak boleh kecuali

berupa kurma.
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Penulis At-Tatimmah berkata: Pendapat madzhab di
kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah, tidak adanya khilaf
ulama. Jika seseorang mengembalikan pengganti susu musharrat
berupa kurma, hukumnya diperbolehkan dan jika seseorang

mengembalikan makanan lain pengganti kurma, seperti gandum

putih dan gandum merah fielar), dalam masalah ini ada dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (wajhaani).

Pertama, pembeli wajib mengembalikan pengganti setara

harga susu dan penjual tidak wajib menerima selain pengganti

setara harga susu tersebut.

Kdua, pembeli boleh mengembalikan penggantinya

sebanyak satu srla'berupa makanan pokoknya.

Kedua kelompok pengganti susu musharnt ini
bertentangan dengan kesimpulan yang nampak dari pernyataan

mutlak para ulama yang disebutkan pertama. Pemyataan Ar-Rafi'i
sesuai dengan pemyataan penulis AtTatimmah, karena deslaipsi
pem5rataannya menyatakan bahwa pembeli mengembalikan
pengganti susu hewan mushatmt berupa kurma. Kemudian dia
menyampaikan perbedaan pendapat dalam hal menentukan kurma
sebagai pengganti susu mushatnt dan juga menggantikannya

dengan makanan yang lain.

Yang dimaksud tidak boleh di sini adalah penjual tidak
boleh dipaksa agar menerimanya. Adapun saat pengganti susu

musharnt diberikan atas dasar suka sama suka, maka hukumnya
Ins5m Allah Ta'ala akan disampaikan.

Apabila kamu menggabungkan pendapat yang telah
disampaikan oleh Al Jauri dan penulis At-Tatimmah berikut
funfutan pernyataan mayoritas ulama, maka dalam pengembalian
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makanan pokok yang lebih umum dikonsumsi di suatu negeri,

kamu memiliki tiga kesimpulan pendapat yang berbeda'

Perhama: Mengembalikan makanan pokok yang lebih

umum dikonsumsi di suatu negeri adalah hal yang wajib'

Kedua, Mengembalikan makanan pokok yang lebih umum

dikonsumsi di suafu negeri adalah hal yang boleh. Yaitu tunfutan

yang dikehendaki pemyataan Ar-Rafi'i dan penulis At-Tahdzib.

Ketiga: Dilakukan pemilahan antara apakah kurma itu

ditemukan, sehingga tidak boleh mengembalikan pengganti susu

mushanat selain kurma, atau tidak ditemukan, maka boleh

mengembalikan pengganti susu musharmt selain kurma. Jika

demikian adanya, maka ifulah pengganti susu musiarnt yang

waiib.

Ada kemungkinan, ketiga pendapat ini adalah tiga

pendapat yang ditegaskan dari sejumlah pendapat yang berbeda.

Dimana juga ada kemungkinan, bahwa ketiga pendapat ini adalah

perbedaan pendapat dalam menegaskan sebuah pendapat'

Adapun pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ulama

madzhab kami seperti hnu Suraij dan iuga dari Asy-syafi'i,

sebagaimana tunhrtan pemyataan Al Jauri yang secara mutlak

menyebutkan dua pendapat Asy-Syafi' i tersebut'

Secaraglobal,kamubolehberpegangpadapemyataanAl
Jauri, yang secara mutlak menyatakan kedua pendapat yang

berbeda itu, dalam menyampaikan khilaf ulama yang terjadi

berdasarkan ketiga pendapat ini, namun seluruh pendapat ini

lernah. Pendapat shahih ulama madzhab kami adalah yang

menyatakan sebaliknya, seperti keterangan yang akan

disampaik an, InsYa Allah.
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Para ulama telah meriwayatkan dari hnu Suraij, bahwa dia

meletakkkan perbedaan redaksi hadits tersebut pada pengganti

susu musharrat berupa makanan pokok yang lebih umum

dikonsumsi di suatu negeri-

Nabi $ menyatnpaikan redaksi pengganti susu musharrat

itu secara beragam, sebab beliau bersabda: **uJ\ f bc 6ta
'Safu sha' kurma di Madinah," karena yang makanan pokok lebih

umum dikonsumsi di Madinah adalah kurma. Sedangkan gandum

di Madinah adalah makanan langka.

Nabi bersaffia: ?t;;, i etit :y tb1c "Satu sha' mal<anan

bukan gandum," jikalau makanan pokok lrang lebih urnurn

dikonsumsi adalah jelai, jagung atau beras.

Nabi bersabda, tt";i t4tl ',9 " (lkuran JDng sama dengan

susu musharrat berup gandunf maksudnya adalah, safu srla]
karena umumnya satu srla'ifu setara dengan susu yang tersimpan

dalam kantong susu. Yang dimaksud setara dengan susu itu adalah

susu dimana gandum tersebut adalah makanan pokok 5ang lebih

urnurn dikonsumsi di negeriqn.

Selain ketiga pendapat ini kecuali pendapat lnng
menenhrkan pengganti ssu musharmf harus berupa kurma, Snng
telah disebutkan oleh Asy-Syirazi &, ada pendapat keempat. Yaifu

pembeli boleh mengembalikan pengganti susu musharralsebanyak

satu srla' bempa makanan apapun yang dikehendaki dan dapat

dipakai zakat fihah, seperti kurma, gandum, jelai, atau anggur.

Pengembalian pengganti susu musharmt sebanpk safu sha'
berupa makanan itu, sifatnya bebas memilih. Al Mawardi telah

meriwagntkannya dari hnu Abi Hurairah. Telah dikernukakan
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riwayat pendapat yang pertama, yang telah diriwayatkan oleh Al

Mahamili dari hnu Abi Hurairah. Wallahu a'lam.

Al Mawardi, setelah menyampaikan pendapat ini, berkata:

Sabda Nabi, tt"fi t4* ;jb " Duu kali lipat ukuran tnng setara

dengan susu musharrat berupa gandum," pada umumnya' kadar

susu ifu jumlahnya setara safu sha', sebab umumnya dalam

kambing domba sekali perahan ifu setara dengan setengah srSa'.

Maksudnya kebimbangan yang terjadi dalam riwayat mengenai

jumlah pengganti susu musharrat itu bergantung pada

pembagiannya menjadi beragam ienis; setara dengan susunya jika

susunya banyak dan setara dengan kadar susunya jika hewannya

besar kira-kira sahr sha', atau dua kali lipat ukuran yang setara

dengan susunya, apabila susunya sedikit. Itulah yang umum terjadi

pada sejumlah kambing di sejumlah negeri mereka.

Di antara ulama yang berpedoman pada pendapat ini

adalah Abu Bakar Ahmad bin Isma'il Al Isma'ili. Karena dia dalam

kitabnya 5ang berjudul At Musbkhmj Alaa shahih Al Bukhari,

berkata: Dalam sabda Nabi: ?V& | f :Y 7W " Satu sha' kutma

bukan gandum," tersimpan dalil yang menegaskan bahwa makna

implisit dari kata ihrlah llang dimaksud, bukan menyingkat

perkataan, sebab kurma adalah nama jenis makanan yang

terkenal.

Sabda Nabi:'rl'F "Samraa'a" (gandum), iika jenis

makanan kurma itu yang dimaksud, maka sabda Nabi: ''l';e I
(bukan gandum) tidak memiliki makna apapun. Jadi, terbukti

bahwa makna kata tersebut adalah kurma, dimana makanan

pengganti kurma tidak disebut dengan " samma'."
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Menurutku (As-Subki): Belum tentu demikian. Huruf "Laa"
ildak berfaedah menenfukan jenis tertentu dalam mengeluarkan
hal ihr dari jenisnya, tetapi "Laa" di sini adalah huruf Athaf (l<ata

penghubung) seperti huruf "laa" dalam ucapanmu: "Telah datang
kepadaku seorang lelaki bukan seorang perempuan." Dimana
faedah "Laa" dalam hadits tersebut adalah menafikan dugaan
bahwa satnraa' (gandum) dianggap mencukupi sebagai pengganti
susu musharat

Keempat pendapat yang berbeda ini memiliki keterkaitan
dalam hal; bahwa kurma bukanlah makanan yang ditenhrkan,
tetapi selain kurma dapat menggantikan posisinya.

Mereka yang berpendapat selain kurma dapat
menggantikan posisinya, membatasi selain kurma ifu hanya pada
jenis-jenis makanan pokok, seperti makanan pokok yang dipakai
zakat fikah.

Jushrr perbedaan pendapat dalam kasus jenis pengganti
susu mushanal ini adalah, terletak pada masalah boleh memilih
atau dalam mempertimbangkan makanan pokok yang lebih umum
dikonsumsi di suatu negeri. Inilah pendapat yang shahih
berdasarkan argumen tidak adanya kurma.

Al Imam Haramain berkata: Akan tetapi dalam masalah
jenis pengganti susu musharmt ini, kami tidak sampai melebar
hingga susu kental (keju). Berbeda dengan makanan pokok yang
dipakai zakat fitrah, sesuai dengan hadits tersebut.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain
ini, tidak ada bedanya dengan pendapat yang telah dikemukakan
dari Al Mawardi dalam menukilpemyataan bebas memilih.
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Pemayataan Asy-Syirazi: "selain kurma, yang dapat

menggantikan posisi kurma itu hanya berlaku dalam jenis-jenis

makanan pokok yang dipakai zakat fitrah," sekalipun jawaban

yang dikutip dalam pemyataan Al Isthakhri bersifat mutlak.

selain keempat pendapat yang berbeda berdasarkan

pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa kurma itu bukanlah

jenis makanan pokok yang ditentukan sebagai pengganti susu

musharrat, ada pendapat kelima dari pendapat yang diceritakan

dari Asy-syaikh Abu Muhammad. Namun dalam penjelasan dari

Asy-Syaikh Abu Muhammad itu terjadi khilafvlama'

(Putranya yaifu Al Imam Haramain berkata) dan dia orang

yang paling mengetahui penjelasan yang dikehendaki dengan

pendapatnya: Guruku telah menyebutkan metode yang tidak

terkenal, serta melebihi pendapat yang telah disebutkan oleh

ulama madzhab kami dalam sejumlah metode mereka, karena dia

berkata: Di antara ulama madzhab kami, ada yang berpendapat:

Ketentuan pengganti sust musharmlini berlaku sesuai dengan dalil

qiyasdalam sejumlah barang tanggungan. Jadi, apabila barangnya

masih tetap utuh dan tidak mengalami perubahan, maka penjual

harus mengembalikan susu tersebut dan dia tidak wajib

mengembalikan pengganti selain susu musharrat. Namun apabila

susu musharnl itu telah mengalami perubahan, maka dia wajib

mengembalikan pengganti susu musharrat yang sama (sejenis),

karena susu ittt termasuk makanan yang memiliki kesamaan ienis'

Apabila jenis yang sama tidak ditemukan, maka dikembalikan pada

harganya. Penulis At-Taqnb telah memberikan isyarat pendapat

ini, namun dia tidak pemah menyatakan secara tegas dan lugas-

Menurutku (As-subki): Ini adalah kesalahan yang fatal, yang

juga meninggalkan ma&hab Asy-Syafi'i *8, bahkan menyimpang
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jauh dari landasan madzhab Asy-Syafi'i. Madzhab Asy-Syafi'i
dalam masalah musharatadalah, membatalkan pendapat tersebut.

Tidak ada yang tersisa kecuali soal khiya4 apabila kita
berpegang pada hadits tersebut dalam soal khiyar ini, maka
jawaban dari pihak yang berlawanan mudah dipahami yaitu
dengan meletakkan hadits tersebut sesuai dengan synrat
kelangkaan barang sejenis, serta menguatkan syarat tersebut
dengan unsur Tahfiil [idak memerah susu agar susu itu
mengumpul di dalam kantong susu).

Maka, jika demikian adanya, pendapat tersebut tertolak,
serta tidak termasuk dari pendapat madzhab Asy-Syafi'i, juga tidak
kembali menjadi rujukan madzhab Asy-Syafi'i. Inilah pemyataan
yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain, dimana dia adalah
orang yang paling mengerti penjelasan yang dikehendaki oleh
orang hranya. Sedang dalam masalah, bahwa pemyataan ini
lemah, adalah seperti keterangan yang telah disebutkan Al Imam
Haramain. Ini dikarenakan pendapat tersebut berlawanan dengan
hadits dan madzhab AsySyafi'i.

Dapat dipastikan, bahwa kurma bukanlah jenis pengganti
susru musharralyang wajib satna sekali. Di saat susu ifu mengalami
kerusakan, maka pengganti svsu musharraf yang wajib adalah
mengembalikan makanan lnng sama (sejenis). Ar-Rafi'i *$
memulai pemyataannya dengan menyatakan bahwa pembeli harus
mengembalikan kurma, kemudian baru dia segera meletakkan apa
yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad *S,
bahwa jenis makanan yang lain dapat menggantikan posisi kurma,
bahkan seandainya pembeli beralih ke susu yang sama (sejenis)

atau ke harga qrsu tersebut, di saat susu yang sama ifu langka,
maka penjual boleh dipaksa agar menerima pengembalian
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tersebut, karena mempertimbangkan seluruh jenis'barang yang

dirusak.

Dalam pemyataan Ar-Rafi'i ini, tersimpan interpretasi

pemyataan Asy-syaikh Abu Muhammad *8. Pemyataan yang telah

disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad, "Pembeli harus

mengembalikan pengganti susu musharrat benrpa kurma, jika dia

menghendaki," dimana pengembalian pengganti susu musharrat

berupa kurma itu bukanlah halyang wajib baginya.

Pemyataan Asy-Syaikh Abu Muhammad itu relevan dengan

keterangan yang akan disampaikan dalam pembahasan dan dalam

Pasal ini, yaihr penjual boleh dipaksa -menurut satu pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i- agar menerima pengembalian susti

hewan musharrattersebut, jika masih tetap utuh-

hnu Ar-Rif'ah lebih cenderung memegangi interpretasi ini.

Dia berkata: Pemyataan Asy-Syaikh Abu Muhammad **S dalam

As-Silsilah relevan dengan interpretasi ini. Namun interpretasi ini

tertolak oleh kesimpulan pendapat yang diriwayatkan oleh Al

Imam Haramain dari Asy-Syaikh Abu Muhammad.

Perkataan Asy-Syaikh Abu Muhammad: "Bahwa ketenfuan

pengganti svsu musharal ini berlaku sesuai dengan dahl qiyas

tentang beragam jenis barang tanggungan." Juga demikian, karena

pendapat ulama madzhab kami yang akan disampaikan dalam

pemyataan Asy-Syirazi & hanya diberlakukan dalam kondisi, tetap

utuhnya susu hewan musharral tersebut.

Al Imam Haramain -sekalipun pemyataannya bersumber

dari Asy-Syaikh Abu Muhammad juga seputar kondisi tetap

ufuhnya susu hewan musharral tersebut- tetapi perkataan Asy
syaikh Abu Muhammad: "Bahwa pengganti susu mushanat itv
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sesuai dengan dalil qirys tentang beragam jenis barang

tanggungan," itu benar.

Demikian juga pemyataan Ar-Rafi'i mengenai pengganti

susu mushanal berupa kurma: Hanya berlaku dalam kondisi susu

mengalami kerusakan.

Apabila pemyataan Asy-Syaikh Abu Muhammad diletakkan

sesuai dengan interpertasi ini, yaitu dengan mengembalikan

pengganti susu musharral setelah kurma, dimana sesungguhnya

pengganti susu musharrat yang wajib, aslinya adalah kurma.

Pembeli boleh beralih dari kurma ke susu yang sama (sejenis), lalu

wajib mengembalikan pengganti susu musharral setelahnya, maka

ketenfuan jenis pengganti susu mushanat ih-r tidak sesuai dengan

dalil qiyastentang beragam jenis barang tanggungan. Sebagaimana

tuntutan yang dikehendaki pemyataan Al Imam Haramain yang

bersumber dari Asy-Syaikh Abu Muhammad.

Namun pendapat ini adalah pendapat lain yang berbeda

dengan pendapat yang telah disebutkan oleh ulama madzhab kami

dalam dua kondisi pengembalian pengganti susu musharraf, yaitu

kondisi rusaknya susu dan kondisi masih tetap ufuhn5a susu

tersebut.

Berbeda dengan pemyataan yang telah disampaikan oleh

hnu Ar-Rif'ah, yaitu bahwa pemyataan Asy-Syaikh Abu

Muhammad itu tidak keluar dari pemyataan ulama madzhab kami,

apabila maksud yang dikehendaki pemyataan AsySyaikh Abu

Muhammad itu adalah, kesimpulan yang nampak dari redaksi yang

telah dikutip oleh Al Imam Haramain. Maka di balik maksud ihr

tersimpan kontradiktif dengan pendapat yang dikutip oleh Ar-

Rafi'i. Dimana kesimpulan redaksi yang dikutip oleh Al Imam
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Haramain itu posisinya sangat berlawanan dengan hadits dan

madzhab Asy-Syafi'i.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Akan tetapi pengganti susu

musharrat ini memiliki pendapat lain yang berbeda. Karena susu

yang masih tersimpan dalam kantong susu sebelum diperah itu

kadamya amat sedikit dan tidak memiliki nilai jual, sehingga

statusnya diposisikan sebagai pelengkap susu yang tersimpan

dalam kantong susu tersebut, ini seperti kasus; apabila sebagian

harta milik penjual yang tak berharga berbaur dengan buah yang

menjadi obyek jual beli dan sejenisnya, maka hal itu tidak

menghalangi penjual melaksanakan ker,vajiban menyerahkannya

kepada pembeli.

Karena alasan itulah, Al Mawardi menyampaikan pendapat

yang memastikan, dengan menyatakan bahwa apabila seseorang

membeli ruthabah, lalu dia tidak pemah memetiknya, sampai

ruthabah itu dahannya memanjang, tambahan obyek jual beli ihr

menjadi milik pembeli, sama seperti membesamya buah.

Al Imam Haramain telah menyampaikan pendapat sempa

dari gUrunya dalam masalah; Apabila seseoftIng menjual satu sha'

susu yang masih tersimpan dalam kantong susu. Dari pendapat

tersebut, dia melihat perumpamaan yang bisa dijadikan pedoman.

Dia berkata: seakan-akan guruku lebih maju dalam memberikan

contoh kasus, dimana dia berkata: Apabila pembeli segera

memerahnya, sedangkan susu tersebut tetap sempuma susunya

(tidak mengalami penyusutan), yang tidak nampak terlihat

percampuran susu yang lain dengan susu yang dijual tersebut,

dimana penjual memiliki kadar yang sarna dengan susu yang dijual

tersebut, maka mereka berdua boleh menunfutnya, dimana hal ini

merupakan perkara yang jarang teriadi, namun tidak menufup
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kemungkinan hal ini bisa terjadi. Seperti kasus; Apabila seseorang

menjual sekali tebang dari pohon Qarzh (pohon berbatang besar

yang memiliki batang yang keras, mirip pohon kelapa).

hnu Ar-Rif'ah berkata: Berdasarkan pendapat ini, hadits

tersebut diletakkan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh

kesimpulan yang nampak dari redaksi hadits itu sendiri. Hadits

tersebut memberi kepastian hukum, bahwa pengembalian

pengganti susu musharral dilakukan setelah tiga hari, dimana susu

tersebut saat didiamkan sampai tiga hari umumnya rusak. Memang

benar, susu ihr msak bila difunggu tiga hari, akan tetapi perkara

yang samar adalah pemyataannya: Ketika memastikan kerusakan

susu ifu, yaifu dengan berubahnya rasa menjadi asam, dengan

mau.rajibkan pengembalian susu yang sama (sejenis). Padahal

hadits tersebut apabila ditafsirkan dengan mengeluarkan pengganti

susu musharrat berupa makanan pokok yang lebih urnum

dikonsumsi, menetapkan kev,rajiban pengembalian selain susu yang

sarna. Jadi, kesamaran justru terletak dalam soal kewajiban

mengembalikan susu yang sama (sejenis) ini-

Namun kewajiban mengembalikan susu yang sama ini
adalah dalll qiyas tentang penetapan kewajiban mengembalikan

susu tersebut ketika tidak ada penrbahan, ini disebabkan karena

mempertimbangkan aspek tambahan susu ifu yang diposisikan

sebagai pelengkap.

Apabila pengembalian susu yang sama itu wajib dilakukan,

lalu pengembalian itu sulit dipenuhi, maka pengganti susu

musharmtyang wajib adalah harganya.

Menurutku (As-Subki): Usaha keras dengan penjelasan yang

cukup panjang, sama sekali tidak mengandung pembelaan atas

kesimpulan yarrg nampak dari pendapat yang telah diriwayatkan
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dari Asy-Syaikh Abu Muhammad, yaitu memberlakukan pengganti

susu musrlarral sesuai dengan dalil qi5ns tentang beragam jenis

barang tanggungan. Karena apa yang telah disebutkan oleh hnu

Ar-Rif'ah i11r hanya menjelaskan kondisi pengembalian susu ketika

susu itu masih tetap utuh dan juga meletakkan hadits di atas pada

posisi pengganti susu musharral yang lebih umum dikonsumsi.

Keterangan yang disebutkan hnu Ar-Rif'ah tidak dapat diikuti,

karena dua alasan:

Pertama, pernyataan yang telah disebutkan hnu Ar-Rif'ah

itu memberi kepastian hukum, bahwa pengembalian hewan

musharmt sebelum tiga hari tidak boleh, padahal jika dia

berpedoman pada pendapat masyhur madzhab Asy-Syafi'i ini, dia

tidak akan menyampaikan pendapat tersebut.

Kedua, kesimpulan akhir keterangan yang telah disebutkan

hnu Ar-Rif'ah itu adalah, memperlihatkan pendapat yang

bersumber dari dalil qtyas yang mengharuskan pengembalian susu

tersebut.

Kami tidak pemah menyebutkan bahwa dalil q$ns tu:

terkadang memberi kepastian hukum tersebut, akan tetapi dalil

yang diikuti dalam hal pengembalian pengganti sr:rsu musharratitrt

adalah hadits tersebut, yaitu pedoman pokok madzhab Asy-syafi'i

dalam menenhrkan pengganti susu musharrat. Jadi, berpaling dari

hadits tersebut, sama artinya dengan keluar dari jalur ma&hab ini-

Pemyataan Asy-Syaikh Abu Muhammad dalam As-silsilah

berdasarkan kesimpulan yang nampak dari pemyataannya

tersebut, hanya membahas pengembalian pengganti susu

musharat dalam kondisi rusak. Karena dalam menyampaikan

pendapat ini, dia berkata: Pembeli berhak memaksa penjual agar

menerima pengganti susu musharraf yang sama (sejenis), ini jika
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pengganti susu mushaffal yang sama itu ditemukan. Jika tidak,

maka dia boleh beralih ke pengganti susu musharrat yang ditaksir
dengan mata uang dirham, ini sama seperti seluruh jenis barang
yang dirusak lainnya. Wallahu a'lam.

Kelima pendapat ini, apabila berpedoman pada kesimpulan
yang dikehendaki pemyataan Ar-Rafi'i, yaitu sebuah pendapat

yang sepakat menyatakan, bahwa kurma tidak ditentukan sebagai

pengganti susu musharat.

Sedang bila berpedoman pada makna yang diperlihatkan
oleh kesimpulan pemyataan Al Imam Haramain, keempat
pendapat yang disebutkan pertama itu menyafu dalam pendapat

tersebut, yaitu kurma tidak ditenfukan sebagai pengganti susu

musharrat.

Pendapat yang kelima ini tidak memiliki keterkaitan dengan
keempat pendapat yang lainnya. Bahkan pembeli hanya wajib
menentukan pengembalian susu tersebut; Susu yang sama
(sejenis), atau harganya, ini berdasarkan sejumlah kondisi yang

telah dia sebutkan.

Pendapat tersebut seluruhnya berlawanan dengan pendapat

kedua, yang telah disebutkan oleh Asy-Sytazi dari Abu Ishaq Al
Marwazi, karena mengikuti hadits Abu Hurairah ig.

Di antara ulama yang mengunggulkan pendapat ini adalah
Asy-Syaikh Abu Muhammad dalam As-Silsilah. Ar-Rafi'i dan An-
Nawawi. D-mana merekalah yang menyandarkan pendapat
tersebut kepada Abu Ishaq, sebagaimana Asy-Syirazi *4)

menyandarkannya adalah Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu
Ath-Thayyib, Atr Mawardi, hnu Ash-Shabbagh dan ulama yang

lain.
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Para komentator pendapat ini berbeda pendapat. Karena

Al Mawardi berkata: Apabila berpedoman pada pendapat ini, tidak

boleh beralih ke pengganti susu musharnt selain kurma- Jika

kurma sulit ditemukan, maka diberikan pengganti susu mushatmt

yang setara dengan harganya.

Dalam masalah pengganti susu mushatat yang setara

dengan harga kurma ini, terdapat dua pendapat ulama madzhab

AsyS5rafi'i:

Pertama: Standar harga kurma yang dipakai di negeri di

mana kurma ifu berada, yang letaknya paling dekat ke pembeli.

Keduar Standar harga kurma di Madinah-

Al Qadhi Abu Ath-Thagryib dan Al Baghawi meriwayatkan

dari Abu Ishaq: Bahwa apabila pembeli beralih ke pengganti susu

musharrat Sang harganya lebih tingg daripada kurma tersebut,

maka pengembalian pengganti stlsu musharmt iht hukumnya

diperbolehkan. Sedang bila pembeli beralih ke pengganti susu

musharnt yang harganya lebih rendah daripada kurma, maka

pengembalian pengganti svsu musharaf itu hukumnya tidaklah

diperbolehkan, kecuali penjual rela menerimanSa. Inilah pendapat

Al Baghawi.

Dalam pem5ataan Al Baghawi ini, tersimpan catatan bahwa

apabila pembeli beralih ke pengganti susu mushatmt yang lebih

tinggr harganya, maka pengembalian pengganti srsu musharatiht

hukumnya diperbolehkan, tanpa syarat penjual rela meneriman5ra.

Pemyataan Al Baghawi ini mernberi kepastian hukum

bahwa gandum itu lebih tinggi harganya daripada kurma.

Pem3ntaan Abu Ath-Tharyib menegaskan secara jelas bahwa

gandum terkadang harganya lebih tinggi dan terkadang lebih
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rendah daripada kurma. Seakan-akan Abu Ath-Thayryib, dalam
masalah pengganti susu musha rm t ini, lebih memperhatikan aspek
harga. Dirnana Al Baghawi, dalam masalah pengganti susu

musharmt, seakan-akan lebih memperhatikan aspek makanan
pokok. Jadi, hasilnya dari kedua jawaban yang dikutip dari Abu
Ishaq ini, terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang

berbeda..

Yang mengherankan justru Ar-Rafi'i & yang pedoman
pokoknya adalah At-Tahdzib Dia tidak pemah menyampaikan
dari Abu Ishaq pendapat yang telah disampaikan oleh Al Baghawi
dalam kasus jenis pengganti susu musharrat, dia hanya
menyampaikan dari Abu Ishaq, pendapat yang telah kami
sampaikan dari jawaban Al Mawardi, dimana dia juga tidak pemah
menlampaikan pendapat dari Al Mawardi ketika terjadi
kelangkaan jenis pengganti susu musharrat kecuali
mempertimbangkan harga kurma di Madinah.

Pernyataan Asy-Syirazi relevan dengan pern5rataan yang
telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayryib dan Al
Baghawi. Jadi, totalnya dalam masalah jenis pengganti susu

musharat yang dikernbalikan bersamaan dengan musharrat
terkumpul tujuh pendapat yang berbeda.

Kamu memiliki dua metode dalam men!rusunnya secara
berurutan.

Metode Pertama: Kamu bisa mengatakan: Dalam jenis
pengganti susu musharrafyang wajib ada tiga pendapat:

Perbma, berdasarkan dalil qirys tentang beragam jenis

barang tanggungan. Apabila berpedoman pada kesimpulan yang
tampak dari pemyataan yang telah disampaikan oteh Al Imam
Haramain.
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Kdua: Kurma.

Ketiga: Jenis makanan pokok.

Apabila kita mengatakan: Jenis pengganti susu musharat
yang wajib itu adalah kurma, maka apakah kita boleh beralih ke

pengganti srsu musharal yang harganya lebih tinggi daripada

kurma, (beralih) ke makanan pokok yang lebih umum dikonsumsi

di suafu negeri. Atau jenis pengganti susu musharnt dipilah

antara; apakah kurma ifu ditemukan, sehingga pengganti susu

musharrat ditenhrkan berupa kurma, atau tidak ditemukan, maka

apakah boleh beralih ke jenis makanan pokok yang lebih umum

dikonsumsi? Di sini ada empat pendapat yang berbeda.

Apabila kita mengatakan: Jenis pengganti susu musharnt
yang wajib itu adalah jenis makanan pokok, lantas apakah

pengganti srsu musharralditenfukan berupa makanan pokok yang

lebih umum dikonsumsi atau diberikan kebebasan memilih jenis

makanan pokok? Di sini ada dua pendapat yang berbeda.

Metode Kedua: Kamu bisa mengatakan: Jenis pengganti

susu musharral yang wajib adalah kurma, lantas apakah jenis

pengganti susu musharralyang wajib ifu ditenfukan berupa kurma?

Disini ada dua pendapat yang berbeda.

Apabila kita mengatakan: Jenis pengganti srssu musharmt

yang wajib itu ditentukan berupa kurma, maka apakah boleh

beralih ke pengganti susu musharrat yang harganya lebih tinggi

daripada kurma? Disini dua perrdapat yang berbeda.

Apabila kita mengatakan: Jenis pengganti susu musharmt

png unjib itu tidak ditentukan berupa kurma, lantas apakah jenis

makanan pokok itu dapat menggantikan posisinya, atau jenis

makanan pokok dan jenis makanan yang lain lnng dapat
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mengggantikan posisinya? Disini ada dua pendapat yang berbeda.

Pendapat kedua ini merupakan pendapat Asy-Syaikh Abu

Muhammad.

Apabila kita mengatakan: Hanya jenis makanan pokok
yang dapat menggantikan posisi kurma, lantas apakah dia bebas

memilih jenis makanan pokok atau pengganti kurma ditentukan

berupa jenis makanan pokok yang lebih umum dikonsumsi? Disini

ada dua pendapat yang berbeda.

Metode kedua ini diambil dari susunan yang dibuat fu-
Rafi'i. Namun dalam pemyataan Ar-Rafi'i & han5n ditemukan

empat pendapat. Dia tidak pemah menyampaikan pendapat Snng

menyatakan boleh beralih ke janis pengganti susu musharral lang
harganya lebih tinggi daripada kurma, tidak juga menyampaikan

pendapat pemilahan antara apakah kurma ifu ditemukan atau

f,dak ditemukan, serta tidak pula menyampaikan pendapat tentang
pemberlakukan pengganti susu musharrat berdasarkan qiyas

tentang beragam jenis barang tanggungan, apabila berpedoman

pada kesimpulan yang nampak dari pernyataan lrang telah

disampaikan oleh Al Imam Haramain.

Kamu tidak pafut mengambil kesimpulan dari pernyataan

ini, dengan menetapkan pendapat kedelapan, karena

menggabungkan antam pendapat yang dikehendaki pemyataan Al
Imam Haramain dan pemyataan Ar-Rafi'i mengenai jawaban yang

dikutip dari Asy-Syaikh Abu Muhammad.

Karena hal tersebut hanyalah perbedaan pendapat dalam

memahami pemyataan satu orang dari kalangan ulama madzhab

Asy-Syafi'i. Penetapan kedua pendapat yang berbeda itu bisa

dibenarkan bila kedua pendapat itu terbukti benar diriwayatkan

darinyra, atau dari banyak ulama yang menyampaikan kedua
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pendapat tersebut. Persoalan dalam jawaban yang dikutip dari

Asy-Syaikh Abu Muhammad tidak seperti kasus ini.

Apabila kamu berkata: Apa yang telah kamu sebutkan

bahwa Ar-Rafi'i tidak mengomentari pendapat yang disampaikan

oleh penulis At-Tahdzib dan Abu Ishaq. Pernyataan Ar-Rafi'i &
telah mencakupnya, "Bahwa yang dipertimbangkan adalah

makanan pokok yang lebih umum dikonsumsi di suatu negeri,"

maksudnya adalah, dalam menggantikan posisi kurma- Pendapat

ini beralih dari kurma ke pengganti susu musharmt yang lebih

tinggi kualitasnya daripada kurma.

Menurutku (As-Subki): Yang benar tidaklah demikian.

Karena makanan pokok yang lebih umum dikonsumsi di suahr

negeri tidak secara mutlak lebih tinggi dari pada kurma, tidak

dalam segi kedudukannya sebagai makanan pokok, dan tidak

(pula) dalam segi harganya.

Karena terkadang di negeri 5ang makanan pokokrya lebih

umum dikonsumsi, ditemukan makanan pokok yang lebih rendah

daripada kurma, baik segi kualitas makanan pokok maupun

harganya.

Ulama madzhab kami telah menukil riwayat dari Abu Ishaq,

bahwa dia meletakkan sejumlah hadits tersebut secara bemrutan

sesuai dengan pendapat yang diriwayatkan darinya, sebagaimana

isyarat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi *S- Pertama-tama,

beliau menjelaskan secara lugas pengganti susu mushatmt bempa

kurma yang dimuat dalam sebuah hadits, dimana dalam hadits

yang lain beliau bersabda: eti" ;y " Bentpa mal<anan," maksudnya

adalah kurma. Dan dalam hadits png lain, beliau bersabda, ti.i3

" Gndum," hal ifu jika gandum tersebut adalah makanan 1ang
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sangat jarang (hampir tidak ditemukan) dan penjual rela menerima
pengganti susu mushanaf berupa gandum tersebut.

Jikalau beliau bersabda: 'SL " [Jkuran yang sama" atau .,rl+

4* "Dua kali tipat ukunn Wng sama dengan susu hewan

musharrat" maksudnya adalah jika kadar ukuran yang sama itu
mencapai satu srSa'. Urutan ini sesuai dengan pemyataan yang

telah disampaikan oleh Asy-Syvazi dari Abu Ishaq, Al Qadhi Abu
Ath-Thayyib dan Al Baghawi. Inilah unrtan yang dikehendaki oleh
pemyataan Asy-Syaikh Abu Hamid dari Abu Ishaq.

Sedangkan pemyataan yang telah disampaikan oleh Al
Mawardi dan Ar-Rafi'i tidak sesuai dengan urutan tersebut, karena
mengeluarkan pengganti svsu musharnl selain kurma sarna sekali
tidak boleh menurutrSra.

Apabila kamu bekata: lantas pendapat manakah di antara
sekian pendapat itu yang shahilf

Menurutku (As-Subki): Pendapat yang shahih dari adalah,
bahwa jenis pengganti susu musharat yang wajib adalah kurma.
Karena sejurnlah hadirc yang shahih tersebut secara tegas
menyatakan kurma. Adapun hadits yang di dalamnya dimuat kata,
" Tha'am" (makanan) secara mutlak, diletakkan pada kurma, sebab

kata yang mutlak( Tha'anlt digiring kepada kata Snng terbatas
(maksudnya; makanan itu adalah kurma).

Adapun hadits hnu Umar lrang di dalamnya terdapat kata,
"Al Qumhu" (gandum). Telah dipaparkan sebelumnya terkait
kelemahan sanad hadits tersebut. Tidak perlu lagi
mempertimbangkan hasil interpretasi Ibnu Suraij dan Abu Ishaq

atas hadits tersebut. Jadi, kesimpulan terkait pendapat yang shahih
dari ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah, bahwa jenis pengganti
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susu mushatraf yang wajib adalah kurma, hal ini sangat jelas

kimnln.

Tetapi lantas apakah jenis pengganti susu musrlarraf itu

ditentukan benrpa kurma dan Udak boleh selain kurma,

sebagaimana pendapat yang telah diriwayatkan oleh Al Mawardi

dari Abu Ishaq? Atau iuga pada jenis makanan lain 5rang lebih

tingg nilaiqa daripada kurma, lrang dapat menggantikan

posisinln, sebagairnana pendapat png diriwayatkan oleh ulama

lEng lain? Ini adalah fokqs kdian jenis pengganfl susu mushatnt

tersebut.

Ar-Rafi'i berkata: Pendapat yang lebih slnhih menunrt Asy

Sfih*r Abu Muhammad dan ulama lnng hin adalah, bahwa jenis

pengganti stsu musharmf ditentukan berupa kurma, dan boleh

beralih dari kurma. Ar-Rafi'i tidak menyampaikan dari Abu hhaq

selain pendapat tersebut. Kesimpulan dari pendapat tersebut

adalah, mengunggulkan pendapat png telah diriwaptkan oleh Al

Maurardi, lpifu jenis pengganti sgst muslntnt selain kurma tdak

boleh. Ini pula png dimtrat dalam Al Mulntmr- An-Nawawi iuga

turut men-slnhittkawrya. inilah pendapat 37ang dikehendaki oleh

kesimpulan l,ang nampak dari hadits tersebut, k4uali ienis

pengganti sqsu mtshanat ihr berdasa*an kerelaan peniual

m€nerfunanla. Hukumnla Insg Alkhakan disampaikan.

Namun pengunggulan pendapat ini terkadang tertahan

karena dua alasan:

Alasan pertama: Pendapat yo"g disampaikan oleh

rnalpritas ularna dari Abu tshaq menlntakan bahura beralih ke

,enis pengganti strsu muslmnat yang nilainyra lebih tinggi

hukumnya bol€h. sebagaimarn pendapat yang dikehendaki ol€h

perrS;ataan Asysyirazi dan ularna yang lain-

L
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Banyaknya para ulama yang mengatakan pendapat tersebut

dari Abu Ishaq, memastikan pendapat yang dikutip oleh Al
Mawardi adalah pendapat dirinya dan maksud yang dikehendaki

Abu Ishaq menjadi jelas, dimana pemyataan Al Mawardi hampir

dipastikan berpedoman (pada pendapat Abu Ishaq tersebut).

Sekalipun kesimpulannya terlihat berbeda, agar pemyataannya

sesuai dengan pemyataan mayoritas ulama.

Apabila temyata pendapat ini tidak terbukti diriwayatkan

dari Abu Ishaq, padahal pendapat tersebut tidak pemah

diriwayatkan dari ulama selain Abu Ishaq, lantas bagaimana kami

dapat memastikan kebenaran pendapat tersebut?

Alasan kedua, Ulama ma&hab kami telah sepakat dalam

soal zakat fitrah, bahwa beralih dari makanan pokok yang wajib ke

makanan pokok yang lebih tinggi nilainya daripada makanan

pokok yang wajib dikeluarkan tersebut hukumnya boleh. Jadi,

apabila pembeli bemlih dari kurma ke pengganti susu musharrat
yang nilainya lebih tinggi, mestin3n hukumnya juga boleh.

Pendapat yang lebih shahih di kalangan ulama madzhab

Asy-Syafi'i: Bahwa aspek yang dipertimbangkan dalam masalah
jenis pengganti susu musharmtadalah nilai lebih sebagai makanan

pokok. Gandum, berdasarkan pertimbangan ini, lebih tinggi
nilain5ra (daripada kurma). Apabila kita mempertimbangkan sisi

harga berdasarkan pendapat yang terakhir, terkadang gandum

dalam sebagian waktu, harganya lebih mahal daripada harga

kurma.

Jadi, mengapa kurma dalam masalah jual beli musharrat
ditenfukan sebagai jenis pengganti susu musharrat, hingga jenis

pengganti yang lain tidak boleh, sekalipun nilainya lebih tinggi
(daripada kurma).
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Jawabannya: Adakalanya karena adanya perbedaan

jawaban yang diriwayatkan dari Abu Ishaq, dimana perbedaan

jawaban itu memastikan tertahannya penisbatan pendapat ini

kepada Abu Ishaq atau kepada selain Abu Ishaq. Tentunya akibat

terhentinya penisbatan pendapat tersebut kepada Abu Ishaq, hal

itu memberikan kesimpulan bahwa pendapat tersebut masih belum

jelas kepada siapa dinisbatkan, ini adalah pembahasan yang benar.

Tetapi kami, dalam masalah jenis pengganti susu musharrat

yang wajib adalah kurma, berpedoman dengan kesimpulan yang

nampak dari pemyataan AsySyafi'i. Perkataan Asy-Syafi'i,

"Pembeli harus mengembalikan satu sha' kurma," dan

perkataannya: "Bahwa safu sha'kurma ifu adalah nilai tukar yang

sama, dimana Rasulullah S telah menjelaskannya."

Apabila nash hadits tersebut dan nash penulis Al

I Umaazazab ini memastikan, bahwa pengganti susu mushanatiit

i hanya kurma, maka bisa menjadi pembeli boleh memberikan

I pengganti susu musharrat tanpa kerelaan pemiliknya, dimana

I bertentangan dengan sejumlah kaidah usul fikih, dan sama sekali

I uauk ada dalil yang menerangkannya. Pedoman dalam
I

I menyatakan shahilrnya pendapat tersebut cukup dengan nasi

I p.r,r.rlis Al Muhadzdzabyang disandarkan pada dalil tertenhr.
I

Adapun orang yang mensyaratkan dalam pengunggulan

L"ndapat tersebut harus sesuai dengan pendapat mayoritas ulama
I

I -udzhab Asy-Syafi'i, maka perlu penjelasan tentang s5arat

I tersebut dalam pengunggulan pendapat terkait masalah ini.

I Snpengetahuanku, tidak ada pemyataan ulama madzhab kami

I VunS menegaskan adanya keterangan yang menunhrt syarat

I tersebut dan tidak pula menisbatkan pendapat yang telah

it disebutkan kepada selain Abu Ishaq.

I

I

I

| ^t 
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Memang benar pendapat tersebut tidak dinisbatkan kepada

selain Abu Ishaq, namun Al Imam Haramain berkata: Banyak

ulama yang memilih berpendapat bahwa pengganti susu musharrat
yang asli adalah kurma, sehingga tidak boleh beralih dari kurma.

Pendapat yang telah dikutip oleh Al Imam Haramain ini

sama seperti pendapat yang dikutip oleh Al Mawardi dari Abu
Ishaq. Sehingga rnemuat kemungkinan, bahwa maksud yang

dikehendaki Al Imam Haramain dengan kata, "Banyak ulama yang

memilih berpendapat," itu adalah Abu Ishaq dan para

pengikutnya. Keterangan yang telah dikemukakan, yaitu aspek

perbedaan jawaban yang dikutip dari Abu Ishaq, terulang kembali.

Secara garis besar, sandaran ulama dari kalangan ulama

madzhab kami yang tidak berpendapat sebagaimana mayoritas

mereka, "Jenis pengganti susu musharrat ditentukan berupa

kurma," adalah perbedaan riwayat hadits tersebut dan adanya kata
"N Qumhu' (gandum) dalam sebagian riwayat.

Al Imam Haramain berkata: Bahwa perbedaan riwayat yang

menjadi landasan bagi ulama madzhab kami, dimana yang

menyatakan bahwa pengganti susu musharrat boleh berupa

makanan pokok itu adalah ma&hab mereka. Jika tidak demikian,

maka landasan hukumnya adalah mengikuti hadits tersebut.

Jika kamu tetap berpedoman pada keterangan yang telah

dikemukakan, yaifu catatan tentang kelemahan riwayat yang

menyebutkan pengganti susu musharrat berupa gandum, makna

kata yang mutlak itu digiring kepada makna kata yang terbatas

dalam sejumlah riwayat yang lain, yang sekali tempo menyebutkan

kata makanan secara muflak, dan menyebutkan kata "kurma"

dalam kesempatan yang lain, maka kamu tidak akan

mempedulikan perbedaan pendapat banyak ulama dari ulama
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madzhab kami, selama kamu berpegang pada hadits tersebut dan

nash Asy-Syafi'i tanpa melakukan interpretasi.

Adapun jawaban tentang kesepakatan ulama madzhab kami

terkait masalah zakat fitrah; tentang bolehn5ra beralih ke pengganti

yang nilainya lebih tinggi, hal ini dikarenakan bahwa tujuan zakat

fitrah adalah memenuhi kebufuhan orang-orang miskin. Dimana

hak zakat fitah itu adalah milik Allah Ta'ala. Sehingga di

dalamnya tidak terjadi perebutan hak milik dan perselisihan seperti

gpng terjadi di luar masalah zakat fitrah.

Kedua perkara inilah lnng merupakan dua tujuan yang

dimaksud dalam masalah musharmt Karena hak dalam musharnt
adalah milik manusia, dimana fujuan spi'(pembawa s5rari'at)

dalam masalah musharnt adalah menghentikan perselisihan di

samping ada sesuatu yang lain di dalamnga yaitu adan5ra unsur

bbbbud.

Kamu telah memperoleh kesimpulan yang jelas dan tegas

bahwa pendapat yang shahih dari para pengikut madzhab Asy-

Syafi'i adalah, kalajiban mengeluarkan kurma dan

menenfukannya sebagai pengganti svsu musharnf, tidak boleh

beralih dari kurma ke jenis pengganti susu musharnf gang lain;

baik pengganti susu musharmf ihr nilainya lebih tinggi atau lebih

rendah, kecuali penjual rela menerimanya. Pembahasan mengenai

hal ini akan disampaikan.

Pendapat yang shahih ini, berbeda dengan dua pendapat

lang telah disebutkan dalam kitab ini. Di saat kamu telah

memperoleh kesimpulan yang jelas, bahwa maksud pabedaan

pendapat dari Abu Ishaq itu adalah, pernbeli boleh beralih (dari

kurma) ke pengganti suzu muslnrnt yang nilainya lebih tingg.

Sedang hnu Ashrun dalam Al Intishar lr'lb:,f:' mengunggulkan
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pendapat Ibnu Suraij. Wallahu a'lam. Inilah pembahasan seputar
jenis pengganti susu musharatyang wajib.

Adapun masalah jumlah pengganti susu mushanal yang
wajib, di sini terdapat dua pendapat ulama madzhab kami
(Wajahaani.

Pendapat pertama: Pendapat yang lebih shahih dari kedua
pendapat tersebut adalah, bahwa pengganti susu musharral yang
wajib adalah satu sha i Baik susu ihr kadamya sedikit atau banyak.
Baik harga susu itu lebih tingE dibanding harga (kurma) satu srSa'

ataupun lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kesimpulan 5nng
nampak dari redaksi hadits tersebut.

Inilah pendapat yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i dalam
juz enambelas dari kitab Al Umm. Asy-Syaikh Abu Muhammad
berkata: Ibnu Suraij cenderung berpedoman pada nash Asy-Syafi'i
ini. Makna yang terkandung di balik keputusan hukum tersebut
(mengembalikan pengganti susu musharal yang wajib sebanyak
safu srSa'kurma) adalah menghentikan perselisihan.

Sebab susu yang ada ketika jual beli ifu, berbaur dengan
susu yang muncul setelah jual beli, dimana sulit membedakan satu
sama lainnya, sehingga syan' mengambil kepufusan menenhrkan
pengganti susu musharal guna menghentikan perselisihan. Makna
tersebut telah dikemukakan dalam membahas jawaban tentang
argumen keempat dari sejumlah persoalan yang diajukan oleh
kalangan ulama madzhab Hanafi, di mana mereka mengklaim
hadits tersebut keluar dari dalil qitns.

Pendapat kedua: Pengganti susu musharml yang wajib,
disesuaikan dengan jumlah susu tersebut. Hal ini sesuai dengan

riwayat hnu Umar yang di dalamnya menegask un 4tj * li b
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" Ukuran Wng sarna atau dua kali lipat ukunn tang sama dengan

susu musharrat tersebut" Berdasarkan redaksi hadits ini, maka

pengganti susi't musharnl yang wajib, terkadang nilainya melebihi

sahr sia'dan terkadang berkurang.

Adapun soal perintah mengembalikan pengganti susu

musharnt sebanyak satu srla'itu diletakkan pada wakfu di mana

saat ifu diketahui safu srla'ihr nilainyra mencapai ukuran susu

tersebut. Jadi, apabila jumlah susu ifu bertambah, maka kita

menambahkan penggantinlra dan apabila berkurang, maka kita

menguranginya.

Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran, serta berlawanan

dengan nasrl Asy-S5afi'i &, juga nash hadits musharnt tersebut.

Kelernahan riwayat yang dijadikan pedoman oleh pendapat kedua

ini telah dikemukakan.

Kedua pendapat ini telah disampaikan oleh Al Faurani, Al

Qadhi Husain, Asy-Syaikh Abu Muhammad dan ulama yang lain

dari kelompok ulama Khurasan, dernikian dikemukakan s@ar?r

mutlak.

Kemutlakan ifu memberi kepastian bahwa kami harus

mernpertimbangkan aspek harga susu. Dimana kita memberi
pengganti susu musharnt sesuai dengan kadar harga susu

tersebut, apabila berpedoman pada pendapat ini. Dengan

pendapat ini pula, Ar-Ruyani menegaskan hal tersebut.

Demikian juga AsySyaikh Abu Muhammad dalam .4s-

Silsilah menyebutkan dua ulama madzhab kami dalam kasus

apabila *su bshrtgh melebih harga sahr sia'kurma. Dernikian
juga Al Imam Haramain menyebutkan dalam An-Mhagah. Ar-

Rqnni berkata: Pendapat tersebut lenrah. Yang benar memang
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seperti yang disampaikan oleh Ar-Ruyani. Karena pemyataan Asy-

Syafi'i menegaskan sebaliknYa.

sebab Asy-syafi'i berkata: Pembeli boleh mengembalikan

he,u.ran musharratdan satu sha'kurma, baik susu itu banyak atau

sedikit, baik safu srla'ifu sesuai dengan harga susu tersebut atau

lebih sedikit daripada harga susu itu. Karena satu sia' itu

merupakan standar yang dibuat oleh Rasulullah $ setelah beliau

menggabungkan terkait pengganti susu musharal sebanyak sahr

srla'ifu antara unta dan kambing domba-

Pengetahuan tentang standar pengganti susu musfiarral ifu

membuahkan kesimpulan, bahwa susu unta dan kambing itu

berbeda dalam segi jumlah dan harganya, karena susu semua jenis

unta dan kambing berbeda-beda-

Pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-syafi'i *B inilah

pendapat yang benar, dimana kita tidak dapat memungkirinya.

Jika pengganti susu musharnf yang wajib ihr berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan susu, maka dapat dipastikan Nabi $
membedakan antara susu unta dan kambing-

Ketika beliau tidak membedakan antara kedua jenis susu

tersebut, dan beliau menetapkan satu sha' kurma sebagai

pengganti kedua jenis susu tersebut, maka pendapat ini dapat

dipastikan batal.

sepengetahuanku, pendapat ini tidak pemah disebutkan

dalam aliran kelompok ulama lrak yang menyatakan pengembalian

pengganti susu musharrat secara mutlak. Tetapi pemyataan

mereka dan pemyataan sebagian ulama kelompok Khurasan'

semisal Al Ghazali, hanya ditemukan pendapat yang meriwayatkan

perbedaan pendapat dalam kasus; apabila harga sahr sia' kurma

lebih tinggi dibanding harga separuh kambing atau seekor kambing
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secara ufuh, seperti keterangan yang akan disebutkan dalam

pemyataan Asy-Syirazi, Insya Allah.

Kalau saja Ar-Rafi'i tidak membenarkan perbedaan

pendapat ini dan meriwayatkannya, serta juga pemyataan yang

tegas dari Asy-Syaikh Abu Muhammad, Al Imam Haramain dan

Ar-Ruyani, pasti aku berkata: Pengganti susu musharrat yang

bersifat mutlak ini sesuai dengan keterangan yang dimuat dalam

sejumlah kitab kelompok ulama lrak. Tetapi semua ulama tersebut

menyebutkan perbedaan pendapat itu secara tegas dan jelas.

fu-Rafi'i menyampaikan dua pemlntaan yang berbeda.

Karena dia berkata: Sebagian mereka ada yang mengkhususkan

pendapat ini, yaitu pengganti susu musharnt disesuaikan dengan

kadar susu tersebut, ini berhubungan dengan masalah apabila

harga satu srla'kurma itu lebih tinggr dibanding separuh harga

kambing. Dimana dia memastikan wajib mengembalikan pengganti

srsu musharraf sebanyak safu srla'dalam kasus; apabila harga satu

sia'kurma kurang dari separuh harga kambing. Bahkan sebagian

dari mereka ada yang menyampaikan, bahr,va pendapat ini berlaku

secara mutlak.

Namun dalam pemyataan Ar-Rafi'i ini tidak ditemukan

keterangan yang menguatkan, bahwa pengganti susu mushatmt
yang bersifat mutlak ini diletakkan sesuai dengan keterangan yang

dimuat dalam sejumlah kitab kelompok ulama lrak.

Namun pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh

Abu Muhammad, Al Imam Haramain dan Ar-Ru5nni, sangat jelas.

Sama seperti pemyataan Ar-Rafi'i tersebut, pemyataan Al Qadhi
Husain juga menghendaki demikian. Di dalam pemyataan Al
Imam Haramain tersimpan keterangan yang menjelaskan

perbedaan pendapat tersebut.
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Karena dia menyampaikan dua pendapat ulama madzhab

Lrrrni (wajhaani) mengenai; apakah pengganti susu musharrat ifr.r

ditenfukan sebanyak satu srla', atau wajib safu srla' kurma sesuai

dengan harga susu tersebut?

Apabila kita mempertimbangkan pengganti susu mushanat

sebanyak satu srla ] maka harga safu sia'ifu sesuai dengan kadar

seekor kambing atau lebih, maka dalam kewajiban mengembalikan

pengganti susu musharral sebanyak safu sba'tersebut, ada dua

pendapat yang berbeda dari kelompok ulama lrak. Jadi, dua

pendapat yang diriwayatkan dari kelompok ulama lrak ini

dibangun berdasarkan pertimbangan pengganti susu musharrat

sebanyak safu srSa'.

Pemyataan Al Imam Haramain itu memberikan penjelasan

adanya tiga pendapat yang berbeda dalam masalah ini.

Pendapat pertama: Wajib satu sia'secara mutlak.

Kedua: Wajib sesuai kadar harga susu secara mutlak.

Ketiga: Memisahkan antara apakah harga sahr sia' ifu

setara dengan harga seekor kambing atau tidak. Apabila harga

satu srla' ifu tidak setara dengan harga seekor kambing, maka

wajib mengembalikan pengganti srsu mushatmf sebanyak satu

sha'. Jika tidak, maka wajib mengembalikan pengganti susu

m u sha ra t yang sebanding.

Ketiga pendapat yang telah disebutkan itu sepakat bahwa

pengganti susu musharral yang dikembalikan itu hanya kurma,

adakalanya pengganti susu musharral ifu setara dengan safu sia'
jumlahnya, lebih kurang atau lebih banyak dari satu sia'. Akan

disampaikan dalam pemyataan Asy-Syirazi *S pendapat yang

bertentangan dengan pendapat Al Imam Haramain ini.
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Begifu juga dengan perkataan Al Imam Hammain, terkait

pendapat ketiga; yang mempertimbangkan pengganti susu

musharnt dengan lrang sebanding, ini bertentangan dengan

pemyataan Asy-Syirazi dan mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i,

seperti keterangan yang akan kamu ketahui dalam pembahasan

tersebut, InsSn Allah.

Di dalam sebagian s5nrah Al Muhadzdab yang

menghimpun segala macam keterangan dan yang lainnya,

disebutkan dua pendapat yang telah disebutkan ihr, dimana juga

disebutkan hadits Ibnu Umar. Kemudian kelompok ulama lrak

berkata: Hadits tersebut maksudnln adalah, wajib mengembalikan

pengganti susu musharnt yang sama (sejenis), apabila susu

musharrat ifu kadamya ada safu sha', dimana dia wajib

mengembalikan pengganti susu musharrat dua kali lipatrya,

apabila susu mushanalifu kadamya ada setengah sha'.

Penafsiran ini harus diletakkan sesuai dengan pendapat

Snng telah disampaikan oleh AsySyaikh Abu Muhammad dan

ulama yang lain, yaitu dengan mempertimbangkan harga safu srla'
tersebut, kecuali gsu musharralifu kadamya ada satu sha', seperti

kesimpulan yang nampak dari redaksi ini.

Secara garis besar, pendapat ini sangat lemah serta

bertentangan dengan nash Asy-Syafi'i dan juga bertentangan

dengan hadits tersebut. Di antara ulama yang juga menyampaikan

pendapat ini adalah Ibnu Daud dalam Sgnh Al Mukhbshar.

Wallahu a'lam.

Apabila perbedaan pendapat dalam masalah kadar

pengganti sttsu musharnf kamu gabungkan dengan perbedaan

pendapat dalam masalah jenis pengganti susu musharrat, terdapat

sejumlah pendapat lpng be6eda dari ulama madzhab kami,
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mengenai perkara yang dikernbalikan oleh pembeli sebagai

pengganti susu musharnlmenjadi bertambah. Wallahu a'lam.

Aku akan jelaskan pendapat tambahan itu -insg AllalT

dalam cabang masalah ketika membahas kasus; apabila safu srla'

melebihi harga seekor kambing. Wallahu a'lam.

Cabang, Seluruh keterangan ini hanya berlaku dalam

kasus; apabila penjual tidak rela menerima pengganti susu

musharrat selain kurma. Sedangkan apabila mereka sepakat

mengembalikan pengganti susu musharraf selain kurma, seperti

makanan pokok atau jenis makanan yang lain, uang emas atau

uang perak, atau (sepakat) dengan mengembalikan susu yang

diperah ketika masih ada, Ar-Rafi'i berkata: Pengembalian

pengganti susu musharraf selain kurma ifu hukumnya boleh tanpa

ada perbedaan pendapat-

Sama seperti Ar-Rafi'i, penulis At-Tahdzib dan ulama yang

lain juga telah menyampaikan pendapat demikian. Redaksi penulis

At-T;ahdzih, "Sesungguhnla mengembalikan pengganti susu

mushanat selain kurma ifu boleh berdasarkan dua pendapat yang

berbeda."

Ar-Rafi'i berkata: Menurut pendapatku, Al Qadhi hnu tGjj
telah menyampaikan dua pendapat yang berbeda, mengenai

bolehnya mengganti kurma dengan gandum, yaitu ketika mereka

berdua (penjual dan pembeli) sepakat mengembalikan pengganti

susu musharalitu berupa gandum.

Menurutku (As-Subki): hnu Al Mundzir dalam Al Isyraf
berkata: Tidak boleh memberikan jenis makanan selain kurma

sebagai pengganti kurma. Karena hal itu merupakan jual beli jenis
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makanan sebelum makanan itLl diterima secara penuh. Ini

merupakan salah safu dari dua pendapat ulama madzhab Malik

dan pendapat lbnu Al Mundzir.

Pendapat ini memberi kepastian hukum, bahwa

pengembalian jenis pengganti susu musharmf selain kurma sebagai

pengganti kurma termasuk bab tukar-menukar. Jika benar

demikian, maka larangan hrkar-menukar dalam pengembalian

pengganti susu musharaf selain kurma sebagai pengganti kurma

itu, bertentangan deng an nash Asy-Syafi'i-

Karena Asy-Syafi'i dalam bab sunahnya khiyar berkata:

Apabila seseorang berhak memiliki makanan yang wajib diberikan

oleh seseorang secara hrnai tanpa melalui akad jual beli, maka

tidak masalah baginya mengambil makanan yang tidak sejenis

sebagai penggantinya, jika mereka berdua melakukan serah terima

makanan pengganti itu sebelum mereka berdua berpisah- Asy
syafi'i & mengecualikan makanan yang diserahkan secara tunai

dari makanan yang diserahkan secara jafuh tempo'

Telah dikemukakan dalam bab Riba, tentang masalah tukar-

menukar jenis makanan yang diserahkan secara jatuh tempo,

bahwa Asy-Syafi'i *b secara tegas melarang pmktik tukar-menukar

jenis makanan tersebut.

Pendapat yang telah disebutkan oleh lbnu Al Mundzir

dalam bab ini (fukar-menukar pengganti susu musharat selain

kurma sebagai pengganti kurma), ulama rnadzhab kami tidak

pemah menjelaskannya dalam bab riba-

Ada kemungkinan hnu Kaji sepakat dengan hnu Al

Mundzir dalam hal, melarang fukar-menukar jenis makanan ifu

secam mutlak. Ada kemungkinan juga, bahwa kesepakatan ifu

khusus berkaitan dengan masalah pengembalian pengganti susu
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musharrat selain kurma sebagai pengganti kurma, karena sesuafu
yang terkandung di dalamryn, yaitu jenis makanan yang sangat
jauh berbeda.

Maka kesimpulannya adalah, ma&hab Asy-Syafi,i
menyatakan boleh fukar-menukar makanan tersebut s@ara
muflak- Pendapat hnu Al Mundzir melarang fukar-menukar
makanan ifu secara mutlak. Dan pendapat yang telah disampaikan
oleh Ibnu lGjj adalah melarang mengembalikan pengganti susu
musharrat berupa gandum sebagai pengganti kurma.

Kesimpulan yang nampak dari redaksi tersebut adalah,
bahwa ketentuan hukum terkait tukar-menukar jenis makanan
tersebut meluas ke seluruh jenis makanan. Adakalanla seseoftrng
menyatakan pendapat yang membedakan antara jenis makanan
dengan jenis selain makanan, sehingga pemyataan itu menjadi
pendapat ketiga.

Adakalanya larangan fukar-menukar ifu berlaku umurn
dalam semua jenis makanan, karena menyamakannlra dengan
harga beli dalam tanggungan. Jadi, hnu Kajj sepakat dengan hnu
Al Mundzir dalam segi hukumnya, namun dia berbeda pendapat
dengan hnu Al Mundzir dalam segi metode pengambilan
kepufusannya.

Dan adakalanya juga dia sepakat dengan hnu Al Mundzir
dalam segi hukum dan metodenya sekaligus, dimana dia melarang
tukar-menukar jenis makanan dalam tanggungan, sekalipun
makanan itu harus diserahkan secara funai. Ini merupakan
kebalikan dan nashAsy-Syafi'i *$.

Di dalam redaksi milik penulis At-Tahdzib tidak ditemukan
keterangan yang menafikan perbedaan pendapat secara mutlak.
sebagaimana telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i, hingga dia hanrs
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menghilangkan kesamaran dengan menyebutkan semua

perbedaan pendapat tersebut. Tetapi dia hanya berkata:

Berdasarkan kebalikan dari dua pendapat yang berbeda (waihaani),

maksudnya adalah, pendapat Ibnu Suraij dan pendapat Abu Ishaq

,{h.

Di samping itu, dalam pemyataan yang dimuat dalam

naskah yang aku ketahui, dia tidak menyebutkan kata " Quuf'

(Makanan pokok). Tetapi dia hanya menyebutkan emas, perak,

jenis makanan yang tidak dibuat makanan pokok, dan

mengembalikan susu hewan musharrat.

Sedangkan pendapat yang dia sampaikan dan yang

disampaikan oleh Ar-Rafi'i darinya, yaitu kesepakatan bolehnya

mengembalikan susu herr,ran mushatrat ketika masih ada, maka

seharusnya kesepakatan itu terjadi apabila kedua pihak (penjual

dan pembeli hewan musharni sepakat mengambilnya sebagai

pengganti jenis pengganti susu musharrat yang waiib. Dalam

kesapakatan ini, hams disyaratkan ada ucapan tersebut'

Ini semua jika kita meletakkan pengganti jenis pengganti

susu musharal yang wajib ihr termasuk bab tukar-menukar jenis

makanan, seperti keterangan yang telah dikemukakan'

Adapun jika pembeli hanya bemiat mengembalikan

pengganti susu musfiarad lantas apakah menukar pengganti susu

musharratyang wajib dengan jenis makanan yang lain ihr dianggap

cukup, karena mereka berdua telah membuat kesepakatan

mengembalikannya. Jadi terkait kasus pengembalian pengganti

susu musharal ihr diserahkan kepada mereka berdua atau tidak,

dianggap cukup, karena pengganti susu musharral yang wajib itu

bisa selain jenis makanan tersebut. Sehingga pengembalian itu
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bukan termasuk bab pengembalian pengganti susu mushanat
berdasarkan model pembatalan akad. Wallahu a'km.

Kami akan menjelaskannya dalam pemyataan Asy-
Syirazi g, Insya Allah. Dan juga dalam cabang ini. Maka, ketahuai

dan perhatikanlah olehmu jawaban masalah tersebut.

Cabang, Kurma yang wajib dikembalikan sebagai
pengganti susu musharraf, apakah jenisnya ditentukan? Atau jenis

kurma pengganti susu musharnl ifu diserahkan kepada pilihan
pembeli selama tidak ditentukan?

Ahmad bin Busyra mengomentari sejumlah nash Asy-
Syafi'i #$ yang telah dikutipnya: Satu sia'kurma suafu negeri yang

menjadi tempat tinggal pembeli, dimana kurma dengan kualitas
sedang ditemukan, dengan ukuran sha'Nabi S.

Kesimpulan yang nampak dari pemyataan ini memberi
kepastian hukum, bahwa pembeli tidak boleh memberikan jenis

kurma yang bukan kurma negerinya, sekalipun kualitasnya
sempuma (tanpa cacat). Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun
yang menentang pendapat itu, tidak ada pula yang
menganggapnya penting; tidak dalam masalah ini, tidak (pula)

dalam masalah zakat fitrah.

Pendapat yang dikehendaki oleh nash Asy-Syafi'i tersebut,
yaitu pengganti susu musharml ditenfukan berupa kurma suatu

negeri, didukung oleh pendapat yang telah dia sebutkan dalam
masalah seekor kambing yang wajib dikeluarkan sebagai zakat dari
lima ekor unta. Keterangan bahwa tidak boleh beralih dari harga
yang berlaku di suafu negeri, ini menunrt pendapat madzhab
kalangan ulama ma&hab AsySyafi'i. begitu juga pendapat yang
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dia sebutkan dalam masalah mata uang perak (dirham) yang

diambil unhrk mengembalikan ganti rugi sebagai standar naik atau

tumnnya nilai fukar, dimana hal ini didukung oleh keterangan yang

menyatakan bahwa pengganti kerugian itu harus ditentukan

berupa uang hmai yang berlaku di suahr negeri'

Jadi, apabila menenfukan ienis tertentu dalam masalah

pengganti susu musharral itu diberlakukan, bahkan juga dalam

menenfukan jenis tertenfu dalam masalah zakat fitrah, karena

harapan orang-orang fakir ifu terbuka unhrk rnemperoleh makanan

pokok yang ada di suatu negeri dan jenisnya'

Memang benar, pengganti srsu mushataf ditenfukan satu

jenis kurma suatu negeri, apabila di suahr negeri ditemukan banyak

jenis, maka mereka telah menyebutkan, dalam masalah seekor

kambing dikeluarkan sebagai zakat untuk lima ekor unta, ada

sejumlah pendapat yang berbeda dari ulama madzhab Asy-syafi'i'

Asy-Syafi'i;s, telah me-nash masalah tersebut. Yaitu pendapat

yang dijadikan pedoman oleh penulis At-Tahdzib guna memastikan

penentuan pengganti susu musharral berupa makanan yang lebih

umum dikorsumsi di suatu negeri-

Pendapat yang lebih shahih di kalangan para pengikut

ma&hab Asy-Syafi'i, bahwa apabila berpedoman pada pendapat

yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi',i, yaihr pembeli boleh

mengeluarkan safu di antara dua jenis yang berbeda, yang dia

kehendaki. Dalil qiyas itu menyebutkan terjadinya perbedaan

pendapat yang sama dalam kasus pengembalian pengganti susu

musharrat jenis tertentu dari sejumlah jenis yang ditemukan di

suaht negeri.

Apabila kamu berkata: Al Mawardi & berkata: Bahwa

apabila kurma tersebut sulit ditemukan (hampir dipastikan tidak
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ada), maka pembeli harus mengeluarkan uang pengganti png
setara harga kurma di Madinah, menunrt satu pendapat ulama
ma&hab Asy-Syafi'i. Hanya Ar-Rafi'ilah lang meriwayatkan
pendapat ini.

Ini juga pendapat yang telah disampaikan oreh Asy-Syirazi
berdasarkan pendapat Abu Ishaq dalam kasus; apabila nilai
pengganti satu srla'lebih tinggi dibanding harga seekor kambing.

Pertimbangan uang pengganti yang setara harga kurma di
Hijaz itu menunjukkan, bahwa aspek yang dipertimbangkan dalam
pengganti susu musharmt adalah kurma Hijaz. Karena uang
pengganti yang setara harga kurma Hijaz ifu adalah pengganti
kurma Huaz. Jadi, jika pengganti susu musharnf yang wajib itu
ditentukan dengan kurma suatu negeri, maka pasti pembeli harus
mengeluarkan uang pengganti 5ang setara harga kurma di negeri
tersebut.

Menurutku (As-subki): pendapat yang telah disebutkan oleh
Asysyafi'i dalam kasus ini, yaifu menenfukan pengganti susu
musharnt berupa kurma yang ditemukan di suafu negeri, dimana
dia memperkuatn5a dengan sejumlah pendapat lain 3ang serupa,
ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pendapat Sang lebih shahih
di kalangan ulama madzhab kami hanya pendapat kedua, yang
telah dikutip oleh Al Mawardi, yaitu bahwa ketika kurma itu sulit
didapatkan, maka uang pengganti yaitu setara harga dengan
kurma yang berlaku di negeri di mana kurma ifu ditemukan dan
yang paling dekat dengan negeri ternpat pembeli berdomisili.
Sekalipun Ar-Rafi'i tidak pemah menyebutkannya.

sedangkan pendapat yang telah disebutkan oleh Asy-syirazi
dan ulama lainnya dari kalangan urama ma&hab Asy-spfi,i,
berpedoman pada pendapat Abu Ishaq. Mereka hanp
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berpedoman pada pendapat Abu Ishaq, bahwa aspek yang

dijadikan pertimbangan dalam pengganti susu musharral adalah

nilai tukar Snng setara dengan kurma Hijaz, mereka mengatakan

hal ini dengan berpedoman pda pendapat Abu Ishaq.

Terkadang Abu Ishaq tidak sepakat dengan pendapat 5ang
dikehendaki oleh nash Asy-Syafi'i, yaitu menenfukan pengganti

berdasarkan nilai tukar suafu negeri. Ketidaksepakatan itu sulit

unhrk diterima.

Atau dia sepakat bahwa aspek yang dijadikan pertimbangan

dalam pengganti susu musharral ketika mudah didapat adalah

kurma yang ada di negeri tertenfu, dan apabila sulit didapat,

kembali ke nilai tukar yang berlaku di Hiiaz. Kesepakatan ini jugi
sangat jauh dari kebenaran.

Tentunya dari pendapat yang disampaikan ulama madzhab

kami ifu, tidak hanrs diambil kesimpulan, bahwa mereka

menjadikan nilai hrkar yang berlaku di Hijaz ketika kurma sulit

didapat sebagai bahan pertimbangan, menurut pendapat yan(

madzhab di kalangan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Tidak ragu lagi bahwa tuntutan yang dikehendaki pendapat

Abu Ishaq adalah mempertimbangkannya. Jadi, Apabila dia

mempertimbangkannya selain dalam kondisi sulit di dapat, apalagi

jika benar-benar dalam kondisi sulit didapat. Kesimpulannya bahwa

kurma yang wajib dikembalikan hanyalah kurma yang ada di suatu

negeri, apabila berpedoman pada kesimpulan yang nampak dari

nasrl Asy-Syafi'i. Sedang dalam kurma yang wajib dikembalikan

apabila berpedoman pada pendapat Abu Ishaq adalah seperti

pendapat yang telah aku (As-Subki) sebutkan.

Apabila kita menetapkan (pengganti susu musharnr) berupa

kurma tertentu, lalu pembeli beralih ke kurma yang nilainya lebih
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tinggi daripada kurma tersebut, maka dia boleh beralih ke kurma
tersebut, seperti pendapat 5rang telah mereka sampaikan dalam
masalah zal<at fitrah, juga dalam masalah kambing yang
dikeluarkan sebagai pengganti unta.

Kalau pembeli beralih ke kurma yang nilainSra lebih rendah
daripada kurma yang ditentukan, maka dia tidak boleh beralih ke
kurma tersebut. Seperti pendapat yang telah mereka sebutkan
dalam soal kambing.

Ketenfuan ini (boleh beralih ke pengganti strsu musharmt
yang nilainya lebih tingsr) ketika kurma mudah didapat dan ketika
sulit didapat, yang wajib adalah nilai tukar kurma 5rang berlaku di
nqeri yang terdekat di mana kurma yang ditentukan sebagai
pengganti susu mushanaf ifu ditemukan. Menurut safu pendapat:
Nilai tukar kurma png berlaku di Madinah. yaitu hukum png
dikehendaki pendapat Abu Ishaq.

Terkadang dikatakan: Bahun apabila pembeli beralih ketika
kurma mudah didapat ke macam lain yang nilainSn lebih tinggi,
haruslah seperti beralihnSa ke jenis pengganti srsu musharraflnng
lain, seperti ketenhran yang disampaikan terkait dengan pengganti
barang yang sarna (sejenis) dalam al<ad satart Bahun perbedaan
rncarn barang sama seperti perbedaan jenis bamng. Jika
demikian, maka dalam konteks pengganti susu musharn( tidak
boleh beralih ke macam yang lain tanpa ada kesepakatan di antam
kedua belah pihak. Dia boleh beralih ke macam yang lain
berdasarkan kesepakatan. Karena pengganti susu musharnlyang
wajib ini, boleh ditukar dengan jenis yang lain, apabila
berpedoman pada pendapat yang lebih shahih di kalangan ulama
ma&hab Asy-syafi'i, seperti keterangan Snng terah dikemukakan,
berbeda dengan barang pesanan (Mustam fik.
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Adapun beralih ke macam kurma yang nilainya lebih

rendah, ini tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan kesepakatan

(suka sama suka). Terkecuali juga apabila kita membangun

masalah tersebut berdasarkan pendapat yang menyatakan boleh

memilih. Demikian juga dalam masalah zakat, apabila seseorang

wajib berzakat dengan mengeluarkan macam barang tertenfu,

maka dia tidak boleh beralih ke macam barang lain yang nilainya

lebih rendah daripada barang tersebut, kecuali kita

mempertimbangkan nilai fukar, maka dalam beralih ke macam lain

yang lebih rendah, terjadi khilaf ulama. Demikian pula tidak boleh

mengeluarkan jenis kurma yang kualitas rendah sebagai pengganti

kurma pilihan.

Cabang, Satu srla'kurma yang wajib dikembalikan sebagai

pengganti susu mushatra( apakah lantas ia diletakkan seperti

barang yang berbeda, yang dimuat dalam akad jual beli, sehingga

ketenfuan pengembalian ifu bergantung pada pengembaliannya

beserta kambing. Atau kita berkata: Pembeli boleh mengembalikan

kambing musharrat tersebut, sementara pengganti susu musharrat

tetap dalam tanggungannya?

Aku tidak mengetahui satupun pendapat ulama dalam

masalah tersebut. Namun sabda Nabi, -* ;l 6V W o!1 
" Dan

(mengembalikan) beserta kambing itu satu sha' kurma."

Menerangkan pendapat yang pertama, dimana juga didukung oleh

argumen, bahwa pengembalian salah safu dari kedua barang ifu

secara terpisah di luar pembahasan ini, tidak boleh.

Jadi, peletakkan stafus kurma tersebut sebagai pengganti

susu musharral dikarenakan pengembalian ifu diserahkan kepada

mereka berdua, yang lebih memelihara teks hadits tersebut.
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Apabila hal ifu benar, maka kesepakatan mereka mengambil
pengganti susu musharraf benrpa kurma ifu bukan termasuk bab

tukar-menukar jenis makanan, hingga diperlukan mengucapkan
kata tertenfu seperti keterangan yang telah dikemukakan.

Karena kurma tersebut bukanlah hak milik yang statrrsnya

menjadi tanggungan berdasarkan pembahasan ini. Tetapi
stafusnya hanya menggantikan posisi susu hewan musharn( agar
pengembalian itu diserahkan kepada mereka berdua. Jadi,
mengambil pengganti susu musharrat berupa kurma menjadi
masalah yang sulit dipecahkan bukan karena argumentasi Snng
telah disampaikan oleh hnu Al Mundzir, akan tetapi karena makna
ini. Inilah keterangan yang telah aku janjikan untuk
menyampaikannya. Maka ketahui dan telaahlah keterangan
tersebut olehmu.

Memang benar, kesepakatan mereka mengembalikan susu
tersebut jelas boleh apabila berpedoman pada asumsi ini, dan jika
demikian, tidak perlu mengambil pengganti susu musharral jenis
yang lain, karena susu itulah yang aslinya harus dikembalikan.
Kepufusan beralih ke pengganti s;.xu musharnlberupa kurma ifu
unfuk mengantisipasi terjadi perselisihan di antara mereka berdua.

Jadi, apabila mereka berdua telah sepakat mengambil
kurma sebagai pengganti susu musharm( maka kesepakatan itu
hukumnya boleh. Pengembalian ifu diserahkan kepada mereka
berdua, dimana pembatalan akad jual beli terjadi dalam obyek
akad secara ufuh. Dari kesepakatan ifu, keluarlah jar,vaban hasil
bkhnj yang menyatakan, bahwa kesepakatan mereka;
mengembalikan susu musharnt hukumnya boleh. Sedangkan,
mengambil pengganti srlriu musharnl berupa jenis yang berbeda
selain susu tersebut, dimana kesepakatan ini tidak berimbas pada
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pengganti svsv musharraf selain susu tersebut, maka hukumnya

tidak diperbolehkan. Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun

yang menyatakan secara tegas kumpulan hukum ini, maka dari itu

ketahui dan telaahlah sejumlah keterangan di atas-

Cabang, Bisa dikatakan' Apabila kita meletakkan status

kurma ifu sebagai pengganti susu mushanat dengan berpedoman

pada pembahasan yang telah dikemukakan, dimana kedua belah

pihak bersepakat mengembalikan kambing tersebut dan iuga

sepakat bahwa kurma itu stafusnya menjadi tanggungan pembeli,r

maka pengganti susu musharnf berupa kurma tersebut hukumnya

boleh, sebagaimana mengambil pengganti ifu dibolehkan dala*-

al<ad Syufah (mengambil alih hak milik serara paksa dengan nilai

tukar tertentu), sekiranya mengambil pengganti itu dicukupkan

dengan kerelaan pembeli menerima tanggungan pihak yunq,.

mengambil alih hak milik (Syaft) untuk menyerahkan pengganti.

hak milik yang diambilalih. rl-r

Bisa juga dikatakan: Hal itu tidak cukup dalam konteks

akad syuf'ah, karena sytf'ah adalah pengambil alihan hak milik

yang baru. Sedangkan dalam konteks jual beli hetr,ran mushatmt

adalah pengembalian, dimana pengembalian itu hams

berpedoman pada barang yang hendak dikembalikan-

Jadi, apabila berpedoman pada kemungkinan yang

pertama, pendapat yang telah disampaikan oleh Al Baghawi dan

Ar-Rafi'i &, yaitu mengambil pengganti dari kurma, hal ini bisa

diberlakukan, karena pengganti kurma itu berubah menjadi

tanggungan wajib. Jadi, pengganti kurma yaihr sejumlah pengganti

susu musharal selain kurma yang dihasilkan melalui kesepakatan
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itu boleh dilakukan. Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat

dari hnu Al Mundzir dan argumentasinya.

Sedangkan apabila berpedoman pada kemungkinan yang

kedua; jenis pengganti susu musharmt png telah dikernukakan

harus ditentukan dan jenis pengganti susu muslnrrat yang

dikernbalikan harus ditenh-rkan bertrpa kurma atau susu

berdasarkan kesepakatan mereka berdua, karena pengganti susu

musharnt itulah yang asli. Tidak boleh mengembalikan selain itu,

karena pengernbalian kurma atau susu ihl, posisirya adalah

meletakkan barang 11ang bukan obyek jual beli pada posisi obyek
jual beli dalam kaentuan pengembalian, dan pergantian ihr hanya

dibolehkan bila datangnyra dari sSam'.

Cabang, Jika Heuran musharmt (heunn ]Eng fidak

diperah susunya selama beberapa hari sampai susunla ifu
mengendap [mengumpul] di kantong susunya) ihr jumlahnya dua

ekor atau lebih, apakah membalnr pengganti srsu muslnrmtyang
trajib ihr disesuaikan berdasarkan jumlah tersebut? Aku tdak
mengetahui jauraban yang dikutip milik ulama madzhab kami
mengenai rnasalah tersebut ihr.

Tebpi Abu Al Faraj hnu Abi Umar Al Hanbali & telah

mengutip !*vaban tersebut dalam Stnnh Al Muqni'berdasarlon
madzhab mereka, dari Asfslpfi'i dan sebagian ularna madzhab

Malik, bahwa pernbeli harus mengenrbalikan safu sha'berserta

seluruh heunn muslnrat Hal ini sesuai dengan saMa Nabi: U
6 ,sfjj,t " Siap wng membeli seelcor kambing."

Di antara ulama yrang cenderung berpegang pada rnadzhab

tersebut adalah lbnu Hazm Azh-Zhahiri. Ibnu Ar-Rifah mengira
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bahwa pendapat tersebut adalah hasil kesimpulan yang nampak

dari redaksi hadits tersebut.

Dia berkata: Aku tidak menduga ulama madzhab kami

dengan mudah menerima pendapat tersebut. Pemyataan dari lbnu

Ar-Rif'ah ini membuktikan bahwa dia menjawab apa yang dikutip

terkait masalah tersebut. Demikian juga aku tidak mengetahui

jawaban yang dikutip kecuali jawaban yang telah aku kemukakan,

yaitu jawaban yang dikutip oleh sebagian ulama madzhab Hanbali

dari Asy-Syafi'i rgg, yang merupakan pendapat yang dikehendaki

madzhab ini.

hnu Abdil Bar berkata: Seharusnya pengganti susu

sejumlah lombing atau sapi tidak wajib kecuali satu sha', sebagai

benfuk ibadah dan hrnduk dalam mengikuti afuran sJnm'.

Cabang, Ulama madzhab kami,{h dan mayoritas ulama

yang lain sepakat bahwa tidak wajib mengembalikan jenis susu

yang sama, yang telah habis (rusak)- Karena safu sha'tersebut

adalah pengganti susu musharmldengan bukti sabda Nabi $: e

f :y Lv Wlv " Di dalam pernemhan susunJz ada (kalajiban

mengganti) atu sha' kurma." Maksud yang terkandung di balik

sabda Nabi tersebut bisa dipahami demikian.

hnu Hazm berkata: Wajib mengembalikan jenis susu yang

sama (sejenis) berikut kurma, jika susu itu telah habis dan juga susu

musharrat itu sendiri jika masih ada. Kalajiban itu hanya berlaku

dalam susu hewan musharral yang sudah ada (keluar) ketika akad

jual beli berlangsung. Dia juga menjawab tentang hadits tetsebut,

bahwa kata Halbah adalah kata benda kerja (mashdal.

Pengucapannya guna menunjukkan arti susu yang diperah
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(Mahlubl merupakan bentuk majaz, dimana tidak ada dalil yang

menyatakan kata tersebut adalah majaz. Mereka sepakat bahwa

pembeli tidak wajib mengembalikan susu yang baru keluar ketika

akad jual beli Wallahu a'lam.

hnu Abi Adi telah meriwayatkan hadits musharrat dengan

redaksi yang di dalamnya terdapat keterangan , 6 tbWS Alst el-'t;ly

W ;y c)bt \'OgS ,fi "Apabila pembeli menghendaki, maka dia

boleh mengembalikann5n serh safu sha' kurma, dan safu sha'

kurma ifu sebagai pengganti susu musharrat yang telah dia perah."

Hadits tersebut menerangkan bahwa satu sia'kurma itu

adalah pengganti susu yang diperah (MahluA, tetapi dalam

sanadnya ada nama Sulaiman bin Arqam, dimana dia adalah

periwayat yang dha'if.

Cabang: Seputar Beragam Madzhab Ulama

Kondisi Perhama: Hanrs mengembalikan pengganti yang

setara dengan harga susu tersebut beserta hewan musharat-

hnu Abi Laila dan Abu Yusuf berkata: Pembeli harus

mengembalikan pengganti yang setara dengan harga susu tersebut

beserta her,tran mushanat Demikian lbnu Al Mundzir dan ulama

yang lain meriwayatkan jawaban tersebut dari mereka berdua.

hnu Hazm meriwayatkan dari mereka berdua, bahwa

pembeli harus mengembalikan pengganti susu musharral yang

setara dengan harga satu srlal Malik dalam salah satu dari kedua

pendapatnya berkata: Penduduk suatu negeri memberikan satu

sria'(sebagai pengganti susu mushanar) berupa makanan pokok
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yang paling banyak mereka konsumsi. hnu Suraij dari ulama

ma&hab kami pun berpendapat demikian.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Apabila susu itu

telah habis, maka pembeli tidak berhak mengembalikan hewan

musharat tersebut, tetapi dia hanya berhak menuntut nilai ganti

rugi yang setara dengan cacat tersebut- Apabila susu itu masih ada,

maka dia harus mengembalikannya, dimana dia tidak harus

mengembalikan satu srla'kurma beserta her,van musharrattersebut

dan dia pun tidak wajib mengembalikan pengganti apapun.

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Abu Hanifah.

Namun pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah, bahwa

apabila dia telah memerahnya, maka dia tercegah unfuk

mengembalikannya. Sebagian ulama madzhab kami telah

meriwayatkan dari Ahmad, bahwa apabila pembeli telah

memerahnya, maka hak khi5nr-nya gugur. Dia hanya mempunyai

hak menuntut pengganti atas kekurangan tersebut. Pendapat ini

bertentangan dengan hadits musharrat Diriwayatkan dari sebagian

ulama madzhab Malik, bahwa dia tidak wajib mengembalikan

pengganti apapun beserta pengembalian hs.r,ran musharmt, karena

suafu keunfungan disertai dengan resiko yang hanrs ditanggung.

Kondisi Kedua: Pembeli memilih mengembalikan herr,ran

musharmt sebelum susunya diperah. Pengembalian ini terjadi

apabila berpedoman pada selain pendapat yang telah diriwayatkan

oleh Asy-syaikh Abu Hamid, Ar-Ruyani dan ulama lnng sepakat

dengan mereka, dari Abu Ishaq yang menyatakan bahwa pembeli

tidak boleh mengembalikan he'o,ran musharrat sebelum tiga hari.

Sedang pendapat yang masyhur dari ma&hab AsySyafi'i

menlntakan sebaliknya.
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Jadi, apabila pembeli bemiat mengembalikannya sebelum

diperah, maka dia boleh mengembalikannya dan juga sepakat dia

tidak dikenai kewajiban mengembalikan pengganti apapun- Karena

perkataan Nabi: /8 :y Gva3 si:t qLta 'tsy "Dan apabila dia

membencinSn, maka dia boleh mengembalikann5n serb safu sha'

kurma" maksudnya adalah, jika dia mengembalikannya setelah

diperah. Penggabungan antara sejumlah riwayat hadits

menjelaskan maksud tersebut. Di samping itu, makna hadits pun

menunjukkan demikian.

hnu Abdil Barr meriwalntkan, bahwa tidak ada perbedaan

dalam masalah pengembalian pengganti susu musharnf, baik

sebelum maupun sesudah diperah. Namun riwayat yang

disampaikan oleh lbnu Abdi Barr itu tidak dapat digunakan dalam

menentang pendapat kami: Bahwa pembeli berhak khi5nrsebelum

susunya diperah.

Kondisi Ketiga: Pembeli memilih menahannya- Asy-

Syafi'i iS, berkata: Apabila pernbeli rela menahannya, kemudian

dia menemukan cacat yang terdahulu selain tashriyah pada hauyan

tersebut, maka dia boleh mengembalikannya sebab adanya cacat

tersebut, dimana dia juga harus mengembalikan pengganti susu

her,,r,ran yang muncul ketika akad jual beli berlangsung-

Apabila berpedoman pada riwayat Asy-Syaikh Abu Ali, ada

pendapat yang menyatakan bahwa kondisi tersebut seperti kasus;

jika seseorang membeli dua orang budak, dimana salah safunya

meninggal dunia dan dia bemiat mengembalikan budak yang lain,

maka jawaban atas masalah tersebut di-takhrii sesuai dengan

jawaban dalam masalah pemisahan akad.
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Namun pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama.

Banyak ulama sepakat dengan jawaban pertama ini. yaifu

pendapat yang di-nasi oleh Asy-Syafi'i *g dalam Al Mukhtashar.

Al Imam Haramain berkata: AI Imam, penulis At-Taqnb
dan Ash-Shaidalani memastikan jawaban mereka berdasarkan

rasrl Asy-Syafi'i tersebut. Yang dimaksud dengan Al Imam adalah

orang tuan5n, yaitu Asy-Syaikh Abu Muhammad. Kemudian dia

menyatakan bahwa masalah itu sulit dipahami ditinjau dari metode

qiyas. Sebab makna hadits tersebut menunjukkan, bahwa satu srla'

kurma itu adalah pengganti susu tersebut, sementara hewan temak

bersama susu dalam kantongnya seperti pohon bersama buahnya,

lalu apabila buah itu telah tiba masa panen dan pembeli berniat

mengembalikan pohon tersebut, maka masalah ini termasuk dalam

pembagian akad. Dia berkata: Demikian ketentuan hukum qlyas

ini.

Akan tetapi Asy-Syafi'i *S dan semua ulama madzhab kami

mengambil kepuhrsan hukum sesuai dengan pendapat yang telah

kami sebutkan, yaitu tidak memberikan jawaban hasll takhij atas

jawaban dalam masalah pemisahan akad.

Al Imam Hammain berkata, Yang manyebabkan

pengambilan keputusan hukum ini adalah, bahwa pengembalian

obyek akad sebab adanya cacat yang terdahulu dipastikan sarna

seperti pengembalian karena perubahan obyek jual beli (Khili,

dimana susu dalam kedua kasus yang terjadi ini memiliki alur cerita

yang sama. Jadi Asy-Syafi'i berpendapat menyamakan suafu kasus

yang terjadi dengan kasus yang lainnya, sebagaimana pendapatnya

dalam menyamakan budak perempuan dengan budak laki-laki

dalam perkataan Nabi' * A. 'i tfil c'r*'t U " Siapa Wng

membeli hak milik bersama atas budak laki-laki."
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Asy-Syaikh Abu Ali dalam Syarah At-Talkhish menyebutkan

bahwa di antara ulama madzhab kami ada yang mengembalikan

masalah ini pada faktor lang menetapkan qiJps, dimana dia

menjawab masalah ihr sesuai dengan jawaban hasl akhii atas

masalah pemisahan akad.

Menurutku (As-Subki): Pemlntaan Asy-Syaf i r$ dalam lr-
Rislah bab Ijtihad, memberi kepastian hukum, bahwa

pengembalian kurma dalam konteks masalah ini berdasarkan dalil

hadits bukan berdasarkan dalil qi5ns.

Tetapi maksud penyarnaan yang dikehendaki Al Imam

Hammain tersebut adalah, penyamaan dalam landasan hukum

pengernbalian tersebut, bukan dalam masalah resiko pengganti

susu musharraf yang harus ditanggung.

Al Ghazali membuat argumen tentang jawaban hasil takhrij

atas jawaban dalam masalah pemisahan akad pada kondisi

mernilih untuk mengembalikan her.r,ran musharmt, bahwa susu

tersebut tidak dapat difukar dengan porsi harga beli, menurut

pendapatku. Karena susu tersebut dianggap sebagai sifat lain yang

berbeda, dimana hilangnya sifat tersebut tidak menetapkan cacat

yang telah ada, berbeda dengan cacat Sang muncul belakangan.

Apabila kita mengatakan: Susu itu dapat dihrkar dengan

porsi harga beli, maka tidak ada alasan untuk menentang hadits

tersebut, karena kami menguatkan bolehnya pemisahan akad

dengan hadits tersebut. Sebab inilah pendapat yang terpilih
(mul<hbl dalam ma&hab Spfi'i. Apalag pendapat tersebut

berhubungan dengan keberlangsungan akad.

Adapun pendapat yang telah disampaikan oleh Al Ghazali

ini, yaitu susu tersebut tidak dapat ditukar delrgan porsi harga beli,

sesuai dengan pendapat Al Imam Haramain, lnng telah

4gz ll,U Uoi*u'Syoah Al Mutudzdzab



disebutkannya dalam masalah susu selain hewan musharrat,

karena dia menyamakan jawabannya dengan masalah kandungan.

Sebab dia berkata: TiUk persamaan dalam hal kami

memposisikan susu tersebut seperti kandungan dalam segi bahwa

apakah susu itu dapat ditukar dengan porsi harga beli, apabila

berpedoman pada pendapat Al Imam Haramain? Dia telah

menyebutkannya dalam masalah susu selain hewan musharra\

sebab dia menyamakan jawabannya dengan masalah kandungan,

karena Al Imam Haramain berkata: Titik persamaan dalam hal

memposisikan susu itu seperti kandungan dalam segi bahwa

apakah susu ihr bisa ditukar dengan porsi harga beli tersebut? Al
Ghazali dan Ar-Rafi'i telah menyebutkannya di sini, yaitu dalam

hewan musharmt

hnu Ar-Rif'ah berkata: Susu hetrran musharrat berbeda

dengan susu selain herran musharrat, karena maksud (fujuan) yang

terkandung dalam hsluan musharratberbeda dengan hetrran selain

musharat

Oleh karena ihl, Asy-Syafi'i g berkata: Bahwa apabila

pembeli bemiat mengembalikan hewan selain mushanat sebab

adanya cacat, maka dia tidak wajib mengembalikan pengganti susu

tersebut.

As5rSyafi'i tidak pemah mengatakan hal ini, juga tidak

seorangpun dari kalangan ulama madzhab Asy-Syrafi'i yang

mangatakannya, ketentuan hukum tersebut adalah pada herruan

selain musharrat.

hnu Ar-Rif'ah berkata' Al Ghazali menetapkan

kemungkinan penafsiran Al Imam Haramain menjadi sebuah

pendapat dan dia memindahkannya ke masalah susu musharrat,

padahal pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat 5ang
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dijadikan pegangan ulama madzhab kami. Dimana dia

mengomentari keterangan yang telah Al Ghazali sebutkan: Apabila

penyampaian pendapat tersebut karena mengikuti Al Ghazali,

maka pendapat tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Jika tidak,

maka di dalam pendapat tersebut terkandung unsur menguatkan

pendapat yang telah disebutkan oleh Al Ghazali.

Menurutku (As-Subki): Pendapat yang telah diceritakan oleh

Al Imam Haramain dari Asy-Syaikh Abu Ali dapat diberlakukan

dalam jual beli musharrat, namun dalam kondisi ini, kondisi

dimana dia telah membahasnya, yaitu kondisi apabila pembeli

memilih untuk menahannya, kemudian dia bemiat

mengembalikannya sebab adanya cacat berupa bshrijnh.

Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun mengatakan, bahwa hal

ini di-takhnj sesuai dengan jawaban dalam masalah pemisahan

akad- Karena kondisi tersebut berlawanan dengan hadits

musharnt

Apabila pemyataan Asy-Syaikh Abu Ali diberlakukan dalam

jual beli musharnt, maka pemyataan tersebut menjadi sandaran

pendapat yang telah dikutip Al Ghazali dalam masalah musharrat,

yaitu bahwa manurut pendapa&u, susu tersebut tidak dapat

ditukar dengan porsi harga beli. Jika tidak demikian, maka hal ini

tidak dapat di-takhrij sesuai dengan jawaban dalam masalah

pemisahan akad, disaat pembeli bemiat mengembalikan heuran

tersebut sebab adanya cacat yang lain.

Adapun tertolaknya takhrii pendapat di saat (pembeli)

bemiat mengembalikan hewan karena tashri5mh, hadits musharrat

inilah yang kemudian menolak bkhrii tersebut. Karena itu tidak

ada seorangpun yang berpegang pada pendapat hasil bkhrii
tersebut. Pendapat hasil takhrii itu masih bisa diberlakukan dalam
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masalah selain pengembalian karena tashriyah, dimana ini sesuai

dengan tuntutan yang dikehendaki dall qi5ns. Jadi, jawaban yang

dikutip oleh Al Ghazali dan Ar-Rafi'i itu tidak keluar dari pendapat

yang dijadikan pedoman oleh ulama madzhab kami.

Adapun nash Asy-Syafi'i & dalam masalah hewan selain

mushanat, pembahasan mengenai nash Asy-Syafi'i ini akan

disampaikan. Kesimpulan dari pendapat madzhab di kalangan

ulama madzhab kami adalah pendapat yang menyratakan

sebaliknya.

hnu Ar-Rif'ah menentang pendapat hasil bkhii yang

dikutip oleh AsySyaikh Abu Ali. Al Imam Haramain berkata,

Bahwa pendapat yang dikutip oleh AsySyaikh Abu Ali ihr adalah

qitms, sebab kami hanya memberi jawaban hasil takhrii sesuai

dengan jawaban dalam masalah pemisahan akad, sesuatu yang

seluruhnya menjadi fujuan jual beli seperti salah seorang dari kedua

budak dan sejenisnya, sedang masalah Srang sedang kami bahas

tidaklah demikian. Karena susu tersebut bukan tujuan iual beli yang

sebenam5a seperti halnya kambing, jushrr kambing itulah yang

menjadi tujuan utama jual beli. Susu tersebut, apabila dijadikan

tujuan utama jual beli, tetap stafusnya sebagai pelengkap.

Karena alasan inilah, ketidaktahuan terhadap susu tersebut

dapat dimaklumi, dimana barang yang berstatus sebagai

pelengkap, jika dia hilang tidak bisa disamakan dengan barang

pokoknya. Apakah kamu tidak tahu bahwa obyek jual beli jika

kecacatannya terlihat dan tertolak pengembaliannya, kami tidak

serta merta mengatakan: Jawaban hukum dalam obyek iual beli

yang tersisa ihr di-bkhni sesuai dengan jawaban dalam masalah

pemisahan akad? Sekalipun selamat dari cacat itu adalah tujuan

jual beli, akan tetapi selamat dari cacat ifu statusnya sebagai
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pelengkap, tidak dapat dipisahkan dengan akad tersendiri. Status

susu tersebut sama seperti selamat dari cacat.

Menurutku (As-Subki): Pendapat ini cenderung berpedoman

bahwa susu itu tidak dapat ditukar dengan porsi harga beli

tersebut, di samping memang dia menolaknya. Jika tidak

demikian, maka kepastian perhrkaran ihr adalah apabila dia bemiat

memisahkan akad sambil mengembalikannya-

Al Jauri telah menyampaikan pendapat yang sama dengan

pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Ali dalam

masalah menolak pengembalian tersebut, dimana dia berbeda

pendapat dengannya dalam segi sumber yang menjadi landasan

hukum. Sebab dia berkata: Jika dia melihat cacat tashitnh, lalu

dia tidak pemah mengembalikan sampai dia menemukan cacat

yang lain setelah lewat masa tertenhr, maka dalam masalah

tersebut, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda (Qaulaanl'

Pendapat pertama: Pembeli tidak boleh

mengembalikannya, sebagaimana dia tidak dapat mengembalikan

barang dagangan yang telah dibelinya, kemudian dia melihatnya

temyata dalam kondisi cacat, lalu dia tidak mengembalikannya

sampai dia melihatnya ada cacat yang lain, karena dia rela

menerimanya dalam kondisi cacat-

Pendapat kedua: Pembeli boleh mengembalikan. Perbedaan

antara jual beli musharrat dengan jual beli barang dagangan

adalah, bahwa pembeli hams mengembalikan beserta musharmt

ifu safu sha' pengganti susu musharat. Jadi, seakan-akan dia

mengembalikannya karena adanya cacat. sedangkan dalam

pengembalian seluruh jenis barang dagangan yang lain, pembeli

tidak mengembalikan ganti rugi apapun, dimana dia rela

menerimanya, sehingga dia tidak mempunyai hak apapun. Al Jauri
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berkata' Terkadang dalam soal barang dagangan, disampaikan

bahwa pembeli boieh mengembali\<an musharratilt karena dia rela

menerima suatu cacat, tidak dengan cacat yang lain.

Menurutku (As-Subki): Kemungkinan yang telah

disampaikan oleh Al Jauri ini adalah qirys.Rela menerima satu

cacat, belum tenfu menerima semua cacat yang lainnya.

Adapun pendapat yang telah Al Jauri sampaikan di awal,

yaitu seluruh jenis barang dagangan selain hetr.lan musharrat,

apabila pembeli melihahrya dalam kondisi cacat, lalu dia tidak

mengembalikannya sampai dia melihat cacat yang lainnya, maka

dia tidak dapat mengembalikannya. Pendapat ini sangat jauh dari

kebenaran, tidak ada landasan pendukungnya.

Aku tidak menyangka ulama madzhab kami mendukung Al
Jauri atas pendapatrya tersebut, sebagaimana pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Jauri, yaitu dua pendapat yang berbeda.

Bahkan Al Mawardi, Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama yang lain

secara tegas menyatakan sebaliknya (boleh mengembalikannya).

Karena mereka mengatakan dalam masalah ini:

Sesungguhnya omng yang rela menerima sebuah kecacatan,

kemudian dia menemukan kecacatan lain yang berbeda, maka

kerelaan mengenai kecacatan yang telah dia ketahui itu Udak

menghalanginya untuk mengembalikan barang sebab cacat yang

tidak pemah dia ketahui. Mereka membuat pemyataan itu sebagai

dalil yang menegaskan bolehnya mengembalikan barang tersebut

dalam masalah ini.

Tetapi, aku melihat dalam Ta'liq Ath-Thabari yang

diriwayatkan dari hnu Abi Hurairah, pendapat yang sama dengan

pendapat Al Jauri tersebut, karena dia berkata dalam Ta'liq

tersebut: Posisinya sama seperti posisi pernbeli barang dagangan,
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lalu dia menemukan dua kecacatan sekaligus pada barang tersebut,

dimana dia rela menerima salah safunya, maka dia berhak

mengembalikan karena cacat yang kedua. Sedang menurut sebuah

pendapat yang lemah: Dia tidak boleh mengembalikannya, akan

tetapi dia boleh menuntut pengganti karena cacat yang kedua.

Ath-Thabari berkata: Pendapat tersebut lemah. Apabila

berpedoman pada pendapakrya dalam pembahasan ini: Menurut

sebuah pendapat: Ada kemungkinan tidak diterimanya

pengembalian itu bisa terjadi dalam masalah musharat, yaifu

dalam masalah yang diqiyaskan dengannya.

Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

pendapat madzhab, serta pendapat masyhur dan madzhab Asy-

Syafi'i menyatakan, bahwa kerelaan menerima salah satu

kecacatan itu bukanlah penghalang pengembalian barang tersebut.

hnu Busyra telah mengutipnya dalam sejumlah masalah yang telah

dinash oleh Asy-Syafi'i rg.

Ibnu Ar-Rif'ah telah menyampaikan pendapat dari Al Jauri

ini ketika membicarakan jual beli Bara'ar\ (bersih dari cacat), dia

berkata: Mungkin menurut pendapatnya bahwa di dalam

pengembalian barang tersebut tersimpan tindakan membatalkan

toleransinya dari cacat yang pertama, sehingga pengembalian itu

tidak dapat dilakukan. Karena alasan inilah, dia memiliki
pandangan yang sama seperti pendapat yang disebutkan dalam

pembahasan Jinayat.

Keterangan yang telah disampaikan oleh Al Jauri,

maksudnya adalah, dari dua pendapat yang berbeda dalam

masalah musharrat, dia menyampaikan pendapat yang menolak

dari kedua pendapat tersebut berdasarkan qi5ns dengan barang

dagangan lain yang memiliki dua pendapat yang berbeda. Namun
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kami sepakat menolak memposisikannya sebagai hukum asal, atau

paling tidak menurut pendapat madzhaD ulama madzhab Asy-

S5afi'i, serta pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i-

Apabila pendapat yang menolak pengembalian itu diterima (bisa

dibenarkan), maka perbedaannya seperti yang telah dia sebutkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa landasan hukum yang dijadikan pegangan oleh

pendapat yang menolak pengembalian, -yang telah disampaikan

oleh Al Jauri- berbeda dengan landasan hukum yang dijadikan

pegangan oleh pendapat 5rang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh

Abu Ali &, lraitu jawaban hasil bkhrii sqsuai dengan jawaban

dalam masalah pemisahan akad sangat kuat ditinjau dari segi

qitns. Namun, hadits musharnt tersebut menolak pendapat hasil

takhrij di atas.

Han5a saia pendapat yang telah disampaikan oleh Al Jauri,

sekalipun tidak diunggulkan (Ghanbah) dan lemah, tetap dapat

digurnkan untuk memperkuat pendapat yang telah disampaikan

oleh Asy-Syaikh Abu Ali, sekalipun keduanya berbeda pendapat

dalam segi landasan hukum yang dijadikan pegangan, sebab

keduanya salna-sama menjelaskan sebuah hukum yang sarna, yaihr

tertolaknya mengembalikan barang tersebut. Masing-masing dari

kedua pendapat tersebut mendukung pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Ghazali dan Ar-Rafi'i, bahwa susu tersebut

tidak bisa difukar dengan porsi harga beli, pendapat tersebut

sekalipun merniliki pendukung, tetapi tetap lemah, karena

bertentangan dengan nasr5 Asy-Syafi'i &.

Tidak ada alasan untr-rk menolak pendapat hasil takhnj

sesuai dengan jawaban dalam pemisahan akad itu kecuali

mengikuti hadits musharrat ittr sendiri. Jika tidak demikian,
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seseorang boleh mengatakan: Apabila susu ifu dapat ditukar

dengan porsi harga beli, maka tenhrnya dia tidak harus

mengembalikan pengganti susu mushanaftersebut, padahal hadits

musharmt benar-benar telah menandaskan tentang pengembalian

pengganti susu musharml tersebut.

Karena alasan itulah, Asy-Syafi'i ds dan ulama ma&hab

kami sepakat bahwa susu itu dapat ditukar dengan porsi harga

beli. Mereka telah memutuskan hukum tersebut dalam bab Riba.

Mereka mengambil kesimpulan hukum dalam bab Riba tersebut

berdasarkan dalil hadits musharnt, seperti keterangan yang telah

dikemukakan.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Ali
dan Al Jauri posisinya sangat lemah (gharabahl, sedang pendapat

yang telah disampaikan oleh hnu Ar-Rif'ah yaitu status susu

tersebut sebagi pelengkap, jawabannya telah dikemukakan,

dimana sifat terhindamya suahr barang dari cacat ifu tidak secara

otomatis menjadikan harga beli terbagi-bagi sesuai dengan tingkat

keselamatan barang tersebut dari cacat hingga apabila sebagiannya

hilang, maka hal ini di-bkhrtj sesuai dengan jawaban dalam

masalah pemisahan akad.

Berbeda dengan susu musharraf, karena susu tersebut lebih

relenran apabila dikatakan bahwa susu ifu bisa ditukar dengan porsi

harga beli, dimana status suafu barang yang bisa difukar dengan

porsi harga beli tersebut lebih khusus daripada statusnya sebagai

obyek yang menjadi tujuan jual beli. Inilah pendapat yang telah

disebutkan oleh kebanyakan ulama madzhab kami.

AI Mawardi ds membuat perincian. Dia berkata: Apabila

setelah berlangsungnya akad jual beli, pembeli mengetahui unsur

tashriyah dan dia rela menerimanla, kemudian dia mengetahui
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kecacatan lain yang berbeda, maka dia boleh mengembalikannya-

Ulama madzhab kami tidak berbeda pendapat dalam soal

pengembalian tersebut. Pembeli harus mengembalikan beserta

hetu,ran mushanatifu satu sia'kurma-

Sedang bila diketahuinya unsur tashri5nh itu oleh pembeli

berbarengan dengan akad jual beli, kemudian dia mengetahui

adanya cacat lain yang berbeda, maka disini ada dua pendapat

ulama madzhab kami generasi pertama. hnu Abi Hurairah telah

menyampaikan kedua jawaban hasil takhrii tersebut dari masalah

pemisahan akad. Jadi, jawaban yang kami keluarkan dalam

masalah ini ada tiga riwayat pendapat yang berbeda- Dan dalam

Ar-Raunaq dia sepakat mengembalikannya.

Al Mawardi dalam masalah pengembalian safu srla'kurma

beserta hetr.ran musharmt menyampaikan dua pendapat yang

berbeda. Ini merupakan pendapat keempat, yang tidak masyhur-

Inilah ketiga kondisi jual beli hevuan musharrat yang pada

awal pembahasan telah dijanjikan akan ditemngkan.

Kondisi Keempat: Kondisi apabila svsu mushaffal masih

ada, penjelasann5a akan disampaikan dalam pemyataan Asy
Syirazi, Instn Allah.

Cabang' Apabila kita mengatakan: Tidak boleh

mengembalikan, karena mengacu pada jawaban hasil takfuij, yaitJ

akad tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga dia berhak

menunfut ganti. Al Bandaniji telah menyampaikan pendapat

tersebut dalam masalah selain mushatrat, seperti keterangan yang

Ins5m Attah akan disampaikan, sedangkan q$n*nya akan

disampaikan di sini.
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Pelajaran penting: Al Jauri berkata: Apabila seseorang

mengatakan: Apabila safu sia'yang dia kembalikan ifu semata-

mata sebagai pengganti susu bshriSnh yang terkandung dalam

akad jual beli, maka barang berikut nilai tukar kekurangan itu telah

dikembalikan. [-alu mengapa ini tidak diposisikan sebagai hukum

asal bagi seluruh kekurangan yang ada pada pembeli, bahwa dia

hams mengembalikannya serta nilai kekurangan tersebut?

Maka dijawab: Karena fujuan yang terkandung dalam

pembelian kambing adalah wujud kambing itu sendiri, sedang

susunya adalah pelengkap, sebab itulah, pembeli harus

mengembalikan barangnya secara uhrh dan juga mengembalikan

nilai harga susu yang telah habis (rusak). Apabila dia menginginkan

suafu barang yang wujudnya berkurang, maka dia tidak harus

mengembalikan barang ifu secara utuh, karena seluruhnya adalah

hrjuan pembelian. Kalau saja diperbolehkan mengembalikannya

beserta nilai harga kekurangan tersebut, maka boleh pula

mengembalikan seluruh harga belinya apabila barang itu rusak.

Apabila dikatakan: Demikian pula kami tetap melakukan

pengembalian harga susu seluruhtyu, sekalipun telah habis (rusak).

Ini adalah pendapat Abu Tsaur. Pendapat ini tertolak oleh dalil

sunnah tersebut. Karena telah disampaikan: otlt'o1W l.\ :+t

-# ;y ,bva3 61s-, 'Dia berhak khiyar dalam hewan mushanat

tersebut; jika dia menghendaki, maka dia boleh mengembalikannya

serta (pengganti) safu sha'kurma." Penetapan khiimrbagi pembeli

ifu semata-mata berkaitan dengan soal nilai harga beli her,van

tersebut. Wallahu a'lam.
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Cabangr Apabila pembeli tidak mengetahui unsur

tashiSnh kecuali setelah kematian kambing tersebut, maka dia

hanya berka,vajiban memberi uang ganti rugi. Sebelum ini telah

dikemukakan dari Abu Tsaur, bahwa dia harus mengembalikan

nilai tukar yang setara harga kambing tersebut. Wallahu a'lam.

Pelajaran penting: Pendapat Al Ghazali yang baru saja

dikemukakan, yaitu cacat bshnyah ihr dianggap sifat lain 5ang

berbeda, dimana hilangnSa kecacatan tersebut tidak

mengakibatkan bamng Srang tersisa menjadi cacat, berbeda dengan

cacat yang baru nampak. hnu Abi Ad-Dam berkata: Memang

benar demikian adanSa, namun yang tepat mestinSa dia

mengatakan: Berbeda dengan salah seorang dari kedua budak laki-

laki png tersisa, karena kernatian salah seorang dari kedua budak

itu tidak mengakibatkan budak yang tersisa menjadi cacat, dan

itulah yang disebut pemilahan akad.

Cacat yang baru diketahui dalam masalah mushatmt ini
bukanlah sesuafu yang banr, jush.r cacat tersebut mencegah

pengembalian sebab cacat yang terdahulu.

hnu Abi Ad-Dam berkata: Seseorang boleh berusaha

mengunggulkan pemyataan Al Ghazali itu dengan jawaban yang

jauh dari kebenaran, dia berkata: Maksud cacat yang baru itu

adalah cacat png timbul akibat pemisahan akad dalam salah satu

dari kedua barang setelah rusaknya barang yang lain- Ini

mempakan usaha pengunggulan yang sangat jauh dari kebenaran.

Selesai komentar hnu Abi Ad-Dam. Ibnu Ar-Rif'ah tidak pemah

mengajukan pertanyaan ini.

Aslrsyirazi * berkata: Apabila harga safu sha'

tersebut sama dengan harga seekor tnmbing atau lebih,
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maka dalam masalah pengembalian safu sha' itu
terdapat dua pendapat ulama madzhab kami.

Abu Ishaq berkata: Pembeli wajib mengembalikan
harga satu sha' yang berlaku di Hijaz. Karena
seandainln kami menetapkan kewajiban pengembalian
satu srla' setara dengan harga seekor kambing, maka
penjual memperoleh kambing tersebut berikut
penggantinya. Sehingga harga satu sfia'yang berlaku di
Hijaz itulah yang wajib dikembalikan. Karena itulah
yang asli.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata:
Pembeli tetap harus mengembalikan safu sha'-
Sekalipun satu sha' ifu sama dengan harga seekor
kambing atau lebih tinggi. Pengembalian itu tidak
mengakibatkan terjadinya penggabungan antara
kambing dan penggantinya- Karena satu sha' itu
bukanlah pengganti kambing, akan tetapi satu sfia' itu
adalah pengganti susu musharrat. Sehingga
penggabungan ifu hukumnya boleh. Sama seperti
kasus; jika seseorang meng-g/r ashab seorang budak,
lalu dia mengkebirinya, maka dia harus mengembalikan
budak tersebut beserta nilai tukar yang setara dengan
harganya, hal itu bukanlah bentuk penggabungan
antara budak dan nilai fukar yang setara dengan
harganya, sebab nilai fukar tersebut adalah pengganti
anggota tubuh yang dihilangkan.

Penjelasan:
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Pemyataan Asy-Syirazi ini merupakan sebagian dari

pembahasan yang tersisa dalam masalah kondisi yang pertama.

Yaitu kondisi apabila pembeli bemiat mengembalikan herruan

musharrat setelah rusak susunya. Pemyataan secara mutlak dari

As5rSyirazi 4B telah dikernukakan, mengenai jenis pengganti susu

mushanat yang wajib. Kami telah menjelaskan pembahasan

seputar kadar pengganti susu musharrat yang wajib dan

menjelaskan bahwa di antara ulama ma&hab kami ada yang

menyampaikan perbedaan pendapat secara mutlak dalam masalah

perbedaan jumlah pengganti susu musharad dimana sebagian

mereka ada yang mengkhususkannya.

Di antara ulama yang mengkhususkan perbedaan pendapat

tersebut adalah Asy-Syrrazi dalam keterangan yang telah dia

sebutkan di sini, yaifu apabila harga safu sia'yang wajib ifu setara

dengan standar harga seekor kambing atau lebih tinggr. Maka

dalam masalah ini, ada dua pendapat Srang telah disampaikan oleh

AsySyirazi XS.

Di antam ulama Sang juga menyampaikan kedua pendapat

tersebut sarna seperti keterangan yang disampaikan oleh Asy-

Syrrazi adalah gurunya yakni Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Tetapi

dia memperkirakan (perbedaan pendapat itu) teriadi dalam

masalah; apabila kurma tersebut diberikan sesuai dengan harga

beli kambing atau lebih tinggr daripada harga beli kambing

tersebut.

Pemyataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib ini memberi

kepastian hukum bahwa apabila harga satu sfia' ifu lebih rendah

daripada harga seekor kambing, tetapi dia memberin5a sesuai

dengan harga beli kambing yang paling tinggi, hal ini berlandaskan

pada kedua pendapat yang betteda di atas.
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Aku mengira penjelasan yang telah aku pahami dari " Ta'liq

Abu Ath-Tha5ryib," ada tambahan penjelasan mengenai masalah

tersebut, dimana pemyataan Asy-Syirazi e*, tidak sama dengan

hnu Ash-Shabbagh dalam Asy-syamil, padahal dia merupakan

orang yang banyak mengikuti pendapat Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib.

Masalah tersebut diperkirakan terjadi dalam kondisi apabila

harga satu sria' ihr setara dengan harga kambing atau lebih dari

separuh harganya, menjadi keterangan yang dimuat dalam Ta'liq

Abu Ath-Tha5ryib dapat dipahami. Karena kata "Lebih banyak

daripada harga beli kambing" maksudnya adalah, jumlah yang

lebih banyak dibanding separuh harga beli kambing. Demikian juga

Ar-Ruyani dan Ar-Rafi'i & berkata: sebagian mereka ada yang

mengkhususkan pendapat ini hanya berkaitan dengan kasus

apabila nilai tukar satu srla' itu lebih tinggi dibanding separuh

harga beli kambing. Dia memutuskan wajib mengembalikan

pengganti safu srla' tersebut apabila nilai fukar satu srla' kurang

dari separuh harga beli kambing. Demikianlah Ar-Rafi'i rs, telah

menyampaikan pendapat tersebut tanpa menentukan (nama yang

mengatakan tersebut), Ar-Ruyani menyampaikannya dari Abu

Ishaq. Kesemua riwayat ini sepakat bahwa Abu Ishaq adalah orang

yang mengatakan pendapat tersebut dalam kasus; apabila nilai

fukar sahr srla' tersebut lebih tinggi dibanding separuh harga beli

kambing.

Al Imam Haramain telah menyampaikan dua pendapat

yang berbeda dari kelompok ulama lrak, dan memperkirakan

masalah tersebut terjadi dalam kondisi; jika nilai tukar satu srla'

tersebut setara dengan harga beli kambing atau lebih' Pernyataan

yang disampaikan Al Imam Haramain ihr sama dengan pemyataan

yang disampaikan oleh Asy-Syirazi *U.
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Kemudian Al Imam Haramain menyampaikan juga dari

kelompok ulama lrak, bahwa apabila nilai tukar sahr sia' itu
melebihi standar separuh harga beli kambing, maka kedua

pendapat yang berbeda itu terjadi dalam kasus ini. Keterangan

yang telah disampaikan oleh Al Imam Haramain itu sama sekali

tidak mengandung kontradiktif. Karena pemyataan Asy-Syirazi &
tidak membahas tentang hukum suatu masalah apabila nilai tukar

satu sia'itu lebih dari separuh atau kurang dari (harga beli) seekor

kambing.

Pemyataan Abu Ath-Thayyib dan ulama yang sepakat

dengannya mengandung tambahan penjelasan bahwa perbedaan

pendapat ihr pun terjadi dalam nilai tukar satu sia'yang lebih dari

separuh harga beli kambing. Pendapat ini juga memastikan harus

mengembalikan nilai tukar satu sha' itrt apabila kurang dari

separuh. Telah dikemukakan dari sebagian mereka tentang

perbedaan pendapat yang disampaikan secaftt muflak.

Jika nilai hrkar safu s/ta'ifu setara dengan sepanrh harga

seekor kambing, atau lebih rendah, maka dia wajib

mengembalikannya, menurut Abu Ishaq. AsySyaikh Abu Hamid

dan ulama yang lain telah menlrampaikannya secara tegas dan

jelas.

Sulaim berkata: ndak ada perbedaan pendapat dalam

kau,rajiban mengembalikannya, jika berpedoman pada pendapat

madzhab. Di dalam Ta'ltq Abu Hamid dari jalur Al Bandaniji dan

dalam Al Mujarad, dari sumber yang salna disebutkan dua

pendapat 5ang berbeda dari ulama ma&hab kami dalam masalah

(nilai fukar satu siaf setara dengan separuh harga kambing, salna

seperti (nilai tukar satu shal lang lebih dari separuh harga

kambing.
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Al Ijli dalam komentamya atas kitab Al Wasith dan Al Wajiz

menyebutkan pendapat lain yang berbeda, yaitu sampai kapan pun

haruslah dengan mengembalikan pengganti susu musharraf yang

sebanding, maksudnya tidak ada perbedaan apakah nilai tukar satu

sha'itrt kurang dari sepamh atau lebih.

Pendapat yang telah dikemukakan ini, bersumber dari

kelompok ulama Khurasan, dimana mereka menyebutkan secara

mutlak perbedaan pendapat itu dalam hal perbedaan pengganti

susu musharrat yang sesuai dengan perbedaan jumlah susu.

Sedang nilai tukar sahr srla' kurma yang lebih tinggi dibanding

seekor kambing atau separuhnya, mereka memperkirakannya

terjadi di sebuah negeri dimana kurma sangat langka (hampir tidak

ditemukan) di sana, seperti Khurasan.

Kedua pendapat yang berbeda dalam masalah jumlah

pengganti susu mushatrad apabila berpedoman pada pendapat

yang menyatakan perbedaan pendapat itu bersifat terbatas,

keduanya merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-

Syafi'i dalam aliran kelompok ulama lrak, tidak ada yang

menyebutkan kedua pendapat yang berbeda itu kecuali mereka.

Kecuali ulama yang meriwayatkan kedua pendapat tersebut

dari mereka, seperti Al Imam Haramain, Al Ghazali dan ulama lain

yang sepakat dengan mereka. Penyebutan kedua pendapat yang

berbeda itu berlaku secara muflak, seperti keterangan yang telah

dikemukakan, tidak diketahui kecuali dalam aliran kelompok ulama

Khurasan.

Argumen yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi **, untuk

mendukung pendapat pertama hanya akan terlihat secara jelas

dalam asumsi yang dibuat oleh Asy-Syirazi. Bukan dalam asumsi

yang dibuat oleh Abu Ath-Thayyib dan ulama lain yang sepakat
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dengannya. Mungkin Asy-Syirazi #S beralih dari contoh kasus yang

dibuat oleh Abu Ath-Thayyib karena alasan tersebut, sehingga

kesimpulan hukumnya dapat dibenarkan.

Di dalam pemyataan Al Imam Haramain tersimpan
argumentasi yang mendukung pendapatnya, dalam arti, bahwa
pendapat tersebut dapat diberlakukan dalam kedua kondisi
tersebut. Karena dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah $,
sekalipun telah menyatakan secara tegas satu sha'kurma, beliau

telah memberi pemahaman kepada kita bahwa satu sha'itu adalah
jumlah yang diserahkan sebagai nilai hrkar sesuafu yang hilang dari
obyek jual beli tersebut (kambing), dimana posisinya dari obyek jual

beli ihr seperti pelengkap dari obyek yrang dilengkapi. Sehingga,

seharusnya standar pelengkap ifu tidak melampaui batas safu srla'
ini. Melampaui batas dalam segala hal adalah perbuatan yang

tercela. Terkadang standar pelengkap ifu melampaui obyek jual

beli. Hal ini sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh s5nari'
(pembawa syariat). Jadi, Al Imam Haramain terjebak ke dalam

aliran ulama madzhab ahli Zhahir.

Pendapat Al Ghazali &, bahwa kami mengetahui

sesungguhnya Nabi $ telah memastikan jumlah pengganti susu

musharrat sebanyak satu srSa'kurma, sebab safu sia'kurma pada

masa Nabi itu hampir sama dengan harga susu yang terkumpul

dalam kantong susu tersebut. Kamu bisa mengatakan: Fakta ini
memberi kepastian hukum, bahwa jumlah pengganti susu

musharat ittr tidak dapat diiadikan standar dengan separuh harga

kambing. Dimana apabila kami mengetahui nilai tukar satu srla'
kurma ifu melebih harga png terjadi pada rnasa Nabi,$, maka

kami tidak akan pemah mamjibkannya.
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Argumen yang dikemukakan oleh kelomp<ik ulama Irak

bebas dari pertanyaan ini. Tetapi pendapat ini sama dengan

pendapat yang berpedoman bahwa jenis pengganti berupa kurma

itu disesuaikan dengan standar harga susu tersebut secara mutlak.

Penjelasan tentang kesamaan ini akan disebutkan dalam

pen!rusunan cabang masalah ini, insya Allah-

Di antara ulama yang menyandarkan pendapat ini kepada

Abu lshaq seperti Asy-Syirazi adalah guru Asy-Syirazi yaitu Abu

Ath-Thayyib, Al Bandaniji, Salim dan hnu Ash-Shabbagh e.

Salim berkata: Pendapat Abu Ishaq ini adalah pendapat

palins shahih ulama madzhab kami. Pendapat ini melihat, bahwa

nilai tqkar satu sha'itu tidak wajib dalam kondisi ini. Kami akan

menyebutkan dalam sebuah cabang masalah ini alasan sebenamya

yang menetapkan kalajiban pengembalian nilai hrkar satu sia'
tersebut, dimana kami akan menjelaskannya dengan merujuk

redaksi milik AsySylrazi, Inqn Nlah.

Pendapat kedua, mereka meriwayatkannya dari ulama

madzhab kami. Inilah pendapat paling shahih ulama ma&hab

kami. Di antara ulama yang mengUngglrlkannya adalah Al Jurjani,

Ar-Rafi'i dan hnu Abi Ashrun. Pendapat itu adalah, pembeli tetap

diharuskan mengembalikan safu sia'tersebut, walaupun nilai tukar

sahr sia,itu melebihi harga kambing. Hal ini sesuai dengan hadits

musharrat tersebut, dan nash Asy-Syafi'i rS yang juga turut

memberikan kepastian hukum tersebut, akan tetapi hal ini tidak

secara tegas dan lugas menjelaskan hukum tersebut, namun hanya

menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara apakah susu itu

jumlahnya banyak ataukah sedikit, tidak ada perbedaan antara

apakah nilai fukar satu srla'dan harga kambing tersebut sama atau
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berbeda, seperu' keterangan yang telah dikemukakan dari Asy-
Syafi'i.

Adapun masalah nilai tukar satu sha' yang sebanding
dengan harga kambing, Asysyafi'i tidak menjelaskannya dalam
pem5ataan tersebut, tetapi kemutlakan pemyataannya ifu memberi
kepastian hukum bahwa tidak adaryra khitafulama. Alasan lainnya,
bahwa satu sfia'ifu adalah pengganti susu mushanaf. Sehingga
kata "safu sha"' tersebut tidak menerangkan adanya kesamaan
satu sia'itu dengan susu tersebut.

Jadi, apabila kesamaan safu sha' dengan susu ifu tidak
menjadi pertimbangan, maka terlebih mempertimbangkan
kesamaan safu sha' itu dengan kambing tersebut. Telah
dikemukakan tentang pendapat yang diriwayatkan dari Asy-Syaikh
Abu Muhammad, bahwa hnu Suraij cenderung berpedoman pada
pendapat tersebut. Mungkin itulah malsud yang dikehendaki
dengan sebagian ulama madzhab kami di sini.

AsySyirazi telah menjawab argumen lang menjadi
pegangan Abu Ishaq dengan argumen yang telah dia sebutkan,
dan ifulah argumen yang benar. Masalah yang dipakai pendukung
pendapatnSra dalam kasus; apabila seseorang meng-gashab
seorcmg budak dan dia mengkebirinya, merupakan pendapat
shahih ulama madzhab Asy-spfi'i apabira berpedoman pada qaul
iadid "Bahwa melukai seoftmg budak dendanya ditentukan dari
harganya, sama seperti melukai orang merdeka dendanya
ditenfukan dari diatTya." Jadi, apabila berpedoman pada pendapat
ini, orang yang melukainya wajib membayar harga budak secara
utuh.

Sedangkan apabila berpedoman pada qaul qadim, yaito.t
melukai budak itu dendanya tidak ditentukan dari harganya, maka
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pengganti yang wajib adalah nilai harga yang berkurang, apabila

nilai harga budak tersebut tidak berkurang sedikitpun, maka dia

tidak dikenai kauajiban apapun. Sedang bila nilai harganya

berkurang, maka kekurangan ifulah yang wajib ditanggungnya. Ini

telah dijelaskan dalam bab Ghashab.

Terkadang penyrsutan harga budak ifu nilainya lebih tinggi

dibanding separuh harga budak, contohnya seperti kasus; jika

seseorang memotong kedua tangan atau kedua kaki seorang

budak dan harganya menpsut lebih dari separuh. Jadi, apabila

berpedoman pada qaul qadim, yang menjadikan masalah ini

sebagai bukti pendukung juga bisa dibenarkan, sehingga pembeli

hams mengembalikannya dan mengembalikan lebih dari separuh

harganya, menurut qaul qadim.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib tidak mengambil bukti

pendukung dengan masalah yang telah disebutkan oleh Asy-

Syirazi g, tetapi dia mengambil bukti pendukung dengan masalah;

apabila seseorang menjual suafu barang difukar dengan budak

yang mana harga masing-masing adalah seribu, kemudian budak

tumbuh besar, sehingga harganSra mencapai dua ribu dan pembeli

menemukan dalam bamng tersebut sebuah cacat, lalu dia

mengembalikannya dan dia boleh meminta kembali budak

tersebut, padahal harganya adalah dua ribu, dimana itu merupakan

nilai harga beli sekaligus harga barang yang dijual.

Masalah yang diambil oleh Asy-Syirazi sebagai pendukung

pendapat tersebut, di dalam penyebutannya dia mengikuti Asy-

Syaikh Abu Hamid. Dimana jika dia mengambil bukti pendukung

dengan masalah tersebut kiranya lebih tepat, karena penambahan

dalam kasus melukai budak ini han5n terjadi dalam soal harga,

sedangkan barang png ditunfut agar dikembalikan adalah satrla,
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dia tidak dituntut mengembalikan barang yang lain beserta barang

yang dikembalikan tersebut.

Terkait masalah ghashab, disamping mengembalikan budak

tersebut, dia juga dituntut mengembalikan kekurangan harganya

ihr, menjadi masalah pengembalian budak berikut kekurangan

harganya itu menyerupai tunfutan mengembalikan kambing yang

telah hilang susunya berikut satu sha' yang menyamai harga

kambing tersebut.

Pendukung Abu Ishaq terkadang menyampaikan argumen:

Hukum asal dalam masalah musharrat ini adalah kewajiban

menanggung susu yang telah hilang dengan menyerahkan

penggantinya berdasarkan dalil qiJns pada sejumlah barang yang

dihilangkan. Akan tetapi pembuat syariat telah menetapkan satu

sr5a' sebagai penggantinya, karena suafu alasan yang terkandung

dalam jual beli musharrat tersebut, yaifu menghentikan

perselisihan. Di samping ifu, nilai fukar satu sha' ihs pada

umumnya hampir sama dengan harga susu tersebut pada masa

Nabi.

Jadi, apabila nilai tukar satu sia'itu lebih tinggi dibanding

harga susu tersebut dengan kelebihan yang melampaui batas,

maka jauh sekali kemungkinan menjadikannya sebagai pengganti

dari susu, yang jumlahnya tidak sepadan dengan sebagian

pengganti yang hendak merggantikan posisinya. Berbeda dengan

tanggungan anggota tubuh yang hilang dari budak yang di-

ghashab, maka tanggungan itu merupakan suatu kewajiban yang

sesuai dengan hukum asalnya.

Jawaban: Tentang argumentasi ini adalah, bahwa sJnra'

ketika menetapkan pengganti yang sama, dalam susu kambing dan

susu unta, sekalipun diketahui kedua susu ifu berbeda dengan
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perbedaan yang konkret, maka dapat diketahui bahwa pengganti

itu adalah pengganti yang berlaku dalam semua kondisi. Dimana

syam' apabila menggantungkan beragam perkara yang kurang

dimengerti dengan suatu perkara yang dapat terukur, maka dia

tidak memandang kasus 5rang langka terjadi dan apabila kasus

yang langka itu terjadi, maka syara'mangabaikannya, bahkan

tetap berjalan sesuai dengan standar yang dibuat s5nra'. Apalagi

pembeli dalam kasus jual beli mushanat ini mempunyai

kesempatan untuk menahan (obyek jual beli itu menjadi miliknSra),

narnun jika dia bemiat mengembalikannya, caranla adalah dengan

mengembalikan sesuatu yang telah ditetapkan spn' sebagai

pengganti.

Perkataan Al Imam Hammain: Melampaui batas (Al

Ghalwd adalah perbuatan yang tercela. Jawabannya: Bahwa

pemahaman yang terkandung dibalik redaksi hadits tersebut;

apabila sudah jelas dan dapat diterima (kebenamnn5ra), maka dia

harus mempertimbangkannlra. Apabila makna tersebut tidak dapat

diterima kebenarannya, maka dia wajib mengikuti redaksi hadits

tersebut. Sikap mengikuti redaksi hadits itu tidak disebut perbuatan

melampaui batas yang tqcela. Justru pendapat yang hanya

berpedoman pada ahli zhahir lah lang mencela sikap

mempertimbangkan makna redaksi tersebut, dimana mereka

hanSa berpedoman pada redaksi yang nampak sekalipun

maknanya sudah jelas dan yang dibenarkan adalah sebaliknya.

Orang berilmu yang sebenamya adalah oralrg lang matnpu

menggabungkan antara redaksi dan makna yang terkandung

dibalik redaksi tersebut. Walkhu a'lam.

Penulis Al Wafi menanggapi jawaban yang telah

disampaikan oleh Asy-Syirazi tentang pendapat Abu Ishaq dengan

menyatakan bahwa safu sia'-sekalipun itu diposisikan sebagai
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nilai tukar susu- hanya saja susu tersebut statusnya bukanlah obyek

utama jual beli, tetapi posisinya hanya sekedar sebagai pelengkap,

dimana pelengkap tidak yang melebihi harga beli obyek yang

dilengkapi yaitu kambing.

Pemyataan ini tidak kuat, bila dikaitkan dengan pemyataan

yang telah dikemukakan. Al Imam Haramain telah meriwayatkan

dari penulis At-Taqrib, bahwa dia memastikan jawabannya dengan

mempertimbangkan standar harga normal (Al Wasath) dalam

contoh kasus yang mengandung dua pendapat yang berbeda di

atas.

Cabangr Apabila kita berpedoman pada pendapat

yang paling shahih di kalangan ulama madzhab kami dan

kervajiban mengembalikan satu sha' tersebut karena mengikuti

redaksi hadits yang ada, maka tidak ada lagi hal yang samar.

Sedang bila kita berpedoman kepada pendapat pertama dan

pendapat Abu Ishaq: "Bahwa tidak wajib mengembalikan satu srla'

dalam kondisi ini." Asy-Sytrui *S telah menjawab: "Pembeli wajib

mengembalikan nilai tukar satu sha' yang berlaku di Hiiaz."

Dernikian juga segolongan ulama [rak dan Ar-Rafi'i *S

berpendapat.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Satu srla',itu ditaksir

dengan standar harga Madinah, dimana standar Madinah itu lebih

khusus, karena Hijaz itu mencakup Makkah, Madinah, Yamamah

dan kawasan lain yang maniliki standar harga yang berbeda.

sebagaimana penafsiran Asy-Syafi'i dan ulama ma&hab kami,$.

Asy-Syrrazi telah menyebutkannya dalam kitab Jizyah (Upeti).

Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar kami diberi kemudahan
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unfuk datang ke kawasan tersebut dalam kondisi baik dan sehat

selalu.

hnu Ar-Rif'ah berkatar Bahwa orang yang mengatakan

Hijaz secara mutlak, maksudnya adalah Madinah, sebagaimana

penafsiran yang disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib,

karena hadits tersebut disampaikan di Madinah. Pendapat yang

sama dengan Ibnu Ar-Rif'ah telah dikemukakan dari Al Mawardi:
"Bahwa ketika safu sha' kurma ifu sulit ditemukan, maka

dikembalikan pada standar harga Madinah, ini jika berpedoman
pada salah satu dari kedua pendapat ulama madzhab kami." Ini

adalah pendapat yang telah disebutkan oleh kelompok ulama lrak
dengan berpedoman pada pendapat Abu Ishaq.

Adapun Al Imam Haramain berkata: Jika kami tidak

melihat dipenuhinya keunjiban mengembalikan satu sia' dalam

contoh kasus ini, maka kami mempertimbangkan standar harga

normal (Al Wasath) untuk kurma yang berlaku di Hijaz. Melalui

pertimbangan ihr, kami mempertimbangkan standar harga het,r,ran

yang mengandung susu banyak di Hijaz. Apabila kami melakukan

penghifungan demikian, maka inilah persoalan pengganti susu

mushanat yang diserahkan sesuai dengan batas yang diinginkan.

Pemyataan Al Imam Haramain ini masih mengandung keterangan

yang masih bersifat global.

Al Ghazali dalam Al Wasith berkata: Apabila berpedoman
pada pendapat ini, maka satu sha'tersebut disamakan dengan

standar harga itu, sehingga kami mengatakan: Standar harga

kambing adalah harga normal (Waathl dan standar harga satu srla'

adalah harga normal (Wasath) dalam mayoritas kasus yang terjadi.

Apabila dikatakan: Satu sia' ihr sepersepuluh harga kambing
(normal) misalnlra, maka kami menetapkan kanrajiban berupa
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kurma yang harganya sepersepuluh harga kambing (musharrat

yang dijual).

Demikian juga, Ibnu Abdissalam dalam lkhtisharihi li An-
Mhayah berkata: Yang dijadikan bahan pertimbangan adalah

standar harga hewan musharrat yang berlaku di Hijaz dan standar

harga yang nornal (N Mubwassitllluntuk kurma yang berlaku di

Hljaz. Jadi, satu sha' kurma ifu wajib dikembalikan berdasarkan

perhihrngan ini.

Pemyataan Al Imam Haramain yang telah disebutkan itu

seperti kesimpulan yang nampak dalam makna ini dan juga

diletakkan sesuai dengan makna ini. Al Imam Haramain, dalam

cabang masalah yang dibangun berdasarkan pendapat yang telah

disampaikan oleh kelompok ulama Irak dalam contoh kasus ini,

tidak menyebutkan kecuali pemyataan tersebut. Karena kedua

pendapat yang telah disebutkan, apabila berpedoman pada

hrntutan yang dikehendaki dari jawaban yang diriwayatkannya,

keduanya dibangun berdasarkan pemyataan, "Bahwa pengganti

susu musharnlyang wajib ifu adalah safu sia'."

Adapun perrdapat lain, yang telah disampaikan oleh Asy-

Syirazi dalam pemyataan pembukanya, bahwa pengganti susu

musharrat yang wajib adalah jumlah yang setara dengan harga

susu berupa kurma sebagaimana adanya. Kami tidak

menyebutkannya di sini, karena pendapat tersebut merupakan

penggalan dari pendapat yang dijadikan pedoman untuk

membangun pendapat yang lain.

Karena alasan inilah, dia tidak menyebutkannya di sini

kecuali pendapat seputar pengganti dengan mempertimbangkan

harga yang setara (Ta'dil. Penjelasan hal tersebut akan dijelaskan

setelah pembahasan ifu, dalam soal susu budak perempuan yang
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dibiarkan mengendap (mengumpul) di payudaranya, ada kewajiban

mengembalikan kadar harga susu bempa kurma atau makanan

pokok, hal ini tidak bertentangan dengan pendapat tersebut.

Karena maksud menyampaikan pendapat ini adalah sama dengan

pendapat yang disebutkan dalam pembahasan di atas dalam

pemyataan pembukanya. Dia tidak menyampaikan pendapat

seputar pengganti dengan mempertimbangkan harga yang setara

lTa'dil pada pembahasan susu budak perempuan.

Perkataan Al Ghazali: "Apabila dikatakan: Satu sia'itu
sepersepuluh harga kambing (normal) misalngn, maka kami

menetapkan ka,rnjiban berupa kurma 3nng harganya sepersepuluh

harga kambing lmusharnf lnng dijual)." Maksud yang dikehendaki

Al Ghazali -Wallahua'lam dengan kata "Kambing" lang pertama

adalah kambing 5rang normal (Wasathl, dan kata "Kambing" yang

kedua adalah kambing musharntyang dijual.

Misalnya apabila dikatakan: Standar harga satr: sha'lnng
normal secara umum adalah satu dirham, harga kambing 5rang

normal secara umum sepuluh dirham. Sedang harga kambing ynng

dijual adalah lima dirham, maka dari safu sha' itu kami
menetapkan setengah dari sepersepuluh harga 3nng setara dengan

sepersepuluh harga kambing (SnnS normal). Sebagaimana apabila

sahr sha'pada wakfu ifu misalnya setara dengan lima dirham,

maka dari safu srSa'itu kami menetapkan sepersepuluh, yaifu 5ang
setara dengan setengah dirham. Apabila satu sr5a'pada wakfu ifu
setara dengan tiga dirham, maka dia wajib mengembalikan

seperenam dirham, karena seperenam itu setara dengan

sepersepuluh harga kambing ini, ]/aitu setengah dirham.

Apabila kadar safu sia'png harus dikernbalikan ihr sudah

dikehhui. Ar-Rafi'i telah meriunyatkan dari Al Imam Haramain,
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bahwa yang dipertimbangkan adalah standar harga yang normal

unfuk kurma Hijaz dan standar harga umum hewan tersebut di

Hijaz. Jadi, Apabila susu tersebut nilainya sepersepuluh kambing

misalnya, maka kami menetapkan satu sha' itu setara

sepersepuluh harga kambing tersebut.

Aku tidak melihat dalam An'Nhainh kecuali keterangan

yang telah aku riwayatkan sebelum pembahasan mengenai;

standar harga yang dipakai. Ini merupakan pernyataan Al Imam

Haramain yang masih menyimpan keterangan global. Aku

menyandarkan pemyataan: "Pemyataan Al Imam Haramain masih

menyimpan keterangan yang masih global," kepadaku, dimana

pemyataan setelahnya adalah dalam soal budak perempuan.

Memang benar adanya, bahwa tidak ada pertentangan antara

kedua pendapat tersebut, dimana pemyataan Al Imam Haramain

yang pertama diletakkan sesuai pendapat yang telah disampaikan

oleh Al Ghazali.

Antara Al Ghazali dan Ar-Rafi'i terjadi perbedaan pendapat-

Karena Al Ghazali menghitung nilai hrkar satu sia'itu diambil dari

harga kambing. Jadi, bila nilai tukar satu sha'itu sepersepuluh dari

harga kambing, maka dia menetapkan sepersepuluh sha'-

Awalnya, pernyataan Ar-Rafi'i memberi kepastian hukum

demikian, tetapi bagian akhir pemyataannya, dia memberi

kepastian hukum penghitungan susu tersebut diambil dari harga

kambing.

Karena dia berkata: Jadi, apabila susu itu nilainya setara

dengan sepersepuluh dari harga kambing misalnya, maka kami

menetapkan safu srla'ifu adalah sepersepuluh dari harga kambing

tersebut. Padahal, tidak ada keterangan yang menyebutkan kata

susu tersebut dan tidak (pula) keterangan yang menyebutkan
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taksiran harga susu tersebut, akan tetapi yang ada hanyalah

keterangan yang menyebutkan kata "kurma."

Jadi, ungkapan yang tepat adalah dia mengatakan: "Jadi,

apabila kurma ifu," Aku mengira penyebutan kata "Susu" sebagai

pengganti kata "Kurma" adalah kelalaian dari penulis naskah.

Tetapi memang dalam sejumlah naskah yang aku ketahui demikian
dan juga dalam sejumlah naskah Ar-Raudhah.

Jadi, pemyataan awal dan akhir Ar-Rafi'i benar-benar

terjadi ketidaksinkronan yang sangat jelas. Kecuali maksudnya

adalah, "harga susu" dengan membuang kata yang disandarkan
(Mudhal dan yang dikehendaki dengan "harga susu" ihr adalah

kurma, karena kurma adalah penggantinya.

Namun penafsiran tersebut adalah sikap fanatik lnng
berlebihan, melebihi kemungkinan adanya penafsiran lain misalnya

dengan mengatakan: Susu tersebut ditaksir harganya, kambing
juga ditaksir harganya, dimana harga susu itu penghitungannya

diambil dari harga kambing.

Akan tetapi pemSrataan pembuka dari Ar-Rafi'i juga

pemlataan Al Imam Hamrnain menolak penafsiran tersebut, dan

memberi kepastian penaksiran harga kurma (bukan harga susu). Di
samping ihr, sepengetahuanku (As-Subki) tidak ada seorangpun

ulama ma&hab kami yang berpendapat dengan menaksir harga

susu tersebut.

Kemudian pemyataan Ar-Rafi'i dan Al Ghazali g sepakat

bahwa kami setelah prosesi perhifungan itu, dia menetapkan sahr

sha' tersebut adalah jumlah yang sesuai dengan hrntutan
perhitungan tersebut. Jadi, kami dalam contoh yang telah

disebutkan menetapkan agar pembeli mengembalikan satu srSa'

kurma yang setara dengan sepersepuluh harga kambing.
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Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat yang

telah disampaikan oleh semua kelompok ulama lrak, yaitu

pengganti susu musharralyang dikembalikan berupa kurma adalah

satu sia' yang berlaku di Hijaz. Di antara kedua pemyataan

tersebut ada perbedaan yang sangat konkret.

Kesimpulan yang nampak dari pemyataan kelompok ulama

Irak adalah bahwa pembeli tidak mengembalikan pengganti susu

musharrat berupa kurma. hnu Ar-Rif'ah berkata: Pendapat

tersebut lebih menyerupai madzhab Abu Ishaq. Karena dia

berpendapat bahwa satu srSa'kurma adalah pengganti yang asli

sesuai dengan hadits tersebut, bagaimanapun kondisi yang terjadi.

Safu srla' ihrlah pengganti susu musharraf yang wajib, dimana

perkara yang ditemukan statusnya adalah sebagai pengganti dari

yang asli. Tidak boleh meletakkan setengah sr5a'sebagai pengganti

dari safu sia'.

Cabangr Ini merupakan bagian dari penutup pembahasan

pengganti susu mushanat. Apabila seseorang membeli seekor

kambing ditukar dengan satu sia'kurma, kemudian dia bemiat

mengembalikannya karena tasfui5nh, maka dalam jawaban

masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab As5rSyafi'i

(uajhaani). Al Mawardi telah menyampaikannya dalam Al Hawi

begitu juga ulama yang lainnya.

Pendapat pertama, ini merupakan pendapat yang lebih

shahih di kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i. Pembeli boleh

mengembalikannya, juga mengembalikan satu sha' beserta

kambing tersebut. Pendapat ini tidak mempertimbangkan soal

harga beli yang semakin bertambah dan berkurang- Sebagaimana

tidak mempertimbangkan sedikit banyaknya susu tersebut-
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Pengembalian tersebut bukanlah praktek riba, karena riba

terjadi dalam beragam akad, bukan dalam beragam pembatalan

akad. Penulis At-Tatimmah berkata: Kecuali akad jual beli itu

karena pengahrran yang buruk dari pembeli dalam soal harta

tersebut, sehingga hal itu memberi kepastian hukum adanya

pencekalan.

Menurutku (As-Subki): Ketika persoalannya dipastikan

demikian, maka semestinya pengembalian itu menjadi tertolak,

karena hal itu merupakan tindakan bodoh. Sebagaimana

keterangan kami yang telah dikemukakan dalam kasus; apabila dia

mengadakan transaksi jual beli mata uang dirham ditukar dengan

mata uang dinar dengan orang lain dan ternyata sebagiannya

ditemukan cacat; seperti perak yang kasar. Kami mengatakan

bolehnya dilakukan pernisahan akad.

Apabila kami mengatakan: Boleh menemskan akad jual beli

dengan mengambil seluruh nilai tukar barang, Al Qadhi Abu Ath-

Thagryib berkata: Dia tidak memiliki hak dalam pengembalian

barang yang cacat, karena pengernbalian tersebut merupakan

tidakan yang bodoh. Jadi, kami tetap membiarkannya di bawah

kepemilikannya, sebab hal itu lebih maslahat bag dirinya.

Keterangan tersebut telah dikemukakan.

Selain Abu Ath-Tha!,yib, pemyataannlra menjelaskan

kepastian beralihnya ke pendapat yang menyatakan boleh

melanjutkan akad jual beli dengan mengambil porsi dari nilai hrkar

barang. Qiyas pemyataan tersebut adalah, mereka sepakat

menolak pengembalian her,van musharat dan juga pengembalian

satu sha'. Adakalanya dia tercegah mengembalikann5ra secara

muflak. Ini merupakan qiyas pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Adakalanya l<embali ke pendapat lain, yrang akan disampaikan,
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yaitu qiyas kemungkinan yang lain dalam masalah jual beli mata

uang, silahkan telaah kembali pendapat lainnya itu dalam bab jual

beli mata uarg (Sharfl.

Pendapat kedua, dalam cabang masalah ini, pembeli

mengembalikan jumlah nilai tukar barang yang berkurang akibat

tashi7mh, karena pengembalian tersebut fujuannya unfuk

menufupi kekurangan ifu.

Jadi, bila berpedoman pada pendapat ini, standar harga

kambing ditaksir; jika hewan tersebut bukan hewan musharmt.

Apabila dikatakan: Sepuluh dirham, maka standar harga musharrat

itu ditaksir. Apabila dikatakan: Delapan dirham, maka dapat

diketahui bahwa berkurangnya nilai tukar barang akibat tashriyah

adalah sebesar seperlima dirham. Jadi, pembeli mengembalikan

beserta hev,ran musharrattersebut seperlima sha', dimana dia telah

membelinya dengan nilai tukar sebanyak itu. Pendapat yang

ditemukan dalam kasus ini sesuai dengan pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Ghazali dan Ar-Rafii. Jadi, pendapat yang

telah disampaikan oleh mereka berdua dikuatkan dengan pendapat

ini.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Tidak, karena pendapat yang

disampaikan oleh Al Ghazali berhubungan dengan kasus; apabila

standar harga safu sia' sama dengan standar harga kambing,

bukan nilai hrkar barang. Pendapat yang telah disebutkan oleh Al

Mawardi berhubungan dengan kasus; apabila satu sha'dan nilai

tukar barang itu memiliki nilai yang sama. Di antara kedua

pendapat tersebut terjadi perbedaan. Karena kurma terkadang

nilainya sama dengan standar harga kambing dan terkadang lebih

tingg nilainya dari standar harga kambing juga terkadang lebih

rendah dari standar harga kambing.
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Memang benar demikian, namun umumnya nilai tukar

barang itu hampir sama dengan harga standar. Orang yang

menyampaikan pendapat di atas memandangnya dari segi

mayoritas terjadi. Pandangan ini memperkuat adanya perbedaan

pendapat yang telah disebutkan oleh Al Ghazali dengan pendapat

ini.

Dalam cabang masalah ini, ada pendapat ketiga yang telah

disebutkan oleh Al Jauri. Yaitu bahwa pernbeli boleh

mengembalikan kambing dan standar harga susunya, baik berupa

mata uang emas atau perak, dengan meng-qi5n*kannya pada

masalah; apabila seseorang membeli perhiasan dengan jenis

perhiasan yang sama (sejenis) yaitu berupa emas. Kemudian dia

menemukan perhiasan tersebut cacat, dan kecacatan itu timbul

ketika ernas tersebut berada di bawah kepemilikannya.

Pendapat keempat telah disepakati dalam Ta'liq Ath-
Thabari dat'. Ibnu Abi Humirah, yaitu bahwa pembeli hanya

mengembalikan kambing, dia tidak berkarajiban mengembalikan

apapun.

Cabang, Keterangan lang telah dikemukakan, yaihr

mempertimbangkan standar harga Hijaz atau Madinah, ini adalah

pendapat yang telah disebutkan oleh mayoritas ulama lrak. Telah

dikemukakan dari Al Mawardi hal yang berhubungan dengan

kasus; apabila kurma tersebut langka (hampir tidak ditemukan),

sebuah pendapat yang menyampaikan, bahwa standar harga

negeri yang terdekat dengannya lah yang menjadi bahan

pertimbangan, dengan berpedoman pada pendapat Abu Ishaq.

QiWs pendapat itu disampaikan di sini, karena tidak ada
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perbedaan antara soal kelangkaan kurma tersebut dengan

bolehnya beralih ke standar harga.

Apabila aku gabungkan pendapat tersebut dan pendapat

yang telah disampaikan oleh Al Ghazali & ke dalam pemyataan

AsSrSyirazi ig, maka kamu dapat mengambil kesimpulan dalam

masalah ini -maksudku masalah dalam pembahasan ini-, ada

empat pendapat yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang lebih shahih di kalangan

ulama madzhab kami di antara keempat pendapat tersebut adalah

wajib mengembalikan satu shal

Pendapat kedua' Wajib mengembalikan satu srla'sesuai

standar harga Madinah.

Pendapat ketiga: Wajib mengembalikan sahr srSa'sesuai

standar harga negeri yang terdekat dengannya.

Pendapat keempat: Wajib mengembalikan sebagian sha'

sesuai hasil pembagian tersebut.

Dalam cabang masalah yang telah disampaikan oleh Al

Mawardi, tidak ditemukan kedua pendapat yang telah dia sebutkan

ketika mampu mengembalikan kurma tersebut dan ini iuga

pendapat yang telah aku sampaikan dari Al Jauri dan hnu Abi

Hurairah. Adapun bila pengembalian kurma ifu sulit direalisasikan,

maka Insya Allah hal ini akan dipaparkan.

Cabang' Apabila kita menetapkan kewajiban

mengembalikan sahr sha' berupa kurma dalam kasus; apabila

pembeli membeli hewan musharmt dengan nilai tukar berupa

kurma. Kewajiban ifulah yang merupakan pendapat 5ang paling

shahihdi kalangan ulama madzhab kami.

L
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Jika dia rela menerima hevuan musharrat tersebut,

kemudian dia bemiat membatalkannya, Al Qadhi Husain dan

penulis At-Tatimmah berkata: Apabila kami mengatakan:

Pembatalan akad itu Vqalahl adalah sebuah akad jual beli, maka

pembatalan akad itu tidak boleh dilakukan, karena tentunya

pembeli harus mengembalikan kurma sebagai pengganti susu

musharrat, karena seakan-akan sang penjual menjual kambing dan

satu srla'kurma dengan nilai fukar berupa kurma.

Apabila kami mengatakan: Pernbatalan akad itu (Iqalah)

adalah bentuk perusakan al<ad (fasal<hl, maka pembatalan akad itu

hukumnya boleh, karena di dalam rusaknya akad tidak ada unsur

riba. Perbedaan pandapat seputar pembatalan akad ini akan

disampaikan sesuai dengan setiap pendapat dari kedua pendapat

yang telah disampaikan oleh Al Mawardi.

Adapun pendapat yang telah disampaikan oleh Al Jauri,

3nitu boleh mengembalikan nilai tukar yang setara dengan harga

susu secara hrnai, maka pembatalan akad itu hukumnya boleh,

baik kita mengatakan pembatalan akad itu adalah jual beli atau

penrsakan akad.

Cabang' Diriwayatkan dari Al Bandaniji, bahwa dia

mempertimbangkan standar harga pengembalian (safu sia) itu

seperti kasus seseorang yang memberi pinjaman utang kepada

orang lain dan berupa satu srla'kurma di Hijaz dan dia berjumpa

dengannya di Khurasan, maka dia berhak menagihnya dengan

standar harga Hijaz, pada masa penagihan utang tersebut. Dia

tidak boleh menagihnya dengan mengembalikan kurma tersebut,

demikian juga dalam kasus ini. Pemyataan Asy-Syaikh Abu Hamid
juga menuntut kepastian hukum demikian.
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Menurutku (As-Subki): Kalau kita asumsikan standar harga

kurma pada masa pengembalian yang berlaku di Hijaz itu sangat

tinggi melebihi separuh standar harga kambing, karena mahalnya

harga jual kurma dan murahnya harga jual kambing, maka

bagaimana kondisi dalam pengembalian tersebut itu. Hal ini

mungkin bisa dijawab: Pembeli tetap harus mengembalikan sesuai

standar harga kurma yang berlaku di Hijaz, sama seperti standar

pengembalian dalam masalah utang piutang (Qardh). Mungkin

juga bisa dijawab: Pengembaliannya ditentukan berupa kurma,

karena kurma adalah pengganti susu musharral yang asli, dimana

tidak ada faedahnya beralih dari pengganti yang asli tersebut.

Telah dikemukakan dari pemyataan Al Imam Haramain,

bahwa dia mempertimbangkan standar harga yang nolrnal. Sudah

seharusnya standar pengembalian ifu diletakkan sesuai dengan

harga normal dari semua jenis barang, sehingga pemyataan Al

Imam Haramain ifu sama dengan pemyataan Al Bandaniji-

Namun pendapat Al Ghazali dalam mayoritas kasus yang

terjadi, memberikan kesimpulan sebaliknya- Dia tidak

mempertimbangkan waktu pengembalian. Dimana pendapat yang

telah disampaikan oleh kelompok ulama lrak, mempertimbangkan

standar harga minimum tersebut.

Cabangr Orang yang mengatakan penetapan kewajiban

pengganti berupa kurma dalam kasus; apabila seseorang membeli

seekor kambing dengan nilai tukar berupa satu srla' kurma,

dimana dia mengembalikannya karena ditemukan unsur tashn5nh

sesuai dengan hasil pembagian harga tersebut.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Lantas apa yang akan dia

sampaikan ketika kurma ifu tidak ditemukan, mungkin dia akan
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berkata: Inilah kesimpulan yang nampak dari kasus tersebut.

Namun yang terlihat dia berkata: Dengan mengembalikan
pengganti susu musharral sesuai dengan hasil pembagian dari
standar harga tersebut.

Apabila berpedoman pada pendapat yang telah disebutkan
oleh kelompok ulama lrak, bahwa pengganti susu musharralyang
wajib adalah standar harga safu sria' kurma Hijaz, seperti
keterangan terdahulu. Pendapat yang lain dan Al Hawi telah
dikemukakan bahwa pengganti susu musharral yang wajib adalah
standar harga satu sr5a'kurma yang berlaku di negeri terdekat
dengan dirinya dimana kurma ihr ditemukan.

Menurutku (As-Subki): Pendapat yang telah disampaikan
oleh hnu Ar-Rif'ah adalah hasil kesimpulan, dimana ifu dapat
dipastikan berdasarkan pendapat ini. Jika demikian, maka dalam
contoh kasus ini ditemukan empat pendapat yang berbeda dari
ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertiama: Pendapat ulama madzhab kami yang
paling shahih dari keempat pendapat tersebut adalah: Menetapkan
ka,vajiban pengembalian standar harga sebagian sha' yangberlaku
di Madinah.

Pendapat kedua: Standar harga safu srla' yang berlaku di
negeri terdekat.

Pendapat ketiga: Menetapkan kalajiban pengembalian
standar harga sebagian srla' yang berlaku di Madinah sesuai

dengan hasil pembagian dari harga tersebut.

Pendapat keempat: Menetapkan kewajiban mengganti
sebagian harga satu sia'yang berlaku di negeri yang terdekat
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dengan dirinya. Telah disebutkan pula pendapat Al Jauri dan hnu
Abi Hurairah.

Pelajararr penting: Perkataan Asy-Syirazi dB: "Karena dia

adalah pengganti yang asli" rnaksudnya adalah, karena kurma ifu

adalah pengganti yang asli. Asy-Syaikh Abu Hamid juga

menandaskan demikian. Jadi, pem5ntaan Asy-Syirazi diletakkan

sesuai makna tersebut. Makna pemyataan Asy-Syirazi ifu adalah

bahwa satu sha' kurma yang berlaku di Hijaz adalah pengganti

yang asli. Jadi, apabila rnengembalikannya sulit direalisasikan,

maka kami mengembalikannya ke standar harga safu sha'yang

berlaku di Hi;az, seperti kasus apabila seseomng memberi utang

berupa kurma di Hijaz dan dia berjumpa dengan orang tersebut di

Khurasan, maka dia berhak menagihnSra sesuai dengan standar

harga kurma di Hijaz.

Cabang, Aku rnelihat dalam S5amh At-T;anbih kar5ra lbnu

Yunus, sebuah keterangan bahwa apabila pembeli bemiat

mengembalikan harga safu siai maka kami menetapkan dalam

satu srla'tersebut berupa satu srla'kurma yang berlaku di Hijaz.

Ada kemungkinan dalam naskah tersebut terjadi kesalahan

penulisan, yang benar mungkin menetapkan kanrajiban harga safu

sha'. Wallahu a'lam.

Cabangr Telah dikemukakan mengenai jenis pengganti

susu musharmlyang wajib dikembalikan beserta musharrat (her,van

5rang tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya
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itu mengendap [mengumpul] di kantong susunya) tujuh pendapat

yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih di

kalangan ulama madzhab kami di antara ketujuh pendapat itu

adalah safu sia'kurma.

Pendapat kedua, Kadar harga kurma.

Pendapat ketiga: Apabila satu sfia' ifu kadamya melebihi

kadar hasil tuntutan yang sebanding. Jika tidak, maka wajib satu

sha'.

Pendapat keempat: Apabila kadar satu sha' itu melebihi

kadar hasil tuntutan yang sebanding, maka pengganti susu

musharratyang wajib adalah standar harga Hijaz. Jika tidak, maka

pengganti susu musharrat yang wajib adalah satu sha'.

Sepengetahuanku (As-Subki) tidak ada seorangpun ulama yang

rnengatakan bahwa apabila satu sha' itrt melebihi kadar hasil

hrntutan yang sebanding, maka pengganti susu musharrul png
wajib adalah harga satu sia'kurma. Jika tidak demikian, maka dia

wajib mengembalikan kurma. Di saat sejumlah pendapat yang

telah disebutkan di atas berbaur satu sama lain dan aku

menggabungkannya, maka kamu memperoleh kesimpulan

mengenai jumlah yang harus kamu kembalikan beserta hewan

musharrat sejumlah duapuluh lima pendapat hasil penggalian

pendapat keempat dan keenam.

Pendapat Ketujuh: Yaitu pendapat yang telah disampaikan

oleh Abu Muhammad, dimana tidak disebutkan perbedaan dalam

soal jumlah pengganti susu musharrat. Urutannya seperti

penjelasan berikut ini.
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Pendapat pertama, pendapat yang lebih shahih di kalangan

ulama madzhab kami adalah bahwa pengganti susu musharrat

yang wajib adalah satu sia' kurma secara mutlak, -baik susu itu

kadamya banyak atau sedikit-, baik juga harganya lebih tinggi atau

lebih rendah.

Pendapat kdua, safu srla'bentpa makanan pokok yang

lebih umum dikonsumsi.

Pendapat kefiga, satu sha' dengan memilih di antara

sejumlah jenis makanan pokok selain susu kental (keju).

Pmdapat keempat, Kurma atau makanan yang nilainya

lebih tinggi daripada kurma.

Pendapat kelima, Kurma atau makanan pokok suafu

negeri.

Pendapat keenam, Jika kurma itu barang yang mudah

ditemukan, maka satu sha'bqvpa kurma- Jika tidak mudah

ditemukan, maka safu srla'benrpa makanan pokok yang lebih

urnurn dikonsumsi.

Keenam pendapat yang sama menyatakan adalah bahwa

pengganti susu musharral yang wajib adalah sesuai dengan harga

susu dari sejumlah perkara yang telah disebutkan ini berdasarkan

perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya, menjadi jumlahnya

ada dua belas pendapat.

Keenam pendapat berikutnp; apabila harga satu srla'ifu
melebihi seekor kambing atau separuh kambing, maka pengganti

susu musharraf yang wajib adalah harga lang menuntut hasil yang

sebanding dari kesemua perkara yang berjumlah enam ini,

berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya-
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Apabila harga satu sha' itu melebihi seekor kambing atau

separuh kambing, maka pengganti susu musharral yang wajib

adalah satu sha'dari sejumlah perkara yang telah disebutkan. Jadi
jumlahnya ada delapan belas pendapat.

Enam pendapat berikutnya; Apabila harga sah.r srla' itu
melebihi seekor kambing atau separuh kambing, maka pengganti

susu musharral yang wajib adalah harga satu srla'. Jika tidak,

maka kesemua perkara yang berjumlah enam ini tetap sesuai

dengan perbedaan pendapat yang terjadi.

Pendapat kedua puluh lima, merupakan pendapat yang

disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad, yaitu

memberlakukan pendapat yang sesuai dengan qirys terhadap

beragam jenis barang tanggungan. Ini pendapat yang paling lemah

di antara sekian banyak pendapat, dimana ini tidak dapat dijadikan
pegangan beserta keempat pendapat yang telah disebutkan.

Wallahu a'lam.

Cabangr Apabila seseomng menjtnl seekor kambing
musharrat dengan nilai fukar sebanyak safu sha'kurma, maka dia

boleh melakukan jual beli kambing musharrat tersebut sesuai

dengan tunfutan yang dikehendaki dari susunan sejumlah
pendapat di atas,maksudnya adalah duapuluh delapan pendapat

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i; Duapuluh lima pendapat yang

telah disebutkan di atas dan tiga pendapat yang lainnya, yaihr:

Pendapat pertama, wajib mengembalikan dari satu srla'tersebut
sesuai dengan kadar kekurangan akibat adanya unsur tashn5nh

tersebut berupa kurma.

Pendapat kdua, mengembalikan harga susu muslzarmt
tersebut, baik dengan standar uang emas ataupun perak.
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Pendapat ketiga, pembeli hanya mengembalikan kambing

musharrat tersebut. Keterangan ketiga pendapat tersebut telah

dikemukakan sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa penyusunan kesemua pendapat ini

disebutkan agar dapat diambil pelajaran dan diketahui bagaimana

cara membangun teori mengenai keputusan hukum dalam

pengembalian hukum pengganti susu musharral tersebut. Akan

tetapi unfuk menetapkan keputusan hukum pengembalian itu,

bergantung pada; apakah setiap orang dari kalangan ulama

madzhab Asy-Syafi'i (Ashhabul Wuiuhl itu orang yang

menyampaikan kesemua pendapat yang mana dia men!rusun

pendapatnya beserta ke setnua pendapat tersebut, sehingga

penyusunan pendapat tersebut bisa dibenarkan. Ulama madzhab

kami telah melakukan pen!rusunan yang sempa dengan masalah

pengembalian pengganti susu musharrat itrt dalam sejumlah

rnasalah.

A$r-Syirazi *s berkata: Apabila susu hasil pirah
pembeli masih ada, lalu dia berniat mengembalikanriya,
maka dalam masalah pengembalian susu yang masih

ada ifu, terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-
Syafi'i.

Abu Ishaq berkata: Penjual tidak boleh dipaksa

agar menerima susu tersebut, karena susu setelah

diperah kondisinya menjadi berkurang, sebab susu

tersebut akan dengan cepat mengalami perubahan.

Oleh karena itu, penjual tidak boleh dipaksa agar
menerimanya.
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Di antara ulama madzhab kami ada yang berkata:
Penjual boleh dipaksa agar menerimanln. Karena
kekurangan susu ifu terjadi karena suafu cara (makna)

yang digunakan untuk mengetahui suatu cacat tersebut.
Sebab alasan itulah, pengembalian itu tidak boleh
dicegah.

Alasan lain, jika pengembalian susu tersebut tidak
boleh karena berkurangnya susu ifu akibat diperah,
maka tenfunya pengembalian kambing itu secara
terpisah (tersendiri) tidak boleh. Karena pemisahan
pengembalian kambing itu adalah pemisahan
pengembalian sebagian obyek akad.

Tatkala pemisahan pengembalian sebagian obyek
akad itu boleh dalam kasus hewan musharraf ini,
sekalipun hal itu tidak boleh dalam berbagai masalah
lainnya-, maka boleh mengembalikan susu musharat
dalam kasus mushatnf ini, sekalipun disertai
berkurangnya nilai $rsu akibat diperah, dimana
walaupun pemisahan pengembalian sebagian obyek
akad tidak boleh dalam berbagai masalah lainnSra.

Penjelasan:

Ini adalah kondisi keempat dari sejumlah kondisi kasus

pengembalian hetr,ran mushanat (hewan yang tidak diperah

susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu mengendap

[mengumpul di kantong susunya). Yaitu apabila pembeli bemiat

mengembalikannya setelah diperah, dan susunya masih tetap ada.

Kondisi susu ini terbagi menjadi dua kategori.
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Kategori Pertama: Susu tersebut telah asam dan berubah

bentuknya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa penjual tidak

boleh dipaksa menerimanya.

Kategori Kedua: Susu kondisinya tidak demikian' Yaitu

contoh kasus yang dimuat dalam kitab ,4/ Muhadzdzab ini, dalam

contoh kasus tersebut, di dalamnya terdapat dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama, pendapat yang paling shahih di antara

kedua pendapat tersebut, yaifu pendapat Abu Ishaq, bahwa

penjual tidak wajib menerimanya. Hal ini sesuai dengan argumen

yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi *$. Namun di dalam

pendapat itu (penjual tidak wajib menerimanya) ada catatan bahwa

tidak termasuk syarat masalah pengembalian susu di atas bahwa

pengembalian ifu harus meler.uati masa tertenfu. Bahkan jika

pengembalian ihr dilakukan tepat setelah pememhan susu itu

dilakukan, pernbeli tidak wajib menerimanya. Karena susu itu akan

dengan cepat mengalami perubahan. Sehingga pemerahan susu

ifu mengurangi susu yang tersimpan dalam kantong susu tersebut.

Perkataan Asy-syirazi dS setelah menyebutkan alasan ih,t:

"Karena ifu, penjual tidak boleh dipaksa agar menerimanya."

Pemyataan ini menguatkan alasan tersebut, karena sejak awal dia

telah menyebutkan perkataan tersebut. Dimana argumentasi

pendapat ini bisa juga dengan menyatakan bahwa susu yang ada

ketika akad jual beli berlangsung, yang menunhrt pengembalian

penggantinya ifu telah bercampur dengan susu yang baru keluar,

yang telah menjadi milik pembeli. Jadi, bila pembeli rela

menerimanya, maka penjual tidak boleh dipaksa a[Fr

menerimanya.
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Namun argumentasi ini terkadang dirusak dengan

perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam sejumlah hadits

tentang masalah perbauran buah-buahan, masalah sepatu hewan,

dan masalah bli gandum yang berbaur. Jadi, berpegang pada

argumen yang pertama kiranya lebih dari cukup.

Menurut satu pendapat yang lemah (Qad Yuqaltti: Masalah

susu tersebut tidak dapat dikembalikan pada sejumlah hadits yang

menerangkan sejumlah masalah yang telah disebutkan kecuali

karena darurat. Apakah kamu tidak tahu bahwa sepatu her,van bila

melepaskannya tidak menjadikannya cacat, lalu dia tidak

melepasn5n, maka dia tidak wajib menerimanya? Di dalam kasus

jual beli musharat ini tidak ada kondisi darurat yang mendorong

unhrk menerima susu tersebut, karena dia bisa mengembalikannya

dengan kurma yang telah ditenfukan oleh syara' sebagai

penggantin5n.

Di antara ulama yang lebih mengunggulkan pendapat ini
adalah hnu Ashrun dan Ar-Rafi'i S. Ar-Ruyani dalam Al fuhr
berkata: Pendapat ihr merupakan pendapat yang pahng shahih

menurut jumhur ulama ma&hab kami. Al Mawardi sepakat

dengan pendapat ini.

Pendapat kedua, wajib bagi penjual menerimdoln, dia boleh

dipaksa agar menerimanya. Hal ini sesuai dengan argumen yang

telah disebutkan oieh AsySyirazi.

Argumetasi yang disampaikannya, yaifu pemerahan susu ifu

berfujuan untuk mencari tahu cacat tashriyah tersebut, yaifu

argumen yang telah disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib,

diberlakukan berdasarkan pendapat yang diunggulkan (Azhhal di

antara kedua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah tersebut.

Seolah-olah apabila sebagian kadar pemerahan susu yang
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digunakan untuk mernilah cacat tashriyah tersebut bisa dipecahkan

keberadaannya, maka pembeli boleh mengembalikannya secara

paksa. Mereka meng-qi5n*kannya pada masalah hewan

musharrat.

Pendapat kedua ini berasal dari ulama madzhab kami dan

juga pendapat kedua dari Asy-Syafi'i dalam masalah tersebut

berhubungan dengan masalah hanran musharnt, dimana mereka

telah meng-qigms-kan masalah pengembalian kambing tanpa

disertai susunla. Karena pengembalian ifu hukumnya sepakat

boleh, sekalipun disertai kekurangan yang terjadi pada kambing

tersebut akibat pememhan susu, karena pemerahan ifu bertujuan

unfuk mancari tahu cacat kambing tersebut. Maksud mereka

bukanlah masalah susu musharralyang terkandung dalam masalah

musharrut. Sebab tidak mungkin men-takhii pendapat Asy-Syafi'i

berdasarkan pendapat ulama madzhab kami.

Jika demikian, rnaka masalah susu mushatml ini adalah

salah safu dari sekian banyak masalah yang disandarkan pada

masalah pengernbalian heuran musharnt, setelah kekurangannSn

terlihat akibat pemerahan' susu tersebut.

Kedua: Apabila pengurangan yang dUadikan satu-safunya

cara unfuk mengetahui adanya cacat tashnyah tersebut fidak

menjadi penghalang, menumt pendapat yang diunggulkan

(Azhhafl di antara kedua pendapat Asy-Syafi'i dalam berbagai

masalah tersebut dan fidak ada perbedaan pendapat dalam

pengembalian kambing ifu sendiri setelah susunya diperah, maka

mengapa tidak demikian dalam kasus ini, yaifu dalam masalah

pengembalian susu? Dan mengapa jumhur ulama menetapkan

bahwa pendapat yang shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah

tidak boleh memaksa (penjual agar meneriman5n)?
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Jawabannya: Susu he',ryan musharmt tidak ditemukan
adanya cacat lama, yang dapat menunfut pengembalian susu

tersebut, berbeda dengan kambing musharrat- Suafu barang yang

cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan memisahkannya,

maka barang ifu memuat

dengan sebab adanya

lebih dahulu ada, dimana

itulah, pembeli boleh
mengembalikannya. Jadi pengurangannya itu berhrjuan untuk
mencari tahu adanya cacat itu. Dimana pengurangan susu itu juga

bertujuan unfuk mencari tahu cacat yang ada pada selain susu,

pifu kambing. Menyamakan cacat yang ada pada selain susu

dengan susu lrang dikurahgi oleh pembeli karena hendak mencari

tahu sisi kecacatannya, itu perlu bukti yang dapat menjelaskannya.

Pemilahan di antara kedua jenis cacat tersebut sudah cukup unfuk
membuktikan perbedaan tersebut (kedua masalah tersebut;
pengembalian heu.ran musharmt dan pengembalian susu

musharral-

Di samping ifu, pengurngan kadar susu itu karena hendak
mencari tahu cacat Andaikata kami mengatakan bahwa
pengurangan ifu dilaragg dalam pokok ihhasan selain ini, maka
pasti pengurangan ifu mengakibatkan batalnya pengembalian

barang yang cacat. Dalam kasus ini, pengurangan ifu tidak sampai

mengakibatkan batalnya pengembalian barang yang cacat tersebut.

Karena slnra'telah menetapkan pengganti susu musharat,
yang harus dikernbalikan beserta kambing yang cacat tersebut.

Sedangkan susu ifu sendiri bukanlah barang yang cacat. Jadi, tentu
ditolelimSn pengurangan ifu dalam kondisi darurat, namun hal ini
tidak secara otomatis mentolelimya jikalau tidak ada darurat sama

sekali.

cacat yang

cacat lama
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Ketiga: Bahwa kami, bila berpedoman pada sebuah

pendapat tentang pengembalian suatu barang yang harganya

berkurang akibat pemisahannya maka kami mengatakan bahwa

(pembeli) wajib mengembalikan pengganti kekurangan harga

tersebut, berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i yang lain, sekalipun

pendapat yang diunggulkan di antara kedua pendapat Asy-Syafi'i

adalah sebaliknya.

Sedangkan dalam kasus pengembalian susu ini, bila

berpedoman pada sebuah pendapat ulama ma&hab kami yang

menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan susu musharmt

tersebut. Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun ulama yang

berpendapat bahwa di samping mengembalikan susu itu, pernbeli

harus mernberi ganti besaran harga yang membedakan antara

harga susu yang masih tersimpan dalam kantong susu dengan

harga susu dalam kondisi telah diperah.

Hal ini mernutuskan kami untuk melakukan suafu

pembahasan, yaitu bahwa kurma tersebut porsi harganSn

disesuaikan dengan kambing dan susu yang tersimpan dalam

kantongnya. Seperti keterangan yang telah dikemukakan. Porsi

harga kurma itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kedua

harga dari keduanya, lantas apakah harga susu ifu
dipertimbangkan ketika masih tersimpan dalam kantong atau

setelah diperah?

Terkadang disampaikan: Bahwa susu ketika masih

tersimpan dalam kantongnya dia tidak dapat ditaksir harganya,

sama seperti kandungan dalam perut. Tetapi kami ketika

mengetahui bahwa susu setelah diperah harganya lebih murah

daripada susu yang masih tersimpan dalam kantongnya dan pada

fukar-menukar susu yang rnasih tersimpan dalam kantong susu
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tersebut, dimana aspek yang dipertimbangkan dalam penetapan
porsi harga itu adalah waktu akad.

Jadi, pembahasan ini mendorong agar kami mengkajinya
unfuk mengetahui jawaban yang sebenamya. Apabila harga susu

itu dipertimbangkan ketika masih tersimpan dalam kantong susu,

dimana akibat pemerahan susu, hal itu membuat harga susu

menjadi berkurang, maka qiyas pendapat tersebut menetapkan
kalajiban memberi ganti kekurangan harga susu tersebut. Namun
sepengetahuanku (As-Subki), tidak ada seorang pun yang

mengatakan pendapat demikian.

Apabila harga susu itu dipertimbangkan setelah diperah.
Jika demikian, tidak ada pengurangan harga sama sekali dan juga

tidak perlu menyampaikan argumen dengan menyatakan, bahwa
pemerahan ihr adalah pengurangan yang muncul karena hendak
mencari tahu cacat

Keempat: Apabila kami mengatakan, bahwa pernbeli boleh
mengembalikan susu musharraf tersebut, maka apakah dia juga

boleh menahannya dan mengembalikan kambing tersebut?

Penulis At-Tatimmah berkata: Apabila dia menahanya
selama masa tertenfu, dimana dalam masa penahanan ifu muncul
susu yang baru, maka pembeli tidak boleh dipaksa
mengembalikannya, karena susu yang baru muncul setelah akad
itu adalah miliknya, sehingga dia tidak harus mengembalikannya,
sekalipun dia memerahnya tepat setelah pembelian tersebut. Kami
mengatakan, bahwa penjual wajib menerima susu tersebut, karena
susu tersebut adalah barang miliknya. Jadi, pembeli wajib
mengembalikannya apabila dia bemiat membatalkan akad, dimana
dia tidak berhak mengembalikan pengganti susu tersebut, sebab

kepemilikan susu itu ada ditangan penjual.
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Kelima' Orang yang berpendapat bahwa pembeli dalam

kasus ini boleh mengembalikan susu, lantas apakah pengembalian

susu ifu dengan cara membatalkan akad tersebut? Sebagaimana

kasus, jika seseorang membeli dua buah barang, lalu dia

menemukan cacat pada salah satunya, maka dia boleh

mengembalikan semuanya.

Jika demikian, maka seharusnya menumt orang yang

mengatakan pendapat ini, apabila pembeli berniat menahan susu

musharrat tersebut dan mengembalikan kambing tersebut, maka

dalam masalah tersebut terjadi perbedaan pendapat, seperti dalam

kasus apabila pembeli berniat mengernbalikan salah satu dari

kedua barang itu secara terpisah. Karena apabila berpedoman

pada suafu pendapat, pengembalian salah satu dari kedua barang

ifu secara terpisah menjadi tercegah. Pendapat ini sama dengan

pendapat yang dikernukakan dari penulis At-Tatimmah ketika tidak

ditemukan pembauran susu mushanat dengan susu yang baru.

Sedang bila berpedornan pada suafu pendapat yang lain,

pengenrbalbn salah sahr dari kedua barang ihr secara terpisah

tidak meniadi tercegah.

Apabila pengembalian susu itu tidak dengan cara

membatalkan akad, lalu dengan alasan apa penjual boleh dipaksa

agar meneriman5ra? Padahal kepemilikan kurma dan susu yang

menjadi miliknya berada di bawah kepemilikan pembeli sesuai

dengan tunfutan akad jual beh tersebut? Dapat diambil kesimpulan

bahwa pemilik pendapat ini tentun5n harus menetapkan kewajiban

pengembalian susu tersebut ketika masih ada, pendapat tersebut

bertentangan dengan kesimpulan yang nampak dari hadits yang

telah dipaparkan.
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Keenam: Pengembalian susu musharrat itu apakah

ketentuan hukumnya sama seperti ketentuan hukum yang berlaku

dalam pengembalian musharm?

Apabila kita mengatakan, khiyar dalam hev,an musharrat

itu sifatnya harus segera dilakukan hingga ketika pembeli menunda

khitmr tersebut, maka hak memaksa penjual agar menerima susu

itu menjadi batal, dia hanlra boleh mengembalikan kambing

tersebut.

Atau kita mengatakan: Pengembalian kambing musharrut

ifu sifatnya harus segera dilakukan, sedangkan susu diserahkan

kepada pilihan pembeli? Sepengetahuanku, pendapat dalam

masalah tersebut tidak pemah dikutip secara khusus. Pendapat ini

memperhatikan pembahasan lpng telah dikemukakan, 3nifu
pembahasan seputar apakah pengembalian susu ifu dengan cara

membatalkan akad atau Udak. Apabila dengan cara membatalkan

akad, maka pengembalian itrr sifatrp harus segera dilakukan (//
Faut. Kesernua cabang rnasalah png kacau ini, penyebabnya

adalah lenrahnya pendapat png mengatakan bahwa pembeli

boleh mengembalikan susu ihr secara paksa.

Ketujuh: Perkataan AsySyirazi *S: "Alasan lain jika

pengembalian susu tersebut karena timbulnya kekurangan akibat
pemerahan tersebut, maka tidak boleh," ini merupakan alasan

kedua yang dimuat dalam pemyataannya, di mana aku telah

berjanji akan membahasnya. Yaitu alasan yang dibuat sendiri

tanpa memandang, apakah pengurangan itu karena berhrjuan

untuk mencari tahu (adanya cacat tersebut)atau tidak.

Sebab alasan inilah, dia berbeda pendapat tentang masalah

yang telah aku kemukakan, yaitu masalah pengembalian susu dan
juga masalah barang yang cacabrya tidak bisa diketahui kecuali

482 ll et uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



dengan memisahkannya semua, dimana kedua masalah itu

kembali kepada asal masalah pengembalian hev,ran musharmt,

sekalipun disertai pengurangan harga akibat diperah susunya.

Alasan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi db ini

berbeda dengan alasan masalah yang telah aku kemukakan itu,

karena dia meletakkan tercegahnya pengembalian susu ihr sebagai

sesuatu yang memberi kepastian tercegahnya pengembalian

kambing ihr secara terpisah.

Asy-Syirazi membuat argumen Masalah pertama dengan

menyatakan berkurangnya harga susu akibat diperah dan masalah

kedua dengan menyatakan tercegahnya pengembalian susu ifu

merupakan benhrk pemisahan sebagian obyek akad. Padahal

pemisahan sebagian obyek akad ifu berbeda dengan berkurangnya

harga susu akibat diperah. Jadi, tidak ada titik temu antara kedua

argumen tersebut dengan alasan lnng telah disebutkan oleh Asy-

Syirazi ini. Tetapi maksudnla adalah mug-qi5a*kan kekurangan

harga susu akibat diperah pada kekurangan harga akibat

dipisahkan, sebab pemisahan sebagian obyek akad ih.r adalah suahr

kekumngan.

Asy-Syirazi & tidak mengomentari soal pemisahan

sebagian obyek akad tersebut, disamping karena soal itu sudah

jelas dan dia juga telah menyebutkannya dalam pokok bahasan

yang lain, yaifu kasus; apabila pembeli membeli dua buah barang

dalam satu akad, maka tidak boleh mengembalikan salah safunya

secara terpisah. Adakalanya pengembalian kedua barang itu

disepakati, misalnya apabila kedua barang ifu ditemukan cacat,

atau menurut pendapat yang diunggulkan di antam kedua

pendapat Asy-Syafi'i misalnla; apabila salah sahrnya ditemukan

L--
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cacat. Dan juga apabila pemisahan sebagian obyek akad ifu
disebut sebagai sebuah kekurangan.

Jadi, jika pengembalian susu itu menjadi tercegah lantaran
berkurangnya obyek akad akibat pemerahan, maka
pemisahan kambing itu juga menjadi tercegah
berkurangnya kambing tersebut akibat pemisahann5ra dengan
susunya. Titik temu antara tercegahnya pengembalian susu dan
pemisahan kambing ifu adalah mutlaknya kekurangan tersebut.

Lalu ketika pengembalian kambing dalam kasus ini dan
memisahkannya dari susu ifu sepakat dibolehkan, dimana
kekurangan akibat pemisahan kambing dari susu tersebut tidak
diposisikan sebagai penghalang, -sekalipun pemisahan ifu menjadi
penghalang dalam semua masalah 5nng lain- maka tenfunya boreh
mengembalikan susu musharaf tersebut. Kekurangan obyek akad
akibat pemerahan itu tidak diposisikan sebagai penghalang
(pengembalian susu) -sekalipun kekurangan ifu menjadi
penghalang dalam semua pokok bahasan lrang lain-. Inilah
penegasan alasan yang telah disebutkan oleh Asysyirazi. Alasan
ini harus dijawab, karena pendapat yang paling shahihdi karangan
madzhab Asy-Syafi'i adalah sebaliknya.

Benfuk jawabannya adalah bahwa hukum asalnya
menyatakan, pengurangan obyek akad itu merupakan suafu
penghalang (pengembalian barang). Tentunya hal diperbolehkan
ifu berlawanan dengan hukum asal yang terjadi dalam sebuah
pokok bahasan, tidak secara otomatis memastikan hal ifu
berlawanan dengan hukum asal yang dapat terjadi dalam seluruh
pokok bahasan, kecuali jika memang dapat dibuktikan bahwa
makna yang dikecualikan ihr ditemukan dalam kekurangan akibat
prosesi pemerahan dalam kasus pengembalian susu. Sehingga

pasti

karena

484 ll et uoi*u'SyarahAl lvluhadzdzab



kekurangan akibat pemerahan susu itu dikecualikan dari seluruh

jenis pokok bahasan seputar kekurangan tersebut. Kebenaran

qiyas tersebut berganfung pada keberadaan makna di atas,

padahal makna tersebut tidak dapat dibuktikan keberadaannya

dengan jelas.

Kedelapan: Ulama madzhab kami sepakat hanya

menyampaikan dua pendapat di atas, sebagaimana kedua

pendapat yang telah disampaikan oleh AsySyirazi xU. Sedangkan

pemyataan Asy-Syaikh Abu Hamid memberi kepastian kedua

pendapat itu diriwayatkan dari Abu Ishaq.

Karena ifu Ar-Ruyani berkata: Bahwa Abu Ishaq dalam Asy-

S5nmh menerangkan kedua pendapat tersebut. Asy-Syirazi dan

Ibnu Ash-Shabbagh meletakkan pendapat, "Tidak boleh memaksa

(penjual agar menerimanya," sebagai pendapat Abu Ishaq.

Pemyataan Abu Ath-Thagyib memuat kemungkinan salna

dengan pendapat yang telah disampaikan oleh AsySSaikh Abu

Hamid, dan juga memuat kemungkinan yang sama dengan

pendapat png telah disampaikan oleh AsySftazi. Karena Abu

Ath-ThaWib berkata: 'Pernbeli tidak boleh dipaksa agar

menerimanya. Abu Ishaq telah menyebutkannya dalam Aqr
Slnmh, dia berkata: Karena susu ifu telah berubah menjadi barang

yang cacat. Dalam masalah ini, ada pendapat lain yang berbeda,

yaifu boleh memaksa penjual agar menerimanya-"

Sedangkan ulama madzhab kami yang lainnya

menyebutkan kedua pendapat tersebut tanpa menyandarkan

kepada siapapun. Namun penggabungan di antara seluruh

keterangan tersebut memberi kesimpulan bahwa Abu Ishaq dalam

Asy-S5nnh karyanya telah menyebutkan pendapat yang menjadi

pilihannya dan pendapat lain yang berteda.
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Kesembilan: Bahwa seluruh keterangan ini berhubungan

dengan masalah pengembalian susu dengan cara paksa. Adapun
jika mereka berdua sepakat dengan pengembalian susu tersebut,

Al Mawardi dan Ar-Ru5rani dalam Al Bahr berkata: Kesepakatan

itu hukumnya diperbolehkan. Ketentuan hukum ihr telah

dikemukakan dari Al Baghawi dan Ar-Rafi'i &, bahwa tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal pengembalian susu berdasarkan

kesepakatan tersebut. Dalam hal tersebut, aku (As-Subki) telah

memberi catatan, apakah pengembalian susu itu termasuk bab

tukar-menukar? Atau termasuk bab pengembalian karena

pembatalan akad?

Ibnu Al Mundzir berbeda pendapat mengenai hal ini.

Tunfutan pemyataannya memberi kepastian pendapat yang

berbeda dalam kasus pangembalian susu. Yaitu salah satu dari dua

pendapat ulama madzhab Malik. Ibnu Al Mundzir meletakkannya

sebagai bagian dari bab tukar-menukar, aku telah menyebutkan
dalam pembahasan ifu, yang memberikan kepastian bahwa hal itu
tdaklah dernikian, dimana pengernbalian susu berdasarkan

kesepakatan boleh dilakukan. Silahkan telaah kembali
pembahasan itu dalam cabang masalah; ketika menjelaskan

perkataan Asy-Syirazi, "Apabila dia memilih mengembalikan

hewan mushatnt, maka dia harus mengembalikan pengganti susu

musharmt."

Cabang, Al Mar'asyi membagi kecacatan yang baru
muncul di tangan pembeli menjadi dua bagian: Salah satunya:

Her,rnn musharnt yang dia kembalikan nilainya berkurang setelah

susu lang tersimpan dalam kantong susu tersebut diambil di
bawah kepernilikan pembeli.
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Adapun barang selain hewan musharnt ada tiga macam

cacat:

Pertama: Sepakat boleh mengambalikannya, seperti anggur

dan khi5nr, dimana penjual menusuknya dengan kayu atau besi

(supaya terlihat matang), lalu temyata anggur itu masih pahit.

Kedua: Dalam pengembalian selain muslanmt ittr ada dua

pendapat yang berbeda, seperti kasus sehelai kain 5ang dipotong-

potong, kemudian diketahui cacatnya-

Ketiga: Dalam pengembalian selain mushanat ifu, ada tiga

pendapat yang berbeda; apabila kita memisahkan perkara yang

tidak dapat kita ketahui cacablya kecuali dengan cara

memisahkannya. Insya Allah keterangan tentang cacat tersebut

akan disebutkan dalam pernbahasan pengembalian obyek akad

karena cacat. Dalam pembahasan ini, ada ketidakpastian hukum

(aunqqulyanglnsyaNtahakankamisebutkandalam
pe,nrbahasan tersebut di sarn-

cabang, Apabila seseorang membeli seekor kambing dan

dia memotong bulu halusnln, kemudian dia menerrukan cacat

pada kambing tersebut, maka jika pemotongan bulu halus tersebut

tujuannya untuk mencari tahu cacat tersebut, maka pengembalian

itu tidak bisa dicegah dan diberlakukan sebagaimara pemerahan

susu.

Aslr-Syirazi ** berkata: Apabila seseorang

membeli budak perempuan yang musharrat, maka di

dalam kasus ini, ada empat pendapat ulama madzhab

AsySyafi'i.
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Pendapat pertama: Pembeli boleh
mengembalikannya dan mengembalikan safu sha'
beserta budak perempuan tersebut. Karena pembeli
menjadikan susu budak perempuan ifu sebagai fujuan
(maksud) pembelianDgd, sehingga akibat adanya
tindakan menyembunyikan cacat barang dari pembeli
(TadliCl, Httya, berlaku bagi pembeli dalam hal
mengembalikan budak perempuan tersebut, dan safu
sha'sarna seperti kambing mushanat.

Pendapat kedua: Pembeli boleh
mengembalikannya, karena susu budak perempuan ifu
dijadikan tujuan pembeliannya unfuk keberlangsungan
hidup anaknya, sementara susu budak perempuan ifu
tidak pemah diserahkan kepada pembeli, sehingga
pembeli berhak mengembalikannya dan tidak
mengembalikan penggantinlra, karena susu budak
perempuan itu tidak dijual dan tidak dijadikan tujuan
pembelian dengan nilai fukar tertenfu.

Pendapat ketiga: Pembeli tidak boleh
mengembalikannya, karena budak perempuan ifu
secara adat tidak dijadikan tujuan pembeliannya kecuali
dirinya sendiri, bukan susunya.

Pendapat keempat: Pembeli tidak boleh
mengembalikannya, tetapi dia boleh meminta
pengembalian ganti rugl, karena dia fidak bisa
mengembalikannya beserta nilai fukar susu budak
perempuan tersebut. Sebab susu budak perempuan itu
tidak memiliki nilai tukar yang menjadi tujuan
diadakannya jual beli. Dimana tidak bisa pula
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mengembalikannya tanpa nilai fukar sama sekali.
Karena pengembalian budak perempuan tanpa disertai
nilai fukar sama sekali mendatangkan akibat
penghilangan hak penjual, yaitu susu budak perempuan
itu tanpa ada ganti rugr sarna sekali- Penjual tidak dapat
memaksa pembeli agar menahannya dengan harga beli
yang telah ditetapkan dalam akad kecuali, susu budak
perempuan- dimana pembeli tertipu dengan susu

tersebut-, diserahkan kepadanya. Jadi, tentunya
pembeli berhak meminta pengembalian ganti rugi itu
kepada penjual, sebagaimana kasus; jika pembeli
menemukan cacat pada obyek iual beli dan muncul
kembali cacat yang baru di bawah kepemilikannya.

Penjelasan:

Pernbahasan di dalam pasal ini dan pasal yang ada

setelahnya perlu merujuk kembali ke masalah inti lnng menjadi

obyek pokok bahasan masalah musharmt Yaihr bahwa masalah

yang telah di-nash dalam pemyataan Asy-Syafi'i *s bempa

ketentuan hukum yang berhubungan dengan unta, kambing dan

sapi. Sedangkan pendapat yang shahih dan diunggulkan dari

ulama madzhab Asy-Syafi'i bahwa inti yang menjadi obyek pokok

pembahasan masalah ini, mencakup semua jenis hanran yang halal

dikonsumsi. Sedangkan obyek pokok masalah ini yang dinyatakan

se@ra tegas dari semua jenis her,r,ran yang halal dimakan dalam

hadits tersebut hanyalah unta dan kambing.

Banyak sekali dari ulama madzhab Asy-Syafi'i menetapkan

hukum seputar sapi ini berlaku berdasarkan dalil qi9s.Demikian
pemlntaan Asy-Syafi'i dalam Al Mukhtashar.
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Sebagian mereka ada yang mengambil kesimpulan

kepastian hukum sapi ihr dan nash yang dimuat dalam hadits yang

redaksinya berbunyi: 'atfi ,s'tl ;ri "Apabila seseorang membeli

musharat," karena aash tersebut bersifat umum. Penjelasan

seputar nasr5 hadits tersebut telah dikemukakan.

Mereka telah sepakat bahwa kepastian hukum (musharral

seputar sapi, baik itu berdasarkan nash hadits atau juga

berdasarkan dalil qtyas. Karena qitns dalam soal sapi itu jelas,

dimana sapi ifu termasuk ke dalam makna yang terkandung dalam

unta dan kambing. Karena alasan ihrlah, mereka sepakat

memberlakukan hukum musharrattersebut dalam sapi.

Adapun selain lpng telah disebutkan seperti budak

perempuan (Al Jaargnl) dan keledai betina (Atanl, di dalam kedua

hal ini tidak terlihat bahwa keduanya termasuk ke dalam makna

3png terkandung dalam masalah inti yang telah dinasrl.

Asy-Syirazi & membuat pasal ini dan pasal setelahn5a,

berhrjuan unhrk membahas dua hal tersebut. Orang lnng
memuhrskan berlakunya sejumlah ketenhran hukum hetr,ran

musharat pada kedua hal di atas tersebut, metodenlp dalam

pengambilan keputusan ihr terkadang berupa qiyas, sekalipun tidak

sejelas dan sedetail ltang pertama (sapi) dan terkadang

memasukannya ke dalam makna umuln dari sabda Nabi: c$l :i
i1n', " Arabila saeomng membeli hewan musharrat."

Orang yang mernutuskan untuk tidak memberlakukan

sejumlah ketentuan hukum mushanat pada kedua hal di atas,

metodenya (dalam pengambilan keputusan itu) adalah memastikan

dalil qips tersebut sebagai landasan hukumnya. Dimana dia

mernbuktikan bahwa kedua jenis hanan tersebut tidak termasuk ke
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dalam makna umum dari sabda Nabi: "Hewan musharmt," baik

istilah tersebut tidak tepat digunakan untuk kedua hal tersebut

(budak perempuan dan keledai betina) dan juga baik dengan

mengecualikannya dari istilah tersebut dengan bukti dalil yang lain.

Menurut safu pendapat menlntakan: Termasuk di antara sejumlah

dalil yang membuktikan dikecualikannya budak perempuan itu

adalah sabda Nabi dalam sebuah hadits: tU.J;,3- Ol iii *Setelah

panbeli mememhnSfa."

Pemyataan tersebut memberi batasan hukum pada jenis

ha.uan, dimana istilah pemerahan ifu tepat ditujukan kepadanya,

sedangkan dalam memutlakan istilah pemerahan berlaku bagi

budak perempuan masih perlu dikaji kembali.

Perlu diketahui: Bahwa kaidah ma&hab Asy-Syrafi'i, seperti

pendapat yang telah disebutkan oleh Al Irnam Haramain,

menegaskan bahwa kepastian l<hitar dalam muslnrat itu berlaku

berdasarkan dalil q$zrs. Jika memang benar demikian, rnaka

penyamaan obyek yang tidak dt-nash dengan obyek yang telah di-

nasrl ihr dipertolehkan.

Asy-Syimzi & dan mayoritas ulama rnadzhab kami tdak
pemah menyebutkan hadits yang di dalamnya mengandung bentuk

kata umum, akan tetapi mereka hanlra menyebutkan rast hadits

terkait unta dan kambing. Hewan selain yang di-nasr5 terbagi

menjadi dua kategori:

Kategori pertama: Unsur bshr$nh ihr ditemukan dalam

jenis halan selain yang di-rash yaitu ditemukan dalam jenis haluan

selain unta dan kambing.

Kategori keduar Jenis heuran selain lnng dinash

mengandung makna yang menyerupai ursur bshngh.
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Jadi, Asy-Syirazi S menyebutkan budak perempuan

tersebut dalam pasal ini dan juga keledai betina dalarn pasal yang

ada setelahnya. Karena hal tersebut statusnya disamakan menumt

ulama yang mengatakan disamakannya dengan unta dan kambing,

karena unsur tashriSmh mencakup semuanya.

Pasal tentang cacat bshriyah itu disebutkan setelah pasal

tentang mengeriting rambut budak perempuan. Alasan lain, karena

mengeriting rambut ifu disamakan dengan tashri5nh- Karena

alasan itulah, Asy-Syirazi mengakhirkan pembahasan cacat

bshn5nh tersebut. Perkara yang disamakan dengan bshri5nh itt
memiliki banyak tingkatan dalam bentuknya yang nyata, seperti

mengeriting rambut, sehingga mengeriting rambut itu bisa

disamakan (dengan kshri5nhl, dan benfuknya yang samar, seperti

tifik-Utik dari tinta yang ditemukan pada baju Srang dipakai seorang

budak laki-laki, sehingga tidak bisa disamakan dengan bshriSnh

tersebut- Sedangkan tengah-tengah antara perkara yang jelas dan

samar di atas, di sini terdapat dua pendapat ulama ma&hab Asy-

Syafi'i.

Insya Allah Tabla, kami akan menyebutkan berbagai

tingkatan ini, ketika Asy-Syimzi membahas masalah mengeriting

rambut budak peranpuan. Al Mawardi menyebutkan dua

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam soal tashri5nh jenis

hev.ran selain unta, sapi dan kambing.

Pendapat perhma: Pendapat kelompok ulama Bashrah

yang menyatakan bahura tashiyah dalam jenis harran selain unta,

sapi dan kambing itu bukanlah kecacatan.

Pendapat kedua: Pendapat kelompok ulama Baghdad,

yang menSntakan bahura unsur bshri5nh yang ditemukan dalam

seluruh jenis hanan merupakan cacat.
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Adapun soal tashri5ah budak perempuan png menjadi

pokok bahasan Asy-Syirazi dalam pasal ini, Al lmam Haramain

berkata: Bahwa perbedaan pendapat dalam masalah bshr$ah
budak perempuan ini bukanlah berawal dari dalil SEng telah

disebutkan, karena tindak penipuan dengan melalnrkan bshri5ah
pada budak perempuan itu salna seperti tndak penipuan dengan

melakukan bshriyah pada halan temak.

Akan tetapi perbedaan pendapat itu fimbul dari dalil 3ang
lain. Yaihr bahwa hukum asal dalam kh@ karena pertrbahan

obyek jual beli ifu bergantung pada syarat, pertuatan dan perkam

yang memposisikan seseorang ke dalam keraguan, serha

menyembunyikan hal perubahan obyek jual beli melalui sSrarat

tersebut. Tashgmh budak perempuan posisinln berada di bawah

ifu semua, namun akibat yang ditimbulkanryn sangat lnrat dalam

perkara lang nampak menjadi sasaran utama pernbelian. Adapun

perkara yang bukan menjadi sasaran utama pernbdian, unsur

penipuan ihr tidak nampak secara nyata dalam perkara tersebut.

An-Nawawi berkata: Dapat dikaakant Pemyataan Al Imam

Haramain, di samping hampir sarnzr rnaksudnta, bisa

dipertemukan dengan keterangan yang telah t<ami kernukakan,

terkait berbagai fakta yang terjadi pe6edaan pendapat di

dalamnya, yaifu tingkatan anhra hal yang nlnta dan sarnar, seperti

telah kami paparkan sebelumnlra.

Karena suatu perkara bila tidak menjadi sasaran utama

pembelian, termasuk perkara dimana unsur penipuan png ada di

dalamnya terjadi secara kebefulan, tidak ada unsur kesengajaan.

Pemyataan Al Imam Haramain bisa diletakkan sebagai

bagian dari keterangan yang telah aku kemukakan, !,aitu pendapat

lain, yang menyatakan batnua kantong susu kambirg dan kantong
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susu unta, biasanya dapat terlihat dengan jelas, dimana perbedaan

di dalamnya bisa mudah diketahui. Tidak demikian halnya dengan

payudara kaum perelnpuan, karena melihatnya dengan panca

indra tersebut secaftI umum tidak memiliki keterkaitan dengan

payrdara kaum perernpuan ini. Tujuan kami adalah

mengecualikm (tashr$phl 5nng terjadi secara kebetulan. Dimana

perbedaan pendapat tersebut berganfung pada berbagai pokok

persoalan yang terukur. Ifulah komentar An-Nawawi.

Maksud Al Imam Haramain adalah bahwa pay.rdara

perempuan bila tidak biasa dilihat secara umum dimana mernang

serara umum tidak ada kesengajaan melakukan tindak penipuan

dalam paymdara perempuan. Karena paSnrdara ifu tidak pemah

bisa dilihat dengan nlnta seperti halnla kantong susu unta dan

kambing, yang umunnlra biasa dilihat.

Maksud perrylataan Al Imam Haramain yang telah

disampaikannya di awal, 5raifu susu budak perempuan, bukan

tujuan (maksud) utama pembeliannya, namun maksud pada

umumnya memang demikian, karena susu budak perempuan tidak

diposisikan sebagai tuiuan utama pembelian kecuali dilandasi

fujuan yang langka, seperti untuk pekerjaan mengasuh anak-anak.

Jadi, susu budak perempuan itu tidak bisa digabungkan dengan

susu yang memang menjadi fujuan utama pembelian dalam

berbagai kondisi. Karena alasan ifulah, seseorang tidak pemah

dianggap tertipu dengan melihat payrdara. Apabila kedudukan

susu budak perempuan ifu dalam jual beli budak perempuan telah

diketahui, lantas apakah tashriyah dalam budak perempuan ifu

men-rpakan cacat atau bukan? Ada dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i, seperti keterangan Srang telah dikemukakan dari Al

Mawardi.
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Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Bahwa tidak ada

perbedaan pendapat bahwa tashriyah dalam budak perempuan itu

adalah cacat, ini karena dua alasant

Pertama, (Susu budak perempuan) sangat diharapkan bisa

dimanfaatkan unfuk menyusui anak.

Kdua, berlimpahnya susu tersebut memperindah benfuk

payrdara, karena payudara akan naik (mengencang keras) dan

tidak mengendur.

Tetapi. selain Asy-Syaikh Abu Hamid secara tegas

menyatakan ada perbedaan pendapat terkait tashrigh dalam

budak perempuan itu lrang merupakan cacat. Mereka

menyamakannya dengan salah satu dari kedua pendapat berbda
yang berhubungan dengan kasus; apabila seseomng membeli

budak perempuan, temyata dia adalah saudari perempuan

kandungp5n, maka tidak ada lfi|nr salna sekali, karena

bersetubuh dalam kepemilikan budak itu bukanlah tuiuan utama

pembelian budak perempuan.

K€tika scril tashriyah dalam budak perempuan itu telah

diketahui, maka Asy-Syirazi menyebutkan empat pendapat

berbeda, yang asalnya adalah dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i fuajhaani). Menurut sahr riwayat: Dua pendapat Asy-Syafi'i

lQaulaanl.

Pendapat pertiama: Pembeli boleh mengembalikan safu sfia'

berikut budak perempuan itu. Sesuai dengan argumen 5nng telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi. lni adalah pendapat hnu Suraij dan

hnu Salamah, yang dimuat dalam keterangan lnng telah

disampaikan oleh Al Jauri.
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Pendapat yang lain: Pembeli boleh mengembalikannya dan

tidak wajib mengembalikan pengganti susu tersebut. Karena pada

umumnya, susu budak perempuan tersebut tidak bisa diganti,

sekalipun dapat ditaksir harganya. Inilah kesimpulan yang tersirat

dari perkataan Asy-Syirazi d&: "Karena susu budak perempuan ifu

tidak dijadikan tujuan pernbelian dengan nilai tukar tertenhr."

Tidak pemah disampaikan keterangan, bahwa susu budak

perempuan itu tidak boleh dijual secara terpisah. Karena madzhab

kami membolehkan menjualnya. Pendapat ini telah disebutkan

oleh Ash-Shaidalani dan ulama yang lain, seperti pendapat yang

telah disampaikan oleh Al Imam Haramain. Kedua pendapat

tersebut juga telah disebutkan dalam Al Hawi dan dalam Ta'liq

Sulaim dari Asy-syaikh Abu Hamid.

Pendapat kedua: Pernbeli tidak boleh mengembalikannya.

Ini menrpakan pendapat Abu Hafsh lbnu Al Wakil, seperti

kesimpulan pendapat yang dikehendaki oleh pemyataan Al Jauri.

Apabila berpedoman pada pendapat ini, maka ada dua

pendapat Sang berbeda.

Pertama, yaitu pendapat ketiga dalam pemyataan Asy-

Syirazi, pembeli tidak boleh mengembalikan. Maksudnya, pernbeli

tidak berhak menunhrt ganti rugi apapun. Hal ini sesuai dengan

argumen yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi ag.

fu-Rafi'i tidak pemah menyebutkan pendapat ini. Tetapi Al

Qadhi Abu Ath-Tha!ryib, Al Qadhi Husain, Al Mawardi dan ulama

yang lain telah menyebutkannln. Pendapat ini dibangun

berdasarkan argumen bahwa tashriyah dalam susu budak

perempuan ifu bukanlah cacat.
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Pendapat yang lainnya: Yaitu pendapat keempat dalam

pemyataan Asy-Syirazi. Pembeli tidak boleh mengembalikan,

tetapi dia berhak meminta pengembalian ganti rugi. Ibnu Ashrun

lebih mengunggulkan pendapat ini karena dibangun berdasarkan

pendapat yang menyatakan tidak boleh mengembalikan budak

perempuan tersebut.

Namun landasan yang dijadikan pegangan pendapat

tersebut terjadi khilaf ulama di dalamnya. Karena Asy-Syaikh Abu

Hamid telah menyebutkannya seperti dimuat dalam Ta'liq N
Bandaniji dari Asy-Syaikh Abu Hamid, yaitu perkataannya: "Tidak

ada perbedaan pendapat bahwa bshriyah dalam budak

perempuan itu merupakan cacat." Dengan mengambil kesimpulan

dalil berdasarkan argumen yang telah disebutkan oleh Asy-Syrmd,

perkataan itu sangat baik. Dia mengambil kesimpulan dalil -karena

tidak bisa mengembalikann5n tanpa disertai nilai tukar- bahwa

budak peranpuan berkurang di bawah kepernilikannp'

Pendapat berdasarkan argumentasi ini serta kedua

pendapat yang disebut pertama, ketiga-tiganya dibangun

berdasarkan dua pendapat befteda Asy-syafi'i, 9an9 menyatakan

bahwa bshiyahdalam budak peranpuan itu merupakan cacat.

Karena alasan itulah, Asy-SSaikh Abu Hamid

menyebutkannya secara terpisah dalam dua catatan yang berbeda.

Ar-Ruyani telah mengutip dari Ad-Darami, bahwa bila

berpedoman pada sebuah pendapat fuy-Syafi'i yang mer:yatakan

bahwa tashrtlnhdalam budak perempuan itu bukanlah merupakan

cacat, pembeli berhak meminta pengembalian ganti rugi'

Ar-Ruyani tidak setuju dengan pendapat Ad-Darami

tersebut, dia berkata: Hal ini dikarenakan orang yang mengatakan

pendapat ini menolak bolehnya pengembalian budak perempuan
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tersebut, sebab tashriyah dalam budak perempuan itu bukanlah

merupakan cacat. Padahal Ad-Daraki telah memastikan bahwa

pernbeli tidak boleh mengembalikannya, karena air susu yang

diperah ihr adalah cacat yang muncul belakangan, sehingga dia

berkata: Pembeli berhak meminta pengembalian ganti rugi.

Menurutku (As-Subki): Seharusnya pemyataan Ad-Darami

itu diletakkan seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-

Syaikh Abu Hamid #b. Pemyataannya tidak bisa disalahkan dan

tidak disangka bahwa dia membangun pemyataannya ifu

berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa tashriSnh dalam

budak perempuan itu bukanlah merupakan cacat.

Inilah kesimpulan yang telah disebutkan oleh ulama

madzhab Asy-Syafi'i mengenal tashri5nh budak perempuan.

Al Imam Hammain berkata: Apabila kita menetapkan

khiSnr karena tashri5ah budak perempuan, sekalipun kita

memastikan kurma itu bisa difukar dengan nilai harga yang setara

dengan susu tersebut, lalu susu sang budak perempuan itu tidak

merniliki standar nilai fukar, maka pembeli tidak wajib

mengembalikan ganti rugi apapun.

Apabila kita menetapkan kewajiban mengembalikan

pengganti satu srla', maka dalam masalah pengembalian satu srla'
sebagai pengganti susu budak perempuan, di sini ada dua

pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i. Perbedaan pendapat ini

terjadi apabila susu budak perempuan itu tidak bisa ditaksir dengan

harga tertentu. Sedang bila susu budak perempuan itu memiliki

standar harga, maka wajib mengembalikan penggantinya.

Apakah pembeli mengembalikan pengganti sebanyak satu

sia'atau harga yang setara dengan safu sha'benrpa kurma atau
jenis makanan pokok yang lain? Dalam masalah jumlah pengganti
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susu budak perempuan ini, ada dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i.

Takhnj di atas sangat bagus. Pendapat yang paling shahih

di kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i dari semua pendapat ini,

menurut Ar-Rafi'i dan penulis At-Tahdzib, bahwa pembeli boleh

mengembalikan (budak perempuan), namun tidak wajib

mengembalikan pengganti susu budak perempuan tersebut. Ini
pendapat kedua yang dimuat dalam pemyataan Asy-Syirazi r$,.

Ar-Ruyani dalam Al Bahrberkata: Menurutku, pendapat ini

lebih mendekah qiyas pada masalah aslin5a. Sedangkan pendapat

yang paling shahih di kalangan ulama madzhab kami menurut Al

Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Jurjani, bahwa pembeli boleh

mengembalikannya dan juga mengembalikan safu slla'berikut
budak perempuan tersebut, dengan memposisikannya seperti

tashriyah unta dan kambing. hnu Abi Ashrun berkata: Pendapat

ini lebih tepat disebut qiljns pada masalah aslinya dalam Al
Murcyid.

Telah dikemukakan dalam bab Riba, bahwa Muhammad bin

Abdurrahman Al Hadhrami telah meriwayatkan dari Asy-

Syafi'i ig, "Bahwa jika seseorang menjual budak perempuan yang

mempunyai air susu dihrkar dengan air susu perempuan yang lain,

maka jual beli itu hukum boleh dilakukan."

Pendapat Asy-Syafi'i ini menolak pendapat yang

diunggulkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kasus jual beli

budak perempuan, karena jika susu budak perempuan ifu

diletakkan seperti sebuah barang dan bisa ditukar dengan porsi

harga beli, maka pasti jual beli budak perempuan itu ditukar

dengan air susu perempuan lain hukumnln tidak sah (udak boleh),

sebagaimana tidak bolehnya menjual kambing yang di kantong
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susunya tersimpan susu, yang kemudian difukar dengan susu

kambing lainnya.

Apabila berpedoman pada keterangan yang telah
dikemukakan, yaitu takhrij dan Al Imam Haramain, maka
perhatian kembali tertuju pada kebenaran jawaban masalah yang

masih mengganfung, yaifu apakah susu budak perempuan ifu
memiliki standar harga ataukah tidak?

Jika susu budak perempuan itu memiliki standar harga

tertenfu, maka hukum kewajiban mengembalikan penggantinya

tentunya bisa diberlakukan, seperti pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Imam Haramain. Dia berkata: Karena

meniadakan pengganti susu tersebut dalam tingkatan ini, hadits

tidak memberi kepastian hukum demikian dan qi5ms juga tidak
menetapkan hukum demikian.

Cabang, Hukum sekawanan kuda sama seperti hukum
budak perempuan. Al Mauardi telah menyebutkannSn. Namun, A
Mawardi tidak pemah menyebutkan dalam soalbudak perempuan,

ketiga pendapat yang disebutkan pertama dalam pemyataan Asy-
Syirazi #$.

Al Abdari berkata: Terkait kasus tashriyah susu budak
perempuan, ada dua pendapat Asy-Syafi'i (Qaulaani. Sedang

dalam soal susu keledai betina, terdapat dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi' i (waihaani).

Pernyataan Al Abdari ini, memberi kepastian bahwa
perbedaan pendapat dalam soal budak perempuan itu menrpakan
hal yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i. Demikian juga aku
mengembalikan pemyataan yang dimuat dalam keterangan yang
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telah dikemukakan terkait kasus tashriyah dalam budak

perempuan itu, apakah itu merupakan dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i atau dua pendapat As5rSyafi'i? Wallahu

a'lam.

Cabangr Di antara segolongan ularna llang mengatakan

bahwa hukum tashriSnh itu tidak terbatas hanya pada unta dan

kambing adalah Al Bukhari *S. Karena dia dalam bab yang

dibuatnya secara terpisah berkata: "Bab l-amngan bagi penjual

menahan (susu) unta, kambing, sapi dan sernua jenis heralan yang

ditahan susunya tanpa diperah (Muhaffalah- Musharraf adalah

hewan yang tidak diperah susunya, dibiarkan mengendap dan

mengumpul (di kantong susunya), tidak dip€rah selama beberapa

hari."

Dalam bab ini, Al Bukhari tidak p€rnah menyebutkan

satupun hadits berrnakna umr.un Sang disertai suahr siht Srang

mernbatasinya. Wallahu a'latn.

Cabang, Asy-Syirazi dalam At-Tanbih telah memaparkan

dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syaf i:

Pendapat pertama, pembeli tidak boleh mengembalikan

(budak perempuan).

Pendapat kedua, pembeli boleh merrgernbalikan budak

perempuan tersebut, namun tidak wajib merrgernbalikan pengganti

susunlE-

Pendapat kedua dalam At-Tanbih mempakan pendapat

kedua dalam Al Muhadzdza6. Sedang pendapat pertama dalam l/-
Tanbk (dalam naskah tertulis; fii ats-tanl, ada kernungkinan
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merupakan pendapat ketiga daram Ar Muhadzdad yaitu pemberi
tidak boleh mengembalikannya, dimana pembeli juga tidak berhak
menunfut ganti rugi apapun- Kemungkinan ada pendapat keempat
dalam Al Muhadzda4 yaitu pemberi tidak boleh mengembalikan
budak perempuan, tetapi dia berhak meminta pengembalian ganti
rugi tersebut- Kemungkinan maksudnya adarah, tidak ada
pengembalian i^ng menggabungkan antara kedua pendapat
tersebut, dimana masing-masing dari kedua pendapat ifu dibangun
berdasarkan pendapat tidak ada pengembarian sama sekali, yaifu
pendapat yang pertama dalam At-Tanbih.

Ibnu Ar-Rifah mengomentari pemyataan Asy-syirazi daram
At-Tanbih: "Pembeli tidak boreh mengembalikan.,, Dia berkata:
Maksudnya adalah, dia boleh menuntut ganti rugi. Dimana dia
melanjutkan perkataanrya: pendapat yang menyatakan bahwa
pembeli tidak botreh me.gembalikan dan tidak boleh meminta
pengembalian ganti rugl, ini merupakan pendapat Srang Ibnu
Yunus kira adalah pendapat pertama dari pemyataan Asy-syimzi.

Menurutku (As-subki): penafsiran lbnu Ar-Rifah terhadap
pemyataan AsySyirazi ifu tertorak, karena arasan lrang terah
dikemukakan- sedangkan pemyataan hnu yunus, pemyataannya
memuat kemungkinan lain, karena Asy-syirazi menyampaikan dua
pendapat ulama madzhab Asy-syafi'i. Jadi, ada kemungkinan dia
meletakkan kedua pendapat yang dibangun berdasarkan pendapat
Asy-syirazi, yang kemungkinan terah aku sampaikan: Bahwa
penafsiran pendapat ifu merupakan kemungkinan yang pertama
(pembeli tidak boleh mengembarikannya, dimana juga tidak berhak
menuntut ganti rugi apapun).

Jika dernikian, maka interpretasi pemyataan Asysyirazi
terkait salah safu dari kedua pendapat, tanpa pendapat yang
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lainnya, tidak dapat disandarkan kepada hnu Yunus. Walkhu

A'lam.

Asy-Syirazi *u berkata: Apabila seseorang

membeli keledai betina (Ataanl mushanat, jika kita
berpedoman pada pendapat Al Ishthakhri: Air susunp
suci, maka pembeli boleh mengembalikannSra dan waiib
mengembalikan pengganti susu keledai itu berikut
keledai betina musharraf-nya, sama seperti kambing
musharrat.

Sedangkan bila kita berpedoman pada pendapat
yang di-nash oleh Asy-Syafi'i: Susunlra najis, maka
dalam jual beli keledai betina musharraf itu, ada dua
pendapat ulama rnadzhab Asy-S3nfi'i:

Pendapat pertama: Pembeh
mengembalikannya dan fidak wajib mengembalikan
pengganti susu keledai musharraf itu, karena susu
tersebut fidak berharga, sehingga tidak dapat ditukar
dengan pengganti apapun.

Pendapat kedua: Pembeli boleh menahannya dan
menunfut ganti rugl, karena fidak mungkin
mengembalikannya disertai pengganti susu tersebut,
sebab susu itu tidak memiliki pengganti sama sekali
sebagai nilai tukarnya, dimana fidak mungkin iuga
mengembalikannya tanpa disertai pengganti, karena
alasan yang terkandung di dalamnya, lraitu berupa
penghilangan hak milik penjual (susu keledai betina
mushanafl. Tidak mungkin juga menahannya dengan
uang pembelian barang tersebut, karena pembeli belum
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menyerahkan rnng pembelian kecuali keledai itu telah
diserahkan kepadanp berikut susu tersebut, padahal
keledai betina musharraf itu belum diserahkan,
sehingga tentungra keledai betina musharraf itu boleh
ditahan (meniadi miliknya) dan dia boleh menuntut
ganti rugi.

Penjelasan:

Ataan adahh keledai betina. Pendapat Al Ishthakhri p
yang men3ntakan susu keledai betina ifu susu adalah pendapat
yang terkenal hn nnsyhw di kalangan madzhab Asy-Syafi'i. Dia
berpendapat, bahura susunln suci dan halal unfuk dikonsumsi.

Al Imam Haramain mengang[Fp pendapat tersebut adalah
kesalahan sebagian ulama. AI Imam Haramain menyampaikan
bahwa sebagian uhrna madzhab kami, ada Snng menghukumi
sucinya susu keledai befina dan berharga. Pendapat ini sangat jauh
dari kebenaran. Pendapat madzhab di kalangan ulama madzhab
kami menyatakan, bahua air susu keledai betina ifu hukumnya
najis.

Telah dikernukakan keterangan bahwa bshnph keledai
betina itu apakah merupakan suatu cacat atau bukan? Terkait hal
ini, ada dua pendapat ulama madzhab kami.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Tidak ada perbedaan
pendapat dalam masalah, bahwa kshrigh keledai betina itu
mempakan suafu cacat. Seperti ketemngan yang telah
dikernukakan, bahwa perbedaan pendapat seperti itu terjadi dalam
masalah budak perempuan. Jika status hukum bshri5ah keledai
betina itu telah dik€tahui, maka di dalam hukum tasfu*nh keledai
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betina itu ada sejumlah metode yang berbeda dalam memberikan

kepastian hukum.

Metode pertama: Metode yang telah disebutkan oleh Asy-

Syirazi iIB. Yaitu apabila kita berpedoman pada pendapat yang

menyatakan, bahwa susu keledai betina itu suci, maka pembeli

boleh mengembalikannya dan dia wajib mengembalikan pengganti

susu keledai betina musharrat tersebut. Sedang apabila kita

berpedoman dengan pendapat yang menyatakan, bahwa susu

keledai betina itu hukumnya najis, maka menurut satu pendapat

yang lemah: Pen:beli boleh mengembalikannya, dan dia tidak wajib

mengembalikan pengganti apapun berikut keletlai betina

mushanat tersebut. Sedang menurut pendapat lemah yang

lainnya: Pembeli boleh menahannya dan menuntut ganti rugi. Di

antara ulama yang menyebutkan metode ini adalah Asy-Syaikh

Abu Hamid.

Metode kedua, Yang telah disebutkan oleh Al Mawardi dari

kelompok ulama Irak dan Al Qadhi Husain dari kelompok ulama

Khurasan: Apakah pembeli boleh mengembalikan atau tidak boleh

mengembalikan? Di dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila kita berpedoman dengan pendapat yang

menyatakan susu keledai betina itu najis, maka pembeli boleh

mengembalikannya clan tidak wajib mengembalikan pengganti

apapun berikut keledai betina musharratitv.

Apabila kita berpedoman dengan pendapat yang

menyatakan, bahwa susu keledai betina itu suci. Yaitu pendapat Al
Ishthakhri. Maka apakah pembeli wajib mengembalikan berikut

keledai betina musharrat itu pengganti susu itu sebanyak safu srSa'

kurma? Di sini, ada dua pendapat 5ang berbeda dari ulama
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madzhab kami, sama seperti perbedaan pendapat dalam kasus

budak perempuan dan kuda betina. Metode ini kebalikan dari

metode yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi asB.

Metode ketiga: Metode yang telah disebutkan oleh Asy-

Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayryib yang sepakat

boleh mengembalikannya dan men- takhrij kewajiban pengembalian

ganti susu keledai betina tersebut sesuai dengan perbedaan

pendapat di atas.

Apabila kita berpedoman dengan pendapat yang

menyatakan, bahwa air susu keledai betina hukumnya suci, maka

pembeli wajib mengembalikan pengganti susu keledai betina

tersebut sebanyak satu sha' kurma. Sedang apabila kita

berpedoman dengan pendapat yang menyatakan, bahwa air susu

keledai betina itu hukumnya najis, maka pembeli tidak wajib

mengembalikan pengganti susu keledai betina tersebut, karena

barang najis tidak berhak memperoleh pengganti dan tidak

berharga.

Metode ketiga ini berbeda dengan metode Al Mawardi.

Karena Al Mawardi mengulang kembali pemyataannya terkait

pengembalian pengganti susu keledai betina dengan berpedoman

pada pendapat yang menyatakan sucinya air susu keledai betina.

Abu Hamid dan Abu Ath-Thayyib sepakat dengan pendapat ini.

Metode ketiga ini berbeda dengan metode yang telah disebutkan

oleh Asy-Syirazi *S dalam perkataannya: "Bahwa pembeli boleh

menahannya dan menuntut pengenrbalian ganti rugi."

Asy-Syasyi telah meriwayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib, "Bahwa beragam pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i

pertama yang terkait dengan kasus budak perempuan berlaku
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dalam soal keledai betina, apabila berpedoman pada pendapat Al

Ishthakhri."

Ketiga rnetode ini ditemukan dalam madzhab kelompok

ulama lrak, sedang sebagiannya ditemukan dalam pemyataan

kelompok ulama Khurasan, seperti keterangan yang telah

dikemukakan.

Metode keempat: Metode yang telah dipilih oleh Al Imam

Haramain. Apabila kita mengatakan: Air susu keledai betina itu

hukumnya najis, maka tidak dapat ditukar dengan apapun. Akan

tetapi penetapan khigr tersebut sangat mungkin terjadi, sebab

berlimpahnya susu keledai betina itu terkadang menjadi tujuan

pembelian keledai itu, agar anak keledai bisa mengisap air susu itu

dengan mudah. Sehingga khiyar ini digabungkan dengan

menerima perbedaan pendapat tersebut.

Apabila kita menghukumi bahwa air susu keledai betina

tersebut barang yang suci, maka juga demikian hukumnya, karena

air susu yang diharamkan untuk dikonsumsi tidak berharga.

Apabila kita menghukumi air susu keledai betina dengan halal,

maka pendapat dalarn tashrtyah keledai betina sama seperti

pendapat dalam masalah tashriyah budak perempuan. Pemyataan

Al Imam Haramain tersebut telah dikemukakan dalam membahas

kasus budak perempuan.

Metode keempat ini sama seperti metode Al Mawardi

dalam segi menganalogikannya dengan budak perarlpuan, ini bila

berpedoman pada pendapat yang mengatakan suci dan halalnya

air susu keledai betina itu, berbeda dengan metode Al Mawardi

dalam kasus bahwa Al Mawardi tidak pemah menyampaikan

pendapat tentang mengharamkan susu tersebut sekalipun susu

tersebut suci dan tidak (pula) menyampaikan cabang masalah lnng
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dibangun berdasarkan pendapat tersebut, dimana hal ini juga

berbeda dengan metode Al Mawardi, dari segi bahwa Al Mawardi

tidak pemah menjelaskan perbedaan pendapat terkait kasus

pengembalian seperti perbedaan pendapat dalam kasus najisnya

susu keledai betina. Namun dia hanya menyampaikan perbedaan

pendapat seputar pengembalian keledai betina musharnt darr

seluruh jenis hawan lainnya selain unta, sapi dan kambing.

Apabila kita mengatakan: Hukum kshngh itu mencakup

sernua jenis hewan, Al Mawardi sepakat dengan pendapat kami
yang mengatakan najisnya air susu keledai betina, dimana pembeli

boleh mengembalikan keledai betina itu dan tidak wajib

mengembalikan pengganti apapun beserta keledai betina

musharmt tersebut.

Sedang Al Imam Haramain, pem5ataannya memberi

kepastian perbedaan pendapat dalam soal pengembalian keledai

betina mushatmt Metode Al lmam Haramain juga berbeda dengan

metode Asy-Syirazi *S. Alasan lainnla, bahwa Al Imam Haramain

tidak pemah menjelaskan boleh menahannya dengan disertai

tuntutan ganti rugi. AsySyirazi tidak pemah menjelaskan

keterangan sucinya air susu keledai betina ihr sekalipun hamm

dikonsumsi. Wallahu a'lam.

hnu Abdissalam dalam lkhtishar An-Mhagh tidak pemah

menjelaskan perbedaan pendapat seputar berlakun5n khiSnr yang

telah diterangkan oleh Al Imam Haramain. Jadi dari keempat

metode pengambilan keputusan hukum seputar bshriSah keledai

betina musharmt ini, dapat disimpulkan beberapa pendapat

sebagai berikut:

Pertama: Pembeli boleh mengernbalikannya dan wajib

mengembalikan pengganti susu ihr berikut keledai betina tersebut.
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Kedua: Pembeli boleh mengembalikannya dan tidak wajib

mengembalikan pengganti susu itu berikut keledai betina. Ini

adalah pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i menurut Ar-

Rafi'i dan ulama yang lain. Yaitu pendapat yang disepakati oleh

Asy-Syirazi & dalam At-Tanbih.

Ketiga: Pembeli tidak boleh mengembalikannya, namun dia

berhak menuntut pengembalian ganti rugi.

Keempat: Pendapat yang telah ditandaskan oleh

pemyataan Al Imam Haramain. Yaitu pembeli tidak boleh

mengembalikannya dan dia tidak berhak menuntut ganti rugi

apapun. Karena dia meletakkan pengembalian keiedai betina

mushanat itu termasuk dari sejumlah kasus yang menyimpan

perbedaan pendapat.

Maksud yang dikehendaki Al Imam Haramain adalah,

menyamakannya dengan tingkatan tengah antara ketiga tingkatan

yang keterangannya telah dikemukakan. Dimana Insya Allah

keterangan tersebut akan disebutkan kembali ketika rnenjelaskan

pemyataan Asy-Syirazi *g tentang mengeriting rambut budak

perempuan.

Jika memang benar demikian, maka pemyataan Al Imam

Haramain yang telah disebutkan itu, memberi kepastian penetapan

pendapat lain, seperti keterangan yang telah kami sampaikan,

yaitu pembeli tidak memiliki hak khiyar. Sama seperti pemyataan

Al Imam Haramain, pemyataan Al Mawardi memberi kepastian

demikian, jikalau dia menganalogikan keledai betina musharrat

dengan budak perempuan. Dan juga jika dia menyampaikan

perbedaan pendapat dalam semua jenis howan secara mutlak

kecuali unta, sapi dan kambing.
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Seperti keterangan yang telah dikemukakan dari kelompok

ulama Bashrah dan kelompok ulama Baghdad, dalam masalah

apakah tashriph dalam budak perempuan itu merupakan cacat

atau bukan. Pemyataan selain Al Mawardi juga demikian.

Pendapat ini tidak pemah disinggung keterangannya dalam

pemyataan Asy-Syirazi &.

Ketiga pendapat yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi ini,

juga telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dimana

pendapatnya menyatakan: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa

tashrgnh budak perempuan itu mempakan cacat-

Pendapat keempat yang mengatakan tidak berlaku khipr,

mendapat dukungan dari pendapat yang telah dikemukakan dari

kelompok ulama Bashrah, bahwa tashrigh dalam keledai betina

ihr bukanlah merupakan cacat- Jadi, mereka memberlakukan

keempat pendapat tersebut. Yaitu keempat pendapat yang serupa

dengan keempat pendapat l,ang telah disebutkan oleh Asy-

Syirazi e dalam soal budak perempuan. Sekalipun sejumlah

metode pengambilan kepufusan hukumnya berbeda-

hnu Abi Ashrun mengomentari pendapat Al Ishthakhri

setelah dia menyampaikan pemyataan ulama madzhab kami dan

pendapat mereka dalam cabang masalah yang dibangun

berdasarkan pendapat Al Ishthakhri: laitu pembeli harus

mengembalikan pengganti yang sama dengan susu kambing

musharmt tersebut, dia berkatar Menurutku (As-Subki) seharusnya

pembeli mengembalikan ganti rugi susu tersebut. Karena susu

keledai betina ifu tidak sama dengan susu hs,lan temak dan tidak

dapat disamakan dengan susu hanran ternak dalam menenfukan

pengganti susu keledai betina tersebut. Sebagaimana janin he',r.ran

temak, ketika kedudukannya tidak sama dengan janin manusia,
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maka janin hev.ran temak ifu harus diganti dan diambil dari standar

harga induknya.

Pendapat yang telah disebutkan oleh hnu Abi Ashrun ini
jikalau terbukti benar, maka menambah keempat pendapat yang

telah disebutkan. Tetapi pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abi

Ashrun itu sangat jauh dari kebenaran, karena bila berpedoman

pada pendapat yang menyatakan, susu keledai'betina itu

hukumnya suci dan meletakkannya menjadi bagian dari barang

yang bisa ditukar dengan nilai hrkar tertentu, air susu keledai

betina itr tidak berbeda dengan air susu hewan temak, sekalipun

harga susu hewan temak lebih murah daripada harga susu keledal

betina. Karena memang sebagian hewan temak, air susunya ada

yang harganya lebih murah daripada sebagian yang lain, namun

hal itu tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum tersebut.

' Ibnu Abi Ashrun mestinya juga menyampaikan pendapat

demikian dalam soal budak perempuan, namun ternyata dia tidak

pemah menyamakan pendapat tersebut dalam masalah budak

perempuan, justru dia berkata: Pendapat yang lebih mendekati

qigs adalah wajib mengembalikan pengganti susu budak

perempuan tersebut. Wallahu a'km.

Cabangr Perkataan Asy-Syirazi *g: "Pembeli belum

menyerahkan uang pembelian keledai betina tersebut kecuali dia

menyerahkan keledai betina ihr berikut air susunya." Perkataannya

seperti dimuat dalam keterangan yang telah dikemukakan dalam

soal budak perempuan juga demikian: "Dan pembeli belum

menyerahkan uang pembelian budak perempuan itu kecuali, agar

susu yang mana dia tertipu dengan susu tersebut diserahkan

kepadan1n.."
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Aku melihatnya dalam sebagian naskah dibatasi -dengan
membaca dhammah huruf huruf Taa', membaca fathah huruf

Siin dan membaca tasydid huruf Laam yang dibaca fathah

(Tusallama; diserahkan)- namun bacaan yang lebih baik adalah

dengan membaca huruf Taa' dengan fathah, humf $rn dengan

membubuhi tanda huruf mati (sukun) dan membaca l-aarn dengan

fathah yang dibaca ringan (Taslamal. Karena penjual menyerahkan

keledai betina berikut susunya. Akan tetapi memang dalam

penyerahan barang itu, pembeli memiliki jaminan memperoleh

barang yang utuh (selamat dari cacat).

Cabang' Asy-Syirazi dalam At-Tanbih sepakat bahwa

pernbeli boleh mengembalikan keledai betina musharmt, narnun

tidak wajib mengembalikan pengganti air susu tersebut. Namun dia

berbeda pendapat terkait pengembalian budak perempuan,

sekalipun dia sepakat dalam soal keledai betina mushatmt bahwa

pernbeli fidak wajib mengembalikan pengganti susu keledai betina

tersebut-

Terkait kesepahamannya dalam pengembalian keledai

betina musharat dan perbedaan pendapahrya dalam kasus

pengembalian budak perempuan, hal itu dikarenakan air susu

keledai betina itu merupakan obyek yang menjadi hrjuan

pembelian, dimana air susu budak perempuan tidak sama dengan

air susu keledai betina dalam haltersebut.

Apabila melihat perkataanya dalam Al Muhadzdab
"Pembeli tidak boleh mengembalikan," dia berkata: Dengan

bolehnya menunfut ganti rugi, menandakan bahwa status air susu

dalam jual beli keledai betina itu adalah obyek yang menjadi tujuan

pembelian, maka perkataannya baik dalam Al Muhadzdzab
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maupun dalarn At-Tanbih tidak terjadi perbedaan pendapat dalam

hal bahwa susu keledai betina itu adalah obyek yang menjadi

tujuan pembelian. Akan tetapi, tercegahnya pengembalian

pengganti susu keledai itu menumt pendapat shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i adalah karena faktor najisnya susu tersebut,

sekalipun kami telah menyampaikan dari ulama selain Asy-

Syirazi & pendapat keempat yang menyatakan tidak ada

pangembalian tersebut secara mutlak, tentunya hal tersebut

memunculkan pendapat, bahwa air susu keledai betina ifu bukan

tujuan pembelian.

Adapun kesepahamannya dengan ulama lain dalarn .4f-

Tanbih dengan pendapat yang menyatakan bahwa pembeli tidak

wajib mengembalikan pengganti susu keledai tersebut, dibangun

berdasarkan pendapat madzhab yang menlntakan najisnya susu

keledai betina tersebut.

hnu Ar-Rif'ah mengira bahwa tidak adan5a kalajiban

mengembalikan pengganti susu keledai betina itu sama saja, baik

kita mengatakan najis atau sucinya air susu keledai betina tersebut,

seperti pe-ndapat yang dijadikan pegangan oleh Al Ishthakhri.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Menumt satu pendapat (Qiila): Bila

berpedoman pada pendapat yang menyatakan air susu keledai

betina itu suci, maka pembeli wajib mengembalikan pengganti susu

keledai itu sebanyak satu sfia i

Komentar yang telah disampaikan oleh Ibnu Ar-Rif'ah,

sekalipun memang terjadi perbedaan pendapat dalam kasus

pengembalian pengganti susu keledai, seperti keterangan yang

telah dikemukakan, namun kiranya tidak harus menjelaskan

pemyataan At-Tanbih dengan komentar Ibnu Ar-Rif'ah tersebut,

karena penulisnya dalam Al Muhadzdab merupakan orang yang
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sepakat dengan pendapat Al Ishthakhri: Bahwa pembeli wajib

mengembalikan pengganti susu keledai betina.

Jadi, tentunya pemyataannya dalam At-Tanbih harus

diletakkan seperti Al Muhadzda&, sehingga pemyataannya dalam

At-Tanbih singkron dengan pemyataannya dalam Al Muhadzdzab.

Hal tersebut bukanlah bagian yang menjadi fokus khilaf ulama

antara kedua metode tersebut, sehingga pernyataan dalam .4/-

Tanbih harus diletakkan seperti metode tertentu, dimana juga

pemyataannya dalam Al Muhadzdza6 harus diletakkan sesuai

dengan metode yang lain. Sejumlah metode yang telah disebutkan

itu telah memberikan penjelasan kepadamu mengenai perkara

yang menjadi fokus khilafulamatersebut. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi *B berkata: Apabila seseorang

membeli seekor kambing dengan qlarat kambing
diperah setiap hari sebanSTak lima rithl, maka dalam jual
beli kambing secara bersyarat tersebut, ada dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, seperti dua
pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus; apabila seseorang
menjual kambing dan dia mengajukan syarat
kandungzrnnya (menjadi miliknya).

Pendapat pertama: Tidak sah. Karena syarat
tersebut adalah syarat yang tidak diketahui, sehingga
qTarat tersebut tidak sah.

Pendapat kedua: Sah- Karena syarat tersebut
dapat diketahui berdasarkan adat, sehingga syaratnya
sah. Jadi, Apabila berpedoman pada pendapat kedua
ini, jika susu yang disyaratkan itu tidak diperah, maka
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pembeli boleh hhiWr antara menahan
mengembalilonnya.

Penjelasan:

dan

Tentang masalah ini, Ar-Rafi'i & sepakat, dalam bab jual

beli yang dilarang yang memuat masalah tersebut, dengan

pendapat yang menyatakan tidak sahnya jual beli. Bahkan dalam

Ar-Raudhah, dia secara tegas dan lugas men5ntakan jual beli

tersebut dipastikan batal. Karena syarat tersebut tidak dapat

direalisasikan secara sempurna. Jadi, syarat tersebut seperti kasus;

jika seseorang mengajukan syarat dalam diri budak laki-laki agar

menulis setiap hari sebanyak sepuluh lembar.

Ar-Rafi'i tidak pemah menyebutkan masalah ini dalam bab

Tashriyah. lbnu Ash-Shabbagh menyebutkan masalah ini dalam

bab Tashriyah ini, dimana dia sepakat dengan pendapat yang

men5ntakan batalnya jual beli dalam masalah tersebut.

Demikian juga, penulis At-Tatimmah telah menyebutkan

secara tegas dan jelas sebelum bab ini, dimana dia sepakat bahwa

akad jual beli itu hukumnya fasid. Namun demikian, dia berkata:

Bila dia mengajukan syarat bahwa kambing tersebut adalah hewan

yang banyak susunya, maka jika kambing itu mengeluarkan susu -
sekalipun sedikit-, maka pembeli tidak berhak khiyar. Sedang jika

kambing sama sekali tidak mempunyai air susu, maka dia berhak

khiyar.

Ulama yang lain juga berkata demikian. Mereka

meriwayatkan dari Abu Hanifah &, bahwa dia mengatakan

batalnya jual beli dalam masalah ini juga. Jika pembeli mengajukan

syarat bahwa kambing ifu adalah hs.r,ran yang berlimpah susunya
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dan temyata susunya berlimpah, maka pembeli boleh

mengembalikannya. Ar-Ruyani telah menyampaikan pendapat

tersebut.

Kedua masalah ini tidak mengandung kesamaran sama

sekali. Berbeda dengan masalah dalam kltab Al Muhadzdab ini.
penulis Al uddah (Abu Abdullah Al Husain bin Ali bin Al Husain)

menyebutkan secara tegas dan lugas kedua pendapat yang

berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i tersebut dalam masalah

yang dimuat dalam kitab ini, sama persis dengan kedua pendapat

yang telah disampaikhn oleh Asy-Syirazi #S.

Sebagian penulis mengutip masalah dalam kitab Al
Muhadzdzab ini dan kedua pendapat yang berbeda yang

disampaikan dalam masalah ini dari AtTatimmah, sementara aku

(As-Subki) sama sekali tidak melihat kedua pendapat tersebut

disebutkan dalam At-Tatimmah, justru yang aku lihat dalam .4f-

Tatimmah adalah hanya pendapat yang menyatakan batal. Penulis

yang telah disebutkan itu adalah Ya'qub bin Abi Ashrun. Ihr adalah

kesalahpahaman darinya. Mungkin dia memperbaharui dan

mengkoreksi penulisan N Muhadzdzab dengan sejumlah tulisan

At-Tatimmah.

Ar-Ruyani dalam Bahrul Madzhab berkatat Jika seseorang

membeli seekor kambing dengan syarat bahwa kambing itu setiap

hari diperah sebanyak sekian dan sekian. Ulama madzhab kami

berkata: Hanya ada satu pendapat, jual beli itu hukumnya tidak

sah.

Ar-Ruyani berkata: Menurut satu pendapat yang lemaht

Dalam jual beli ini, ada pendapat lain dari ulama madzhab kami

yang menyatakan sahnya jual beli tersebut.
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hnu Abi Ashrun dalam Al htishar berkata: Jual beli

tersebut tidak sah, menurut pendapat yang lebih shahih dari kedua

pendapat Asy-Syafi'i (Qaulaani. Ada kemungkinan dia mengikuti
jejak Asy-Syirazi dalam menyampaikan perbedaan pendapat dalam

masalah di atas (Apabila seseorang membeli seekor kambing

dengan syarat kambing diperah setiap hari sebanyak lima nthlt.

Dia menggunakan istilah " Qaulaani' (dua pendapat Asy-Syafi'i
yang berbeda) sebagai pengganh, " Wajhaanl' (dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i). Dimana ada kemungkinan dia memiliki
jawaban lainnya di luar jawaban yang telah disampaikan Asy-

Sgrazi.

Di antara ulama yang juga menyampaikan perbedaan

pendapat dalam bab ini adalah Al Imrani. Ada kemungkinan dia

mengikuti jejak Asy-Syirazi- Demikian juga dia menlampaikan
perbedaan pendapat tersebut dalam kasus; apabila seseorang

mengajukan syarat, bahwa kambing itu harus beranak setiap awal

bulan misalnya. Pendapat masyhurdari madzhab Asy-Syaf i dalam

kedua masalah tersebut, memastikan batalnya jual beli.

Sepengetahuanku, tidak ada perbedaan pendapat yang dipaparkan

kecuali dalam pernyataan Asy-Syirazi. Ar-Ruyani dan penulis N
Uddah pun demikian.

Hanya saja, Asy-Syirazi & seorang diri sudah cukup dalam

hal periwayatan pendapat tersebut, karena dia adalah orang yang

jujur lagi tepercaya. Dari segi maknanya, pemyataan Ar-Ruyani ihr

tidak jauh berbeda. Karena kadar air susu itu terkadang dapat

diketahui berdasarkan adat. Sebab, kambing yang telah diketahui

oleh penjual dan dia telah melakukan proses pengujian yang cukup

lama, dimana kambing ifu setiap hari mengeluarkan kadar susu

yang dapat diketahui atau lebih banyak daripada kadar tersebut.

Maka syarat yang dijanjikan keberadaannya dari kambing itu telah
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teruji sepanjang hari, dimana hal itu diduga kuat berlangsung

secara kontinyu.

Adapun syarat melahirkan kandungan pada setiap awal

bulan yang diriwayatkan dari Al Imrani, hal itu jarang sekali terjadi,

kecuali jika diasumsikan syarat yang hampir sama dengannya,

maka halini hampir dipastikan banyak terjadi.

Memang benar syarat melahirkan kandungan pada setiap

awal bulan itu sangat jarang terjadi, namun dalam masalah ini ada

dua pembahasant

Pembahasan pertama: Perbedaan tersebut sangat jelas

terlihat antara mensyaratkan kadar yang diketahui dari susu dan

mengandung, karena mensyaratkan keberadaannya dalam kondisi

mengandung hampir sama dengan mensyaratkan kadar dari susu

tersebut, dimana seharusnya mensyaratkan kadar susu ifu, sama

seperti mens5raratkan kadar atau sifat kandungan. Hal itu tidak bisa

dibenarkan, karena tidak mungkin diketahui.

Perlu diketahui bahwa dalam masalah iual beli kambing

s?rara bersyarat ini, ada tiga tingkatan:

Tingkatan pertama, mensyaratkan kadar atau sifat

kandungan. Pengaiuan syarat ini dipastikan tidak boleh, karena

tidak ada jalan untuk mengetahui hal itu dan tidak (pula)

memperkirakannya.

Tingkatan kdua, mensyaratkan inti kandungan dan susu

tersebut. Pengajuan syarat ini boleh, menurut pendapat yang

paling shahih di kalangan ulama madzhab kami, karena inti

kandungan dan susu itu merupakan perkara l6ng diketahui serta

ditemukan tanda-tanda yang nyata pada inti kandungan dan susu

tersebut.

s18 ll et uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



Tingkatan ketiga, mensgaratkan kadar dari susu tersebut-

Kadar ini mempakan kadar dimana tanda-tanda lang sesuai

dengan adat terdahulu dan sejenisnya dapat digunakan untuk

memastikannya. Ditinjau dari sudut pandang ini, susu tersebut

menyempai kandungan, sedang dari sudut pandang lainnya, dia

berbeda dengan kandungan, bahwa susu ihr merupakan hal yang

memiliki keterkaitan dengan persoalan yang akan datang, yang

banyak mengurangi jumlah susu tersebut, karena ifulah terjadi
perbedaan pendapat dalam soal jual beli kambing dengan disertai

syarat ini.

Pernbahasan kedua: Para penulis nnenyusun kedua

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i berpedoman pada kedua

pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i dalam kasus mensyaratkan

kandungan, yang memberi kepastian bahwa menurut pendapat

shahih ulama madzhab Asy-S5nfi'i, sSrarat tersebut boleh dapat

dibenarkan dalam kasus ini- Karena pengajuan syarat kandungan

itu telah membenarkan adanya slnrat tersebut-

Tetapi hnr.l Abi Ashrun, merupakan orang yang sepakat

dengan Asy-Syirazi #S dalam menyampaikan perbedaan pendapat

tersebut, dan juga orang yang lebih mengunggulkan pendapat

yang menyatakan batalnya syarat tersebut, dimana mayoritas

ulama madzhab kami memufuskan berdasarkan pendapat Srang

menyatakan hal ini batal. perbedaannya seperti yang telah aku

kemukakan. Aku memposisikann5ra bagian dari tingkatan yang

menggugurkan syarat tersebut, selain juga mensyaratkan inti
kandungan dan susu tersebut. Wallahu a'lam.

Cabangt Apabila kita berpedoman dengan pendapat yang

menyatakan sahnya pers5aratan tersebut, lalu syarat ifu berubah
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(rusak), maka pembeli berhak khiyar antara menahan dan atau

mengembalikan (obyek iual beli). Seperti keterangan yang telah

disampaikan oleh Asy-Syirazi: "seperti hevuan musharrat" bahkan

ditinjau dari segi maknanya, hal tersebut lebih layak untuk

diberlakukan khiyar daripada mushanat tepatnya. Karena khi5nr

ini berlaku berdasarkan syarat yang tegas dan lugas. Sedangkan

khilnr dalam musharrat ifu berlaku berdasarkan unsur penipuan

yang ada pada obyek jual beli tersebut.

Tuntutan penganalogian kambing tersebut dengan hetr,ran

musharrat, memberi kepastian hukum bahwa jika perubahan

syarat itu terjadi sebelum tiga hari, maka di dalam masalah jual beli

kambing itu berlaku perbedaan pendapat seperti yang telah

disebutkan dalam musharrat, dalam hal bahwa khSnr tersebut

diperpanjang hingga tiga hari, atau dilakukan dengan segera (Al

Fauiatau kh$pr itu tidak diberlakukan kecuali ketika habisnya

masa tiga hari, menunrt sejumlah pendapat ulama madzhab Asy-

S5nfi'i yang telah disebutkan.

Jadi, jika perubahan obyek jual beli itu terjadi setelah tiga

hari, maka kh$nrtusebut sifatnya harus dilakukan dengan segera,

sama seperti her,r,ran musharrat Dalam kasus ini, tidak disebutkan

pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid: Khiyartidak berlaku setelah tiga

hari. Karena dalam kasus hanran musharrat ihl, landasan

hukumnya adalah bahwa khispr tersebut berlaku berdasarkan

stnra'. Sedangkan dalam kasus jual beli kambing secara

bersayarat, khi5mrberlaku berdasarkan syarat tersebut.

Di samping itu, khiyardalam tashiyah adalah khiyarl<atena

cacat, menurut safu pendapat Asy-Syafi'i. sedangkan dalam kasus

ini, tiada lain adalah khiyarl<arena perubahan obyek iual beli.
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Benar adanya, jika menyusutnya susu dalam kasus jual beli

kambing se@ra bersyarat ini setelah meleurati masa tertentu, maka
jika penyusutan susu ifu akibat dari timbulnya faktor yang datang

secaftr tiba-tiba, yang memastikan pen5rusutan susu tersebut, maka

tidak ada kesamaran lagi bahwa khiynr tersebut tidak berlaku.

Karena penyusutan susu ifu tidak selalu menimpa penjual s@ara

kontinSnr. Sebab faktornya adalah sesuafu yang baru muncul di
bawah kepemilikan pembeli.

Apqbila kondisi penyrsutan susu akibat faktor tersebut tidak
sekonkret dengan kondisi penlrusutan susu yang ada pada

kambing itu sendiri, ada kemungkinan dapat dikatakan:

Penyusutan itu juga sama sekali tidak akibat hukum apapun.

Karena selama susu ifu selalu keluar secara kontinyu dan tetap
tidak berubah sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki s5arat itu,
maka hal ifu telah memenuhi tunhrtan yang dikehendaki syarat

tersebut. Dimana akibat kemunculan faktor yang datang se@ra

tiba-tiba ihr, unsur campuran yang ada pada her,van tersebut dapat
diketahui- Penyrsutan susu setelah diketahuinya unsur campuran
yang ada pada hewan ifu melalui masa yang panjang diletakkan

sebagai perubahan yang muncul secara tiba-tiba. Demikian juga

penyusutan susu dalam hewan musharatkarena membiarkan susu

mengendap terlalu lama. Kemudian terjadilah pen5nrsutan, dimana

dengan pen5msutan susu itu tidak terlihat secara jelas adanya unsur
tashriyah, bahkan penyrsutan itu diletakkan sebagai penyusutan

yang muncul secara tiba-tiba.

Ketika dalam kondisi demikian, khiyar hanya dapat
diberlakukan apabila penjual mengakui atau seorang saksi

menerangkan, bahwa penjual telah melakukan tashi5mh pada

kambing tersebut. Kemungkinan inilah sesuatu yang bisa terbukti
secara nyata.
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Adapun soal kadar masa tersebut, kemungkinan bisa

dikatakan: Apabila pembeli memerahnya selama tiga hari dan susu

tersebut tetap sesuai dengan kondisi semula, tidak mengalami

perubahan, bant setelah tiga hari mengalami perubahan, maka

perubahan susu itu tidak berakibat apapun. Dimana tiga hari itu

dijadikan standar unfuk mengetahui perubahan susu tersebut,

sesuai dengan masa yang menjadi bahan pertimbangan pembuat

syariat dalam bab ini. Ada kemungkinan perubahan susu tersebut,

untuk mengetahuinla tidak dapat dibatasi dengan masa tertentu,

justru berpedoman pada fakta yang ierungkap, yaihr fakta yang

menerangkan dan menunjukkan bahwa penyusutan susu itu

karena perkara yrang bersifat asli (bawaan) atau yang muncul

secara tiba-tiba. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi e berkaia, Apabila seseorang

membeli seorang budak perempuan, dimana penjual
telah mengeriting rambutnp, kemudian temyata dia

or.rng yang berambut lurus, atau dia mewamai
rambutnln dengan warna hitam, kemudian temyata
rambutngra putih, atau mewarnai mukanya dengan

warna merah, kemudian ternyata mukanya pucat, maka
pembeli boleh mengembalikannya, karena perbuatan

tersebut adalah tindakan penipuan (TadliCt dengan

melakukan sesuafu yang mengakibatkan terjadinya
perbedaan harga beli, sehingga akibat tindakan tersebut

berlaku l<hiynr, satna seperti tashriyah.

Apabila peniual meluruskan rambutnya, kennudian

ternyata budak perempuan itu rambutnya keriting,
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maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama
madzhab Asy-Syaff i (wajhaani).

Pendapat pertama: Tidak berlaku khiSlar bagi
pembeli. Karena rambut keriting lebih sempurna dan
harga belinya lebih tinggi.

Pendapat kedua: Berlaku khiyar bagi pembeli.
Karena rambut lurus lebih disukai pembeli dan lebih
menarik (indah) menurut pandangan pembeli.

' Pendapat terakhir ini tidak.benar, karena faktor
ini tidak dijadikan pertimbangan, akan tetapi yang
dijadikan pertimbangan adalah sesuafu yang menambah
harga beli, dimana rambut yang keriting harga belinya
lebih tinggr daripada rambut yang lunrs.

Apabila seseorang membeli shubnh (secara

borongan; tidak ditakar atau ditimbang), kemudian
ternyata shubrah ifu difumpuk di atas bafu besar, atau
temyata barang yang ada pada bagian dalamnya
berbeda dengan barang yang ada pada bagran luar
dalam segi bagusnla, maka pembeli boleh
mengembalikannya, sesuai dengan argumen yang telah
kami sebutkan dalam masalah sebelumnya.

Penjelasan:

Pasal ini memuat sejumlah permasalahan tindak penipuan,

yang disamakan dengan hewan musharnt (her,van yang tidak

diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu
mengendap [mengumpull di kantong susunya). Baik itu tanpa
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adanya perbedaan pendapat, atau terkadang berdasarkan sebuah

pendapat dari ulama ma&hab Asy-S5rafi'i.

Dalam pernbahasan yang telah dikemukakan, aku telah

menerangkan tindak penipuan tersebut yang terdiri dari tiga

tingkatan dan aku telah berjanji akan menyebutkan dalam pasal

ini. Kami meletakkan hal tersebut sebagai pengantar pembuka

pembahasan sejumlah masalah yang dimuat dalam pasal ini.

Tingkatan Pertama: Al Imam Haramain berkata: Para

Imam madzhab telah menandaskan secara meyakinkan bahwa

seluruh tindakan penipuan (Talbill diposisikan seperti tashiyah
dari he',r,ran temak, apabila diasumsikan terjadi perselisihan di
dalamnya, maka khgnrtersebut berlaku.

Jadi, jika seseomng mengeriting rambut dengan keriting
yang tidak dapat dibedakan dari keriting yang alami, kemudian
keriting itu hilang, maka khiyar itu berlaku bagi pembeli. Karena
mereka memposisikan prosesi pengeritingan rambut seperti
pengajuan syarat keriting.

Aku telah mernberlakukan sebuah kaidah yang dijadikan
pedoman dalam sejumlah kalimat; apabila seorang yang

bersumpah sengaja melakukan sesuatu yang tidak jelas baginya,

maka tidak perlu mempedulikannya, sebagaimana bila pada

pakaian budak laki-laki ada titik noda dari tinta. Ini tidak
diposisikan seperti syarat adanya budak tersebut sebagai seorang
penulis. Sekalipurn keberadaan tinta ifu dianggap seperti syarat

bahwa pemilik pakaian ifu termasuk orang yang berprofesi sebagai

penulis. Jadi, apabila dugaan tersebut keliru, maka dalam
pemberlakuan l<hiyar tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i.
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Apabila perkara tersebut dibangun berdasarkan hukum

adat, maka sesuafu yang selalu dilakukan itulah, perkara yang asli

dalam bab ini, sedangkan perkara yang jarang dilakukan oleh

kebanyakan orang, maka keluar dari bab ini. Sedang sesuafu yang

posisinya antara kedua sisi tersebut, ulama madzhab kami berbeda

pendapat dalam perkara tersebut.

Ini adalah pemyataan Al Imam Haramain, pemyrataan

tersebut mengingatkan ketiga tingkatan yang di dalamnya

disepakati berlakunya khtyar, tingkatan yang di dalamnya

disepakati tidak diberlaku khipr dan tingkatan masalah yang

masih bisa di dalamnya untuk diberlakukan khi5nratau tidak.

Asy-Syirazi tidak pemah menyebutkan tingkatan masalah

yang di dalamnya disepakati tidak berlaku l<hiyaa karena dianggap

cukup dengan menyebutkan masalah yang disepakati atau

menunrt sebuah pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i, ihr

disamakan dengan tashrigh. Apabila unsur penipuan yang terdiri

dari tiga tingkatan itu sudah diketahui, maka Asy-Syirazi e
menyebutkan sejumlah contoh kasus dari tingkatan yang pertama.

Masalah pettama: Diantaranya, masalah apabila seseoremg

membeli budak perempuan, dimana penjual telah mengeriting

rambutnya, kemudian temyata dia adalah wanita yang berambut

lunrs, ulama ma&hab kami sepakat memberlakukan khiWr

dengan menganalogikannya pada heuran musharrat. Karena

h-rjuannya akan berbda-beda akibat rambut yang keriting dan

lums. Di samping itu, rambut keriting menurut sahr pendapat yang

lemah: Menunjukkan fubuh yang kuat, sedangkan rambut lurus

menunjukkan tubuh yang lemah. Masalah ini mempunyai dua

pers5nratan:
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Persyaratan pertama: Pernbeli benar-benar melihat rambut

tersebut. Jadi, jika pernbeli sama sekali belum pemah melihatnya,

maka dalam sahn3n akad jual beli tersebut, ada dua pendapat

ulama madzhab AqrSyafi'i:

Pendapt perhma, inilah pendapat mayoritas ulama dan

Ibnu Abi Ashrun, bahura akad jual beli tersebut tidak sah dan

statusnya seperti bai' al ghaib fiual beli barang yang tidak bisa

dilihat).

Pendapt kdua, ini merupakan pendapat Al Qaffal dan

segolongan ulama, yang juga pendapat yang paling shahih di

kalangan ulama rradzhab kami, menumt Al Mawardi: Bahwa akad

jual beli tersebtrt hukumnp sah.

Apabila berpedoman pada pendapat pertama, masalah

tersebut tidak mungkin terjadi. Sedang bila berpedoman pada

pendapat kedua; apabila pembeli belum pemah melihatnya, maka

tidak berlaku khiprkqnhbila melihat rambut itu menjadi s5rarat.

Asy-S5nfi'i e dalam Al Mukhtasharberkata: Jika seseorang

membeli budak perempuan dalam kondisi keriting rambutnya, lalu

dia mendapatinlp berambut lums, maka dia boleh mengembalikan.

Mayoritas ulama meletakkan pendapat Asy-Syafi'i itu pada

masalah yang dirnuat dalarn kitab ini, yaitu apabila penjual telah

mengeriting rambutnya. Ini disusun berdasarkan pendapat shahih

ulama madzhab Asy-Syafi'i, yaitu harus melihat rambut tersebut.

Kemungkirnn iuga maksudnya adalah, masalah apabila

budak yang berambut keriting itu menjadi syarat. Pemyataan Ar-
Rafi'i mengandung keterangan yang memberi kepastian

mungkinnya melehkkan pendapat Asy-Syafi'i itu bila sesuai

dengan persyaratan yang diajukan.
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Apabila kita membangun masalah ihr dengan berpedoman

pada pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab

AsySyafi',i, karena rambut ifu terkadang bisa dilihat, namun tidak

diketahui keriting dan lurusnya rambut tersebut, karena tampaknya

sesuatu dimana kedua kondisi itu sarna menurutnya, seperti

membasahi rambut, baru saja disisir dan sejenisnya, maka dalam

mendudukkan masalah yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i pada

kemungkinan ini dan juga apapun kondisin5ra, ildak ada perbedaan

pendapat dalam ma&hab kami mengenai masalah tersebut'

Al Qadhi Husain, dalam mengomentari kasus syarat melihat

rambut, berkata: Timbul pertedaan pendapat dari ulama madzhab

kami dalam menafsirkan pendapat Asy-Spfi'i &: "Jika seseorang

membeli budak perempuan dalam kondisi keriting rambuturya, lalu

dia mendapatinya berambut lurus, maka dia boleh

mengembalikannya."

Di antara para ulama madzhab karni ada yang

meletakkannSn pada syarat tersebut. S€bagian mereka ada yang

berkata, Asy-Syafi'i menghendaki, jika perrrbeli mengeriting

rambuturya dengan fujuan menyembunyikan cacatrln obyek jual

beli dari pembeli (tadlilt.

Persyaratan kedua, Ini merupakan keterangan yang telah

dikemukakan dari Al Imam Haramain. Yaitu bahwa mengeriting

rambut ihr sekiranya tidak dapat dibedakan dari keriting yang

terjadi setara alami. Mayoritas ulama tidak mengomentari tentang

syarat tersebut.

Tidak ragu lagi bahwa bila mengeriting rambut itu relatif

sedikit, sekiranya mayoritas orang memahami, bahwa rambut

keriting itu adalah hasil perbuatan manusia, maka pembeli

dikategorikan orang png ceroboh (tidak mengamatinya baik-baik).
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Sedanglon bila mengeriting rambut itu kerap

mendatangkan dugaan, bahwa keriting rambut ifu bersifat alami,

maka hal ini bisa meniadi faktor yang menetapkan khiyarlersebut-

Inilah maksud yang dikeherrdaki oleh ulama madzhab kami-

Perqlaratan ketiga: Dalam soal mengeriting rambut itu
terjadi perselisihan pendapat, apakah rambut keriting ihr hasil

perbuatan peniual atau pihak lain dengan se2in penjual. Jika

rambut itu mengeriting sendiri, Al Faurani dalam Al lbanah

sepakat tidak berlakuqn kh&nr tersebut. Namun pendapat yang

lebih mendd<afi, qi5as adalah mut-takhrifnya seperti masalah;

apabila kambing susunlp mengumpul sendiri di kantong susunya-

Dimana telah dikernukakan sebelumnya bahwa di dalam masalah

tersebut terjadi khilaf vlana.

Pendapat 1Bng paling shahih menuntt penulis At-Tahdzib

dan tunfutan perryataan mayoritas ulama, bahwa khisnr berlaku

dalam masalah kambing lrang susunla mengumpul sendiri, seperti

keterangan 1ang telah dikernukakan, maka seharusnya di dalam

masalah ini iuga demikian (terjadi l<hikf vlamal.

Pemy'ataan lbnu Abi Ashrun dalam Al Intishar dan Al
Mwsyid mernberi kepastian hukum berlakunya khiyar dalam

masalah kritirg rarnbut yang terjadi dengan sendirinya. Karena dia

berkata: Apabila mernperhatikan rambut budak perempuan, lalu

dia melihatqp dalam kondisi keriting, kemudian sesudah itu

temyata rambutnla lunrs, maka dia tetap boleh mengembalikan.

Keterangan ini, dengan rnemperhatikan keumumannya,

mencakup rnasalah apabila keriting itu terjadi dengan sendirinya

dan juga masalah apabila penjual mengeritingnya. Demikian juga

keterangan Al Maurardi dalam Al Hawi, dan Al Faurani dalam Al
umdah juga menyatakan demikian. Itulah kesimpulan yang
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tampak dari keterangan di atas. Jadi, tidak ada perbedaan antara

rambut yang keriting dengan sendirinya dan kambing yang susunla

mengumpul dengan sendiri di kantong susunya-

Mungkin ulama madzhab kami tidak menjelaskannya hal

tersebut secara pasti seperti masalah yang telah mereka jelaskan

tentang kambing yang mengalami pengumpulan susu sendiri.

Alasannya karena kambing yang mengalami pengumpulan susu

sendiri sangat banyak terjadi.

Adapun rambut yang menjadi keriting dengan sendirinya,

sangat langka terjadi secara adat, sehingga kejadian rambut yang

keriting dengan sendirinya ifu hanya sebagai sebuah asumsi belaka-

Oleh karena itu, rambut yang menjadi keriting dengan sendirinya

disamakan dengan kambing lrang mengalami penggmpulan susu

sendiri.

Kemungkinan Al Faurani termasuk ulama yang mengahkan

tidak berlaku khilnr dalam masalah; apabila kambing mengalami

pengumpulan susu sendiri di kantongnya, sebagaimana pendapat

Al Ghazali dalam N waiiz, sehingga kesepakatannya dalam

masalah rambut yang keriting dengan sendirinSra, seperti masalah

kambing yang mengalami pengumpulan susu sendiri di kantong

susunya tersebut.

Catatan penting: Yang dikehendaki dengan mengeriting

rambut (Taj'id adalah hal yang mengeluarkan rambut dari

golongan rambut yang lurusnya, dimana hal tersebut dibenci di

kalangan bangsa Arab. Hal tersebut tampak bila rambut dibiarkan

temrai, seperti lemas, berombak dan menyafu. Yang dikehendaki

di sini bukanlah mengeriting rambut sampai keriting lembut

(Qathathatt. Karena mengeriting mmbut seperti itu makruh
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hukumnya. Rambut yang pahng menarik adalah tengah-tengah

antara keriting lembut dan lurus tersebut.

Telah dipaparkan sebelumnya keterangan tentang

karakteristik rambut Nabi $: $S *it .H\ d W" V'3'i)g 131

#\ " Bahwa beliau mentiliki rambut Jpng berombak-ombak,

tidak keriting dan iuga tidak lurus-" Dalam riwayat lainnya

disebutkan: .lrLJt2 y gl"it #u, #r- P " Tidak keiting lembut

dan tidak (pula) lurus (sabarr)." Kata sabath, huruf Sfih terbaca

fathah, dan hufuf Baa' boleh dibaca sukun, fathah dan kasrah,

maksudnya adalah rambut yang lurus terurai tanpa mengempal

(tidak berombak-ombak). Wallahu a'lam.

Masalah kedua: Dari sejumlah contoh kasus dari tingkatan

yang pertama; apabila penjual me'uuamai rambut budak

perempuan dengan wama hitam, kemudian temyata rambutnya

berwama putih, atau mer,,ruamai mukanya dengan wama merah,

kemudian temyata mukan5ra pucat, maka khi5nrberlaku tanpa ada

perbedaan pendapat.

Pembahasan dalam masalah mevuamai rambut dengan

per/Jama hitam atau mer,ruamai muka dengan wama merah,

pembahasan ini sama dengan pembahasan dalam masalah;

apabila penjual mengeriting rambutnya, tanpa ada yang

dihilangkan sedikitpun. Sedangkan qit/as masalah yang telah

disampaikan oleh Al Faurani dalam masalah; apabila hal ihr terjadi

dengan sendirinya, akan disampaikan di sini.

Me'u.ramai wajah dan kedua pipi dengan wama merah bisa

menggunakan make up pemerah wajah dan pipi (dimaml, yaitu Al
I{atkkun. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah menyampaikan

keterangan tersebut. Istilah kata ini telah disebutkan dalam Al
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MuhadzdzaD dalam bab Al lhdad (tidak bersolek pada masa

berkabung). Yaitu dengan membubuhi harakat fathah pada hur',rf

I{aat kemudian huruf laam yang bertasydid serta dibaca fathah,

lalu huruf l{aaf kedua dibaca dengan dhammah, kemudian huruf
Wawu yang terbaca dengan sukun, dan huruf Nun (Ikllakuunl.

Asalnya Kulkuun dengan membaca dhammah huruf Kaaf
dan mensukunkan huruf laam. Kata "Kul' artinya bunga mawar

merah, dan kata " KLlun" artinya wama (laun) menjadi digabungkan

menjadi launul ward (Wama merah bunga mawar). Ini merupakan

bahasa asing yang diserap menjadi bahasa Arab. Inilah yang

dipaparkan An-Nawawi & dalam At-Tahdzib.

Termasuk sejumlah masalah yang terkandung dalam

tingkatan pertama ini adalah masalah; bila penjual merruamai wajah

budak perempuan dengan make up pemutih wajah (Thilaa ),
kemudian temyata wajahn5ra berkulit coklat (sawo matang). Al
Qadhi Abu Ath-Thayyib e telah menyampaikan keterangan

tersebut. Thalawah adalah make up pemutih wajah.

Demikian juga, bila keledai diberi p€M/ama hingga wamanya

terlihat menarik (bagus), atau dijejali makanan, sehingga dengan

dipenuhi makanan, keledai ifu seakan-akan hetr,ran yang gemuk.

Penulis At-Tatimmah telah menyampaikan kedua masalah

tersebut. Atau meminyaki rambut hevuan itu, Al Mahamili telah

menlnmpaikannya dalam Al Muqni'.

Demikian juga, jika seseorang memiliki penggilingan yang

sedikit aimya, lalu dia bemiat mengadakan jual beli atau ijanh,
maka dia mengalirkan air 5nng dibendung itu hingga pembeli

mengira bahwa penggilingan itu aimya berlimpah serta

kelindannya berputar sangat kencang, kemudian temyata air
tersebut sangat sedikit.
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Ulama madzhab kami telah sepakat mengenai masalah

tersebut. Pemyataan mereka memberi kepastian bahwa Abu

Hanifah sepakat mengenai masalah itu.

Demikian juga bila air dalam saluran irigasi dibendung,

kemudian bendungan dilepaskan ketika jual beli berlangsung atau

akad ijarah, maksudnya adalah, ijanh lahan tanah. Demikian juga

bila kumbang besar dilepaskan ke wajah budak perempuan, lalu

wajahnya bengkak-bengkak, dan pembeli mengiranya tubuhnya

gemuk, kemudian temyata sebaliknya.

Atau me'.r.ramai mutiara dengan warna Bilkhasy, Aqiq atau

Yaqut, lalu pembeli menyangkanya demikian, kemudian temyata

kaca yang berharga, yang sekiranya boleh diperjualbelikan, maka

akad jual beli itu sah.

Ulama madzhab kami dalam semua masalah di atas,

sepakat memberlakukan kh$nr. Hal ini sesuai dengan argumen

yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi &-

Perkataan Asy-Syirazi: "Dengan tindakan yang membuat

terjadinya perbedaan harga beli," mengecualikan perbuatan yang

tidak membuat terjadinya perbedaan harga beli. Seperti masalah

kedua apabila penjual meluruskan rambutnya, kemudian temyata

dia berambut keriting. Karena dengan rambut keriting itu, harga

beli menjadi lebih tinggi, dan masalah serupa lainnya, yaifu terkait

tindakan yang tidak mengurangi harga beli.

Jika penjual tidak pemah mewamai rambut dengan cat

petuama dan tidak pula disyaratkan rambutnya harus hitam, tetapi

dia menjual budak perempuan ifu secara mutlak, lalu pembeli

mendapatinya berambut putih, maka ketenhran hukum

pengembaliannya karena cacat tersebut InsSn Allah akan

disampaikan.
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Jika penjual tidak pemah mewamai mutiara tersebut dan

dia menjualnya secara muflak, sementara pembeli mengiranya batu

Aqiq atau Firuzaj, Al Qadhi Husain berkata: Tidak ada hak khigr
bagi pembeli. Sebagaimana masalah jikalau dia membeli sekor sapi

dan perutnya benar-benar besar, lalu pembeli menduganya ia
sedang dalam kondisi mengandung dan ternyata tidak, maka tidak

ada hak khiSarbagi pembeli.

IGmu bisa mengatakan: Apabila pernbeli mengira tanpa

berpedoman pada fakta png shahih, sepakat tidak ada khipr.
Adapun jika perut herluan temak itu membesar bukan hasil

rekalnsa penjual dan kami berpendapat bahwa jika penjual

memperbanyak makanannlra, sehingga herpan temak menjadi

demikian, maka khiqr tersebut berlaku, menumt pendapat 5rang

Insya Allah akan disampaikan.

rekayasa dari penjual, seharusnp diberlakukan khilaf ulama dalam

masalah khisar tersebut. Dimana ketentuan sarnzr

seperti kambing bila dia mengalami pengumpulan susu sendiri.

Karena dugaan dalam hal perubahan wama mutiara ifu sangat

kuat, berbeda dengan masalah membesam5ra perut.

Tingkatan kedua: Yang merupakan tingkatan masalah

dimana pemberlakuan khi5nr di dalamnya terjadi khilaf ulama, hal

ini terdiri dari dua bagian. Sebagian di antaranya; tingkatan dimana

letak timbulnya khilaf ulama di dalamnya itu karena dugaan 5rang

lemah. Sebagian lainnya merupakan tingkatan dimana letak

timbulnlra khilaf ulama di dalamnya itu karena ia keluar dari jalur

yang paling sempuma daripada apa yang pembeli duga

sebelumnya.
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Kami akan dahulukan pembahasan bagian yang disebutkan

terakhir ini. Di antara bagian yang disebutkan terakhir ih-r adalah

masalah yang telah disebutkan oleh fuy-Syirazi *8, yaihr; apabila

penjual meluruskan rambut budak perempuan tersebut, kemudian

temyata dia berambut keriting, tidak ragu lagi bahwa rambut

keriting ihr lebih tingg nilai jualn5la, sedang rambut lurus lebih

disukai sebagian orang. Maka di dalam masalah ini ada dua

riwayat pendapat:

Riwayat pertama: Riwayat yang telah disebutkan oleh Asy-

syirazi, dimana Al Imam Haramain telah memilihnya dan Ar-Rafi'i

menganggap cukup dengan berpegang pada aliran pendapat

tersebut. Yaitu bahwa dalam masalah tersebut, ada dua pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i seperti kedua pendapat berbeda yang

terjadi dalam masalah; apabila pembeli mengajukan syarat, bahwa

budak perempuan ih.r harus berambut lurus, lalu'temyata dia

berambut keriting, maka dalam khiyarakibat perubahan syarat ini,

berlaku dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah

disebutkan dalam masalah, apabila disyaratkan budak perempuan

itu seorang janda, temyata faktanya yang muncul dia seorang yang

masih gadis.

Pendapat yang paling shahih di antara kedua pendapat di

atas, dalam ketiga masalah yang telah disebutkan itu adalah, tidak

adanya khiyar.

Sedangkan khilaf ulama yang telah disampaikan oleh Al

Mawardi dari Ibnu suraij hanya terjadi dalam kasus (perubahan)

syarat berambut lunrs.

Riwayat kedua, Hanya ada sahr pendapat, tidak berlakunya

ldtitar dalam persoalan penipuan dengan meluruskan rambut.

Apabila khiwr ihr berlaku dalam soal perubahan syarat dengan
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menjadikannya sebagai syarat, Ash-Shaidalani berkata:

Pemberlakuan itu diletakkan sebagai kaidah umuln yang berlaku

khusus dalam bab ini, bahwa seluruh perkara jika dijadikan syarat,

dimana perubahan syarat ihr menimpa perkara tersebut, maka

hanya ada sahr pendapat, bahwa perubahan syarat itu memberi

kepastian adanya kh@ar.

Jadi, unsur penipuan yang tampak dalam bagian ini seperti

syarat yang telah disepakati dalam akad. Sehingga bila penjual

mengeriting rambut seorang budak, kemudian temyata dia

berambut lurus, maka khiSnrtercebut berlaku.

Seluruh perkara iika diasumsikan sebagai syarat, dimana

perubahan tersebut digambarkan teriadi di dalamnSra, maka dalam

masalah khiyar tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Sgrafi'i.

Apabila unsur penipuan itu diasumsikan teriadi di dalamnya,

kemudian perubahan dugaan ifu berganhrng pada unsur penipuan

tersebut, Ash-shaidalani berkata: Hanya ada satu pendapat, 5aiht

tidak adanya khilar.Karena sejak awal unsur penipuan ihr diduga

lemah dan perbuatan itu tak pantas dibicarakan dalam bab ini.

Al Imam Haramain berkata: Ini adalah kepufusan hukum

hasil pendapatnya sendiri, dimana tidak ada pendukungnya. Unsur

penipuan yang terdapat dalam perbuatan yang nyata itu seperti

ucapan dalam lingkup kesamaan pendapat dan perbedaan

pendapat tentang memberlakukannya secar.I ulnuln dan juga

menyamakan hukumnya.

Jadi, bila seseorang meluruskan rambut budak perelnpuan,

kemudian temyata rambutnya keriting, maka dalam masalah

l<tt$ar tersebut ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i

menunrt kami.
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hnu Ar-Rifah berkata: Kamu mungkin heran terhadap

pemyataan Al Imam Haramain, bahwa pendapat hukum 5ang

telah disebutkan oleh Ash-shaidalani adalah keputusan hukum

hasil pendapat pribadi, dengan keheranan yang konkret ditinjau

dari segi bahwa landasan hukum penetapan khisnr tersebut ketika

terjadi unsur penipuan itu, akibat pertuatan tashr$nh tanpa

adanya perbedaan pendaPat-

Telah disampaikan bahwa landasan hukum penetapan

khiWrdalam hetvan musharrat, menumt sebagian ulama madzhab

kami, adalah menyamakan perbuatan tashrigh dengan cacat

tertentu. Bila benar demikian, maka tidak pafut menetapkan khi5nr

ketika obyek jual beli yang faktanya lebih baik daripada obyek jual

beli yang telah dilihaturya, karena tidak ditemukan adanya cacat

sarna sekali.

Jika demikian, maka Ash-shaidalani dalam memutuskan

hukum tersebut memperhatikan makna yang telah disebutkan,

kemungkinan dialah orang yang mengatakannya. Karena jika

bukan dia yang mengatakannya, kami mengambil kesimpulan dari

pemSataannya ini bahwa makna inilah yang sesuai dengan

pemyataannya tersebut-

Menurutku (As-subki): Pemlntaan lbnu Ar-Rif'ah ini lemah,

karena dua alasan,

Alasan pertama, Ash-shaidalani berargumentasi tidak

berlakunya khiyartersebut, karena lemahnya dugaan penipuan dan

perbuatan ini tidak pantas dibicarakan. Argumen ini tidak

menyimpan perbedaan antara perbuatan mengeriting rambut dan

meluruskan.

Jadi, jika pertuatan dan dugaan itu dijadikan pertimbangan

dalam kasus yang kedua (meluruskan rambut), maka sehamsnya
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tidak dijadikan pertimbangan pula dalam Kasus pertarna

(mengeriting rambut). Jadi, khi5nr tidak berlaku dalam salah satu

dari kedua kasus tersebut. Jika dikatakan: Perkataan itu hukumnya

sarna, maka khiyar ifu tenfunya berlaku dalam kedua kasus

tersebut, jika dikatakan: Makna tersebut dapat dijadikan

pertimbangan, sekalipun turun dari kedudukan hingga terjadi khilaf

ulama, maka tenfunya khiyartersebut berlaku dalam kedua contoh

kasus tersebut.

Adapun hukum berlakunya khigr dalam contoh Kasus

pertama (mengeriting rambut) dipastikan sama seperti adanya

perkataan dimana tidak adanya perkataan tersebut dalam Kasus

kedua (meluruskan rambut) juga dapat dipastikan tidak ada

pendapat hukum apapun.

Jika Ash-Shaidalani tidak menlampaikan argumentasi

tersebut, maka pendapat ihr dapat dUadikan pegangan. Kh$ar
tersebut berlaku dalam Kasus pertama akibat adanya cacat dan

tidak berlaku dalam Kasus kedua karena tidak ditemukan cacat.

Akan tetapi pem5rataan Ash-Shaidalani tersebut secara tegas

men5atakan bahwa unsur penipuan itu seperti syamt yang harus

dipenuhi dalam kasus yang pertama dan tidak adanya khipr
dalam Kasus kedua, hal ini dikarenakan lemahnya dugaan adanya

unsur penipuan dan juga cukup dengan adanya fakta perbuatan

tersebut, sehingga tidak masalah jika Al Imam Haramain berkatat

Pemyataan Ash-Shaidalani itu merupakan kepuh.rsan hukum

pribadinya.

Alaan kdua, di antara ulama madzhab AqlSpfi'i yang

mengatakan bahwa pemberlakuan kh$pr dalam tashri5ah int
landasan hukumqn adalah menyamakannSra dengan suaht cacat

(pada barang), artinya bahwa dalam penetapan khitar itu cukup
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dengan mempertimbangkan tidak adanya perkara yang telah

menjadi keputusan penrbeli untuk membelinya dengan melihat

obyek jual beli dengan model seperti ih.r, sehingga khiyar int

berlaku dalam kasus; apabila kambing mengalami pengumpulan

susu sendiri dalam kantong susunya. Ini merupakan kawan dari

pendapat yang menyamal<an khigrtersebut dengan khiwr karena

berubahnya obyek jual beli, yang berimbas pada tidak berlakunya

khiyarkecuali apabila perubahan obyek jual beli itu terjadi akibat

unsur penipuan dari pihak penjual, adalah seperti keterangan yang

telah dikemukakan.

Jika memang benar demikian, maka dia bisa mengatakan

berlakunya khisnr dalam kasus ini, karena pembeli telah

mengambil keputusan bagi dirinya dengan mengambil model

rambut yang iurus. Ketika dia melihatrnya, dan keputusan yang

diambilnya dengan mernilih budak perempuan yang berambut

lurus itu, dia mempunyai hrjuan tertenhr, sehingga makna

menyamakan unsur penipuan tersebut dengan suahr cacat tidak

dapat digunakan unttrk menetapkan khtyar kecuali dia meletakkan

indikasi melihat sifat ini seperti indikasi dugaan kuat adanya sifat

sempumanya obyek jual beli. Jadi, fakta budak perempuan yang

sifatunya berbeda dengan sifat yang telah dia lihat, hal ihr

merupakan suatu cacat. Sedangkan sifat yang dia lihat seperti

model rambut lurus atau besamya kantong susu tanpa mengetahui

adanya unsur tashritmhbukanlah suatu cacat'

orangyangmengatakanbahwatujuanpembelianyang
terkadang berhubungan erat dengan soal rambut yang lurus, ihr

tidak menghalangi pelehkan kenyataan rambut yang keriting itu

seperti suatu cacat. sedangkan bila hrjuan itu berhubungan erat

dengan soal lurusnSn rambut berdasarkan syarat yang diajukan

atau melihat, maka tidak ada pefuedaan di antara kedua kasus ini'
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Keterangan bahwa pendapat shahih ulama madzhab Asy-

Syafi'i -seperti keterangan yang telah dikemukakan- bahwa

bshn5nh ifu disamakan dengan suatu cacat. Hal itu memberikan

keterangan kepadamu akan soal ini, sebagaimana keterangan Asy-

Syaf i dan kelompok ulama Irak yang menunjukkan akan hal itu.

Oleh karenanya, pendapat yang shahih ulama madzhab Asy-S5rafi'i

adalah berlakunya khiSmrdalam kasus; apabila kambing mengalami

pengumpulan susu sendiri.

Riwayat pendapat yang shahih dalam kasus ini adalah

memberlakukan kedua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i. Jadi,

andaikata landasan hukum dalam penetapan khipr itu adalah

menyamakan perubahan obyek jual beli ifu dengan suatu cacat dari

segala segi, pasti mereka mengambil keputusan hukum tidak

adanya khi5nrdalam kasus ini.

Sedangkan pendapat slnhih ulama ma&hab AsySyafi'i
dari kedua pendapat ulama madzhab AqrSyafi'i tersebut dalam

kastrs ini men5ntakan bahwa tidak ada l<hiyar. Begitu juga

pendapat shahih dalam kasus; apabila penjual mengubah syarat

tersebut karena sifatrya yang lebih sempuma. Wallahu a'lam.

Dari keterangan yang telah kami sebutkan, kamu dapat

mengambil kesirnpulan yang jelas bahwa bagian ini sepakat

menyamakannya dengan tashri5ah dan khihf ulama hanya terjadi

dalam kasus pengembalian obyek jual beli berdasarkan ketentuan

hukum tersebut. Apabila berpedoman pada satu pendapat ulama

madzhab kami, maka pembeli boleh mengembalikan seperti

prosedur pengernbalian dalam soal bshrtrah. Sedang bila

berpedoman pada pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syaf i,

maka pembeli tidak perlu mengembalikan, karena secara fakhral,

obyek jual beli ihr lebih sempurna, hal ini jika pernbeli mengajukan

\-
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syarat berupa sifat tertentu, lalu temyata obyek jual beli ifu sifatnya

lebih sempuma, maka pembeli tidak perlu mengembalikannya,

menumt pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dengan
keterangan yang didukung sejumlah bukti kebenaran ini, dapat
dipastikan bahwa bagian ini termasuk tingkatan yang pertama,

bukan termasuk tingkatan pertengahan, dimana keterangannya
telah dikemukakan dalam pendapat Al Imam Haramain.

Aku menyebutkannya dalam tingkatan yang kedua semata-

mata karena bagian ini secara garis besar termasuk ke dalam
contoh kasus yang mengandung khilaf.

Memang benar, pemyataan Ash-Shaidalani dan argumen
yang telah dia terangkan yaitu lemahnya dugaan penipuan dan
fakta perbuatan yang terungkap memberi kepastian adanya
perbedaan pendapat dalam menyamakannya dengan tashriyah-

Keterangan mengenai hal ini telah dikemukakan.

Kemudian Asy-Syirazi *ts menolak pendapat kedua ulama

madzhab kami dengan argumen, "Tidak dapat dijadikan
pertimbangdn," maksudnya adalah, tujuan (keinginan) pembeli ifu
tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan khiyar.
Namun yang dijadikan pertimbangan adalah aspek yang

menambah harga beli. Karena harga beli. itulah perkara yang

dijadikan pertimbangan bagi kebanyakan orang. Keterangan
sempa juga akan disampaikan dalam pemyataan Asy-Syirazi dalam
kasus; apabila pembeli mengajukan syarat bahwa budak
perempuan harus seorang janda, lalu faktanya temyata dia seorang
yang masih gadis.

Ar-Ruyani dalam Bahrul Madzhab telah menyampaikan
keterangan bahwa jika pembeli secara tegas mengajukan syarat
rambutnya yang lums, lalu temyata budak perempuan ifu
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berambut keriting, ulama madzhab Asy-Syafi'i di Khurasan

berkata: Sepakat berlakunya khiyar karena mempertimbangkan

pengajuan syarat tersebut. Menurut safu pendapat yang lemah

(Qiilal, Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i.

Kesimpulannya dalam setiap kasus dari kedua masalah

tersebut, ada dua aliran pendapat yang berbda. Pendapat shahih

ulama madzhab AsySyafi'i dalam kedua riwayat pendapat tersebut

adalah mernberlakukan kedua pendapat tersebut. Menurut

pendapat yang lemah (Qiilal. Dalam masalah syarat tersebut, dapat

dipastikan berlakunya khipr.Ada sahr pendapat lemah lainn5a

menyatakan: Bahwa dalam masalah adanya unsur penipuan

tersebut, dipastikan tidak berlakunya khiSmr.

Bagian kedua dari tingkatan yang kedua: Hal yang menjadi

obyek perbedaan pendapat adalah, suatu kondisi dimana dugaan

adanya unsur penipuan itu lemah. Khilaf ulama ini terjadi dalam

penyamaannya dengan tashn5nh karena ada unsur penipuan dan

juga dugaan tersebut. Awalnya disebabkan lemahnya dugaan

dalam bagian ini, dalam syamt serta yang disandarkan pada

perkara 5rang sudah umum terjadi. l-alu l<hilafitu dapat ditinjau dari

segi bahwa, bagian ini hampir dipastikan terungkap dengan fakta

yang sebenamya dan adat pun telah berlaku secara kontinyu,

berbeda dengan mewamai rambut dengan cat hitam dan

sejenisnya. Demikian khilafyangterjadi dalam bagian ini.

Di antara bagian tersebut adalah masalah; jika seseorang

melumuri pakaian seorang budak laki-laki dengan tinta, dan dia

memakaikannya pakaian seperti lapknya orang-orang yang

berprofesi sebagai penulis dan pernbuat roti, atau dia mengecat

hitam uiung jari-jarinya, dan pernbeli mengira bahwa dia seorang

Al Majmu'Slaratt,U Uuhadzdzab ll 541



penulis atau pembuat roti, namun temyata sebaliknya, maka ada

dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pertama: Khiyarberhku karena ada unsur penipuan (Talbis,

menyramarkan sifat yang sebenamya). Pendapat paling shahih

ulama madzhab Asy-Syafi'i dari kedua pendapat tersebut: Menurut

Ar-Rafi'i dan ulama yang lainnya, tidak ada khiyar.Al Jurjani

sepakat dengan pendapat terakhir ini. Karena seseorang terkadang

memakai pakaian milik orang lain sebagai penutup badan.

Jadi, justu kesalahan itu terjadi pada pihak pembeli,

sekiranya dia tertipu oleh sesuafu yang tidak banyak mengandung

unsur penipuan. Apabila berpedoman pada argumen ini, jika

seseorang memakaikannya pakaian produk Turki, lalu pembeli

mengira bahwa budak tersebut adalah kefurunan Turki dan

temyata dia kehrrunan Romawi, maka hukumnya seperti yang

telah kami sebutkan. Penulis AtTahdzib telah menyampaikan
pendapat tersebut.

Demikian juga jika seseorang memperbanyak makanan

he'uuan temak hingga perutnya menjadi ke.rnbung, lalu pembeli

mengim bahwa he'u.ran temak tersebut sedang mengandung. Al
Imam Haramain dan AI Mutawalli telah menyampaikannln seperti

pendapat dari ulama madzhab kami dan Ar-Rafi'i.

Demikian juga jika penjual melepaskan kumbang ke

kantong susu kambing hingga kantong susu tersebut nampak

menjadi bengkak-bengkak, dimana pembeli mengiranya hewan

yang banyak susunya, Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i juga telah

menlampaikan masalah tersebut. Karena kandungan tersebut

hampir tidak samar bagi orang yang ahli di bidangnln, dimana

mengetahui susu juga akan menjadi rnudah dengan cara maneras
putingnya.
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Berbeda dengan bentuk tashriyah dan banyaknya susu

tersebut, karena tidak ada cara untuk mengetahuinya. Menurut

sebuah pendapat: Pemberlakul<an khiyar dalam masalah dugaan

kemungkinan adanya kandungan itu disandarkan kepada Abu

Hamid.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Kesimpulan yang nampak dari

pemyataan ulama madzhab kami terkait kernungkinan adanya

kandungan itu, menunjukkan bahwa kemungkinan adanya

kandungan itu dibangun berdasarkan, bahwa kandungan dalam

hewan temak itu bukanlah suahr cacat, sebagaimana pendapat

yang diunggulkan di antara kedua pendapat ulama madzhab kami,

menurut Ar-Rafi'i dalam kitab Ash-Shadaq (Mahar) dan ditemukan

dalam banyak keterangan dalam sejumlah kitab.

Adapun jika kita mengatakan: Keberadaan kandungan ifu

merupakan suatu cacat, ini merupakan masalah yang telah Al

Baghawi sarnpaikan dalam AbTahdzib, maka jelas pernbahasan

dalam masalah ini sama seperti pembahasan dalam masalah;

apabila seseorang meluruskan rambut budak perempuan,

kemudian temyata dia berambut keriting, karena tujuan rnengenat

rambut ini beragam, sekalipun dia menganggapnya sifat yang

sempuma. Aku telah mengemukakan keterangan mengenai hal

tersebut.

Menurutku (As-Subkil: Maksud yang dikehendaki oleh Al

Baghawi dengan pemyataannya itu adalah dia menyampaikan

pendapat hukum masalah ini berdasarkan riwayat pendapat yang

memutuskan tidak adanya khiWn seperti pendapat 5nng telah

disampaikan oleh Ash-Shaidalani dalam kasus tersebut

(meluruskan rambut budak peretnpuan, kemudian ternpta dia

berambut keriting). Pendapat Ash-Shaidalani ini mernperoleh
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dukungan pendapat Al Baghawi, sekalipun aku telah menjelaskan

dalam kasus tersebut, tentang pemyataan yang menolak
pemyataan As h-Shaidalani.

Adapun dalam kasus ini, keterangan llang dikernukakan,

tidak ada Snng menentang pemyataan Ash-Shaidalani. Tetapi

terkadang disampaikan: Kondisi mengandung, sekalipun

merupakan suafu cacat, terkadang sebagian orang yang berakal

menjadikannya sebagai target pembelian, dimana fujuan tersebut

berhubungan erat dengan kondisi mengandung ifu.

Karena alasan inilah, boleh mengajukan sSnrat dalam

kondisi mengandung dalam kasus jual beli budak perempuan,

menurut pendapat paling shahih ulama madzhab kami, sekalipun

kondisi mengandung itu merupakan suafu cacat bagr budak

perempuan tersebut, dimana l<hiWr berlaku akibat tidak

ditemukannya kondisi mengandung tersebut, sebagaimana

pendapat yang telah disampaikan oleh hnu Yunus.

Riwayat pendapat yang shahih. Memberlakukan kedua

pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah pengajuan syarat kondisi

mengandungnya budak perempuan tersebut. Pendapat yang

memufuskan sahnya syarat kondisi mengandung tersebut dalam
jual beli budak perempuan ihr, dikarenakan perihal mengandung

pada budak perempuan mempakan suafu cacat, dimana syarat

kondisi mengandung yang diajukan itu, memberitahukan adanya

cacat ini. Namun pendapat tersebut merupakan pendapat yang

lemah.

Pendapat paling shahih ulama madzhab kami, bahwa

kondisi mengandung dalam diri budak perempuan itu adalah dua

sisi, baik itu sisi positif ataupun sisi negatif, sebagaimana
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keterangan Slang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i dalam kitab .4sr1-

Shadaq.

Akan tetapi, kondisi mengandung itu tidaklah dianggap

negatif (kekurangan) dari segala aspek, sehingga tidak adanya

kondisi mengandung ifu sama seperti tidak adanya cacat, bahkan

ketiadaan kondisi mengandung itu menghilangkan nilai positif 5nng

dimiliki budak perempuan tersebut. Oleh karena itu, dengan

ketiadaan nilai plus itu, berlaku kh$nrtersebut.

hnu Ar-Rifah berkata dalam kitab Al Bai': Ihmi bila

mengatakan: Bahwa kondisi mengandung ihr merupakan suafu

cacat, lalu syarat ifu mengalami perubahan, maka tidak ada khiWr

bagi pembeli. Sebagaimana kasus; apabila pembeli mengajukan

syarat bahwa dia harus seorang pencuri, ternyata faktan3a dia

bukanlah seorang pencuri.

Pemyataan fu-Rafi'i rg mengandung keterangan yang

memberi kepastian, bahwa riwayat pendapat ini bukanlah riwaSat

pendapat madzhab AsySyafi'i. Di samping ihr, aliran pendapat

tersebut hanya bisa diberlakukan bila kita mengatakan, kondisi

mengandung itu merupakan suahr cacat dan kekurangan dari

segala aspek. Pandangan seperti itu sangat jauh dari kebenaran-

Karena kondisi mengandung terkadang menjadi tujuan orang-

orang yang berakal, dan terkadang hal ini disukai dalam sebagian

waktu karena fujuan yang benar, berbeda dengan cacat yang

mumi.

Tingkatan ketiga: Yang dipastikan tidak berlaku khiiar di

dalamnya. Yaitu apabila perubahan obyek jual beli ihr terjadi akibat

sesuatu yang sama sekali tidak nampak. Seperti misalnya; apabila

di pakaian seorang budak laki-laki terlihat ada titik-titik noda tinta.

Keberadaan noda tinta pada pakaian ini tidak dapat dipastikan
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sebagai syarat budak lakilaki itu adalah seorang penulis. Demikian

Al Imam Haramain menyebutkan. Dia mengingatkan bahwa letak

kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, grang telah kami

sebutkan, berada dalam tingkatan yang kedua.

Adapun jika keberadaan tinta itu muncul dari orang seperti

diriya, lantas dianggap bahwa pemilik pakaian ihr termasuk orang

3lang berprofesi sebagai penulis. fu-Rqnni telah menyebutkan

dalam kasus; apabila pada pakaian tersebut ada bekas tinta, lalu

pembeli mengiran5ra dia seorang penulis, di sini ada dua aliran

pendapat yang berbeda:

Pendapat pertama: Bahwa dalam kasus di atas, hanSn ada

satu pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i. Karern ada

kemungkinan, penjual meminjam sehelai pakaian, sehingga dia

mengira sesuafu Sang bukan pada tempatnln.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rugrani ini ada

kemungkinan han3ra ada dalam masalah tersebut, sekiranya

ditinjau secara garis besar. Ada kemungkinan kepastian tidak

berlakunya khiyar ifu terjadi dalam suahr kasus, dan perbedaan

perrdapat (mengenai berlaku atau tidaknln hiyal itu terjadi dalam

kasus 5nng lain, seperti keterangan 3rang telah dikemukakan.

Ada kemungkinan kedua aliran pendapat yang berbeda itu

terjadi dalam tingkatan 51ang terakhir ini. Namun yang paling

mendekati kaidah ilmu fikih (Al Afqah) adalah jawaban teperinci

lnng telah dikemukakan.

Asy-Syimzi x* tidak pemah menyebutkan tingkatan yang

terakhir ini, dan tidak pula menyebutkan satupun dari sekian

banyak contoh bagian kedua dari tingkatan yang kedua tersebut.

Dia hanya menyebutkan masalah model rambut yang lurus. Aku

telah membuat catatan bahwa masalah model rambut yang lurus
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itu -walaupun terjadi khilaf di dalam soal pengembalian obyek jual

beli tersebut-, akan tetapi khilaf itu bukan berarti terjadi perbedaan

pendapat dalam hal menyamakannya dengan herryan musharrat,

justru khilaf iU ada karena budak perempuan ihr faktanya temyata

memiliki sifat yang lebih sempuma.

Jadi, sehamsnya pemyataan Asy-Syirazi & ifu diletakkan

pada makna bahwa pembeli tidak boleh mengembalikannya,

kecuali dia menyebutkan soal mushanaf dan hal-hal lain yang

disamakan dengannya.

Oleh karena ifu, setelah dia menyebutkan soal mushatat,

Asy-Syirazi menyebutkan masalah yang termasul< dalam tingkatan

yang pertama, dimana tidak ada khilafdalam hal berlakunya khi5nr

tersebut di dalam tingkatan pertama tersebut.

Yaifu masalah; "Apabila seseorang membeli shubnh

(Borongan; tidak ditakar atau ditimbang), kemudian ternyata

shubnh itu difumpuk di atas bahr besar, atau temSata barang yang

ada pada bagian dalamnya berbeda dengan barang y'ang ada pada

bagian luar dalam hal bagusnSla,' maksudnya adalah sekalipun

seluruh barang ifu kuaiitasnya bagus, tidak mengandung barang

yang cacat sama sekali.

Adapun nnasalah shubrahyang apabila tem5nta shubrahltu

ada di atas batu besar, sementara pembeli ketika akad jual beli

berlangsung mangira bahwa shubnh ihr berada di atas tanah yang

rata, apakah akad jual beli itu dipastikan batal? Di dalam jawaban

masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i

(wajhaani).

Pendapt pertama: Pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat tersebut adalah, bahwa akad jual beli tersebut tidak batal.

Tetapi pernbeli menriliki l:rik khiSnr. Seperti keterangan gnng telah
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disebutkan oleh Asy-Syirazi *9, karena fakta yang terungkap

diposisikan seperti kecacatan darr unsur penipuan (Tadlis;

menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari pembeli). Ini adalah

pendapat yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i dalam bab As-Sunnah

fii Al khiyardalam juz tujuh dan Al Umm.

Ar-Rafi'i rg berkata: Ini adalah pendapat !/ang telah

disampaikan oleh penulis AsySyamil dan ulama yang lain.

Menurutku (As-Subki): Di antara ulama yang sepakat dengan

pendapat ini adalah Al Mawardi dalam bab syarat yang menrsak

jual beli, dan Al Qadhi Abu Ath-Thagyib sebelum bab Bai' Al
musharrat.

Pendapat kdua, Asy-Syaikh Abu Muhammad

berpendapat, bahwa akad jual beli itu dipastikan batal. Karena

kami menyusun jawaban kami berdasarkan fakta yang terakhir,

pandangan mata fdak mernberikan keyakinan apapun. Hal ini

apabila pembeli mengira shubmh ifu berada di atas tanah yang

rata, adapun jika pembeli mengetahui kondisi yang sebenamya,

maka ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertiama: Pendapat paling shahih ulama madzhab

kami di antara ketiga pendapat itu menyatakan bahwa, di dalam

bolehnya jual beli tersebut ada dua pendapat yang berbeda dari

Asy-Syafi'i dalam masalah Bai' Al Ghaib (Jual beli barang yang

tidak bisa dilihat).

Pendapat kedua: Memastikan bolehnya jual beli tersebut.

Pendapat ketiga: Memastikan jual beli itu batal. Pendapat

yang ketiga ini merupakan pendapat yang lemah, sekalipun

disandarkan kepada sebagian ulama alli tahqiq.

s48 ll a uoi*u'SyarahAl Muhadzdzab



Apabila kita berpedoman dengan pendapat yang

menyatakan sahnya akad jual beli, lantas apakah waktu khiyar

dalam akad jual beli ini terhitung sejak mengetahui kadar jumlah

shubrah tersebut atau mendapatkan kepastian kadar jumlah

shubrah yang tersernbunyi dengan cara melihat barang yang

berada di bawah shubrahtersebut?.

Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang

berhubungan dengan kondisi di mana ada dugaan yang

menyatakan ratanya tanah tersebut, hal ini dibangun berdasarkan

pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan batalnya akad jual beli

dalam kasus ini.

Adapun masalah, jika ternyata barang yanE ada pada

bagian dalam shubrah ih.r berbeda dengan barang yang ada pada

bagian luamya dalam segi bagusnya, maka unsur penipuan

tersebut (Talbis, menyamarkan sifat yang sebenamya) telah

terpenuhi, sama seperti masalah hewan musharnt, mengeriting

rSmbut dan masalah-masalah yang sempa lainnya, dimana telah

disepakati berlakunya khiyardi dalam masalah tersebut. Aku tidak

pernah melihatnya ditomukan dalam selain pemyataan Asy-

Syirazi #S.

Ibnu Abi Ashrun juga ikut mamaparkannya dalam Al
Intishar dan Al Mursyid. Namun pendapat yang unggul (masyhul

adalah pendapat ulama madzhab kami, apabila bagian dalam

shubrah ifu ditemukan dalam kondisi rusak, basah atau cacat.

Adapun jika bagian dalam shubrah berbeda dengan bagian luar

shubnh dalam segi bagusnya, di samping kondisi barang tersebut

tidak ditemukan adanya cacat, sedikit sekali orang lnng
menentang pendapat tersebut.
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Akan tetapi pemyataan Asy-Syaikh Abu Muhammad
mengandung kemungkinan lain, karena dia dalam bab syarat yang

merusak jual beli, berkata: Apabila pembeli memindahkan shubrah
tersebut, lalu dia mendapati tanah tersebut dalam kondisi rata,

dimana makanan yang ada pada bagian dalam tersebut sama

dengan makanan yang ada pada bagian luar, maka jual beli
tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila shubrah itu berada di atas tanah yang

menggunung, atau temyata makanan tersebut ditemukan dalam
kondisi berubah, maka pembeli berhak khiyar Karena kondisi
shubrah tersebut terdapat unsur tadlis. Jadi, ada kemungkinan
keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi itu diambil dari
pemyataan ini. Singkatnya, hukum khiyar dalam kasus ini
mempakan perkara yang sudah ;elas, karena terpenuhinya unsur
tadlis. Ini merupakan cabang masalah dari pendapat Asy-Syafi'i
yang menlratakan sahnya jual beli tersebut.

Al Imam Haramain ketika membahas Bai' .Al Ghaib
berkata: Jika bagian dalam shubrah itu berbeda dengan bagian luar
shubmlnya, lrang aku hafal dari AI Imam (Asy-SSaikh Abu
Muhammad) bahwa hal itu merupakan Bai' Al Ghaib. Menurutku,
dalam pemyataannya ini, tersimpan kemungkinan lainnya.

Asy-Syimzi mengakhirkan penyebutan masalah jual beli
shubrah setelah menyebutkan masalah meluruskan rambut yang

masih mengandung perdebatan, hingga dia meletakkan masalah
meluruskan rambut setelah masalah mengeriting rambut. I{hilaf
yang terjadi dalam masalah meluruskan rambut itu karena tidak
menyamakannya dengan her,r,ran musharat, sebagaimana catatan
yang telah dikernukakan. Wallahu a'lam.

s5g ll n Uoj*u'SyarahAt Muhadzdzab



Menurut satu pendapat yang lemah: Bahwa masalah

mengetahui bagian dalam shubrah termasuk perkara yang mudah,

membongkarnya dengan memasukkan tangannya ke dalam

shubrah tersebut dan sejenisnya, lalu mengapa hal ifu tidak

disamakan saja dengan masalah memperbanyak makanan her.r,ran

temak, melepaskan kumbang dan perkara serupa lainnya?

Telah dikemukakan bahwa pendapat paling shahih ulama

madzhab kami adalah tidak berlakunya khiWr dalam masalah jual

beli shubrah tersebut, karena mudah membongkamya.

Jawabannya: Pengambilan kesimpulan berdasarkan bagian

luar shubrah untuk mengetahui bagian dalam shubrah adalah

perkara yang sudah biasa dilakukan, pelakunla tidak digolongkan

orang yang ceroboh dan memang membolak-balikan shubnh
secara sempuma sulit untuk dilakukan.

Adapun soal membesamya perut hewan temak, kantong

susunln dan perkara sempa lainnya, tidak dapat dijadikan bukti

nyata untuk mengetahui adan5n kandungan janin dan susu

tersebut. Orang yang menganggap cukup dengan

menunjukkannya hal tersebut guna membuhikarr adanya

kandungan janin dan susu, juga dengan menunjukkan kotomya

baju dengan tinta guna membuktikan profesi menulis, digolongkan

orang yang ceroboh.

Asy-Syafi'i & telah me-nasbnya dalam keterangan yang

telah dikutip oleh Ahmad bin Busyrra, bahwa bila seseorang

mengoplos biji gandum dengan biji jelai, kemudian dia meletakkan

gandum pada bagian teratas, maka jual beli tersebut tidak boleh

dilakukan.

Sedang bila dia mengoplos kedua jenis barang tersebut,

atau kedua macam gandum yang salah safunya l€bih tingsi
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kualitasnya, maka tidak masalah menjualnya, apabila bagian

luamya dan bagian dalamnya sama. Pembatasan dengan syarat

tersebut adalah dalil yang menerangkan bahwa ketika dia

meletakkan bamng yang kualitas baik pada bagian atasnya, maka

khiyar tersebut berlaku, karena dia telah meletakkannya sebagai

bagian dari penipuan lrang diharamkan, dan penipuan yang

diharamkan itu menetapkan ada khiiartersebut.

Beberapa cabang masalah: Apabila pembeli mernesan

kepada penjual budak perempuan yang berambut keriting, lalu dia

memasrahkan kepada pembeli budak perempuan lang berambut

keriting, maka tidak ada khipr bagi pembeli, menunrt pendapat

paling shahih ulama ma&hab AsySyafi'i. Al Qadhi Abu Ath-

Tha5nTib telah menyampaikan cabang masalah tersebut-

Apabila seseorang membeli budak perempuan dengan

q,rarat rambuttln putih, tiba-tiba rambuhya hitam, maka dalam

soal mengernbalikan budak perempuan tersebut, ada dua

pendapat ulama ma&hab Asy-S5rafi'i, lang dimuat dalam Al Hawi

dan kitab lainnya.

Penulis Al Mujarndmemaparkan pendapat png dikutipnya

dai Ta'liq As5rS5aikh Abu Hamid dan yang lainnla, dia berkata:

Pendapat yang shahih menyatakan bahwa pembeli tidak boleh

mengembalikannya. Sedang qiya*nya adalah menyebutkan dua

pendapat berbeda dari ulama ma&hab fuy-S5afi'i (waihaani)

dalam masalah; apabila pembeli rnelihat rambutnya yang putih,

tetapi temyata rambuhya hitam, sebagaimana khilaf ulama dalam

masalah model rambut lurus. Dalam Al hhr juga disebutkan

keterangan yang sama. Akan tetapi qips tersebut dimuat dalam

naskah tulisan yang lernah, dimana aku tidak meniadikannya
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sebagai pedoman dalam penetapan khiyar dalam masalah

penghadangan rombongan pedagang yang latar belakangnya

adalah tindak penipuan, sama seperti tashriyah. Demikian juga

khiyar akibat penawaran palsu (Naisl, apabila kita

menetapkannya.

Di antara unsur penipuan yang tidak menetapkan khiyar

adalah, (pernyataan seorang pembeli): sungguh dia berkata dusta,

dia meminta barang ini dariku dengan harga sekian, atau belilah

dengan harga sekian. Jadi, pembeli tertipu oleh ucapan penjual

dimana dia juga menambahi uang pembelian barang sebab

ucapannya ifu. Al Qadhi F{usain dan ulama yang lain tela}r

menyampaikan cabang masalah tersebut. Wallahu a'lam.

Cabang, Hewan selain musharrat, apabila susunya telah

diperah, kemudian pembeli mengembalikannya sebab adanya

cacat. Kelompok ulama lrak menyebutkan cabang masalah ini

dalam perdebatan yang terjadi antara Asy-Syafi'i dan Muhammad

bin Al Hasan, sebagian mereka mengutip dari Al Imla' dan

sebagian mereka merrgutip dafi Al Qadim.

Asy-Syafi'i berkata: Muhammad bin Al Hasan bertanya

padaku, Apa pendapat kalian tentang masalah; apabila seseorang

membeli kambing yang bukan mushatat, tetapi hewan ifu

mengandung susu, lalu pembeli memerahnya selama beberapa

waktu lamanya, kemudian dia menemukannya dalam kondisi

cacat, apakah dia boleh mengembalikan?

Aku menjawab: Ya. Lalu Muhammad bin Al Hasan

bertanya kembali: Apabila dia boleh mengembalikan, lantas

apakah dia harus mengembalikan pengganti karena susu tersebut?

Aku menjawab: Tidak.
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Demikian Asy-Syaikh Abu Hamid mengutip perdebatan ini,

dia berkata: Perbedaan antara kedua masalah tersebut adalah, susu

hewan musharrat bisa dipastikan keberadaannya, dan keberadaan

susu tersebut ketika akad berlangsung, mengakibatkan susu

tersebut mempunyai porsi yang menjadi bagian dari uang

pembelian, menjadi pembeli wajib mengembalikan harga susu itu

kepada penjual, ketika susu tersebut telah rusak (habis).

Sementara ifu hev,ran selain musharrat keberadaan susunya

tidak dapat dipastikan saat berlangsungnya akad jual beli.

Konsekuensinya adalah, tidak ada porsi dari uang pembelian untuk

susu tersebut. Sehingga pembeli tidak wajib mengembalikan harga

yang setara dengan susu ifu.

Al Imam Haramain menentang pemyataan Abu Hamid

tersebut dengan menyatakan bahwa kami bila mengulang kembali

pertanyaan dalam persoalan kandungan janin, apakah bisa

diketahui? Maka susu tersebut dapat diketahui dalam kantong susu

tersebut. Dia berkata: Bagaimana bisa tidak diketahui? Padahal air

susu ifu telah keluar sempuma, dan kantong susu tersebut mulai

mengucurkan susu.

Pendapat yang lebih diunggulkan menurut kami adalah,

meletakkan susu tersebut sama dengan kandungan janin dalam

segi, bisa ditukamya dengan porsi dari uang pembelian. Apabila

kami mengatakan: Susu tersebut tidak dapat dih.rkar dengan porsi

dari uang pembelian, maka jawabannya adalah seperti pendapat

yang telah mereka sampaikan. Bila kami mengatakan: Susu

tersebut dapat ditukar, maka pendapat yang lebih diunggulkan

adalah, pembeli wajib mengembalikan suatrr pengganti sebab susu

tersebut.
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Penulis At-Tahdzib sepakat mengenai pengembalian

pengganti susu sebanyak sahr sha'kurma berikut kambingnya. Ar-

Rafi'i telah menyampaikan pendapat yang telah disampaikan oleh

penulis At-Tahdzib tersebut, pendapat yang telah disampaikan

oleh Abu Hamid dan nash Asy-Syafi'i dan pendapat Sang telah

diriwayatkan oleh Al Imam Haramain tentang bkhrii berdasarkan

pertanyaan; apakah penjual boleh mengambil porsi dari uang

pembelian barang tersebut?

fu-Rafi'i berkata: Pendapat shahih menyatakan boleh

mengambilnya. Hal itu menrpakan isyarat lebih mengunggulkan

riwayat pendapat Al Imarn i-laramain atau riwayat pendapat

penulis At-Tahdzib dibanding riwayat pendapat yang diceritakan

dan nash Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih di kalangan

ulama madzhab kami menyatakan bahwa pembeli harus

-engnn',balikan pengganti susu tersebut.

Al Mawardi berkata: Pembeli boleh mengembalikan

kambing yang bukan musharrat lttt dan wajib mengembalikan

pengganti susu tersebut, tetapi dia tidak wajib mengembalikan satu

shai karena saht sha'ifu adalah standar pengganti susu tashri5nh.

Jadi, jika kedua pihak menyepakati kadar susu tersebut,

maka hal itu tidak ada masalah. Jika tidak demikian, maka

pemyataan yang dapat diterima adalah pemyataan pembeli.

Jadi, masalah kambing yang bukan hewan musharrat, ada

empat riwayat pendapat. Dalam Taliq Abi Ali Ath-Thaban dari

hnu.Abi Hurairah, ada keterangan yang menyatakan bahwa hanya

ada safu pendapat pembeli boleh mengembalikannya dan juga

mengembalikan safu sha' kurma berikut kambing tersebut, ini

menumt pendapat paling shahih di antara kedua pendapat yang
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berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Di dalam Ta'liq Abu Ali

ini tersimpan kesamaan pendapat dengan penulis At-Tahdzib-

Dalam TaIiq Abu Hamid yang ditulis tangan oleh Salim,

Taliq Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib dan Ta'liq yang lain terdapat

keterangan jawaban yang harus dirinci. Yaihr, apabila dalam kasus

pembelian kambing selain musharmt itu tidak dapat

mengembalikan susu yang telah diperah dan tidak dapat

mengembalikan suafu pengganti karena susu tersebut belum ada

pada saat berlangsungnya akad jual beli, namun susu itu baru

muncul di bawah kepemilikan pembeli.

Apabila dalam kondisi tersebut nampak keluar susu

tersebut, maka susu tersebut sangat sedikit, tidak memiliki hukum

apapun. susu yang baru muncul di bawah kepemilikan pembeli,

tidak menghalanginya untuk mengembalikan dan tidak

menetapkan pembeli wajib mengembalikan pengganti, seperti

penghasilan budak laki-laki. Jadi, pada bagian ini tidak mungkin

terjadi khilaf. Karena ketika akad jual beli berlangsung tidak ada

susu lrang dapat difukar dengan porsi dari uang pembelian barang

tersebut.

Terkait penetapan kewajiban mengembalikan pengganti,

tidak ada alasan yang menegaskannya dan tidak pula memberi

pengertian bahwa di dalam kantong susu itu ditemukan susu yang

mengumpul, berbaur dengan susu yang telah menjadi adat, dan

tidak (pula) susu tashriyah. L-alu dia memerahnya, kemudian

pembeli mengetahui adanya cacat pada kambing tersebut; jika

susu ifu telah rusak, maka tidak ada kewajiban mengembalikan,

karena pernbeli mernperolehnya unhrk mencari tahu cacat

tersebut. Jadi, tidak mungkin pembeli mengembalikan sebagian

obyek jual beli tersebut.
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Al Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan bahwa sebagian

di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat: Pembeli

boleh mengembalikan kambing tersebut, namun tidak wajib

mengembalikan pengganti susunya. Asy-Syafi'i telah me-nash hal

ini dalam Qaul Qadim, karena susu selain tashriyah relatif sedikit.

Abu Ath-Tha5ryib dan Asy-Syasyi berkata: Pendapat

pertama lebih mendekati qips.Apabila kamu menggabungkan

pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i dan Al Mawardi

pada pendapat yang menjadi pilihan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib,

maka dalam masalah kambing selain musharrat dalam bagian ini,

terkumpul lima riwayat pendapat.

Riwayat pertama: Tidak boleh mengembalikannya. Ini

merupakan pendapat yang menjadi pilihan (hasil ijthad) Asy-

Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang

sepakat dengan mereka berdua.

Riwayat kedua: Boleh mengembalikannya, namun tidak

wajib mengembalikan apapun sebagai pengganti susu tersebut- Ini

pendapat yang diriwayatkan dat', nash Asy-Syafi'i dalam Qaul

Qadim.

Ar-Rafi'i telah mengutipnya dari pendapat yang

disampaikan oleh Abu Hamid, namun aku tidak melihat

keterangan yang tegas terkait bagian ini dalam TaIiq Abu Hamid.

Dia hanya menyebutkannya secara mutlak.

Adapun Asy-Syaikh Abu Hamid, dia menyatakannya secara

tegas dan jelas pendapat terkait bagian ini, sebagaimana yang

telah aku sebutkan.
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Riwayat ketiga: Pendapat penulis At-Tahdzih, Pembeli

boleh mengembalikan kambing itu dan wajib mengembalikan satu

sha'kurma.

Riwayat keempat: Pendapat AI Mawardi: Pembeli wajib

mengembalikan pengganti susu kambing tersebut, namun tidak

wajib mengembalikan sebanyak safu sia'.

Riwayat kelima: Pendapat Al Imam Haramain, jawaban

hasll takhrij yaih.r dapat ditukamyra susu dengan porsi dari uang

pembelian barang tersebut. Pendapat paling shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i, menyatakan bahwa susu tersebut dapat

ditukar dengan porsi dari uang pembelian barang. Sehingga wajib

mengembalikan penggantinya.

Tetapi apa yang dikembalikan, apakah yang dikembalikan

ih.r berupa kurma? Sebagairnana pendapat yang telah disampaikan

oleh penulis At-Tahdzib. Atau selain kurma? Sebagaimana

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Mawardi. Al Imam

Haramain tidak menyatakan secara tegas dalam soal jenis

pengganti susu !,ang dikembalikan itu.

Apabila susu tersebut ifu masih ada, maka menurut Asy-

Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayryib dan ulama yang

sepakat dengan mereka berdua, sepakat bahtva masalah tersebut

disusun berdasarkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i,
yang telah dikemukakan dalam masalah; jika susu tersebut ifu
masih ada dan pembeli diminta mengembalikannya berikut hewan

musharmt.

Apabila kita mengatakan bahwa pembeli boleh

mengembalikann5a, maka pembeli boleh mengembalikan susu

tersebut dan boleh mengembalikan kambing itu karena adanya

cacat. Apabila kita mengatakan: Pembeli tidak boleh
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mengembalikannya, maka dia berhak menunfut ganti rugi sebab

adanya cacat tersebut.

Ar-Rafi'i g), penulis At-Tahdzib, AI Imam Haramain dan Al

Imam Haramain tidak pemah menjelaskan khususnya kondisi bila

susu tersebut masih ada. Kesimpulan yang nampak, bahwa penulis

At-Tahdzib mengatakan: Pembeli wajib mengembalikan pengganti

susu tersebut sebanyak safu sia' lntrma, pendapat ini tidak

membedakan fakta yang terjadi di sekitar pembeli antara masih

adanya susu tersebut dan susu yang telah rusak (habis), sama

seperti hevuan musharrat, menurut pendapat madzhab.

Al Mawardi, pemyataannya juga memuat kemungkinan

demikian, yaitu kesimpulan yang nampak karena sulikrya

mengetahui kadar susu tersebut. Hangra saja mereka berdua

sepakat mengembalikan susu tersebut.

Pendapat Al Ima* Haramain memuat kemungkinan sama

dengan pemyataan penulis At-Tahdzib dimana pemlataan Al

Mawardi, seperti keterangan png telah dikemukakan-

Bila berpedoman pada jawaban lnng rinci ini, dalam

kondisi masih adanya susu tersebut, disini juga ada enam pendapat

yang disampaikan, Tidak boleh mengembalikan. Atau boleh

pengembalian, namun tidak wajib mengembalikan apapun berikut

kambing tersebut. Boleh pengembalian beserta mengembalikan

susu tersebut. Atau boleh pengembalian kambing ifu berikut

mengembalikan kurma. Boleh mengembalikan kambing itu berikut

mengembalikan pengganti susu selain jenis kurma. Atau jawaban

hasl takhrijatis pendapat yang menyatakan dapat ditukarnya susu

tersebut dengan porsi dari uang pernbelian.

Di dalam masalah jual beli kambing selain musharmt iri,
bila kita mengatakan: Boleh mengembalikan kambing tersebut
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berikut susunya ketika dapat difukar dengan porsi dari uang
pembelian, di dalam masalah he'.r,an musharrat tidak ditemukan
pendapat yang menegaskan hal tersebut.

Sebab, kami dalam masalah musharrat itu mengatakan:

Pembeli boleh mengembalikan dan boleh memaksa penjual agar

menerima. Pembeli, sekalipun boleh mengembalikan kambing
musharmt itu, dia boleh tidak mengembalikan susu tersebut, dan

dia boleh hanya mengembalikan kambing tersebut berikut kurma
sebagai penggantinya.

Adapun dalam kasus kambing selain musharmt, jika

berpedoman pada pendapat ini, kami mengatakan: Adakalanya
pembeli boleh mengembalikan susu tersebut sekaligus kambing itu
dan adakalanya pembeli tidak perlu mengembalikan apapun. Kami
tidak mengatakan: Pembeli boleh mengembalikan kurma sebagai

pengganti susu tersebut, karena andaikata susu ifu telah rusak,
maka dia tidak wajib mengembalikan kurma itu, tetapi dia tercegah

unhrk mengembalikannya-

Demikian juga, bila susu tersebut masih ada, menurut
mereka air susu ifu merupakan barang lain yang berbeda, di mana

ada akad tersendiri pada barang tersebut dalam kasus selain

bshnyah. Walkhu a'lam.

Catatan penting: Perlu diketahui bahwa seluruh ulama yang

mengatakan boleh mengembalikan beserta sesuafu sebagai

pengganti susu tersebut berkata: Susu tersebut dapat ditukar
dengan porsi dari uang pembelian barang. Sedangkan ulama yang
mengatakan tidak boleh mengembalikan sama sekali, berkata:

Susu tersebut memang barang yang ditukar dengan porsi dari
harga pembelian tertentu.
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Jadi, hampir dipastikan pendapat yang mereka sampaikan

secara mutlak itu dibangun berdasarkan takhrii dapat ditukamya

susu tersebut dengan porsi dari uang pembelian, bukan berasal

dari riwayat pendapat yang berbeda.

Jika demikian, maka riwayat pendapat tersebut kembali ke

bagian yang pertama hingga riwayat keempat, dalam bagian kedua

hingga riwayat kelima. Aku menyebutkan riwayat pendapat Al

Imam Haramain bersama mereka, karena riwayat AI Imam

Haramain itu berbeda dalam kesimpulan redaksinya. wallahu

a'lam.

Apabila kamu telah memahami ketepangan yang telah

dikemukakan, maka kamu rnengetahui bahwa pendapat yang

seharusnya menjadi pendapat yang shahih adalah salah satu dari

dua pendapat; adakalanya tidak boleh mengembalikan dalam

bagian yang pertama, sebagaimana pendapat hasil ijtihad Asy-

Syaikh Abu Hamid

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Pendapat yang lebih

mendekati qitns. Hal itu karena pendapat yang shahih

menyatakan bahwa hal itu dapat ditukar dengan porsi dari uang

pembelian tersebut. Sehingga pembeli tidak boleh mengembalikan

tanpa mengembalikan pengganti susu tersebut, dan tidak pula

mengembalikannya berikut pengganti susu tersebut, karena adanya

suahr hal yang terkandung dalam bagian yang pertama, yaitu

pemisahan akad jual beli dan pengembalian kambing, setelah

kambing itu dinyatakan cacat dengan cacat yang tidak memastikan

hukum pengembalian pengganti sebab adanya cacat tersebut.

Alasan lain, safu srla'yang posisin5ra sebagai pengganti

susu, dimana telah disampaikan dalam masalah mushatmt i1t
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kebalikan dari dalil qirys, sehingga selain pengganti susu musharrat

itu tidak dapat d\-q$n*l<an pada pengganti susu musharrat'

Demikian pula dalam bagian yang kedua- Karena mereka

men!rusunnya berdasarkan dua pendapat ulama ma&hab Asy-

syafi'i yang telah dikemukakan dalam masalah pengernbalian susu

musharntketika masih ada.

Pendapat shahihulama madzhab Asy-syafi'i dalam masalah

susu musiarratitu adalah tidak wajib bagi penjual menerima susu

tersebut. Tuntutan yang dikehendaki dari kontruksi jawaban

tersebut adalah pendapat yang shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i

dalam masalah susu selain musharmt yang masih ada ini, adalah

tidak boleh mengembalikan, namun pembeli boleh menuntut ganti

rugi adanya cacat tersebut. Permintaan ganti rugi ihr terjadi dalam

keiua bagian tersebut, bila kita mengatakan tidak boleh

mengembalikannya; baik susu tersebut masih ada atau sudah

rusak. Apabila mereka tidak pemah menyatakan pendapat tentang

permintaan ganti rugi itu, maka pendapat yang shahih ifl<a

demikian adalah, tidak boleh mengembalikannya secara mutlak

dalam kedua bagian tersebut-

Adakalanya pendapat penulis At-Tahdzib, yaitu pembeli

boleh mengembalikannya beserta satu srla' kurma secara mutlak

dalam kedua bagian tersebut. Pendapatnya itu menyimpan

keterangan yang sangat jauh dari kebenaran. Karena di dalam

hadits yang menerangkan masalah musharrattersebut, menyimpan

kesimpulan; jika qryas masalah ini (jual beli her,rran selain

mushanafi berlaku pada hetvan mushanal tersebut benar, maka

wajib mengembalikan kurma sebagai pengganti, seperti pendapat

yang telah disampaikan oleh penulis At-Tahdzib.
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Apabila qiyas masalah hewan selain musharrat pada hewan

musharrat itu tidak benar, maka masalah hetr.ran selain musharrat

wajib diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum qiyas. Jadi,

tidak boleh mengembalikan, seperti pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Tha!/yib dan ulama yang

sepakat dengannya.

An-Nawawi berkata: Al Mawardi menolak kedua perkara itu

secara bersamaan. Pendapat lrang paling shahih dan terbaik

adalah, salah satu dari dua pendapat tersebut. Adakalanya

pendapat Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib dan ulama yang sepakat

dengannya dan adakalanya pendapat penulis At-Tahdzib. Dimana

masing-masing dari kedua pendapat itu merniliki dalil yang

mengunggulkan.

Adapun pendapat penulis At-Tahdzih' Disaat telah

diketahui dari pembuat syariat dalam rnasalah henaran musharm|

bahwa pengganti sg;1t musharmf itu adalah satu srSa'kurma, maka

tenfunya sahr sia'kurma itu sebagai pengganti susu musharnt,

dapat diberlakukan dalam herlan selain mushanat apalagi rnaksud

dimana pengganti susu musharml itu diberlakukan karena maksud

tersebut, maksudnya adalah, memutuskan perselisihan di antara

kedua belah pihak, yang ditemukan dalam kasus jual beli hetr,ran

selain mushatmt ini. Pengganti susu selain musharrat itu

ditetapkan berdasarkan g$ras pada hewan mushatmt.

Adapun pendapat AsySyaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib dan ulama yang sepakat dengan mereka berdua,

menyatakan diberlakukannlra qtyas yang sifatnya menyeluruh

dalam masalah selain hewan mushanat Dimana hukum yang ada

dalam hadits, dibatasi pada pokok persoalan yang disampaikan

nasi hadits tersebut. Karena nasrl hadits tersebut berlawanan
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dengan qiyas, sehingga hukum tersebut tidak melampaui batas

pokok persoalan png disampaikan oleh nash hadits tersebut-

Para ulama yang memilih pendapat ini dari kelompok

ulama Irak jumlahnya lebih banyak. Penulis Al Uddah berkata:

Pendapat tersebut adalah kesimpulan dari pendapat madzhab di

kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Namun menurutku (As-Subki) dalam mengunggulkan antara

kedua pendapat tersebut unfuk memperoleh jawaban yang

sebenarnya, perlu dikaji kembali. Karena kuatnya qiyas pada

hewan musharrat mampu mengunggulkan pendapat penulis At-

Tahdzib' Jika tidak demikian' maka pendapat Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib lebih diunggulkan.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang sepakat

dengannya menjawab soal qigs pada hewan musharral tersebut:

Hewan musharrut diperah susunya bertujuan untuk membuktikan

adanya cacat tersebut (tashriyah), berbeda dengan hevr;an selain

musharrat ini. Berpedoman pada pendapat yang telah mereka

sampaikan, lebih disukai daripada berpedoman pada pendapat

yang telah disampaikan oleh penulis At-Tahdzib. Namun yang

mengherankan, Ar-Rafi'i tidak pemah menjelaskan hal ini dan

tidak pula menyampaikannya.

Perbedaan pendapat ini terjadi apabila ketika akad lual beli

berlangsung, susu yang ada memiliki harga jual. Jadi, bila tidak

demikian, maka boleh hanya mengembalikan kambing tersebut,

seperti keterangan yang telah dikemukakan, yaitu pada masalah

yang tidak terjadi perselisihan pendapat di dalamnya.

Perlu diketahui bahwa kemuflakan nasi Asy-Syafi'i tersebut

juga memberi kepastian hukum yang berbeda dengan pendapat

mayoritas ulama, pendapat penulis At-Tahdzib dan pendapat Al
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Mawardi. Kemutlakan nash Asy-syafi'i tersebut juga memberi

kepastian hukum bahwa pembeli boleh mengembalikannya, dan

tidak wajib mengembalikan pengganti apapun berikut kambing

tersebut. Karena ada kemungkinan nash AsySyafi'i itu termasuk

sejumlah Qaul Qadim. Sebagaimana hrntutan jawaban yang telah

mereka kutip dari Qaul Qadim.

Ada juga kemungkinan nash Asy-Syafi'i itu diletakkan pada

asal masalah; apabila susu 5ang ditemukan relatif sedikit. Adapun

susu lrang kadamya banyak, bisa ditukar dengan porsi dari uang

pembelian kambing tersebut, ini sesuai dengan pendapat yang

telah di-nasi oleh Asy-Syafi'i dalam Al Umm, dimana kami telah

menyampaikannya lebih dari satu pembahasan. Jadi pendapat

yang men5atakan bolehnya pengembalian ihr, tidak mungkin tanpa

disertai pengembalian pengganti susu tersebut. Wallahu a'lam.

Terkecuali apabila kita berpedoman pada pendapat yang

men5ratakan bahwa susu tersebut tidak dapat ditukar dengan porsi

dari harga pembelian kambing tersebut.

Ada kemungkinan pendapat Asy-$nfi'i i$;: "Pembeli tidak

wajib mengembalikan apapun karena susu tersebut" bisa

ditafsirkan, maksudnya adalah susu yang baru keluar setelah akad

berlangsung.

Karena di dalam naslr Asy-Syafi'i 5nng telah disampaikan

oleh Ibnu Busyra, Asy-Syafi'i berkata: "Apabila seseorang membeli

henr.ran selain musharrat,lalu dia memerahnya selama sebulan atau

lebih, kemudian temyata dia menemukan adanya cacat dalam

kambing tersebut yang membuat dia tertipu, maka dia boleh

mengembalikannya, dan dia tidak wajib mengembalikan apapun

beserta kambing tersebut." Pengaruh pemyataan ini menerangkan

bahwa pembeli tidak wajib mengembalikan apapun beserta
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kambing tersebut sebagai pengganti susu yang telah diperahnya

selama satu bulan tersebut.

Penulis At-Tahdzib dalam komentar yang telah dia

sampaikan seputar masalah ini mengikuti Al Qadhi Husain, karena

Al Qadhi Husain pemah ditanya tentang masalah tersebut, lalu dia

menjawab: Seharusnya pembeli mengembalikan satu sia' kurma

beserta kambing tersebut. Wallahu a'lam.

Cabangr Apabila kambing tersebut bukan hetruan

musharrat (hewan yang tidak diperah susunya selama beberapa

hari sampai susunya itu mengendap [mengumpull di kantong

susunya), dan kita ragu apakah di dalam kantong susunya setr,raktu

jual beli berlangsung itu ada susu yang berharga atau tidak? Jika

demikian, maka pembeli tidak wajib mengembalikan apapun

beserta kambing tersebut- Pada asal masalah inilah, pendapat Asy-

Syaikh Abu Hamid dan ulama yang sepakat dengannya dalam

masalah yang telah dikemukakan, bahwa hal tersebut ditafsirkan.

Karena hevrran selain musharrat tidak dapat dibuktikan secara

nyata keberadaan susunya setr,raktu akad jual beli berlangsung,

sehingga uang pembelian kambing itu tidak dapat dibagi-bagi

untuk susu tersebut, karena ifu tidak wajib mengembalikan harga

yang setara dengan susu tersebut. Wallahu a'lam.

Cabangt Pembahasan sampai masalah ini membicarakan

seputar jual beli he'u.ran mushanat Sedangkan mulai dari pasal

yang disebutkan, setelahnya mernbicarakan seputar masalah

pengernbalian (obyek jual beli) karena cacat. Al Muzani dalam .4/

Mukhtashar dan mayoritas ulama madzhab kami membagi

pembahasan tersebut menjadi dua bab. Karena mereka
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menlelaskan pasal yang pertama dengan "Bab Bai' musharrat'

dan menjelaskan pasal kedua dengan 'Bab N Kharq bi Adh-

Dhaman wa Ar-Radd bi Al Aia' (Keuntungan disertai resiko yang

harus ditanggung dan pengembalian (obyek jual beli) karena

beragam kecacatan).

sementara Asy-syirazi *s rnembuat pembahasan tersebut

menjadi safu bab, karena kedua pasal ini memiliki keterkaitan yang

tak terpisahkan dalarn catatan yang telah kami sampaikan pada

awalbab.

Asy-Syirazi *s berkata: Apabila seseorang

memiliki suafu barang dan dia mengetahui adanya cacat

pada barang tersebut, maka dia tidak boleh menjualnya,

kecuali dia menerangkan tentang cacat barang tersebut-

Hal tersebut sesuai dengan hadits yang telah
diriwaptkan oleh Uqbah bin Amir &,, dia berkata: Aku

pernah mendengar Nabi $ bersaMa, '>$ C."jr 3Li 'rlySt

'n 1* \y * * & 6A #1 'u LU t-Lt |H 'seorang

muslim adalah saudara muslim lainn5Ta' Tidak boleh

bayl *orang muslim meniual kepada saudaranya

dengan peniualan, dimana dia mengebhui cacat di
dalamnym kecuali dia meneranglran hal ifu kepadan5n-"

Apabila seseorang lnng bukan pemilik barang itu
mengetahui cacat tersebut, maka tentunya dia harus

menerangkan cacat ifu kepada or.rng yang hendak

membelinya.
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Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwayatkan oleh Abu Saba', dia berkata: Aku pernah
membeli seekor unta dari kawasan Wa'il bin Al Asqa',
tatkala aku membawanya meninggalkan kawasan itu,
kami berjumpa dengan Uqbah bin Amir, lalu dia
berkata: Apakah diterangkan kepadalnu sesuatu yang
terkandung dalam unta tersebut?.

Aku berkata: Apakah sesuatu yang terkandung di
dalamnya? Sesungguhnya unta ini adalah unta yang
gemuk serta terlihat sehat. Uqbah berkata: Apakah
kamu berniat membelinya unfuk tujuan bepergian (alat

transportasi) atau kamu berniat mengambil dagingnya?.
Aku meniawab: Aku berniat menunaikan haji dengan
menaikinya.

Uqbah berkata: Sesungguhnya pada teracak
(bekas telapak kaki unta tersebut terlihat bolong-
bolong. Pemilik unta ifupun berkata: Semoga Allah
memberimu (Uqbah) kebaikan, dpo tujuan 1nng kamu
inginkan dengan penjelasan ini, seraya ikut campur
merusak akad jual beliku?

Uqbah berkata:
Rasulullah S bersabda:

At{u pernah mendengar

'J1 'lS yv;k'"'lyt* & *\y,\
q.'"'ly0'), & ll,

" Tidak boleh bagi seseorang Wng menjual suatu
barang kecuali dia harus menerangl<an suafu cacat Wng
ada di dalamn5n- Dan frdak boleh bagi seseorang Wng
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mengetahui cacat itu
menerangkannya."

kecuali dia harus

Jadi, bila seseorang meniual suatu barang dan dia

tidak pernah menerangkan cacat tersebut, maka iual
beli tersebut hukumnya sah- Karena Nabi $
menetapkan sah jual beli dalam kasus hewan musharrat

sekalipnn ada unsur penipuan karena tashriSnh-

Penjelasan:

Terkait hadits Uqbah bin Amir' Ibnu Majah telah

meriwayatkannya, begitu juga Al Hakim telah meriwayatkannya

dengan sanad shahih dalam Al Mustadnk, seraya dia berkata:

Hadits ini shahih, sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun Al

Bukhari dan Muslim tidak pemah meriwayatkannya.

Ketenhran hukum shahilrnya hadits ini, men:pakan

pendapat yang shahih- Karena para periwayahya merupakan

orang-orang yang tsiqah, yaifu para periwayat hadits shahih,

dimana juga tidak ada kecacatan (illal lrang menghalangi ke-

shahilan-nya.

Adapun pemyataan Al Hakim: "sesuai syarat Al Bukhari

dan Muslim." Unfuk mengetahui jawaban yang sebenamya perlu

ditinjau kembali, karena dalam rentetan para periwa5at hadits

tersebut, ada periwayat yang bemama Yahya bin Ayub, yaifu Al

Ghafiqi, guru dari gurunla Yahya adalah Abdurrahman bin

Syamasah, sedang Al Bul.,hari tidak perrah meriwayatkan hadits

dari keduanya, namun keduanya termasuk periwayat hadits mufmd

yang dimiliki Muslim.
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Al Hakim memiliki banyak komentar seperti ini. Pemyataan

dari Al Hakim itu dapat ditafsirkan -WallahuaTarzr bahwa para

periwayat hadits yang disebutkan dalam sanad hadits ini, derajat

mereka tidak kalah dari para periwayat yang telah disepakati oleh

Al Bukhari dan Muslim.

Namun untuk memastikan hal tersebut, ifu sangat sulit.

Karena untuk memahami hal ifu perlu mengetahui rekam jejak

semua prilaku mereka (para periwayat hadits yang disebutkan

dalam sanad hadits ini) dan mengkomparasikan antara keduanya.

Sekalipun itu mudah dilakukan untuk mengetahui rekam jejak

periwayat yang relatif sedikit, namun hal itu sulit dilakukan untuk

mengetahui rekam jejak para periwayat dalam jumlah yang

banyak. Karena ada kemungkinan Al Bukhari memiliki

pengetahuan tentang kondisi seorang periwayat, yang mana dia

tidak pemah meriwayatkan haditsnya, dimana kami benar-benar

tidak pemah mengetahuinya. Sehingga muncullah klaim sesuai

dengan syarat hadits shahih Al Bukhari dalam riwayat tersebut

menurut s epengetahuanku -

Memang benar, klaim tersebut sesuai dengan syarat Al

Bukhari dalam riwayat tersebut, akan tetapi khusus hadits ini

sesuai dengan syarat Muslim, karena kedua periwayat yang

disebutkan itu, Muslim telah meriwayatkan hadits milik mereka

berdua, sedangkan para periwayat yang lainnya telah disepakati

(Muttafaq Alaihiml.

Al Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam Jami'Ash-
Shahih karyanya, bagian dari pemyataan Uqbah bin Amir. Karena

Al Bukhari dalam bab " Idza Ehgryna Al h5yi'aani ow l-am

Yaktumaa wa Nashahad (Apabila penjual dan pembeli itu
menerangkan dengan jelas, mereka tidak menyembunyikan
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(cacatnya barang) dan mereka melakukan jual beli dengan tulus).

Uqbah bin Amir berkata: "Tidak boleh bagi seseorang yang

menjual suafu barang, dimana dia mengetahui ada cacat pada

barang tersebut kecuali dia harus mernberitahukannln," dia

menyampaikannya dengan redaksi dernikian yang merupakan

redalsi hadits mua'llaq.

Namun hal tersebut ifu tidak menciderai riwayat seseorang

yang telah meriwaSntkannln berupa hadits marfu' (sanadnya

sampai ke Nabi). Uqbah menyampaikan fahua hukum demikian

berdasarkan funfutan yang dikehendaki hdits, dimana dia telah

mendengamyra langsung dari Nabi $.
Perlu diketahui: Bahwa redaksi hadits dalam riwapt

masing-masing dari hnu Majah dan Al Hakim ada sedikit

perbedaan, dengan redaksi hadits yang telah disebutkan oleh Asy
Syrrazi *B dalam l<rtab Al Muhaddabin|

Karena redaksi milik hnu Majah:

e\*#,'J*nsgjr ;tP;r
z-O
il 1* Y! (.." p t1i.

" Seomng muslim adatah saudan s@ftng muslim yang lain'

Tidak boleh bagi seomng muslim meniual kepada saudannya

dengan penjualan wng mengandung cacat di dalamnSn kecuali dia

m en em n gka n nya k epa danya."

Redaksi milik Al Hakim juga demikian. Dan demikian juga

Al Baihaqi meriwayatkannya dari Al Hakim:
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{,it #'M ,tl
3*l'ls /-:-ir p;3r

il.i i-y ii * p\q. ei b
"Seonng muslim adalah saudara seofting muslim yang lain-

Dan tidak boleh bagi samng muslim, apabila dia menjual kepada

saudaran5n dengan per{'ualan Wng mengandung caat di
dalamnya, tidak menmngl<ann5n kepadanya."

Dari kedua riwayat tersebut sarrra sekali tidak disebutkan

batasan "mengetahui" sebagaimana redaksi hadits yang disebutkan

dalam pemyataan Asy-Syirazi &. Sekalipun hal mengetahui itu

harus ada dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum, akan tetapi

meninggalkan penyebutannya, sebagaimana redaksi dalam riunyat

tersebut, lebih mendatangkan etek ielra untuk melakukan hal

tersebut, dan lebih mendorong agar bertindak hati-hati serta

berusaha menghindari perbuatan tersebut (menyembunyikan cacat

barang). Karena terkadang pada obyek jual beli ditemukan cacat

yang tidak diketahui oleh penjual, namun kemungkinan melihat

kecacatan itu masih dapat terlihat. Andaikata penjual meneliti dan

berusaha menyelidikin5n, pasti dia dapat mengetahuinya.

Jadi, mengabaikan untuk meneliti cacat, sekalipun dia

berusaha menjaganya adalah tindakan ceroboh dari penjual, yang

tidak menghalangi dia untuk menerima dosa akibat

kecerobohannya itu.

Mernang benar, bahwa batasan mengetahui ihr tidak pemah

disebutkan dalam hadits tersebut, akan tetapi batasan itrr telah

disebutkan dalam hadits atsar Snng telah disebutkan oleh Al
Bukhari, yang bersumber dari pemyataan Uqbah. Perbedaan

redaksi lainnya relatif sedikit, dimana muatan 5rang terkandung
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dalam hadits tersebut tidak berkaitan erat dengan perbedaan

redaksi yang ada.

Seluruh redaksi yang telah disebutkan itu menerangkan

bahwa hal yang tidak diperbolehkan adalah menyembunyrkan

cacatnla barang, bukan jual beli tersebut. Mengetahui makna

hadits ini, mempakan hal png penting untuk menyatakan sahnya

jual beli tersebut, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan

pada bagian akhir pasal ini, Insin Allah.

Uqbah bin Amir bin Absin Al Juhani telah meriwayatkan

hadits ini. Mengenai garis keturunan dan nama gelamga terjadi

perbedaan pendapat yang banyak. Namun pendapat yang lebih

shahih, narrla gelamya adalah Abu Hamad, dia tinggal menetap di

Mesir dan menjadi gubemur Mesir, serta raafat di Mesir pada akhir

masa pemerintahan Mu'awiyah. Segolongan sahabat dan sejumlah

omng dari kalangan tabi'in telah meriwaptkan darinya. Sanad

hadits ini dimulai dari Yahya bin Aylb sampai kepada Uqbah,

mereka itu berjumlah empat orang, yang seluruhnya adalah

penduduk Mesir. Kuburan uqbah itu sangat populer dan terkenal

di Qarafah.

Hadits Watsilah bin Al Asqa', yang telah disebutkan oleh

Asy-Syirazi &, telah diriwagatkan dengan sanad shahih oleh Al

Hakim dalam Al Musbdnk dan ialw Abi Saba' yang telah

disebutkan. Al Hakim berkata: Hadits iru shahih sanadnya, nalnun

Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Dalam status ke-shahiban hadits ini masih perlu ditinjau

kembali. Karena hadits tersebut bersumber dari riwayat Abu Ja'far

Ar-Flazi, dari Yazid bin Abi Malik, dari Abi As-Saba'- Abu Ja'far

Ar-Razi adalah Isa bin Abdullah bin Mahan At-Tamimi. Yahya bin

t
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Ma'in dan Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan bahwa dia merupakan

periwayat yang tsiqah.

Namun segolongan ahli hadits telah membahas tentang

Abu Ja'far Ar-Razi ini. Al Falas berkata: Dia seorang yang buruk

hafalannya. Abu Zura'ah Ar-Razi berkata: Dia banyak berimajinasi.

Ahmad berkata, Dia bukan periwayat yang kuat. Pada kesempatan

lain, Ahmad berkata: Dia periwayat yang kacau haditsnya. Dan

pada kesempatan yang lain lagi, Ahmad berkata: Dia orang yang

baik haditsnya.

Diriwayatkan dari As-Saji, bahwa dia berkata: Abu Ja'far

Ar-Razi adalah orang Srang sangat jujur, namun bukan seorang

yang kuat (haditsnya). Ibnu Hibban berkata: Dia termasuk orang

lnng memilih hadits munkardan menghindari hadits masyhur. Aku

tidak terlalu suka berargumentasi dengan haditsnya kecuali dalam

hadits yang sejumlah periwayafu.rya tepercaya. Dimana tidak boleh

mempertimbangkan riwayahrya dalam perkara yang bertentangan

dengan sejumlah perkara yang sudah teruji kebenarannya.

Sedangkan Yazid bin Abi Malik, Ya'qub Al Faswi berkata:

Haditsnya mengandung kelemahan, puhanya bemama Khalid. Ini

adalah pendapat 5rang telah disampaikan oleh Al Faswi. Abu

Hamid berkata: Dia termasuk fuqaha' negeri Syam, dan dia

adalah periwayat yang tepercaya. Abu Zura'ah pemah dimintai

komentar tentang Yazid bin Abi Malik, lalu dia memujinya orang

yang baik. Dia adalah Yazid bin AMurrahman bin Abi Malik.

Watsilah telah meriwayatkan sendiri dari Yazid bin Abi

Malik. Pendapat yang telah disampaikan oleh Abu Hatim dan Abu
Zura'ah lebih tepat dijadikan pegangan daripada pendapat Al
Faswi.
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Adapun Abu Saba', adalah seorang bangsa Syam serta

tabi'in, aku tidak mengetahui fakta tentang dirinya kecuali hal

tersebut. Sedang Watsilah bin Al Asqa' periwayat hadits ini

termasuk golongan sahabat yang terkenal. Dia keturunan Bani

laits bin Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah. Namun garis

kehrrunannya hingga bertemu dengan laits masih diperselisihkan,

tetapi tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia adalah keturunan

Bani laits. Dia memeluk Islam, saat Nabi $ sedang bersiap-siap

menghadapi perang Tabuk.

Menurut sebuah riwagrat disampaikan: Abu Saba' menjadi

pelayan Nabi $ selama tiga tahun. Bila berpdoman pada riwayat

ini, maka dia memeluk Islam sebelum peristiwa perang Tabuk, bila

5ang dikehendaki tiga tahun itu adalah tiga tahun secara utuh- Dia

termasuk ahli shuffah (orang tinggal di emperan masjid Madinah)-

Dia tinggal menetap di Syam di sebuah kota yang terkenal dengan

narna Bilath tiga farsakh dari Damaskus. Dia banyak mengikuti

sejumlah perang di Damaskus dan Himsh, kemudian dia

bermigrasi ke Baitul Maqdis dan meninggal dunia di sana, pada

usia serahrs tahun.

hnu Ma'in berkata: Watsilah bin Al Asqa' wafat pada tahun

83 H, pada usia serahrs lima tahun. Demikian juga Al Bukhari

dalam Tarikh Al Kabir mengatakan hal itu- Dia telah

meriwa5ntkannya dalam Tarikh Ash-Shaghir dari lbnu Ayyasy,

yaifu Isma'il, dari Sa'id bin Khalid. Menurut sebuah riwayat:

Watsilah bin Al Asqa' wafat di Damaskus pada penghujung masa

pemerintahan Abdul Malik tahun 85 atau 86 H.

Abu Mishar berkata: Yahya bin Bukair: Meninggal dunia

tahun 85 H, pada usia sembilan puluh delapan tahun, dia digelari

Abu Al Asqa'. Menurut sebuah riwayat: Abu Muhammad- Menunrt
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sebuah riwayat: Abu Qirshaafah. Ini adalah pendapat ketiga

mengenai gelamya. Al Bukhari berkata: Dia telah salah dalam

memahami hal ifu.

Menurut sebuah riwayat: Abu Al Khathab. Al Baghawi telah
mengutipnya dalam Majma' karyanya. Pendapat yang shahih

mengenai garis ketumnannya adalah Watsilah bin Al Asqa' bin
Abdul Uzza bin Abdu Yaalail bin Nasyib bin Ghirah bin Sa'ad bin
L-aits bin Bakar. Al Asqa' dengan huruf Qaaf dan lainnya -dengan
huruf Ghain yang terbaca kasrah, dan Yaa'yang terbaca fathah-.

Di antara keistimeuraannya adalah keterangan yang telah

disebutkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh karyanya dari Watsilah,

dia berkata: Tatkala dihrrunkan ayat: H iy{|lt$- gy

@ ry K;S;;g 6,rti "saunsswhnya Attah bermaksud

hendak menghilangl<an dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan
membersihl<an kamu sebersih-bersihn5n." (Qs. Al Ahzaab [33],
33). Dia bertanya: Apakah aku termasuk keluarga rumah

tanggamu? Nabi menjawab' \r[if ;y eilS "Kamu termasuk

keluarga rumah tanggaku." Watsilah berkata: Ini adalah kedudukan
yang paling aku harapkan.

Mayoritas ulama ahli hadits mengatakan tentang Watsilah
ini: Adalah Watsilah bin Al Asqa'. Diriwayatkan dari Makhul, dia
berkata: Dia adalah Watsilah bin Abdullah bin AlAsqa'.

Abu Saba' adalah seorang peduduk Syam serha seorang

tabi'in. Al Hakim Abu Ahmad dan hnu Asakir dari jalur Al Hakim
telah menyebutkannya. Dimana dia tidak memberikan penjelasan

lebih dari itu.
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Al Baihaqi telah meriwayatkan hadits ini dalam Sunan N
Kabir dari Al Hakim dan Abi Bakar Al Makhzumi dalam waktr.r

yang bersamaan dengan sanad tersebut. Redaksi hadits dalam A/
Mustadmk dan Sunan N hihaqi seperti redaksi lrang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi 49, kecuali sdikit perbedaan dalam

redaksi hadits tersebut: "Lalu tatkala dia pergi membawa unta

tersebut, Watsilah bertemu denganku, dia sedang menarik

selendangn5ra, lalu Uqbah berkata: Wahai Abdullah apakah kamu

telah membeli (unta tersebut)? Aku menjawab: Ya- Uqbah berkata:

Apakah ditemngkan kepadamu sesuatu yang ada di dalamnya?-"

Sedangkan redaksi yang lainnya sama dalam segi maknanya-

Kedua hadits yang telah disebutkan oleh AsySyirazi 49,

yang telah diriwayatkan dari Uqbah dan Watsilah, disepakat

menyatakan larangan haram bagi penjual menyernbunyikan cacat

obyek jual beli"

Dimana hadits Watsilah menambahkan larangan haram

menyembunyikan cacat itu, lang juga berlalorr bagi selain penjual,

apabila dia mengetahui kecacatan tersebut. Banpk sekali riwayat

hadits ll6ng memiliki kandungan makna yang sama, seJain hadits

yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi-

Di antaranya hadits yang telah diriwayatkan dari Abu

Hurairah, Bahwa Nabi $:

UG W.;4'f*"t$
rr.6' *v u u6 v ti6

?P* Az

-f
'ev1:JV
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0F AztdlA;l 'rr,;i ,jG ,ir iy": u Lt-;ill

,b #}* U b6tiY;,* efut
"Melewati fumpukan makanan, lalu beliau memasukkan

tangannya ke dalam tumpukan makan tersebut, lantas jari-jari

beliau menyentuh makanan 5ang basah. Lalu beliau bertanya:
'Wahai pemilik makanan apa maksud makanan basah ini?, dia

menjawab: Hujan telah menimpanya wahai Rasulullah. Beliau

bersaMa: 'Mengapa lamu tidak menaruhnya di abs makanan ifu
hingga orangorang melihahya? Siapa Wng melakukan tindak

penipuan, bukanhh tumasuk golonganku."

Muslim merir,rnyatkannp dalam awal kitab karyanya lsrl-
Shahih, begitu iuga para penulis As-Sunan yang furut

meriurayatkannlp.

Diriunyatkan dari Abu Hurairah rg,:

?,+i6 t'ei JS tjw vw A ft'";
6v i4 1;"b cg !s:s- .J**.:,i #l fit ;13b

O.'. o , ,O /,pivd
,'*S *v *or Jr rnr i*: il ia ,it7 #

'Bahwa Nabi $, bertemu dengan seseorang yang sedang

menjual makanan. Lalu beliau bertanya: 'fugaimana kanu
menjual? lalu dia memberitahukannya kepada beliau. Lantas Allah

menurunkan uahytr kepada beliau, yaifu masukkanlah tanganmu
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ke dalam makanan tersebut. lantas beliau mernasukkan tangann5ra,

temyata makanan itu basah. Lalu Rasulullah $ berkata

kepadanya: 'Bukanlah termasuk golongan kami, s*eonng yang

melakukan tindak penipuan." (HR. Al Baihaqi).

Diriwayatkan dari Al Adda bin Khalid, dia berkata: Nabi $
mengirim surat kepadaku: "lnilah banng dimana Muhammad

Rasulullah $ telah membeli dari Al Adda' bin Khalid, Seorang

muslim holeh) menjual kepada seorung muslim Wng lain (selama)

tidak ditemukan penyakit (daa'), buruk perbuatannya (Khibtsah)

dan tidak (pula) gha'ilah." Al Bukhari telah meriwayatkan hadits

ini secara mu'allaq. Dia menyebutkan dari Al Adda' bin Khalid.

Qatadah berkata: Al Gha'la^6 tafsimya adalah perbuatan

zina, rnencuri dan melarikan diri. Demikian pula yang disebutkan

dalam riwayat Al Bukhari: "Muhammad Rasululkh # telah

membeli dan Al Adda' bin Khalid."

I<ata Al Khibtsah tafsimya adalah suatu perkara tidak baik

pekerjaannya. Al Ashmu'i pemah bertanya kepada Sa'id bin Abi

Arubah tentang makna A! I{hibtsah,lalu dia menjawab: Jual beli

yang diadakan orang kafir yang mengadakan perjanjian damai

dengan kaum muslimin. Tafsiran pertama lebih shahih. Kata

khibtsah -dengan membaca kasrah huruf l{haa', membaca sukun

huruf Baa' dan huruf Tsaa \ seakan-akan Nabi berkata: "Tidak

sakit, tidak haram dan bukan sesuatu yang diperolehnya,

maksudnya adalah, memilikinya karena melarikan diri dan lain

sebagainya."

At-Tirmi&i dan hnu Majah telah meriwayatkannSa dengan

sanad yang muttashil. Keduanya dari Muhammad bin Basyar, dari

Abad bin Al laits, dari Abdul Majid bin Wahb, dia berkata: Al

Adda' bin Khalid bin Haudzah berkata kepadaku: 'lngat aku akan
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membacakan kepadamu sepucuk surat yang mana Rasulullah $
telah menulisnya unfukku.

Aku berkata: Ya. lalu dia memperlihatkan sepuork surat

kepadaku: 'Inikh barang Fng nana N Adda' bin l{halid bin
Haudzah telah membeli dari Muhammad Rasulullah $, dia

mqtbeli dairyn seoftng budak lakiJaki dan budak perempuan,

Wng tidak ada penpkit tidak gha'ilah dan tidak melakukan
perbuatan Stang buruk (I{hibtsah) dalam jual beli Jnng diadakan

s@nng Muslim dengan s@rang Muslim yang lain." At-Tirmidzi
berkata: Hadits ini hasan gharib.

Diriwayatkan dari Makhul dan Sulaiman bin Musa,

keduanSa dari Watsilah bin Al Asqa', dia berkata: Aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersabda:

'^i*art\At ii
" Siapa gng menjual (banng) dalam kondisi ca@t, dan dia

tidak pemah menerangl<ann5n, mal<a bk henti-hentinla dia berada

dakm murl<a Allah dan bk henti-hentinSn pan malaikat

mehlontrya." (HR. hnu Maiah).

Diriwaptkan dari Umair bin Sa'id, dari pamannya, Saitu Al
Harits bin Suwaid An-Nakha'i, dia berkata: "Rasulullah $ perg ke

Baqi', lalu beliau melihat makanan yang dijual dalam Ghan'ir
(wadah besar untuk menumpuk makanan dan sejenisnya, tempat

menaruh makanan gandum dan sejenisnya), lalu beliau

mengeluarkan sesuahr yang beliau benci. Lantas beliau bersabda:

q # tti g;'Siap gng menipu kami, mala dia bulan
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termasuk golongan kaml. (l-lR. Al Hakim dalam AI Mustadrak, dia

berkata: Hadits ini shahih.

Diriwalntkan dari Abi Al Hamra', dia berkata: "Aku

pemah melihat Rasulullah {$ melintas di sekitar seseorang yang di

sampingnya ada makanan yang tersimpan dalam wadah besar, Ialu

beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut, lantas

beliau bersabda: q A,:rS t*;b gr |^# d)i! 'Pasti kamu telah

melakukan penipuan: Siapa yang menipu kami, maka dia bukan

termasuk golongan katni'." (HR. lbnu Majah).

Hadits-hadits yang berhrrbungan dengan lamngan haram

melakukan tindak penipuan serta keurajiban memberi nasehat

kebaikan jurrrlahnya amat banyak. Hukumnya sudah diketahui dari

syariat. Perbuatan menyembunyikan cacatnya barang adalah

tindak penipuan.

Dalam hadits Hakirn bin Hizam yang dimuat dalam Shahih

At Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Nabi $, bahwa beliau

bersaMa:

+iq3$lb 'og $fri{u )v\ eAl
W4 4t;Kju.K3ry:a. JtA

"Kdua pihak yang mengadakan akad jual beli (Bay4n'aani)

berlaku khiyar selama mereka belum berpisah (meninggalkan

tempat aled). Apabila mereka bersikap iuiur dan mertielasl<an

(cacabya obyel< jual beli), maka merel<a akan dibql<ahi dalam iual
beli mereka dan bila merel<a berdusta, dan menyenbunyikan

(cacahya obyek jual beli), maka keberkahan iual beli mereka

dilenSnpl<an."
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Diriwa5atkan dari Tamim Ad-Dari.g,: Bahwa Nabi #
bersabda: '-^;,allt ,,-ijt "Agama (Istam) ini adatah nasehat

kebilan."

Diriwagratkan dari Jarir g, dia berkata, "Aku bertai'at
(mengucapkan janji setia) kepada Rasulullah $ untuk tetap
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mernberi nasehat
kebaikan terhadap setiap orang muslim." Kedua hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim.

Ditinjau dari aspek bahasa: Kata Aib (cacat), Al Jauhari
berkata: I<ata Aib, Aibah dan Aab maknanya sama. Kamu bisa

ucapkan, Aaaba al mataa'u (Ketika barang itu menjadi cacat),

A54abtuhu Anaa (Yatabdda7 melampunyrai batas) dan (laa

yatabada4 tidak melampunyai batas), isim maf'uh5n menjadi
Ma'iib ftarang yang cacat) dan Ma'ytub juga sesuai dengan kata
dasamya, sehingga seseoftmg bisa mengucapkan: Maa fiihi
Ma'aabah wa Ma'aab (maksudnya sesuatu yang mengandung
cacat), a5y;abahu (maksudnya menggolongkannya pada cacat
tertentu), ayyabahu (Maksudnya; menjadikannya cacat), dan
ta fuy;abahu maknan5ra sama (menjadikannya cacat).

hnu Faris berkata: Suatu cacat dalam suafu barang dapat
diketahui. Ulama madzhab kami telah membuat pembagian

tentang cacat tersebut, mereka menjelaskan dan menerangkannya

dengan keterangan yang sangat memuaskan.

Aku akan menyebutkan keterangan tersebut ifu, Insya
Allah, ketika menlampaikan perkataan Asy-Syirazi: Cacat 5rang
membawa akibat hukum diperbolehkannya mengembalikan obyek
jual beli, adalah suatu perkara yang dianggap oleh ban5rak orcmg

sebagai kecacatan.
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Kata An-Naqab (arti harfiah; bolong-bolong) -dengan

membaca fathah huruf Nuun dan Qaaf, dan setelahnyra berupa

huruf fua\ yaitu kata benda kerja (arti harfiah; Mashdal dari kata

kerja lampaunya: Naqiba dengan membaca kasrah huruf Qaaf,
Yanqabu dengan membaca fathah huruf Qaaf , biasanya dibuat

susunan kata: Naqiba khufful ba'iiri, maksudnya idaa nqqa wa

hafaa (Ketika teracak unta itu menipis dan lepas) dan Naqiba al
khuff maksudnya, idzaa takharaqa (ketika teracak unta itu bolong-

bolong). Biasa juga dibuat susunan kata: Naqaba Al hithar
(membelah teracak hewan untuk diobati)-dengan membaca fathah

huruf Qaaf pusar hewan untuk mengeluarkan cairan dannya. Tilka

al hadiidahu minqabun (Besi itu adalah alat membolongi). Dalik al
makaanu manqabun flempat ifu adalah lorong yang sempit).

Perkataan Uqbah: " Bikhuffihaa" (pada teracaknya), ahli

bahasa berkata: istilah Khuff (teracak) unh.rk unta, Hafrr untuk

kuda, baghal, keledai, dan her.uan png tidak memiliki saluran

pernapasan (hidund yang tegak, dan istilah Azh-Zlalf untuk

teracak sapi, kanrbing, kijang dan Seluruh teracak heuan yang

memiliki saluran pemapasan yang terbagi-bagi.

Kata Tadlis maksudn5ra adalah, menyelrrbunyikan

(menyamarkan) suafu cacat. Diambil dari kata dasar Dulah, yait.t

azh-zhulmah (kegelapan). Al Azhari berkata: Tadlis adalah cacat

lang samar pada suafu barang. penjual tidak mernberitahukan

kepada pernbeli tentang adanya cacat lang samar tersebut dan

menyembunyikan hal itu dari pembeli. Apabila penjual

menyembunyikan cacat tersebut dan dia tidak pemah

memberitahukan kondisi cacat tersebut. Bisa dibuat ungkapan

l<ata: Fulanun laa yudallisu (fulan tidak pernah menyernbunyikan

cacat), va laa maksudnya, ha yiclaadilz (tidak pemah

melakukan tindak penipuan), wa nata fii fulaanin dalsun (tidak ada
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pengkhiantan dalam diri fulan). Wa laa waksun maksudnya, tidak
ada perbuatan bumk di dalam diri fulan, dia tidak melakukan
tindak penipuan dan tidak pula melakukan pengkhianatan.
Penjelasan ini bersumber dari pemyataan Al Azhari xg.

Hukum, Pasal ini memuat tiga masalah:

Masalah pertama: Bahwa apabila seseorang yang memiliki
suafu barang dan dia mengetahui adanya cacat pada barang
tersebut, maka dia tidak boleh menjualnya kecuali dia
menerangkan cacat bamng tersebut. Hukum ini telah disepakati
sesuai dengan naslrnash hadits yang telah dikemukakan. Tidak
ada khilafdalam hukum ini di antara para ulama.

Asy-Syafi'i g pada bagian akhir bab Al l{haral bi Adh-
Dhaman (Keuntungan ifu disertai resiko yang harus ditanggung)
dari kitab Al Mukhbshar berkata: "Haramn5a Tadlis, demikian
juga (penjelasan)sernua ulama madzhab kami."

Adapun komentar yang telah disampaikan oleh Al Jurjani
dalam Asy-Sgfi dan Al Mahamili dalam Al Muqni' bahwa apabila
di samping seseorang ada suafu barang, dimana pada barang ifu
diternukan adanya cacat yang dia ketahui dan dia bemiat
menjualnya, maka dianjurkan baginya agar memperlihatkannya.
Penjelasan ini tertolak serta meragukan, dimana menjelaskan
kecacatan ihr bukanlah perkam 5rang wajib. Tidak ada seorang
pakar ilmu pun yang menyampaikan pendapat seperti itu.

Pembatasan masalah tersebut dengan hal mengetahui
(kecacatan) yang disampaikan oleh Asy-syirazi g, penjelasan

mengenai pembatasan masalah ini telah dikemukakan.
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Di samping itu, nash hadits tersebut bersifat mutlak.

Berbeda dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Asy
Syirazi rft, dalam At-Tanbih. "Siapa yang mengetahui adanya cacat

pada suatu barang, maka tidak boleh dia menjualnya kecuali dia

menerangkan cacat barang tersebut. "

Penjelasan tersebut mencakup pemilik barang, wakil dan

wali. Sedangkan penjelasannya dalam Al Muhadzdzab ini hanya

berhubungan dengan pemilik barang. Akan tetapi pembahasan

terkait wakil dan wali sudah terakomodir dalam pemyataannya

dalam Al Muhadzdza& "Apabila selain pemilik barang mengetahui

adanya cacat tersebut, tentrrrya dia wajib menjelaskan."

Pemyataan Asy-Syirazi S dalam kedua kitab tersebut

semuanln sama-sama menunjukkan bahwa jual beli ketika

menyembunyikan cacat barang, ifu diharamkan.

Penjelasan Asy-S5nfi'i dalam perkataann5ra: "Haramn5la

bdlis." Demikian juga penielasan dari kebanyakan ulama madzhab

kami, yang menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat

barang dan wajib menjelaskannya, dan dia tidak pemah

menjelaskan karena bemiat mengadakan jual beli. Dernikian juga

redaksi hadits-hadits menerangkan hal tersebut (haramnya

menyembunyrkan cacat barang dan wajib menjelaskannya).

Aku telah menerangkan makna ini dalam penjelasan yang

telah dikemukakan. Tetapi antara kedua pernyataan itu tidak

terjadi konkadiktif. Kedua perkara tersebut (Tadlis dan jual beli)

sama-sarn haram, namun faktor keharamannya berbeda-beda-

Tadlis (menyamarkan cacat barang) hukumn5ra haram sebab ada

unsur kesengalaan melakukannp dalam hati. Sernentam jual beli

itu tidak haram karena esensi jual beli ihr diharamkan, tetapi jual

beli itu haram karena faktor lain yang bersenlnwa dengan jual beli
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tersebut.

masalah

tersebut.

makna ini berguna dalam menjawab

disampaikan mengenai sahnya jual beli

Penjelasan Asy-Syirazi, ulama madzhab kami dan sejumlah

redaksi hadits tersebut mengandung catatan yang mengingatkan

bahwa tidaklah cukup bagi penjual yang mengetahui cacat tersebut

hanya mengatakan: "Barang itu adalah barang yang cacat." Atau
(mengatakan) "Dia menjualnln dengan syarat bebas dari beragam

kecacatan." Atau dia mengatakan: Bahwa semua benfuk
kecacatan ada pada barang tersebut, atau bahwa dia tidak akan

menanggung cacat Snng ditemukan seketika itu juga, seperti adat

sebagian orang yang biasa melakukan hal tersebut.

Bahkan dia harus menerangkan cacat yang bisa diketahui
secara spesifik. Sejumlah Penjelasan seluruhnya lebih tepat disebut
pemyrataan yang global (imal bukan sifatn5a penjelasan lbaWn).
Terkadang pembeli mengira barang itu bebas dari cacat. Karena

sesungguhnya penjual mengatakan demikian ifu semata-mata

untuk menghindari resiko lpng harus ditanggung dirinya bila

mengatakan jual beli itu sah dan obyek jual beli itu bebas dari
cacat.

Sebaliknya bila dia menerangkan cacat itu secara spesifik

kepada pembeli, maka pembeli akan senantiasa ikut terlibat
mengetahuinSra secata n!/ata. Penjelasan AsySyirazi &, ulama

madzhab kami dan AsyS3nfi'i yang bersifat mutlakr "Haramnla

Tadlis dan wajibnya menemngkan (cacat)" mencakup masalah;

apabila pembeli itu adalah seorang muslim atau kafir.

Redaksi sejumlah hadits png telah aku sebutkan dan Asy-

Syimzi telah menjadikann5n sebagai landasan hukum tersebut,

menunjukkan kepada jual beli antar sesama muslim. Indikasi ini,

Pembatasan

yang akan
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sebagaimana telah dikemukakan, ditemukan dalam redaksi

"Melamar (perempuan) yang sudah dilamar saudaranya" dan

"Menawar (barang) yang sudah ditawamya." Jumhur ulama,{b

menandaskan, bahwa tidak ada perbedaan antara muslim dan kafir

dalam hal larangan tersebut.

Ar-Rafi'i telah menyampaikan dalam kitab Nikah, dari Abi

Ubaid bin Harbawiyah dari ulama madzhab kami seputar l<hitbah

(melamar perempuan), bahwa larangan melamar perexnpuem yang

sudah dilamar ihr hanya berhubungan dengan masalah; apabila dia

seorang muslim. Adapun kaflr dzimmi, boleh melamar perempuan

yang sudah dilamar saudaranya sesalna kafn dzimmi. Ar-Rafi'i

berkata: Dia juga menyampaikan jawaban yang serupa dalarn hal

menawar barang yang telah ditawar saudaranya.

Menurutku (As-Subki): Ada kemungkinan memberlakukan

pendapat ihr dalam kasus ini (larangan rnenyembunyikan cacat

suahr barang), dan rreletakkan larangan haram menyembunyikan

kecacatan ifu hanya berhubungan dengan masalah; bila

pembelinya adalah seorang muslim. Penjelasan yang telah

dikemukakan ciaiarn hadits tersebut: * 7S it3l Fl:*iir fiJr 6i
"Jual beli seorang muslim dengan muslim yang lain, tidak ada

peryakit, tidak ada khibtsah sesuai dengan pernyataan Abi Ubaid.

Sa'id bin Abi Arubah menafsirkan kata al khibtah dengan

jualbeli orang kafir yang merrgadakan perianjian damai.

Ada kemungkinan hnu Harbawiyah tidak memberlakukan

pendapatrSn ini dalam kasus lrang sedang kita bahas. Dan

kemungkinan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Dimana

keterangan ini dapat dijadikan pembeda bahwa melamar

(perempuan) yang sudah dilamar, dan menawar (barang) yang

sudah ditawar tidak mengandung elek apapun kecuali,

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll tt,



menimbulkan kecemburan dalam hati. Kecembunran itu adalah hal

lnng bisa menimpa diri orang kafir.

Adapun sikap menyernbunyrkan cacatnln obyek jual beli iht

mengandung efek kerugian yang nyata dimana dia berhak

mengambil harta yang telah diseratrkan kepadanya oleh pembeli

sebagai uang pernbelian barang, yang menurut dugaanny'a bebas

dari cacat. Pernbeli boleh menuntut unhrk mengembalikannr

ketika cacat ih.r terlihat dengan jelas.

Jadi, bagaimana tindakan ihr lantas dihukumi boleh jika

han5p berdasarkan pendapat yrang diperkirakan, dimana tidak ada

seorangpun ulama yang mengatakan pendapat tersebut?. Hanya

saja pendapat hnu Harbawiph dalam soal melamar (perempuan)

yang sudah dilamar dan menawar (barang) yang sudah ditawar,

bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.

Mereka berkata: Melamar (perempuan) yang sudah dilamar

oleh orang kafir juga diharamkan. Di antara ularna lnng
sependapat dengan hnu Harbaw[nh dalam persoalan melamar

(perernpuan) yang sudah dilamar adalah Al Auza'i.

Kesimpulan dari redaksi tersebut adalah bahwa pendapat

hnu Hartawlnh itu fidak bisa diberlakukan dalam masalah kami

ini, karena adanya perbedaan png telah dikemukakan. Di antara

dalil 5rang menegaskan hukum ifu berlaku secara umutn dalam

masalah kami dan dalam masalah melamar perempuan serta

tawaran mengadakan jual beli, adalah saMa Rasulullah $t
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"Mereka mempunjni hak Smng sama gng diperoleh kaum

muslimin, dan mereka mempun5ni keotniiban gng siilna JDng

wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin."

Adapun kasus pembatasan (khusus sesarna muslim) dalam

sejumlah hadits ini, mengacu pada peristiwa yang lebih dominan

terjadi, dimana hal ini tidak merniliki makna implisit yang lain. Atau

maksud pembatasan itu adalah, membangkitkan semangat untuk

menghindari beragam perkara bersama orang yang menjadi

mitran5n dalam Islam dan akhirat. Sedangkan keumumannSra

ditetapkan berdasarkan dalilyang lain. Wallahu a'lam.

Masalah kedua: Apabila selain pemilik barang mengetahui

adanya cacat tersebut, hendaknSa dia menerangkan cacat itu
kepada orang yang hendak membelin5n. Hal ini sesuai dengan

hadits kedua yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Juga sesuai

dengan sabda Nabi $: i;,$t ';rr-3! " Agama qstam) ini adalah

nasehat kebaikan." Hadits Snng berhubungan dangan masalah ini

jumlahqn sangat banyak dan shahih serta redaksinya sangat jelas

dan tegas.

Di antara ulama yang secara tegas menyebutkan masalah

ini disamping Asy-Syrrazi dS adalah Ibnu Abi Ashrun dan An-

Nawawi dalam Ar-Raudhah, termasuk seiumlah keterangan

tambahannya.

Masalah ihr termasuk perkara lang menurut dugaanku tidak

terjadi khilaf di dalamnya karena wajibnya memberi nasehat

kebaikan tersebut. Termazuk dalam pemyataan AsySyirazi "Selain

pemilik barang" adalah, penjual lnng berstafus meniadi wakil atau

wali, dimana pemgntaan dalam At-Tanbih telah menegaskan

dengan pemyataan: "Selain penjual dan orang gang tidak merniliki

keterkaitan dengan penjual dan pernbeli, haryla saja dia harus
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mampu mengetahui cacat ihr, sekalipun orang lain." Sebagaimana

terlihat dalam kisah Watsilah bin Al Asqa'. Selain pemilik barang

ini memiliki tiga kondisi.

Kondisi pertama, dia mengetahui dengan 3nkin bahwa

peniual sudah mernberitahukan kepada pembeli mengenai cacat

tersebut. Sehingga dia tidak urajib memberikan penielasan tersebut

dalam kondisi ini, karena fujuan ifu telah terpenuhi melalui

pemberitahuan dari penjual.

Kondisi kedua, selain pemilik barang itu mengetahui secara

meSpkinkan, dia mengira atau menanrigai bahwa peniual tidak

pernah memberitahukannya, sehingga dia wajib

memberitahukannya. Hal ini sesuai dengan redaksi hadits yang

bersifat mutlak, juga sesuai dengan kisah Watsilah.

Karena Uqbah meminta penjelasan dari pembeli, apakah

penjual telah mernberitahukann5n, lalu memperoleh bukti bahwa

dia tidak takin mengenai tidak ada pemberitahuan dari penjual.

Hal itu dikarenakan meminta penjelasan termasuk bagian dari

memberi nasehat kebaikan. Maka, hal ini hanya terjadi bila

kecurigaan itu memuat sebab kemungkinan lain.

Kondisi ketiga, jika dia percaya kepada penjual karena

agarnanla dan diduga kuat bahwa dia telah memberitahukan

kepada pembeli mengenai cacat tersebut. Kemungkinan dapat

dikatakan: Dia tidak wajib memberitahukan dalam kondisi ini

karena melihat kondisi penjual lrang nampak tersebut, hal ini

ditakutkan mendatangkan emosi Sang timbul dalam hati penjual,

dimana kelak penjual ifu mencurigai, bahwa dia telah berburuk

sangka kepada dirinya.

Ada kemungkinan juga dikatakan: Dia wajib meminta

penjelasan, sebagaimana dilakukan oleh Watsilah bin Al Asqa',
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karena hukurn asalnya tidak ada pernberitahuan dari penjual.

Mereka tidak menemukan dalam hal meminta penjelasan itu

disebutkan bersama hadits yang bersifat umum mengenai

kalajiban menjelaskan kecacatan tersebut.

Ka,vajiban meminta penjelasan tentang kecacatan ini

seluruhnya bila penjual adalah seorang yang mengetahui adanya

cacat tersebut. Apabila hanya orang lain yang mengetahui adanya

cacat tersebut, maka dia wajib memberikan penjelasan dalam

kondisi apapun.

Adapun waktu memberitahukan hal ihr kepada penjual

adalah sebelum diadakannya jual beli. Sehingga iika dia

menjualnya tanpa memberitahukan (cacat tersebut), maka dia telah

berbuat maksiat, sebagaimana keterangan yang telah

dikemukakan.

Sedangkan wakhr memberitahukan bagi orang lain juga

sebelum diadakannya jual beli, saat penjelasan ifu dibutuhkan.

Apabila dia tidak dapat hadir k€fika jual beli, atau

tidak mudah unttrk menghadiri akad iual beli tersebut, maka dia

wajib memberitahukan setelahnSn, dlldr pembeli mengembalikan

barang itu karena cacat tersebut, sebagaimana dilakukan oleh

Watsilah. Dia tidak boleh menunda hal tersebut meler,r,rati waktu

yang dibutuhkan pembeli unhrk mengetahuinya. Wallahu a'lam.

Cabang, Al Imam Haramain berkata: Kaidah yang berlaku

khusus dalam perkara yrang diharamkan tersebut adalah bahwa

siapa saja yang mengetahui sesuafu, dimana dengannp dapat

menetapkan Ah$rn lalu dia menlramarkannya, atau tidak pernah

menjelaskan sesuafu yang mengandung unsur bdlis, maka dia

sesungguhnya telah melakukan perbuatan yang diharamkan.
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Apabila faktor tersebut bukan sesuatu yang mengakibatkan

adanln khiyur lalu dia tidak menjelaskannya, maka faktor itu

bukan termasuk tadlis yang diharamkan, dimana tidak wajib

menyebutkan harga, karena lnng menetapkan khipr ihr bukanlah

selalu karena adanya kerugian. Wallahu a'lam.

Masalah ketiga: Apabila Seseorang menjual dan dia tidak

pemah menjelaskan adanya cacat tersebut, jual beli ifu hukumnln
sah, sekalipun disertai perbuatan maksiat. Asy-Syafi'i 4g dalam .4/

Mul<hbshar berkata: "Haramn3ra tadlis dan jual beli ihr tidak batal

akibat bdlis tersebut. "

Secara singkat pemyataan seputar masalah tersebut ifu

adalah; apabila seseorang menjual barang, dia mengetahui.bahwa

barang ihr mengandung cacat, maka jalan keluamya adalah dia

mengajukan persyaratan dalam barang tersebut bahwa ia terbebas

dari cacat secara mutlak, atau dari cacat tersebut. Adakalanya dia

mengucapkannya s@ara mutlak. Apabila dia mengucapkann5n

secam mutlak dan dia hanln menyembunyikan cacatln barang,

yaitu masalah yang dimuat dalam kitab Al Muhadzdzab ini. Jumhur

ulama mengatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya sah.

Al Mahamili, Asy-Spikh Abu Hamid dan ulama yang

lainnya mengutip jawaban dari Daud, bahwa jual beli tersebut tidak

sah. hnu Al Mughallas juga telah mengutp jawaban tersebut dari

sebagian ulama terdahulu.

Ulama madzhab kami berargumentasi berdasarkan hadits

mushatnt, seperti argumen 5rang telah disebutkan oleh Asy-

Sylrazi.{$. Karena Nabi,$ memberi kesempatan pembeli hewan

musharrat untuk melakukan kh$nn jika dia menghendaki, maka

dia boleh menahannya dan jika dia menghendaki, maka dia boleh

mengernbalikannya, sekalipun disertai unsur bdlis yang muncul
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dari penjual akibat melakukan tindakan tashrt5mh, dimana

tashrijnh tersebut adalah sebuah cacat yang menetapkan khitnr
sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki hadits tersebut. Karena

hadits tersebut menunjukkan, bahwa tadlis (men5amarkan)

cacatnya barang dan menyembunyikannya tidak mernbatalkan jual

beli tersebut.

Argumen lain menyatakan, bahwa larangan itu timbul

karena ada sebuah makna yang berhubungan dengan diri pihak

yang mengadakan akad, dimana sebuah larangan bila timbul

karena sebuah makna yang berhubungan dengan diri pihak yang

mengadakan akad, hal itu tidak menghalangi sahnln jual beli

tersebut, sarna seperti (tawaran) jual beli atas jual beli yang telah

dilakukan saudaranya. Sebuah larangan hanya bisa membatalkan

jual beli, bila ditujukan pada obyek akad, contohnln seperti

larangan hi' Mulamasah (Jual beli dimana seseorcmg telah

memegang suatu barang, maka dia wajib membelinp) dan

Munabadah (Jual beli dimana seseorang membeli kain dengan

tidak menenhrkannya, lalu kain png dia ambil adalah kain png
dilempar oleh sang penjual).

Apakah kamu tidak tahu bahwa larangan jual beli pada

waktu a&an shalat Jum'at, tatkala tidak dihrjukan kepada inti akad

itu tidak memberikan kepastian hukum rusaknya jual beli tersebut.

Bahkan jual beli yang kami sedang bahas ini, lebih tepat untuk

dinyatakan sfr, karena jual beli pada waktu adzan Jum'at

ditujukan kepada inti akad, sekalipun larangan itu dibangun

berdasarkan faktor yang berada di luar jual beli tersebut.

Adapun dalam kasus ini, maksudnya adalah dalam kasus

jual beli musharat, larangan itu tidak ditujukan pada jual beli itu

sendiri, tetapi dalam kasus ini larangan itu ditujukan pada soal
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menyembunyikan cacat, sebagaimana keterangan yang telah aku

sampaikan dalam penjelasan yang telah dikemukakan. Dimana

dalam kasus musharrul larangan dihriukan pada unsur tashrgah.

Jadi, jual beli tersebut adalah hal yang sama sekali tidak dilarang.

Bahkan jual beli tersebut ditinjau dari sqi jual beli itu sendiri

adalah hal lang mubah, sedang yang haram itu hanyalah

menyembunyikan cacat tersebut. Jual beli pada wakhr adzan

Jum'at adalah hal 11ang dilarang karena jual beli tersebut memuat

unsur meleuratkan amal ibadah Jum'at unfuk mengadakan jual beli.

Jadi, hendaklah kamu bisa menraharni perbedaan antara kedua

masalah tersebut.

Berdasarkan argumen ini pula, persoalan isddlal kalangan

ulama ma&hab Zhahiri dengan saMa Nabi $: * d rF tF

iS :u 6Vl '*tap annt gbuabn, tnng ,nna urusan iu*,r-l
kami frdak pqrah anjudan melaksanakannjn, maka arnal

pabwbn itu tqtolak-" Maka kami mengatakan: Tadlis adalah

perbuatan png dilarang, sehingga hdlis itu hanrs ditolak.

Apabila kamu mengatakan: Telah dikemukakan bahura

penjual tersebut bila tidak menjelaskan cacatnln obyek jual beli,

maka j,ral beli itu hukumnya haram. Asy-Syirazi dS. secara tegas

menyatakan hukum tersebut dalam At-Tanbih. Jika demikian,

maka iual beli tersebut sarna seperti jual beli pada waktu adzan

shalat Jum'at, sehingga jual beli itu tidak lebih tepat dinyatakan

sah daripada iual beli pada waktu adzan shalat Jum'at,

Menurutku (As-Subki): Tidak ragu lagi bahwa tingkatan iual
beli itu ada tiga rncarn.

I
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Tingkatan pertama, yang merupakan tingkatan tertinggi;

adalah jual beli yang dilarang karena makna yang terkandung di

dalam jual beli ihr sendiri, contohnya seperti jual beli mulamasah.

fingkatan kdua adalah, jual beli yang dilarang, bukan

karena makna yang terkandung di dalam jual beli tersebut, ditinjau

dari segi jual beli itu sendiri, bahkan jual beli itu memicu timbulnya

perkara png dilarang, contohnlra seperti jual beli pada wakhr

adzan shalat Jum'at, karena jual beli tersebut adalah hal 5rang

memicu timbulnya melewatkan amal ibadah Jum'at, yang dilarang

tersebut. Atau jual beli itu adalah salah satu dari sekian banyak

faktor Srang mengakibatkan timbulnya kepastian melalatkan amal

ibadah Jum'at. Dimana perkara yiang memian timbulnp perkara

1BnS dilarang adalah perkara yang dilarang untuk dilakukan.

Tingl<abn ketiga, Yang mertrpakan tingkatan terendah dari

ketiga tingkatan tersebut adalah, jual beli l76ng sama sekali tidak

dilamng, namun jtral beli ini terbukti mengandung sesuahr Snng

dilarang. Namun, laranSan ini tdak lantas g/ara'

mengclalikaruqn dari kategoriiual beli SBng mubah, sehingga jual

beli itu sarna seperti s€rua perkam png mubah lainnp, apabila

muncul sesuatr yang diharamkan dari perkara yang mubah itu

dalam sebagian wakhr, karni tidak mengatakan: Sesuafu ih.t

mengubah dari hal yang mubah menjadi hal yang diharamkan-

Hal ini memberikan penjelasan kepadamu bahwa dalam

tngkatan yang kedua; iika seseoftrng menghabiskan waktunya

dengan berjualan dan meleuatkan amal ibadah Jum'at, dia telah

melalokan dua perbuatan dosa sekaligus: dosa karena melakukan

jual beli yang dilarang, iuga dosa meleuaatkan amal ibadah png
unjib.
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Sementara dalam tingkatan yang ketiga ini, dia hanya

melakukan sebuah pertuatan dosa, karena melakukan tindak
penipuan dan menyembunyikan cacatnya barang pada waktu jual

beli, dimana dia tdak melakukan perbuatan dosa yang lain karena
jual beli tersebut.

Apabila kita menghukumi haramnya jual beli yang

terindikasi derrgan unsur penipuan, maka begitu juga jual beli yang

menghimpun serta menyimpan unsur penipuan yang diharamkan,

namun maksudnln bukan berarti perbuatan ifu haram hukumnya

dalam kondisi tersebut, maksudnya bahwa jual beli itu dalam

sebuah kondisi dari berbagai kondisi itu sama sekali tidak dapat

dipastikan mengandung unsur menyembunyikan cacahtya barang.

Karena setiap jual beli bisa saja dilakukan dengan disertai

pernberitahuan mengenai cacat tersebut dari pihak penjual. Tidak
bisa jual beli ifu dihukumi haram kecuali berdasarkan alasan yang

telah aku jelaskan. Sebab 3nng dikehendaki dengan akumulasi

Snng diharamkan itu, maksudku (As-Subki)adalah: Jual beli yang

ada unsur perripuan, dirnana jual beli ihr sendiri bukanlah hal yang

dilarang secara langsung dan tidak (pula hal yang dilarang) karena

dipandang se$atu yang tak terpisahkan dari perkara yang

dilarang.

Para uhma ma&hab Zhahiri sependapat atau sebagian dari
mereka seperdapat menlntakan sahnya jualbeli tersebut sekalipun

disertai un$r pena\rraran palsu (Naisl, karena jual beli ifu
bukanlah penaurarem palsu tersebut.

Pendapat rna&hab Zhahiri ifu sesuai dengan dengan
pendapat yang telah kami sampaikan dalam kasus ini. Mereka
sepakat mengratakan sahnya jual beli tersebut sekalipun disertai
penghadangan rombongan pedagang. Hadits musharat tersebut
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telah menyatakan hal ini secara meyakinkan. Jadi, hadits tersebut

menjadi landasan hukum kami dalam kasus ini iuga-

Ulama madzhab Zhahiri dalam masalah mushatmt darr

masalah yang senrpa lainnya, meletakkan sahnya jual beli

muslnrnt itu sebagai hal png timbul berdasarkan naslr hadits

tersebut, sedangkan dalam masalah selain ih.r, merelo berpedoman

berdasarkan pendapat yang telah mereka sebutkan. Dan berkat

daya dan kekuatan Allah Tabla, jawabannya sudah diketahui

dengan jelas.

Al Baihaqi telah menyebutkan dalam bab sahnp jual beli

png di dalamnSn mengandung unsur bdlis, sebuah hadits png
telah diriwayatkan oleh Al Bukhari: "Bahwa hnu Umar membeli

seekor unta yang terjangkit sejenis perynkit panas {HaWimanl dan

kawan seseorang yang kerap dipanggil Nuwas, yang masih

penduduk Makkah. [.alu Nuwas memberitahukan bahwa dia telah

membeliqa dari orang tua Snng bemama ini dan itu-

[-alu Ibnu Umar berkata: Celaka kamu- lalu Nuwas

mendatangi hnu Umar, lantas berkata: Sesungguhnya kawanku

telah menjual unta lang teriangkit seienis penyakit panas

kepadamu dan dia tidak pemah memberitahumu-

hnu Umar berkata: Jika demikian, bawalah kembali unta

tersebut. Lalu tatkala Nuwas hendak mernbawanSa kembali, Ibnu

Umar berkata: Tinggalkanlah unta itu, kami rela dengan kepufusan

Rasulullah $, yaifu tidak ada penyakit." Wallahu a'lam.

Cabang: Al Mawardi telah mengutip sebelum bab ini:
,'Jangan melakukan bai'hadhir libaad (orang kota menjual kepada

orang desa)" jawaban dari Abu Ali hnu Abi Hurairah, bahwa dia
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berkata, Uang yang terindikasi hasil dari tadlis hukumnya haram,

uang hasil penjualan obyek jual beli hukumnya tidak hamm.

Apakah kamu tidak tahu bahwa obyek jual beli apabila

meninggal dunia, maka pembeli berhak menuntut penjual

mengembalikan uang ganti rugi cacat tadlis ters*ut. Jadi, tuntutan
pengembalian ihr membuktikan bahwa penjual telah mengambil

harta pembeli tanpa berhak mendapatkannya.

Pendapat hnu Abi Hurairah ini adalah pendapat yang

sangat mengherankan, bagaimana bisa uang hasil penjualan ihr

haram, sementara jual beli itu hukumnya sah?. Dalam Bab

Munbahah (Menjual suafu barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli dan pembeli membayam5ra dengan harga
yang lebih sebagai laba), akan disampaikan penjelasan hal tersebut

dalam masalah memberikan informasi mengenai pernbayaran

harga lebih sebagai laba.

Mungkin yang dimaksud oleh lbnu Abi Hurairah dalam

kasus ini adalah, bahwa harga lebih gnng dihasilkan sebab adanya

unsur hdlis adalah uang lpng dilraramkan, yang rnana pernbeli

berhak menunhrt unhrk mengemb di saat obyek jual beli
ihr rusak, bukan uang hasil penjualan barang secara global. Itulah

kesimpulan yang nampak dari pem5rataannya.

Sekalipun demikian, jawaban itu masih perlu dikaji ulang

unhrk memperoleh iawaban yang sebenamya. Karena jika pernbeli

rela menerima adanya cacat tersebut, maka milik penjual ifu tetap
diiual dengan seluruh harga jual tersebut dan jika pernbeli tidak rela

menerima cacat tersebut -sernentara obyek jual beli rnasih tetap
ada-, dia boleh merninta kenrbali uang pembelian barang ihr

seluruhq;a.
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Jadi, bila tidak ada kepastian harga jual barang yang

menetapkan sifat haramnya jual beli tersebut, maka tentunya

semuanya haram atau tidak. Sehingga, sebagian harga beli itu

hukumryn tidaklah haram.

Cabang: Seluruh ketentuan hukum masalah dalam kitab

Al MuhadzdzaD ini, berlaku lika seseorang menjualnya tanpa

syarat, akan tetapi dia merupakan orang lang mengetahui cacat

tersebut.

Adapun jika pembeli mengajukan sSnrat, bahwa bamng itu

terbebasnln dari cacat, ternlata barang itu mengandung cacat,

atau dia menenfukan qnrat sifat tertentu dan penjual mengubah

(menyalahi) perqnratan tersebut, maka pendapat yang masyhur

menyatakan, bahwa jual beli tersebut hukumnya sah. Dimana

khiwr berlaku sama seperti kondisi jual beli yang dilakukan secara

mutlak.

fu-Rafi'i telah menceritakan dari Al Hanathi, dia pemah

menyampaikan pendapat png tidak masyhur, bahwa pembahan

(menyalahi) syarat !/ang telah ditentukan, menetapkan akibat

hukum rusaknya jual beli tersebut. Pendapat tersebut sependapat

dengan apa yang telah dikernukakan dari ulama madzhab Zhahiri.

Karena mereka juga berpendapat demikian, yaitu rusaknya jual beli

dalam kasus pembeli menyralahi q;arat tersebut.

Tentr.rnya, tidaklah hams membuang pendapat 3nng tidak

masyhur ini dalam kasus tersebut, karena hubungan keterkaitan

fujuan, menyebutkan sifat yang disyaratkan ihr dengan kata-kata

sangat kuat, sedangkan ketika hal itu sifatnp mutlak, akad jual beli

itu adalah hal yang berhubungan dengan perkam tertenhl,

sekalipun adat istiadat yang berlaku memberi kepastian bebasnya
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jual beli itu dari kecacatan. Inilah perbedaan yang ada pada

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Hanathi, sehingga tidak

harus membuangngd, sekalipun pendapat tersebut merupakan

pendapat yang lemah. Karena munculnya akad jual beli yang

bersifat spesifik itu juga bersamaan dengan syarat tersebut.

Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi *u berkata: Apabila pembeli tidak
pernah mengetahui cacat barang dan dia membelinya,
tak lama kemudian dia mengetahui adanya cacat barang
tersebut, maka dia berhak khiSnr antara menahan
barang tersebut dan atau mengembalikannya.

Karena pembeli menyerahkan uang pembelian
itu, agar dia memperoleh obyek jual beli yang tidak ada
cacatnya. Temyata dia sama sekali tidak memperoleh
barang tersebut. Sehingga dia boleh meminta kembali
uang pembelian barang tersebut, seperti keterangan
yang telah kami sampaikan dalam masatah hewan
musharrat-

Penjelasan:

Pembeli barang Srang cacat, terkadang dia merupakan

orang yang mengetahui cacat barang dan terkadang dia tidak

mengetahuinya.

Kondisi Pertama: Apabila penrbeli merupakan orang lnng
mengetahui cacat barang, maka tidak ada khilaf ulama bahwa

pernbeli fidak memiliki hak khiyan karena kerelaan dirinya

menerima cacat barang tersebut.
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Dalam kasus ini tidak terjadi khilaf ulama seperti yang telah

dikemukakan dalam kasus heunn musharm$ apbila pembeli

seorang yang mengetahui bshr$nh. Karena lrang menjadi

landasan hukum pemberlakuan l$ilpr dalam kasus musharmt itrt
menunrt orang 3nng mangatakan berlakuqn khigrini adalah: Sisi

tabbbud (beribadah menaati perintah stnnl. Dimana kh$nr
tashr*nh mempakan khignr yang berlaku berdasarkan sSmm\

seperti keterangan yang telah dikernukakan.

Tidak demikian dalam kasus pernbeli seorang ltang
mengetahui cacaturya barang. Kondisi tidak berlakunya khigr ini
diambil dari makna implisit pemyataan Asy-Syirazi **, karena dia

mensSnratkan khilaf tersebut harus tidak mengetahui cacatnya

barang. Makna implisitnya adalah ketika mengetahui cacat

tersebut, maka tidak berlaku l<higar*ma sekali.

hnu Hazm dalam ltab Mantibul iima berkata: Para ulama

sepakat, bahwa bila penjual mernberikan penjelasan mengenai

cacat barang kepada pernbeli dan dia membuat standar cacat

barang tersebut, serta mernberikan pemahaman kepada pernbeli

seputar cacat tersebut; bila cacat ifu ditemukan dalam tubuh obyek

jual beli, lalu pembeli barang tersebut rela menerima cacat barang

ihr, rnaka prosesi jual beli ihr telah mengikat dirinya. Jika penjual

tidak pemah memberikan penjelasan apapun, maka pembeli boleh

mengembalikan akibat adanp cacat barang.

Cabang: Jika pembeli mengetahui cacatngp bamng

tersebut, akan tetapi dia tidak pernah mengetahui bahwa cacat

tersebut adalah cacat yang bisa mengurangi harga beli dan

menetapkan akibat hukum batalnya akad jual beli. Al Mawardi

berkata: Pembeli Udak boleh mengernbalikannya. Karena pembeli
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mempunyai kesempatan bertanya tentang cacat tersebut ketika dia

melihat barang itu. Alasan lain kepemilikan hak mengembalikan itu

adalah sebuah hukum, sedangkan tidak mengetahui berbagai

peraturan hukum ifu tidak menggugurkan hukum itu sendiri.

Al Mawardi berkata: Jika pernbeli pernah melihat cacat ihr

dahulu, dimana dia berkatar Aku kira cacat itu telah hilang.

Pemyataan ini tidak memiliki implikasi hukum apapun. Karena

hukum asalnya, bahwa cacat itu masih tetap ada.

Jika penjual dan pembeli berselisih pendapat seputar

mengetahui cacat barang, maka pemyataan yang diterima adalah

pernyataan perrbeli, karena hukum asalnya dia tidak

mengetahuinya. Penulis Al Uddah telah menyampaikan pendapat

tersebut.

Kondisi kedua: Apabila pembeli sama sekali tidak

mengetahui cacat barang. Ini merupakan makna eksplisit dari

masalah yang ada dalam lratab Al Muhadzdza6 ini, maka khAar
tersebut tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan argumen yang telah

disebutkan oleh Asy-Syrrad *S. Meng-qiyas-kan kondisi tersebut

dengan hs,ran musharmt; jika tashri5nh itu merupakan cacat yang

nyata berdasarkan qtyas.Titik persamaan kedua masalah tersebut

yang telah disebutkan oleh Asy-Syrazi.

Kami telah mengemukakan bahwa menumt pendapat

shahih ulama ma&hab Asy-Syafi'i bahwa tashriyah iht adalah

cacat. Apabila tashriSah ifu bukan menrpakan cacat, maka khiyar

tersebut termasuk hal yang lebih diutamakan. Karena khigr
tersebut jika berlaku sebab unsur adlis (menyamarkan) sesuatu

yang bukan merupakan suatu cacat, rnaka berlakunya l<hiSarsebab

tadlis (menyamarkan) cacat yang terbukti benar itu lebih utama
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untuk diberlakukan. Itulah yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib.

Namun dalam masalah berlakunya khiWrsebab tadlis cacat

yang terbukti benar lebih utama untuk diberlakukan, masih perlu

dikaji ulang, karena orang lang mengatakan tashriyah itu bukan

suatu cacat, meletakkan hal tersebut seperti sebuah syamt dan

menyamakan khiyar dalam masalah tashriyah ini dengan khi5nr

karena mengubah syarat !/ang ditentukan dalam akad. Jika

demikian adanya, maka dapat dikatakan: Tentunln peletakkan

bshnSnh yang termasuk hasil perbuatan penjual ifu seperti syarat

yang ditentukan dalam akad, hal ini tidak secara otomatis

memastikan peletakan tadlis cacat yang bukan hasil perbuatan

penjual itu seperti syarat. Apabila kita meletal<lan tadlis cacat itu

seperti pengubahan syarat png telah ditenfukan dalam akad.

Begihr juga dengan cacat tersebut bila penjual tidak pemah

mengetahuinya, maka dia tidak mungkin mengakui cacat itu dalam

jual beli tersebut. Meski demikian, khSnr tersebut tetap berlaku

karena cacat ihr.

Karena alasan itulah, metode penulisan yang dijadikan

pedoman oleh Asy-Syirazi & dimana dia menganggap cukup

dengan rnetode itu- lebih tepat dalam pengambilan kesimpulan

hukum berlakunya khiyar tersebut, dan terhindar dari

pertentangan.

Memang benar, metode penulisan ifu lebih tepat dan

terhindar dari penentangan. Dimana pengambilan kesimpulan

hukum itu hanya berpedoman pada pendapat jumhur ulama yang

menyatakan: Bahwa tashnSah ifu adalah suatu cacat.

Adapun jika berpedoman pada pendapat yang lebih

diunggulkan oleh Al Ghazali dalam Al Wajh bahwa khQar dalam
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masalah henu.ran musharrat itu disamakan dengan khiyar karena

mengubah syarat yang telah ditentukan dalam akad, maka hal itu

tidak lebih tepat dan tidak (pula) terhindar dari pertentangan,

karena penyebab berlakun5ra l<hiyardalam mushanaf yang menjadi

obyek pernbanding adalah hal mengubah (menyalahi) syarat yang

hams dipenuhi. Dimana penyebab ih.r tidak ditemukan dalam

masalah kami.

Asy-Syirazi db telah membuat titik temu antara kedua

masalah tersebut, yaitu tidak diperolehnya obyek jual beli yang

tidak ada cacatrya. Sedangkan bila berpedoman pada pendapat

yang menjadi pilihan Al Ghazali, fidak ada kecuali memposisikan

khilnr tersebut sebagai hal yang di-qiya*kan pada kesiapan

memenuhi karajiban yang menjadi syarat. Al Ghazali melakukan

hal yang sempa dalam Al Wasith. dengan meletakkan aspek

terhindamya obyek jual beli dari kecacatan yang biasanya terjadi

itu seperti pengajuan syarat tertenhr.

Kemudian kamu boleh meletakkan kesiapan memenuhi

ka,vajiban 5rang menjadi syarat ih.r sebagai masalah pokok, yang

keberadaannya sudah dianggap cukup untr"rk dapat

memberlakukan khijnr, sebagaimana hrntutan yang dikehendaki

pemyataan Al Ghazali dalam Al Wasith tersebut.

Kamu boleh juga mengembalikan hal tersebut ke masalah

tashri5nh, sebab adanya nash hadits yang menyampaikan tentang

bshriyah tersebut. AsSrSyirazi & mengambil kesimpulan hukum

berlakunya khiSar dalam kondisi tersebut berdasarkan qi$s.

Dalam masalah ini, ada sumber hukum berupa hadits dan

ijnn. Hadits tersebut merupakan hadits yang telah disebutkan oleh

Asy-syirazi setelah pasal ini tentang pasal Al Khami bi Adh-

Dhaman (Keuntungan itu disertai resiko yang harus ditanggung).
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Karena hadits ini memuat keterangan, "Bahwa seseorang

mengadukan lawannSn kepada Nabi $: 'Bahwa dia

mengembalikannya kepadanp karena cacatan tersebut.." Kami
akan menyampaikannya dalam pasaltersebut, Inqa Allah.

Adapun dalil ijma ulama, tidak ada khibf di antara para

ulama dalam hal bolehnya mengembalikan obyek jual beli karena

cacat, bila diambil kesimpulan secara garis besar.

Mereka sependapat bahwa bila seseorang membeli suafu

barang, sementara penjual tidak pemah menjelaskan kepadanSra

mengenai cacat yang terkandung di dalamnp, sedangkan pembeli

tidak pemah mengajukan syarat terhindar dari cacat tersebut, tidak
juga mengajukan syarat menghilangkan cacat tersebut dan penjual

tidak menjual kepadanya dengan syarat tertebas dari resiko lnng
harus ditanggungnya- lalu pembeli menemukan cacat pada

barang tersebut, yang ada ketika masih di bauah kepemilikan
penjual, sementara cacat itu dapat diketahui oleh penjual, dimana

dia bisa saja mengurangi harga jual barang tersebut, dengan

pengurangan yang membuat pembeli tidak menderih kerugian

dengan pengurangan harga jual dalam jual beli barang serncarn
itu pada waktu tersebut, yaitu waktu akad jual beli tersebut, dimana

barang yang menjadi obyek jual beli belum rusak dan tidak

mengalami pengurangan, narna barang yang menjadi obyek jual

beli tidak mengalami perubahan, pasar yang menjadi tempat

transaksi jual beli barang itu tidak mengalami pembahan, barang

yang menjadi obyek jual beli belum keltrar dari kepemilikan
pembeli seluruhnya dan juga belum keluar sebagiannSn, dimana
pembeli juga tidak mempeibarui apapun dalam barang yang

menjadi obyek jual beli, tidak menyetubuhi dan tidak (pula) hal

lainnSn, lalu cacat tersebut belum hilang, serpntara penjual telah

menerima semua uang penjualan barang ifu scara funai, maka
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pembeli boleh. mengembalikan barang tersebut dan mengambil

kembali uang pembelian barang, dimana dia juga boleh

menahannya jika dia mau menerima kondisi barang tersebut.

Mereka berbeda pendapat dalam kasus selain seluruh kasus

yang telah kami sebutkan, karena alasan yang sama sekali tidak

ada cara untuk membenarkannya kecuali berdasarkan ijma yang

membolehkannSa.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah menyampaikan ijma ulama

seputar penlanraan antara seorang penipu yang mengkhianati janji

dan lainnya. Kemungkinan Asy-Syirazi hanya mengambil

kesimpulan hukum tersebut berdasarkan dalil qiyas dan tidak

menyebutkan hadits dan ijma, karena hadits tersebut menyimpan

keterangan mengenai pengembalian obyek jual beli sebab adanya

cacat. Hadits tersebut menyampaikan suatu kondisi, ltang sama

sekali tidak merniliki indikasi yang menyatakan arti umum, tidak

(pula) ijma png dibatasi dengan beragam batasan yang telah

disebutkan ifu, atau (dibatasi)dengan mayoritas batasan tersebut.

Sehingga pengambilan kesimpulan hukum berlakunya

kh&ar berdasarkan qitns ifu lebih memadai. Secara ulnum,

pengembalian obyek iual beli sebab adanya cacat ihr secara garis

besar tidak mengandung kesamaran sama sekali.

Asy-syaihh Abu Hamid berkata: Tak samar lagi bahwa

5rang dikehendaki adalah kecacatan yang sudah ada ketika akad

jual beli berlangsung. Adapun jika pembeli menemukan cacat ihr

dan hilang sebelum serah terima barang, maka tidak ada khikf
bahwa cacat tersebut tidak memiliki hukum apapun. Dernikian

juga jika cacat tersebut hilang sebelum jual beli berlangsung dan

sebelum serah terima barang.
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Wali seorang anak, apabila dia mernbeli untuk anak
tersebut suafu barang, temyata cacat nampak pada barang

tercebut, jika pembelian itu dengan uang tunai, maka pernbelian ifu
hukumqn batal, sedangkan jika pembetian itu dilakukan secara

kredit, maka pembelian tersebut dapat ditemskan bagi wali
tersebut.

Sementara jika wali anak tersebut mernbeli suafu barang
yang terhindar dari cacat, tiba-tiba terjadi cacat pada barang
tersebut sebelum serah terima barang; jika dia memandang lebih
bermanfaat dalam menahannya, maka dia boleh menahannga,

atau lebih bermanfaat dalam mengembalikannya, maka dia pun
boleh mengembalikannya.

Jika wali anak tersebut tidak juga mengembalikannya; jika

dia membeli barang tersebut secara kredit, maka pembelian itu
beralih pada dirinya, dan tentunya dia harus mernbagrar uang
pembelian barang ifu dari harta pribadinya. Apabila barang itu
dibeli dengan uang yang bukan harta anak tersebut, maka akad
jual beli tersebut batal. Penulis At-Tatimmah telah menSampaikan
pendapat itu. Walkhu a'lam.

AqrSyirazi *s berkata: Apabila seseor.rng
membeli suatu barang, dalam kondisi tidak
mengandung cacat sama sekali, kemudian tiba-tiba
terjadi cacat pada barang tersebut di bawah
kepemilikan pembeli, unfuk mengetahui jawaban yang
sebenamya, kamu perlu memperhatikan; jika cacat ifu
terjadi sebelum serah terima barang, maka pembeli
boleh mengembalikannya.
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Karena obyek jual beli tersebut adalah resiko yang

harus ditanggung penjual. Sehingga pembeli boleh
mengembalikannya sebab cacat yang teriadi di
dalamnSra, seperti cacatnya barang sebelum akad iual
beli berlangsung.

Apabila cacat itu terladi setelah serah terima
barang dilakukan, maka untuk mengetahui jawaban

yang sebenamya kamu perlu memperhatikan; iika cacat

itu sama sekali tidak disandarkan pada faktor yang

sudah ada sebelum serah terima barang dilakukan,
maka dia tidak berhak mengembalikannya.

Karena, obyek jual beli itu telah termasuk ke

dalam resiko yang harus ditanggungnya, sehingga

obyek iual beli tersebut tidak boleh dikernbalikan karena
adanya cacat yang baru terjadi-

Apabila cacat itu disandarkan pada faktor yang

sudah ada sebelum serah terima barang dilakukan,
misalnya obyek jual beli itu berupa budak laki{aki, lalu
dia mencuri, atau memotong sebuah tangan sebelum

dilakukan serah terima budak tersebut, lantas sebuah

tangannya dipotong setelah dilakukan serah terima
budak tersebut, dalam jawaban masalah ini, ada dua
pendapat ulama madztrab Asy-Syaf i' i(waihaani) -

Pendapat pertama: Budak tersebut boleh
dikembalikan- Ini pendapat Abu lshaq. Karena tangan
budak itu dipotong lantaran sebab 37ang sudah ada

sebelum dilakukan serah terima budak tersebut,
sehingga budak tersebut sarna seperti masalah; iika
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budak itu dipotong tangannya sebelum dilakukan serah
terima.

Pendapat kedua: Budak tersebut tidak boleh
dikembalikan. Ini pendapat Abu Ali lbnu Abi Hurairah.
Karena pemotongan tangan ifu ditemukan di bawah
kepemililran pembeli, sehingga budak itu tidak boleh
dikembalilan, sama seperti masalah jika cacat itu tidak
disandarkan pada faktor yang sudah ada sebelum
dilakukannln serah terima.

Penielasan:

Pembahasan yang telah dikemukakan berkisar tentang

pemberlakuan khiyar dalam masalah cacat yang sudah ada ketika
jual beli berlangsung. Sedangkan pembahasan sekarang ini

berkisar seputar cacat !,ang baru terjadi setelah jual beli

berlangsung. Asy-Syirazi eb mernbagi pembahasan ini menjadi tiga

bagian:

Bagian pertama: C.acat yang baru terjadi sebelum

dilakukann5ra serah terima barang. Hukumn5n sama seperti cacat

yang menyertai akad jual beli. Karena obyek jual beli itu sebelum

dilakukannSra serah terima secara garis besar adalah resiko 5ang
harus ditanggung oleh penjual.

Demikian pula bagian yang tidak terpisahkan dari obyek
jual beli, resiko menanggung bagian obyek jual beli Snng tidak

dapat ditukar dengan porsi dari harga beli tersebut, tidak dapat

memastikan akad jual beli itu batal demi hukum lang ada,

sehingga resiko menanggung bagian obyek jual beli itu
menetapkan implikasi hukum berlakunya khi5nr.

Al Majnru'SyoaltAl ttuh&&ab ll OOg



Asy-Syirazi rg menganggap cukup dengan keterangan

tambahan ini, sebab dia meletakkan cacat yang sudah ada sebelum

dilakukannya serah terima barang, sama seperti cacat yang sudah

ada sebelum akad jual beli berlangsung. Karena kedua cacat

tersebut memiliki kesamaan dalam segi stafus obyek jual beli dalam

kedua cacat tersebut yang merupakan resiko yang harus

ditanggung oleh penjual. Artinya, jika obyek jual beli ifu rusak,

maka dia kehilangan untung hasil penjualan obyek jual beli

tersebut.

Ulama madzhab kami sepakat mengenai hukum ini. Alasan

lainnya, cacat yang baru terjadi sebelum dilakukannya serah terima

barang, sama seperti cacat yang menyertai akad jual beli.

Kesepakatan mereka ifu dibangun berdasarkan masalah yang telah

disepakati dalam ma&hab Asy-Syafi'i, yaitu bahwa jual beli

sebelum dilakukannya serah terima tetap termasuk resiko yang

hams ditanggung penjual. Jika obyek jual beli itu rusak sebelum

dilalo'rkannya serah terima, maka jual beli itu menjadi batal.

Asy-Syafi'i & telah me-nash hal tersebut dalam berbagai

pembahasan. Dia mengeluarkan kesimpulan hukum tersebut dari

batalnya akad jual beli mata uang akibat perpisahan sebelum

dilakukannya serah terima. Sebagaimana catatan yang telah

dikemukakan dalam bab Riba.

Asy-syirazi telah menyebutkannya pada bagian akhir bab

seputar perselisihan antara penjual dan pembeli dan rusaknya

obyek jual beli. Instm Allah, kami akan menjelaskannya dalam bab

tersebut.

Adapun bila berpedoman pada madzhab ulama yang

mengatakan: Bahwa obyek di bawah kepemilikan penjual adalah

amanah, sebagaimana pendapat madzhab Malik, tidak berlaku
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khi5nr bag pembeli. Di antara ulama lnng secara tegas

menyatakan pendapat ini adalah Al Mutawalli.

Bentuk masalah yang telah disepakati di sini adalah jika

timbulnya cacat itu akibat bencana alam yang datang dari langit.

Sedangkan bila cacat itu hasil perbuatan pihak pembeli, penjual

atau pihak lain yang tidak merniliki hubungan dengan akad jual

beli, maka Asy-Syirazi telah menyebutkan seluruh macam

pembahasan cacat dalam bab lkhtikf Al Mubbayibni (perselisihan

antara penjual dan pembeli) ketika mengelompokkan kemsakan

obyek jual beli itu menjadi beberapa bagian png telah disebutkan.

Pembahasan mengenai hal tersebut, Insya Allah, akan

disampaikan secara komprehenshif dalam bab tersebut, berkat

pertolongan dan kemudahan dari Allah. Kesimpulan singkat

pembahasan dalam bab tersebut seperti penrbahasan yang

berhubungan dengan pokok bahasan ini. Yaifu, tatkala cacat

tersebut terladi akibat bencana yang furun dari langit atau hasil

perbuatan penjual atau (hasil perbuatan pihak lain Snng tidak ada

kaitann5ra dengan jual beli tersebut), maka sepakat bahwa pembeli

memiliki hak khi5ar. Namun memang menghasilkan hukum yang

bermacam-macam sesuai dengan perincian yang akan disebutkan

dalam bab tersebut.

Termasuk di antaranlra adalah masalah apabila pihak yang

memotong tangan budak tersebut adalah arnk laki-laki pembeli,

kemudian pembeli meninggal dunia, lalu anak laki-laki itu

memperoleh harta warisannya. Penulis Al Bahr telah

menyebutkannya dalam bab tersebut (perselisihan antara penjual

dan pembeli). Dalam bab tersebut pula, aku akan menyebutkannya

Insya Allah.
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Tatkala cacat itu hasil pertuatan pihak pembeli, maka dia

tidak mempunyai hak khiSnr, menurut pendapat shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i, serta pendapat masyhur dari madzhab Asy-

Syafi'i.

Adapun sebagian ulama grang berpendapat bahwa obyek

jual beli sebelum diterima, termasuk resiko yang harus ditanggung

pembeli, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Abu Tsaur

secara mutlak dan Malik manyatakan hal serupa dalam obyek jual

beli yang dijual secara borongan, maka qAas pendapat tersebut

menyatakan bahwa cacat yang terjadi sebelum diterimanya barang,

tidak merniliki hukum apapun. Sedangkan madzhab Abu

Hanifah A) menyebutkan pembahasan ini, dalam hal rusaknya

obyek jual beli sebelum diterima pembeli sama seperti ma&hab

kami.

Perlu diketahui: Bahwa ketentuan hukum ini, yaihr stafus

cacat yang terjadi sebelum barang diterima pembeli, sama seperti

cacat yang menyertai akad jual beii, ini mempakan pendapat

masyhur, yang hampir tidak diketahui, bahkan tidak diketahui

terjadinya khilaf dalam masalah tersebut di kalangan ulama

madzhab kami, padahal dibalik itu, ada dua perkara yang ghanb

(tidak masyhur):

Perkara pertama: Asy-Syafi'i *s berkata dalam Al Umm

dalam kitab "Ar-Rahn Al Kabii' dalam bab "Jinayah (tindakan

kriminal) yang dilakukan seorang budak yang digadaikan (atas

dasar jaminan utang) kepada dua orang yang tidak memiliki kaitan

dengan akad gadai."

Jika budak gnng digadaikan itu dijual, sementara penjual

dan pembeli belum berpisah, dimana budak tersebut telah

melakukan tindakan kriminal (iina5nl), maka pembeli boleh
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mengembalikannya. Karena tindakan kriminal ini adalah cacat
yang baru terjadi pada diri budak tersebut, dimana pembeli boleh
mengembalikannya tanpa disertai cacat apapun.

Jika budak tersebut telah melakukan tindakan kriminal

$inayah, perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota
badan atau jiwa orang lain), tak lama kemudian budak tersebut
dijual, lalu pembeli mengetahui tindakan kriminal yang
dilakukannya sebelum atau setelah berpisah, maka pembeli boleh
mengembalikannya, karena tindakan kriminal ini adalah cacat,
yang telah disembunyikan oleh penjual.

Jika budak tersebut dijual dan kedua pihak yang
mengadakan akad jual beli telah berpisah, atau salah seomng dari
kedua pihak itu memberitahukan kepada mitranya setelah jual beii
itu berlangsung, lalu dia menrilih meneruskan jual beli tersebut,
kemudian budak tersebut meiakukan tindakan kriminal, maka
budak itu menjadi bagian milik pernbeli, dimana dia tidak pemah
menolak jual beli tersebut, karena cacat ini (tindakan laiminal) hal
yang baru terjadi di bar,rah kepemilikan pembeli setelah
sempumanya akad jual beJi tersebut, dengan disertai kondisi
apapun yang terjadi pada dirinya.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Pemyataan Asy-Syafi'i ini bila tidak
diletakkan pada cacat yang ada setelah dilakukannya serah terima
barang, membuat pemyataan ini menjadi mutlak bahwa tidak ada
perbedaan dalam hukum tersebut antara cacat yang ada setelah
dan sebelum dilakukannya serah terima barang. Argumen yang
digunakan untuk rnendukung hukum tersebut menunjukkan
demikian.
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Karena, dalam kedua kondisi tersebut, kepemilikan pembeli

atas budak tersebut telah sempuma, sekalipun belum memiliki

kekuatan hukum tetap kecuali menerima barang tersebut.

hnu Ar-Rifah berkata: Penafsiran ini jika benar, memberi

kepastian bahwa jinaSnh budak tersebut baik secara sengaja atau

karena salah di bawah kepemilikan penjual setelah sempumanya

pemilikan budak tersebut, tidak menetapkan akibat hukum

berlakunya khitar bagi pembeli, sekalipun dia boleh menetapkan

(khiyat bagi dirinya. Namun, ulama madzhab kami tidak

sependapat dengan hukum tersebut.

Perkara keduar 
'Dalam Mukhtashar H Buwaithi,

Ya'qub berkata: Apabila seseorang membeli dari orang

seorang budak laki-laki atau sehelai kain dan dia belum pemah

menerimanya, lalu penjual atau pihak lain selain penjual

melakukan jinaSnh terhadap budak tersebut dengan menyobek

atau lainnya, atau jina5ah selain penghilangan nlawa atau yang

berkaitan dengan (penghilangan) nyawa, maka pembeli

diperkenankan memilih; jilra dia menghendaki, maka dia boleh

mengambil kain tersebut dan menunfut pihak yang melakukan

jina5nh sesuai dengan tingkat kesalahannya dan jika dia

menghendaki, maka dia boleh mengabaikannla.

Apabila kerusakan obyek jual beli itu akibat bencana yang

datang dari langit, maka pembeli diperkenankan memilih untuk

mengambilnya atau mengabaikannya. Dimana dia tidak berhak

menuntut kekurangan obyek jual beli itu bila kekurangan itu akibat

bencana yang datang dari langit, seperti masalah jika budak

tersebut meninggal dunia.

Apabila kekurangan obyek jual beli itu akibat buruknya

perawatan di bawah kepemilikannya, atau faktcr sempa lainnya,

Abu
lain
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maka pembeli diperkenankan memilih. Menurut sebuah pendapat

dari ulama ma&hab kami: Jika penjual adalah orang yang

melakukan jinayah terhadap budak tersebut dalam hal

penghilangan nyawa, maka jual beli tersebut menjadi batal. Inilah

komentar Abu Ya'qub.

Ketiga pendapat yang telah diriwayatkan oleh Al Buwaithi,

yang pertama dan yang ketiga adalah dua pendapat yang

pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Sedang pendapat yang tidak masyhur adalah pendapat

kedua. Yaitu pembeli boleh mengambilnya dan porsi dari harga

belinya gugur dari pembeli. Sementara pemyataannnya yang telah

disebutkan itu, memberi kepastian bahwa hukum tersebut hanya

berlaku dalam masalah iinainh yang pembagian harganya dapat

diberlakukan pada jina5nh tersebut seperti tangan dan anggota

badan sejenis lainnya, bukan seperti buruknya perawatan dan

perkara seRrpa lainnya.

Akan tetapi sepengetahuanku, tak ada seorangpun dari

ulama madzhab kami yang menyebutkan pendapat ini, karena

dalam pernyataan Al tsuwaithi, pendapat tersebut tidak dinisbatkart

kepada Asy-Syafi'i 4s. Pemyataan yang telah disebutkan itu tidak

mewakili pemyataan yang diceritakan dari Asy-Syafi'i p5-

Namun ketiga pendapat tersebut bagian dari pendapat yang

telah disampaikan oleh Al Buwaithi. Seluruh masalah tersebut,

sama seperti yang ditegaskannya pada awal pemyataannya,

dimana dia menisbatkannya kepada Abu Ya'qub, kemungkinan dia

meriwayatkannya dari sebagian ulama selain Asy-Syafi'i e.
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Cabang: Apabila cacat itu ditemukan sebelum barang

disemhkan oleh penjual, akan tetapi karena faktor 3rang terdahulu

lnng sudah ada sebelumnln, dimana pembeli rela menerirnanya.

Seperti kasus: jika seseorang membeli seorang budak 5nng harus

menerima hukuman potong tangan, dalam kondisi mengetahui

hukuman tersebut, lalu tangannSn dipotong sebelum budak ihr

diserahkan, atau (membeli budak perempuan) lang masih perawan

yang berstafus ishi seseorang, lalu suaminSa menghilangkan

keperawanannla sebelum budak perempuan ifu diserahkan

kepada pembeli, apakah jinaSnh itu seperti cacat yang baru terjadi,

sehingga pembeli boleh mengembalikannya karena jinajnh
tersebut.

Hal ini juga sama seperti kasus; Jika seseorang membeli

seorang budak 3nng murtad, lalu dia dihukum mati sebelum budak

tersebut disemhkan, apakah akad jual beli ihr menjadi rusak atau

Udak. Sebab kerelaan pembeli menerima faktor cacat yang

terdahulu adalah kerelaan pembeli menerima cacat tersebut,
padahal khiyar itu tdak berlaku bersamaan dengan kerelaan

menerima cacat tersebut. Berbeda dengan pembatalan akad secara

sepihak akibat rusaknya obyek jual beli. Aku (As-Subki) tidak
mengetahui pengutipan secara khusus mengenai masalah tersebut.

Namun yang lebih mendekati kebenaran adalah memastikan

bahwa penemuan cacat sebelum barang diserahkan (penghilangan

keperawanan) ifu tidak menetapkan akibat hukum bolehnya

mengembalikan obyek jual beli tersebut, karena kerelaannya

menerima faktor yang mengakibatkan timbulnya cacat tersebut.

Akan tetapi Al Qadhi Husain #S menyatakannya secara

mutlak, bahwa penghilangan keperawanan di bawah kepemilikan
penjual menetapkan berlakunSn khiyar. Seperti halnya pemyataan

Snng mutlak ini, tidak ada pengutipan secara jelas dari pemyataan
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Asy-Syafi'i yang khusus menjelaskan soal budak perempuan yang

berstatus istri dan hal persefubuhan suami tersebut dengan budak

perempuan yang berstatus istri ifu.

Bagian kedua, Apabila cacat itu timbul setelah barang

diserahkan, dimana cacat itu tidak disandarkan pada faktor yang

ada sebeium barang diserahkan, maka cacat itu tidak dapat

menetapkan akibat hukum bolehnya mengembalikan obyek jual

beli.

Hukum ini berlaku bila cacat itu timbul setelah barang

diserahkan dan (setelah) berpisah. Adapun jika pernbeli

menerimanya di tempat transaksi dan cacat barang itu timbul

sebelum berpisah dan rnengambil keputusan memilih. Maka

jawaban mengenai masaiah tersebut disusun berdasarkan kasus

rusaknya obyek jual beli di bawah kepemilikan pembeli selama

berlangsungnya masa khi5nr. Di dalam masalah ini ada beberapa

riwayat pendapat.

Riwayat pendapat pertama: Riwayat pendapat yang telah

disampaikan oleh AI Ghazali, dimana Al Imam Haramain memilih

pendapat ini, begitu juga keterangan yang disampaikan oleh Ar-

Rafi'i memberi kepastian unggulnya pendapat ini.

Sedangkan bila kita mengatakan kepemilikan obyek jual beli

tetap ada pada penjual, maka akad jual beli menjadi batal. Jika

tidak demikian, maka ada dua pendapat ulama rnadzhab Asy-

Syafi'i (wajhaani).

Pendapat pertarna, pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat tersebut adalah bahwa akad jual beli tidak batal. Apabila

akad telah berlangsung sempuma, maka uang pembelian wajib

diserahkan. Karena penyerahan barang ifu telah terjadi, hanya saja

memang penyerahan obyek jual beli itu masih ditangguhkan.
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Seperti kasus; jika seseorang membeli barang dengan cara ditakar,

lalu dia menerimanya secara borongan, atau dia maggashab

obyek jual beli dari tangan penjual dan obyek iual beli itu rusak di

bawah kekuasaann5n. Penulis At-Tatimmah telah menlnmpaikan

argumen ini.

Pendapat kdua, akad jual beli itu rusak (batal)' Karena

akad tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, seperti

kerusakan obyek jual beli setelah khigrdansebelum diserahkan.

Riwayat pendapat kedua: Memastikan tidak rusaknya akad

jual beli. Juga memastikan bahwa bila (pilihan melanjutkan akad

jual beli itu telah terjadi), maka uang pembelian barang ifu harus

diserahkan oleh pernbeli, sekalipun kami mengatakan kepemilikan

obyek jual beli itu tetap ada pada penjual. Ma&hab ini dinisbatkan

kepada Asy-Spikh Abu Hamid'

Riwayat pendapat ketiga: Hanya saia bila kami

mengatakan: Kepemilikan obyek jual beli ifu tetap ada pada

penjual dan pilihan melanjutkan akad jual beli oleh penjual telah

terjadi, maka pembeli hanrs menanggung resiko kerusakan obyek

jualbeli itu sesuai dengan nilai kerusakan barang tersebut-

Ma&hab ini telah diriwayatkan oleh Al Imam Haramain

dari kelompok ulama Irak dan sebagian pengikut Al Qaffal. Ini

merupakan pendapat yang sesuai dengan funfutan yang

dikehendaki oleh pemyataan Asy-Syirazi, dimana dia telah

menyebutkan masalah tersebut pada awal Kitabul Bu5ruu'. Karena

itu Al Imrani menisbatkan masalah tersebut kepadanya.

Riwayat pendapat keempat: Ma&hab Al Mawardi, jika

kenrsakan obyek jual beli itu terjadi pada masa khiiar mailis, maka

akad jual beli itu menjadi msak (batal), bila berpedoman pada

seluruh pendapat di atas. Sedangkan jika kerusakan obyek jual beli
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ihr terjadi selama masa kh$nr syarat, maka bila kh$ar itu berlaku

bagi mereka berdua atau hanya bagi penjual seorang, maka akad

jual beli juga demikian (menjadi batal).

Bila khiyar itu hanya berlaku bagi pembeli seorang, maka

jika kami mengatakan, pembeli memiliki obyek jual beli itu dengan

habisnya khijar syarat, atau. ohyek jual beli itu belum memiliki

kepastian hukum, maka pembeli wajib menanggung kerusakan

obyek jual beli sesuai dengan nilai kerusakan barang tersebut.

Apabila kami mengatakan pembeli secara otomatis memiliki

obyek jual beli tersebut dengan adanya akad jual be-Ji, rnaka disini

ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama, kesimpulan dari nash Asy-Syafi'i dalam

kitab Al Bu5ruu', bahwa pembeli merupakan orang yang

menanggung kerusakan itr sesuai dengan nilai kerusakan tersebut

bukan sesuai harga pembelian barang.

Pendapat kedua, Asy-Syafi'i telah menerangkan indikasi

tersebut dalam bab Ash-Shadaq (Maskawin), bahwa pe.mbeli

merupakan omng yang harus menanggung kerusakan itu sesuai

dengan harga pernbelian yang ditegaskan dalam akad.

Riwayat pendapat kelima, Madzhab yang telah ditandaskan

oleh pemyataan Abu Ath-Thayyib, bahwa bila khijnr itu berlaku

bagi mereka berdua, atau hanya bagi penjual seorang, rnaka hanya

ada satu pendapat, yaitu akad jual beli ihr batal.

Sedangkan bila khiyar itu hanya berlaku bagi pembeli

seorang, maka jika kami mengatakan: Kepemilikan obyek jual beli

itu ada pada pembeli, maka ada dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i. Jika tidak demikian, maka akad jual beli tidak menjadi

batal.
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Al Qadhi Abu Ath-Tha1ryib berkata: Pendapat yang telah di-

nash oleh Asy-Syafi'i dalam sejumlah kitabnya, bahwa jual beli

tersebut menjadi batal, dimana pembeli wajib menanggung nilai

kerusakan obyek jual beli tersebut.

Al Qadhi Abu Hamid berkata: Asy-Syafi'i berkata dalam

Kibb Ash-shadaq Pembeli harus mengganti kerusakan obyek jual

beli sesuai harga pembelian barang. Ulama madzhab kami berbeda

pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat: Pembeli wajib

mengganti kerusakan obyek jual beli itu sesuai dengan nilai

kerusakan obyek jual beli tersebut (qimahl, sedang orang yang

berpendapat harus mengganti sesuai harga pembelian barang

tersebut (tsaman), tidak ada bukti yang membenarkannya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Ada kemungkinan

maksud yang dikehendaki dengan "qimalf' ifu adalah tsaman.

Karena Asy-Syafi'i kerap mengungkapkan "qimaff' dengan istilah

taman dalam sejumlah pokok bahasan.

Sebagian mereka ada Sang mengatakan seperti keterangan

yang telah dikemukakan. hnu Ar-Rifah menSntakan bahwa

mayoritas nash Asy-Syafi'i menyatakan akad jual beli tersebut

menjadi batal. Dia menyebutkan sejumlah nash yang menegaskan

hal tersebut dari bagian delapan dan sembilan dari bab gugatan

mengenai obyek jual beli, dan dari bab gugatan seorang anak

mengenai obyek jual beli.

Aku telah melihat dalam bagian ke lima belas juga

disebutkan, bahwa bila seseorang menjual ludak dengan disertai

kh$nr selama tiga hari atau kurang, dimana dia telah

menyerahkannya, lalu budak tersebut meninggal dunia di bawah

kepemilikan pembeli, maka pembeli adalah seorang yang harus

menanggung kerugian sesuai standar harga budak tersebut-
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Sekalipun kami menolak menetapkan karuajiban menanggung

resiko tersebut dengan harga pembelian barang tersebut, karena
jualbeli belum berlangsung dengan sanpuma.

Asy-Syafi'i berkata: Baik dalam soal menanggung kerugian
sesuai dengan standar harga budak itl.t, khi5nr tersebut berlaku
bagi penjual seorang, atau berlaku bagi pembeli seorang, karena
jual beli tersehut belum berlaqgsung dengan sanpuma, hingga
budak yang menjadi obyek jual beli tersebut meninggal dunia.

Telah diriwayatkan dari nash AsySyafi'i dalam masalah

Ash-Shadaq (Maskawin), "Bahwa obyek jual beli bila rusak di
tangan pembeli selanra berlangsungnya masa hhryaf maka
pembeli wajib menyerahkan uang pembelian barang tersebut
(tsamanl."

Oleh sebab itu, Al Mutawalli berkata dalam masalah
tersebut ada dua jawaban lrang berbeda dari Asy-Syafi'i. Al
Mutawalli dalam menyarrrpaikan kesimpulan itu rnengikuti jejak Al
QaChi Husain. Nash fuy-Syafi'i yang telah dikemukakan itu,
menunjukkan bahwa batalnya akad jual beli dalam ketiga kondisi
yarrg teiah disebutkan, itu terjadi bila Htyar itu berlaku bagi
pembeli seorang atau penjual seorang, atau berlaku bagi mereka
berdua.

Inilah lima riwayat pendapat dalam masalah tersebut.
Riwayat pertama lebih sesuai dengan kaidah hukurn fikih. Akan
tetapi mengunggulkan pendapat tidak batalnya akad jual beli dari
kedua pendapat. Riwayat pendapat pertama ini masih perlu dikaji
ulang.

Nasbnash yang ada pada Asy-Syafi'i tersebut,
sepengetahuanku sama sekali tidak mengandung keterangan yang

secara tegas dan konkret menlatakan bahwa akad jual beli
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tersebut menjadi batal dan tidak pula menyatakan, bahwa hal

tersebut tidak batal.

Bahkan mayoritas rzasri Asy-S5af i yang dijadikan pegangan

oleh lbnu Ar-Rif'ah, dan nash Asy-Syafi'i yang aku lihat dalam .4/
(lmm menyimpan keterangan penetapan m€nanggung nilai hrkar

barang tersebut (qimah. Sedangkan nashyarg konkadiktif dengan

nash tersebut menyimpan keterangan penetapan menanggung

harga beli barang tersebut (tsaman).

Mayoritas nash Asy-Syafi'i tersebut menegaskan salah satu

dari kedua perkara; baik itu mempakan jawaban yang menyatakan

batalnya akad jual beli tersebut, yang juga salah satu dari kedua

pendapat ulama madzhab kami dari riwayat pendapat yang

pertama. Sebagaimana pendapat yang telah dinyatakan oleh Ibnu

Ar-Rif'ah. Atau ini merupakan riwayat pendapat yang telah

diriwayatkan oleh Al Imam Haramain dari kelompok ulama lrak-

Menurutku (As-Subki): Bahwa tuntutan yang dikehendaki

oleh pemyataan Asy-syirazi dalam permulaan bab jual beli

tersebut, dimana berpedoman dengan pendapat Asy-Syafi'i yang

menyatakan batalnya akad jual beli karena cacat, sebagaimana

telah dinyatakan oleh Ibnu Ar-Rifah, namun itu bukanlah satu-

satunya pendapat yang dijadikan pedoman.

Hal rnengunggulkan pendapat yang menyatakan tdak

batalnya akad jual beli dan uang pembelian barang harus tetap

diserahkan sesuai dengan nash Asy-Syafi'i yang memberi

kepastian hukum wajibnya menanggung uang pembelian, namun

hal ini juga konktradiktif dengan mayoritas nash Asy-Syafi'i yang

lainnya.

Tetapi bila pem5ataan Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib terbukti

benar, dimana Asy-Syafi'i & kerap mengucapkan istilah harga beli
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barang Qsamanl unhrk menunjukkan arti standar harga barang
(qimahl, dan nasbnash Asy-Syafi'i yang dimuat dalam sejumlah

kitab, yang telah dikutipnya, maka pendapat Asy-Syafi'i yang

menyatakan batalnya akad jual beli tersebut lebih diunggulkan.

Apalagi didukung oleh argumen yang telah diterangkan
oleh pemyataan Al Qadhi Abu Hamid, bahwa penyebutan istilah

harga beli barang (tsaman) tidak pemah ada. Bila pembeli

mengetahui cacat yang baru nampak setelah obyek jual beli

diserahkan dan sebelum akad jual beli memiliki kekuatan hukum
tetap, maka tentunya jawabannya tersusun berdasarkan perbedaan

pendapat ini.

Jika kita mengatakan akad jual beli tersebut batal,

adakalanya disusun berdasarkan argumen bahwa kepemilikan
obyek jual beli ihr tetap ada pada penjual, atau kepemilikan obyek
jual beli itu bersifat mutlak, bila berpedoman pada salah satu dari
kedua pendapat ulama madzhab kami dari riwayat pendapat yang

perhama, yang juga merupakan kesimpulan dari mayoritas nasi
Asy-Syaf i.

Atau bila berpedoman pada madzhab AI Mawardi dan Al
Qadhi Abu Ath-Thayyib, sesuai perincian dan landasannya yang

terkandung dalam riwayat tersebut. Maka terjadinya cacat tersebut
jika demikian, sama seperti terjaciinya cacat sebelum obyek jual beli
diserahkan"

Oleh karena itu, Al Mawardi secara tegas menyatakan

ketika membahas rnasalah furunn5ra sejumlah bencana alam, dia
berkata mengutip jawaban dari hnu Abi Hurairah: Bahwa barang

yang telah diserahkan selama berlangsurrgnya masa khi5nr tiga
hari, berhak dikembalikan karena beragam cacat yang timbul
selama beriangsungnya masa khilar tersebut.
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Apabila penyerahan (obyek jual belil itu telah berjalan

sempuma, tentunya harus mengatakan akad jual beli itu tidak

batal. Adakalanya bila berpedoman pada pendapat yang paling

shahih menumt Ar-Rafi'i, dari kedua pendapat yang berbeda

dalam riwayat pendapat yang pertama dan bila berpedoman pada

madzhab Asy-Syaikh Abu Hamid atau madzhab Asy-Syirazi &.

Atau dalam sebagian kondisi jual beli, bila berpedoman

pada dua madzhab Al Mawardi dan Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib

sesuai dengan perincian yang telah disebutkan- Atau bila

berpedoman pada tuntutan yang dikehendakl nash Asy-Syafi'i

yang menceritakan sebagian kondisi tersebut, maka jika demikian,

terjadinya cacat tersebut pada waktu itu tidak rnerniliki akibat

hukum dalam menetapkan berlakunya khisar-

Tidak ada masalah -Wallahua'larr Asy-Syirazi *u

menyatakan secara mutlak bahwa terjadinya cacat tersebut setelah

obyek jual beli diserahkan, bila tidak disandarkan pada sebab 5ang

sudah ada sebelum obyek jual beli diserahkan, hal itu tidak

menetapkan hukum bolehnya mengembalikan obyek jual beli-

Karena menurut pendapat hasil ijtihadnya, bahwa

penyerahan obyek jual beli ihr adalah faktor yang memindahkan

resiko yang harus ditanggung, sekalipun penyerahan ifu terjadi

selama berlangsungnya masa khiWr tersebut, sebagaimana

keterangan yang telah dikemukakan. Pendapat AsySyirazi itu

tetap sesuai dengan pendapat ulama yang paling shahih menurut

Ar-Rafi'i. Keterangan sejumlah nash Asy-Syafi'i mengenai hal

tersebut telah dikemukakan.

Cabangr Tidak ada perbedaan antara kekuasaan pembeli

dan kekuasaan penggantinya, sekalipun kekuasaan penggantinSa
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itu adalah kekuasaan penjual, seperti kasus; jika pembeli telah

menerima obyek jual beli dan dia menitipkannya kepada penjual

setelah obyek jual beli diterima.

Asy-Syafi'i #S dan ulama madzhab kami telah me-nasrL Jika

penjual menitipkan obyek jual beli di pihak pembeli dan kita

mengatakant Hak menahan obyek jual beli melalui mekanisme

penitipan tidak hilang, lalu obyek jual beli tersebut ntsak,

sebagaimarra jika obyek jual beli itu rusak di bawah kekuasaan

penjual, ini jika berpedoman pada tunfutan yang dikehendaki nasrl

fuy-Syafi'i tersebut.

Sedang jawaban dari Al Qadhi Abu Ath-Thayryib, bahwa dia

telah menyatakannya secara tegas dan jelas dalam bagian akhir

kitab Asy-Syuf'ah. Penjelasan Asy-Syirazi *S tidak menyinggung

unsur penitipan itu dalam ke<iua penggalan akhir kasus tersebut,

karena dia menjadikan penyerahan obyek jual beli (Qabdhl sebagai

bahan pertimbangan. Dimana penyerahan obyek jual beli ihr telah

terjadi dalam kasus yang pertama, serta tidak terjadi dalam Kasus

kedua.

Cabangr Pemyataan yang telah dikemukakan, yaitu bahwa

cacat yang baru terjadi selelah obyek jual beli diserahkan, yang

tidak disandarkan pada sebab yang sudah ada sebehrm obyek jual

beli diserahkan dan pembeli tidak boleh mengembalikannya, ini

merupakan madzhab kami dan madzhab Jumhur ulama.

Malik juga berpendapat demikian kecuali dalam masalah

budak, karena dia berkata: Apabila suafu hal menimpa budak

dalam tempo tiga hari setelah jual beli berlangsung, seperti

melarikan diri, cacat, kematian dan lain sebagainya, maka ifu
termasuk resiko yang harus ditanggung penjual.
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Jadi, bila tempo tiga hari masa jaminan itu telah habis,

maka penjual bebas dari resiko yang harus ditanggungn5ra kecuali,

karena gila, penyakit Judzam (jenis penyakit lnng menyerang

anggota tubuh dan merusakqn secata perlahan-lahan; lepra), dan

hmsh (bintik-bintik putih pada tubuh karena penyakit). Ketiga

penyakit ini, bila salah satu di antaran3a menimpa obyek jual beli

sebelum habisn5n masa jaminan selama sattr tahun terhihrng sejak

jual beli tersebut berlangsung, maka pembeli boleh mengambilnya

karena pen5akit tersebut.

Malik berkata: Ketentuan hukum tersebut tidak ditetapkan

kecuali di suafu negeri yang mana adat penduduknya

memberlakukan aturan mengenai jaminan ketiga penSakit tersebut

dalam tempo safu tahun.

Adapun negeri lrang mana adat penduduknp Udak

memberlakukan aturan jaminan atas ketiga penpkit tersebut

dalam tempo satu tahun, maka kami tidak menetapkkan aturan

hukum tersebut atas mereka-

Malik berkata: Apabila seseorang menir-ral suatu barang

dengan syamt bebas dari resiko yang harus ditanggungnya, maka

ahrran pemberian jaminan tersebut gugur dari dirinya. Dernikian

juga afuran pemberian jaminan ihr gugur dalam Liasus; jika sultan

menjual (suafu barang) unfuk (melunasi utang) orang !'ang

berutang, atau menjual harta anak 5atim, maka tidak ada jaminan

di dalamnlp, kecuali dia mengetahui suatu cacat, lalu dia

menlamarkannya.

Qatadah berkata: Apabila pembeli melihat cacat dalam

tempo tiga malam, maka dia boleh mengembalikannya tanpa

disertai saksi yang menguatkann5a, sedang bila dia melihat cacat
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setelah tiga hari, maka dia tidak bisa mengembalikannya kecuali

disertai saksi yang menguatkannya.

Para ulama madzhab Malik berargumentasi dengan hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari hadits Al Hasan Al Bashri,

dari Uqbah bin funir Al Juhani, Bahwa Rasulullah $ bersabda,

4q bis &p$t i|tih" Garansi (pembelian) budak adatah tiga

malam." Dalam riwayat yang lain, " Empat malam." Ahmad telah

meriwayatkannya dalam Musnad miliknya. Dalam riwayat, "Empat

malam," Qatadah berkomentar: Sedang Penduduk Madinah

mengatakan tiga malam.

Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ubadaht Bagaimana

maksud hadits ini? Dia menjawab: Apabila pembeli menemukan

cacat dalarn barang tersebut, maka dia boleh mengernbalikannya

selama masih dalam tempo tiga hari dan tidak perlu meminta

keterangan saksi. Sedangkan bila penemuan cacat ifu telah

melewati tiga hari, maka seharusn5n dia tidak mengembalikannya

kecuali disertai keterangan saksi bahwa dia benar-benar telah

membelinya, dan cacat itu ditemukan dalam barang tersebut. Jika

tidak demikiarr, rnaka (pembeli meminta) penjual bersumpah

bahwa dia tidak pernah menjual kepadanya dan dia boleh

mengembalikan (karena. cacat tersebut).

Diriwayatkan dari Al Hasan, dari Samurah; Bahwa Nabi $
bersabda, bX Oejt il4l" Garansi (pembelian) budak adalah tiga

harf (HR. Ibnu Abi Syaibah). Mereka berkata: Nabi memutuskan

aturan garansi tiga hari tersebut karena Humma ar-rib'i (demam

tinggi yang diderita oieh orang yang sakit selama seharian, lalu

hilang selama dua hari, kemudian demam ifu datang kembali

kepadanya pada hari keempat; disebut Malaria Ar-Rib'), karena
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demam tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dalam tempo

kurang dari tiga hari.

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Abu

Bakar Muhammad bin Amru bin Hazm, bahwa dia pemah

mendengar Aban bin utsman dan His5nm bin Isma'il bin Hisyam,

menyebutkan dalam khutbah mereka, bahwa garansi (pembelian)

budak itu berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak dua omng

hamba itu sepakat membeli budak perempuan yang mempun5rai

anak tersebut dan terkait garansi setahun, mereka menganjurkan

unfuk menetapkan aturan garansi tersebut.

Diriwayatkan dari umar bin Abdul Aziz, bahwa dia pemah

memutuskan perkam budak yang dibeli, lalu meninggal dunia

dalam tempo tiga hari, lalu Umar menetapkan budak itu

dikembalikan kepada orang yang rnenjualnya.

Diriwayatkan dari hnu syihab, dia berkata, Para hakim

seiak kami berjumpa, memuhrskan dalam perkara penyakit gila,

Judam dan Elansh garansi selama satu tahun.

Ibnu Syihab berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Al

Musalyab berkata: Garansi tersebut (setahun) berlaku pada segala

peqnkit yang sangat melemahkan anggota tubuh seperti lepra

(Judam) gila dan Bamsh.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari r$,, dia

berkata: Para penguasa Madinah pada periode awal tems-menerus

memufuskan perkam budak ifu dengan garansi setahun karena

gih, Judzam dan Bamsh. Apabila temyata dalam tubuh budak itr:

ditemukan salah satu dari ketiga penyakit itu sebelum meler,r,rati

masa setahun pembelian, maka budak tersebut boleh dikernbalikan

kepada penjualnya dan mereka memuh.rskan perkara garansi

budak selama tiga malam.
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Ulama madzhab kami dan ulama lainnya telah

menyampaikan jawaban tentang kedua hadits tersebut, bahwa Al
Hasan tidak pemah mendengar apapun secara langsung dari

Uqbah, dimana dia juga tidak pernah mendengar dari Samurah

kecuali, hadits tentang Aqiqah, menurut mayoritas ahli hadits. Jadi,

riwa5rat Al Hasan sanadnya terputus (Munqathi), tidak dapat

dijadikan landasan hukum.

Ali bin Al Madini berkata: Al Hasan tidak pemah

mendengar apapun dari Uqbah bin Amir. Abu Hatirn juga

mengatakan demikian. Al Baihaqi telah mengomentari riwayatnya

dari Samurah tentang seputar garansi budak tiga hari ihr: iJahwa

riwayatnya itu adalah riwayat yang tidak diunggulkan lghairu
Mahfuzh Syadd.

Menurutku (As-Subki)' Aku telah hafal (riwayat tersebut) dari
jalur hnu Abi Syaibah, namun di dalam riwayat tersebut tidak ada

kecuali mempertimbangkan hal mendengamya Al Hasan dari

Samurah, di samping itu dalam hadits ini juga diriwayatkan secara

Anbnah oleh milik Qatadah dari Al Hasan, dimana Qatadah
adalah seorang mudallis"

Dalam hadits Uqbah, disamping sanadnya terputus dan

mudhtharib, secara garis besar perkara yang membuat hadits

tersebut cacat adalah hadits tersebut bersurnber dari Al Hasan

dengan disertai perbedaan sanad yang meragukan antara Uqbah

dan Samurah, dirnana mereka berdua sekalipun golongan sahabat,

namun hadits mereka menyandang sifat idhthirab (kacau

sanadnya).

Al Atsram pemah meminta tanggapan kepada Abu Abdillah

Ahmad bin Hanbal tentang hadits garansi tersebut, lalu dia

l-
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berkata: Di dalam masalah garansi tersebut tidak ada hadits yang

kami coba posisikan sebagai landasan hukum.

Al Hakim pemah mengomentari hadits Uqbah: Sanadnya

shahih, hanya saja hadits tersebut mursal, karena Al Hasan tidak

pemah mendengar langsung dari Uqbah.

Riwalnt dari Umar bin Abdul Aziz dalam kepuhrsannya

berdasarkan hadits tersebut adalah riwayat yang dha'il Demikian

juga riwayat yang telah disebutkan dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari. semua keterangan yang telah mereka sebutkan

disamping tidak dapat dijadikan landasan hukum, juga kontradiktif

dengan pendapat Atha': Bahwa dalam keterangan sebelumn5n

sama sekali tidak ditemukan soal garansi dalam pembelian lahan

tanah, tidak karena pen5akit paruls l/ang menimpa unta, tidak

karena penyakit lepra dan tidak juga dalam keadaan apapun-

Juga karena keteranganl6 lrttg telah diriwayatkan dari jalur

AsySSnfi'i rS dari hnu Juraij, dia berkata: Aku pemah bertanya

kepada hnu Syihab tentang garansi setahun dan garansi tiga hari.

Lalu dia menjawab: Sepengetahuanku tidak ada keputusan hukum

terdahulu mengenai garansi tersebut-

Diriwayatkan dari hnu Thawus, bahwa dia tidak melihat

garansi itq sesuafu yang dipertimbangkan, tidak tiga hari, kurang

dan tidak pula lebih dari tiga hari. Argumen l,ang telah mereka

terangkan, yaitu bahwa munculnya cacat tersebut selama

berlangsungnlra masa garansi, mernbuktikan cacat ifu telah lebih

dahulu ada dan hal ihr tertolak. Karena hal melarikan diri dan

perbuatan senrpa lainnya terkadang teriadi belakangan.

L6 gi-211726t<an pada kalimat, "Karena Al Hasan tdak pernah mendengar

apapun dari Uqbah" (Al Muttti'i).
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Jika argumen mereka itu dapat dibenarkan, maka soal

melarikan diri itu termasuk bagian yang akan kami sebutkan, yaitu

cacat yang ditemukan setelah obyek jual beli diserahkan dan faktor

yang menimbulkan cacat ihr telah lebih dahulu ada (sebelum obyek

jual beli diserahkan), narnun hal tersebut tidak diterima oleh

mereka. Hanya saja lbnu Ash-Shabbagh berkata dalam menjawab

tentang faktor yang telah lebih dahulu ada itu: Bahwa penyakit

5nng tersamarkan, tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum,

natnun kekurangan akibat cacat lrang nampak ifu, bukanlah cacat

yang tersamarkan. Namun jawaban yang telah dia sampaikan ifu

mengandung keterangan lnng jauh dari kebenaran, karena cacat

yang tersamarkan bila ada bukti yang menerangkannya setelah

obyek jual beli itu diserahkan, dan pembeli mengetahuinya, maka

cacat yang tersamarkan itu menjadi seperti cacat yang nyata.

Ulama ma&hab Maliki juga menyebutkan, bahwa Umar bin

Al Khathab dan Ibnu Az'Zubair @ pemah ditanya tentang garansi

tersebut. lalu mereka berdua menjawab: Kami tidak menemukan

hadits yang terbaik daripada hadits Hibban bin Munqi&: "Dia

tertipu dalam beragam jual beli, lalu Nabi $ menetapkan (khusus)

bagnrSa l<higmrselama tiga hari; jika dia menghendaki, maka boleh

mengambil dan jika dia menghendaki, maka dia boleh

mengembalikan (obyek jual beli).."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r$: "Masa gamnsi

(pembelian) budak perempuan 5rang terkena pen3rakit lepra adalah

sahr tahun." Adapun hadits 5ang telah mereka sebutkan dari Umar

dan hnu Az-Zubair, di dalamnya tidak mengandung argumen yang

mendukung pendapat mereka. Karena hadits Hibban menyimpan

keterangan: "jika dia menghendaki, maka boleh mengambil dan

jika dia menghendaki, maka dia boleh mengembalikan (obyek jual

beli)." Keterangan tersebut tidak dibatasi dengan adanya suatu
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cacat dan tidak (pula dibatasi) hanya berlaku dalam pembelian

budak, tanpa menyertakan obyek jual beli selain budak.

Asy-Syafi'i g berkata: Hadits yang menerangkan bahwa

Rasulullah S: "Menetapkan bagi Hibban bin Munqidz garansi tiga

hari" ihr berlaku khusus baginya. Dimana keterangan yang telah

mereka sebutkan dari Ali tidak kontradiktif dengan hadits Hibban.

Dan memang telah diriwayatkan dengan shahih dari hnu
Umar' "Apabila seorang budak ditemukan dalam kondisi hidup

serta utuh ketika akad jual beli berlangsung, maka dia menjadi

milik pembeli." Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun dari

kalangan sahabat yang menentang pendapatnya tersebut.

Ulama madzhab Maliki juga mengecualikan soal buah-

buahan, karena dalam soal buah-buahan tersebut mereka

menyampaikan tentang tumnnya beragarn bencana alam. Kami

akan menyebutkan ma&hab kami dan madzhab mereka dalam

masalah tersebut ketika Asy-Syirazi & menyebutkannya pada

bagian akhir bab lkhfilaf Al Mutabayi'ain (perselisihan di antara

kedua pihak yang mengadakan akad), InsSm Allah.

Bagian ketiga: Cacat yang muncul setelah (obyek jual beli)

diserahkan, bila cacat itu disandarkan pada faktor yang lebih

dahulu ada sebelum (obyek jual beli) diserahkan, seperti yang telah
dicontohkan oleh Asy-Syirazi;$S dalam kasus seseorang yang

tangannya harus dipotong sebagai hukuman atau qishash setelah

(obyek jual beli) diserahkan, karena mencuri atau wajib dipotong

tangannya yang mendahului penyerahan obyek jualbeli tersebut.

Tidak ada pertedaan dalam bagian ketiga itu antara apakah

cacat ifu muncul setelah akad jual beli berlangsung, seperti contoh
yang telah ditetapkan oleh Asy-Syirazi, atau sebelum akad jual beli

ifu berlangsung.
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Jadi, bila seorang budak yang wajib dipotong tangannya

karena qbhash atau pencurian barang yang telah terpenuhi syarat

hukuman pemotongan tangan itu dijual, maka jika dia dipotong

tangann5n di bawah kepemilikan pembeli karena sebab yang

mendahului akad jual beli tersebut atau mendahului penyerahan

obyek jual beli, maka jika pernbeli maurpakan orang yang tidak

mengetahui fakta yang sebenamya teriadi dan juga tidak pemah

mengetahui kasus pencurian tersebut atau pemotongan tangan

tersebut hingga akhimya budak tersebut dipotong tangannya, yaitu

contoh masalah dalam kitab Al Muhadzdzab ini, sehingga di dalam

masalah jual beli ini, ada dua pendapat ulama rnadzhab Asy-Syafi'i

(wajhaani), sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Pendapat pertama, ini merupakan pendapat Abu Ishaq.

Yaitn pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab

ASy-Syafi'i, ini merupakan pendapat hnu Al Haddad. Al Mawardi

menyandarkannya kepada hnu Suraij. Dengan pendapat ini pula

Abu Hanifah berpendapat, seperti dikutip dalam keterangan 5rang

telah disampaikan oleh Al Mawardi.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Pendapat tersebut

sesuai dengan pendapat AsySyafi'i r$. Kemutlakkan nasi Asy

Syafi'i yang telah dikutip oleh Ibnu Busyra menegaskant Bahwa

pembeli boleh mengembalikan dan merninta kernbali semua uang

pernbelian barang tersebut.

Seperti kasus jika tangannya dipotong sebelum diserahkan;

dimana fakta yang terjadi adalah seperti ini (pernbeli seorang yang

tidak mengetahui fakta yang sebenam5n teriadi pada obyek jual

beli), maka dapat dipastikan dia boleh mengernbalikannya.

Orang yang menyampaikan pendapat ini, meletakkan cacat

tersebut (pemotongan tangan sebelum diserahkan) termasuk resiko

I
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lnang harus ditanggung penjual, bila dikai&an dengan bolehnya

mengembalikan obyek jual beli tersebut.

Jika pengembalian obyek jual beli sulit direalisasikan karena

sebab tertentu, maka yang menjadi pertimbangan dalam

pemberian ganti rugi adalah perbedaan harga antara budak yang

sempuma dan budak yang terpotong tangannya. Al Qadhi Husain,

Ar-Rafi'i dan ulama yang lainnya telah menyampaikannya.

Pendapat kdua, ini merupakan pendapat Ibnu Abi

Hurairah dan Ibnu Suraij dalam keterangan yang telah

disampaikan oleh mayoritas ulama dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Ibnu Busyra telah meriwayatkannya dari orang yang mengutipnya

darj nash Asy-Syafi'i dalam Al Imla'.

Al Mawardi cendemng mendukung pendapat ini. Dan

dengan pendapat ini pula, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad *i&

berpendapat. Yaifu bahwa cacat tersebut (pemotongan tangan

sebelum diserahkan) termasuk resiko yang harus ditanggung

pernbeli.

Pembeli tidak boleh mengembalikannya. Tetapi dia boleh

menuntut penjual membayar ganti rugi akibat cacat tersebut. Yaitu

harga beli antara standar harga budak yang berhak dipotong

tangamya dan selain budak yang berhak dipotong tangannya.

Nash Asy-Syafi'i yang pertama diletakkan pada asal masalah cacat

yang timbul sebelum (obyek jual beli) diserahkan.

Hukum ini berlaku jika pembeli seorang yang tidak

mengetahui. Jadi, jika dia adalah orang yang mengetahui faktor

yang mengakibatkan timbulnya cacat tersebut, maka dapat

dipastikan dia tidak berhak mengembalikan dan tidak (pula berhak

menuntut) ganti rugi akibat cacat tersebut, karena keterlibatannya

dalam akad jual beli tersebut dalam kondisi mengetahui cacat itu
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sudah ada ketika akad jual beli berlangsmg, atau karena pembeli

dapat melihatnya dan memilih untuk menahannla jika cacat itu
timbul sebelum (obyek jual beli) diserahkan.

Asy-Syaikh Abu Ali berkata: Dalam kasus tidak boleh

mengembalikan ini, tidak disebutkan pendapat yang diceritakan

dari Abu Ishaq dalam soal hukuman mati, yaitu faktor cacat yang

lebih dahulu ada (sebelum akad jual beli), dimana pembeli berhak

menunfut kembali uang pembelian barang tersebut menurut
pendapat Abu Ishaq, seperti keterangan yang akan kami sebutkan,

InsSa Allah.

Jawaban !,ang benar seperti pendapat 5rang telah

disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Ali, seperti keterangan yang

akan kami jelaskan, Insya Allah. Dan sudah seharusnya pemyataan

Asy-Syrrazi dibatasi dengan keterangan tersebut (dan pembeli

berhak menunfut kembali uang pernbelian barang tersebut).

Maksud yang dikehendaki AsySyirazi adalah bila pembeli adalah

seorang yang tidak mengetahui (faktor yang lebih dahulu ada

sebelum akad jual beli berlangsung).

Di antara ulama yang menyatakan batasan ini secara tegas

dan lugas adalah Al Qadhi Abu Ath-Tha!ryib, Al Baghawi dan Ar-
Rafi'i. Pemyataan lbnu Ash-Shabbagh mengandung penjelasan

lnng memberi kepastian, bahwa dalam cacat bagian ketiga ini

terjadi l<hilaf ularna. Karena dia berkata: Bila pembeli mengetahui

cacat tersebut, Ialu budak tersebut dipotong tangannya di bawah

kepemilikannya, maka dia tidak boleh menuntut ganti rugi apapun,

menunrt pendapat madzhab. Seolah-olah dia melihat bahwa

pendapat Abu Ishaq disampaikan dalam kondisi seperti ini, namun

hal itu sangat jauh dari kebenaran. Kami akan menjelaskan hal itu,

Insya Allah Ta'ala pada bagian akhir bab ini.
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cabang, Dirirrnptkan dari Abu Hanifah *9, "Bahwa bila

budak tersebut dipotong tangannya di bawah kepemilikan pembeli,

maka dia boleh menuntut kembali separuh uang pembelian budak

tersebut."

Abu Hanifah sependapat dalam tiga masalah yang akan

disampaikan -Inqa Ntah -, bahwa pembeli berhak menunhrt

kembali semua uang pembelian budak tersebut. Sebab cacat

tersebut termasuk resiko yang harus ditanggung penjual'

Di antara seiumlah masalah yang serupa dengan masalah

tersebut adalah masalah jika seseorang membeli budak perempuan

yang berstatus isfui, dan pembeli tidak mengetahui fakta yang

sebenamya hingga si zuami itu menyehrbuhinya setelah (obyek jual

beli ih.r) diserahkan. Maka, jika budak perempuan itu temyata

berstafus janda, pernbeli boleh mengembaiikannya'

Dan jika budak perempuan itu masih gadis perawan, maka

kekumngan akibat rusaknya keperawanan ifu termasuk resiko yang

harus ditanggUng penjual ataukah pembeli' Dalam kasus hilangnya

keperawanan, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i'

Apabila kita meletakkannya termasuk resiko yang harus

ditanggung penjual, maka pembeli boleh mengembalikannya akibat

budak perempuan itu menyandang status sebagai istri. Apabila

pengembalian obyek jual beli itu sulit direalisasikan karena sebab

tertentu, maka dia boleh meminta ganti rugi akibat kekurangan

tersebut (hilangnya keperawanan). Yaihr setara dengan harga beli

antara standar harga budak peranpuan dalam kondisi gadis

perawan yang tidak menyandang stahrs ishi dan budak perempuan

yang menyandang stahrs isti, yang telah hilang kepemwannya'
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Apabila kita meletakkan hilangnya keperawanan itu

termasuk resiko yang harus ditanggung pembeli, maka pembeli

tidak berhak mengembalikannya, namun dia berhak menuntut

ganti rugi akibat kekurangan tersebut. Yaifu setara dengan harga

beli antara standar harga budak perempuan dalam kondisi gadis

perawan yang tidak menyandang stafus istri dan (standar harga

budak perempuan) dalam kodisi gadis perawan yang menlnndang

stahrs istri. Demikian keterangan yang dimuat dalam At-Tahdzib,

Ar-Rafi'i, dan Ar-Raudhah yang ditulis sesuai dengan tulisan

tangan Asy-Syirazi.

Dalam sebagian naskah kitab Ar-Raudhah ada keterangan

yang hilang mulai dari perkataannya: "Yang tidak berstatus istri"

sampai kata: "Yang tidak berstatus iski," menjadi keterangannya

sebagai berikut: "(Setara harga beli budak perempuan) yang

berstatus istri dan gadis perawan yang tidak menyandang status

sebagai istri dari harga beli." Hal itu adalah bentuk kesalahan

dalam menghukumi dan mengabaikan pembuatan cabang masalah

tersebut yaitu meletakkannln termasuk resiko yang harus

ditanggung pembeli, dan mengabaikan perbedaan antam

keduanya.

Jadi, bila berpedoman pada pendapat yang menyatakan

(kekurangan tersebut; hilangnya keperawanan) termasuk resiko

yang harus ditanggung penjual, dimana hilangn5n kepemwanan itu

merupakan resiko yang harus ditanggungnya.

Oleh karena itu, kekurangan hilangnya keperawanan ittr

I dapat dipastikan termasuk resiko yang harus ditanggung pembeli,

I U,rt un resiko yang harus ditanggung penjual, kecuali budak

I perempuan itu bebas daripada perkawinan tersebut.

I

I

I

I
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Keterangan serupa telah dikemukakan dalam hal

pengembalian yang sulit direalisasikan dalam masalah pemotongan

tangan, dimana telah dikemukakan bahwa standar ganti rugi akibat

pemotongan tangan itu, bila berpedoman pada pendapat yang

menyatakan termasuk resiko yang harus ditanggung penjual,

jumlahnya disesuaikan dengan harga budak dalam kondisi utuh

dan terpotong tangannya, karena pemotongan tangan itu

termasuk resiko yang harus ditanggung penjual, menurut pendapat

yang paling shahih di kalangan ulama madzhab kami.

Sedang menurut pendapat yang lain, standar ganti rugi ifu

disesuaikan dengan kadar harga budak yang berhak dipotong

tangannya dan selain budak yang tidak berhak dipotong

tangannya, karena barang yang harus ditanggung penjual ifu harus

bebas dari faktor pemotongan tangan yang berhak dilakukan.

Ibnu Ar-Rif'ah sependapat mengenai buruknya keterangan

yang dimuat dalam Ar-Raudhah, yaitu kesalahan dalam

menghukumi dan meletakkan ganti kerugian, bila berpedoman

pada pendapat yang menyatakan hal ifu termasuk resiko yang

harus ditanggung penjual, sesttai dengan harga beli antara standar

harga budak perempuan dalam kondisi gadis perawan yang

berstafus istri dan gadis perawan yang tidak berstatus istri.

Apabila pembeli merupakan orang yang mengetahui

kondisi perkawinan budak perempuan tersebut, atau dia

mengetahui dan rela menerimanya, maka pembeli tidak berhak

rnengembalikannya.

Namun bila pembeli menemukan dalam diri budak

perempuan ifu cacat yang lebih dahulu ada setelah keperawanan

budak perempuan ifu msak di bawah kepemilikannya, maka dia

berhak mengembalikannya, ini jika kita meletakkan cacat tersebut
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termasuk resiko yang harus ditanggung penjual- Al Qadhi Husain,

Al Baghawi dan Ar-Rafi'i telah menyampaikan pendapat tersebut.

Al Mutawalli berbeda pendapat dengan mereka, karena dia

berkata: Pembeli tidak berhak mengembalikannya. Ini pendapat

yang unggul, karena alasan yang akan aku (As-Subki) terangkan-

Apabila kita memposisikan cacat tersebut termasuk resiko

yang harus ditanggung pembeli, maka dia boleh menuntut ganti

rugi akibat cacat tersebut, dimana kadam5ra adalah tengah-tengah

antara standar harga budak perempuan dalam kodisi dikawinkan,

yang sudah bukan gadis perawan, sertia terhindar dari kecacatan,

dan harga budak perempuan yang memiliki sifat yang sarna

(sejenis) dalam kondisi cacat. Inilah pendapat Al Baghawi dan Ar-

Rafi'i.

Kamu bisa mengatakan: Seharusnya ganti rugi ifu kadamya

sesuai dengan harga beli pertengahan antara standar harga budak

perempuan dalam kondisi dikawinkan, lnng rnasih gadis pemwan'

sertia terhindar dari cacat dan (harga) budak perempuan lang
memiliki sifat yang sama (seienis) dalam kondisi cacat-

Karena standar harga yang dipertimbangkan adalah standar

harga pada waktu akad jual beli berlangsung, menuntt sahr

pendapat. Menurut pendapat yang lainnya, 5aitu standar harga

pada waktu obyek jual beli diserahkan dan juga standar harga

minimal dari kedua standar harga tersebut, menumt pendapat

madzhab.

Dan jika berpedoman pada masing-masing pendapat,

budak perempuan dalam soal ganti rugl ini maka, diasumsikan

dalam kondisi masih gadis perawan, karena budak perempuan itu

adalah gadis perawan ketika akad iual beli dan ketika diserahkan,
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dimana status bukan perawan itu baru teriadi setelah

berlangsungnya akad dan diserahkan.

Apabila seseorang berkata: Pandangan mengenai ganti rugi

itu tidak ada perbedaan, karena standar (ganti kerugian) yang

dinisbatkan pada budak perempuan yang berstafus gadis perawan

yang terhindar dari cacat ifu sama seperti standar (ganti kerugian)

yang dinisbatkan kepada budak perempuan yang berstafus bukan

perawan yang terhindar dari cacat tersebut.

Pemyataannya ifu benar, akan tetapi pandangan mengenai

ganti rugi itu memberi kepastian kata, "bukan perawan" ifu tidak

perlu dipertimbangkan dalam pemyataannya tersebut, bahkan

seharusnya dia mengatakan, standar ganti rugi ifu adalah harga

beli pertengahan antara standar harga budak perempuan yang

berstatus dikawinkan serta terhindar dari cacat dan (standar harga)

budak perempuan yang memiliki sifat yang sama dalam kondisi

cacat. Inilah pernyataan yang diungkapkan oleh Al Qadhi Husain.

Pernyataan Ar-Rafi'i: "Bukan perawan" adalah pem5ntaan

yang tidak mengandung faedah sama sekali. Jika demikian, maka

pandangan mengenai gantr rugi itu tidak ada perbedaan, atau ada

tambahan yang memsak, jika pandangan ntengenai ganti kerugian

itu terjadi perbedaan. Wallahu a'lam.

Apabila pengembalian budak perempuan itu sulit

direalisasikan karena suafu dari beragam sebab; bila berpedoman

pada pendapat kami: Kekurangan hilangnya keperawanan itu

termasuk resiko yang harus ditanggung penjual, maka pandangan

mengenai ganti rugi tersebut mengikuti pandangan yang telah

kami sebutkan ini, yaitu tidak teriadi perbedaan. Dan tidak bisa

mengatakan: (Ganti kerugiannya) harga beli pertengahan antara

standar harga budak perempuan dalam kondisi gadis perawan
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yang berstatus istri serta terhindar dari cacat dan (sfandar harga)

budak perempuan yang bukan perawan, lang berstafus istri

(dikawinkan), yang mengandung suatu cacat.

Karena kekurangan lang teriadi akibat hilangnp

keperawanan itu disetujui oleh pernbeli. Al Qadhi Husain secara

tegas menyampaikan masalah ini. Dia berkata: Jika kita

mengatakan: Kekurangan yang teriadi akibat hilangnya

keperawanan ifu termasuk resiko yang harus ditanggung penjual,

maka pembeli berhak menunfut pengembalian ganti rugi sesuai

dengan harga beli antara budak perempuan yang masih gadis dan

belum dikawini dan budak perempuan masih pemwan serta telah

dikawini, yang ganti rugingn berbeda.

Apabila kita mengatakan: Kekurangan yang terjadi akibat

hilangnya keperawanan ifu termasuk resiko yang harus ditanggung

pembeli, dia boleh menunhrt pengembalian ganti rugi sesuai

dengan harga beli pertengahan antara (standar harga) budak

perempuan yang masih gadis'dan telah dikawini, dan (standar

harga) budak peranpuan yang belum dikawini.

Pernyataan Al Qadhi Husain: "Perernpuan yang masih

perawan dan telah dikawini, yang ganti rugrnya berbeda" perlu

dikaji ulang.

Al Baghawi *s dalam At-Tahdab telah menyebutkan

masalah yang serupa dengan masalah tersebut, 5aifu masalah bila

sang pembeli membeli budak seorang pencuri, dimana pembeli

adalah seorang yang mengetahui kasus pencuriannya, lalu dia

dipotong tangannya di bar,vah kepemilikan (pembeli) dan dia

menernukan dalam dirinya cacat yang terdahulu.

Al Baghawi berkata: Pembeli boleh mengembalikan, bila

kita meletakkannya termasuk resiko lang harus ditanggung
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penjual. Jika tidak demikian, maka pembeli boleh menuntut ganti

rugi, yaifu harga beli pertengahan antara standar harga budak

pencuri yang tidak dipotong tangannya serta mengandung cacat

dan (standar harga) budak yang tidak mengandung cacat.

Pemyataan Al Baghawi: "Yang tidak dipotong tangannya"

dalam kasus budak perempuan yang kehilangan keperawanannya

ini serupa dengan perkataanmu "Gadis perawan." Yaitu kebalikan

dari pernyataan yang ada dalam penjelasannya dan juga

penjelasan Ar-Rafi'i dalam kasus ini.

Kemudian perlu diketahui bahwa pernyataan yang telah

disampaikan oleh para ulama tersebut, Al Qadhi Husain, Al
Baghawi dan Ar-Rafi'i &, itu memberi kepastian hukum bahwa

kerelaan menerima cacat tersebut tidak menghilangkan akibat

hukum cacat tersebut secara total, bahkan hak mengembalikan

obyek jual beli itu gugur akibat kerelaan menerima cacat dan juga

akibat sesuahr yang menjadi sebab munculnya cacat tersebut.

Cacat yang terjadi akibat faktor yang mengakibatkan

munculnya cacat ihr setelah obyek jual beli diserahkan, stafusnya

sama dengan cacat yang terjadi sebelum obyek jualbeli diserahkan

daiam segi, tidak adanya hak mengembalikan obyek jual beli

tersebut.

Hukum ini hanya berlaku bila berpedoman pada pendapat

Abu Ishaq yang mengatakan bahwa hukuman mati setelah obyek

jual beli diserahkan, akibat murtad yang terjadi sebelumnya, itu

membatalkan akad jual beli dan menetapkan akibat hukum

bolehnya meminta kembali uang pembelian obyek jual beli

tersebut.

Jika pendapat Abu Ishaq ini benar, maka pendapat Abu

Ishaq ini bisa diberlakukan dalam masalah pemotongan tangan dan
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masalah yang sempa lainnya. AsySyaikh Abu Ali telah

mengingkarinya seperti keterangan yang telah dikemulokan.

Adapun menurut pendapat madzhab, yang shahih dan

ulama ma&hab AsySyafi'i, bahwa bila budak ihr dibunuh setelah

diserahkan (kepada pembeli), dimana dia seorang yang mengetahui

kemurtadannln, maka dia tidak boleh menunfut apapun. Demikian
juga dalam masalah pemotongan tangan dan hilangnya

keperawanan, (setelah obyek jual beli diserahkan kepada pembeli)

sepakat seperti yang telah dikernukakan.

Jadi, seharusnya pemotongan tangan dan hilangnya

keperawanan setelah obyek jual beli diserahkan kepada pembeli,

sama seperti cacat yang baru terjadi, dimana hal ini menghalangi

pengembalian obyek jual beli karena cacat png lain.

Apabila kamu mengatakan: Hal meletakkan cacat yang

muncul setelah obyek jual beli diserahkan tersebut termasuk resiko

yang harus ditanggung penjual, menumt pendapat shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i, menebpkan akibat hukum status cacat

setelah obyek jual beli diserahkan tersebut satna dengan cacat

lnng ditemukan sebelum obyek jual beli diserahkan kepada

pembeli, tetapi obyek jual beli itu tidak boleh dikembalikan akibat

cacat tersebut, karena pembeli rela menerima faktor yang

mengakibatkan munculnya cacat tersebut, sehingga pengembalian

obyek jual beli itu tidak dapat dihindari, sebagaimana kasus jika

cacat itu adalah cacat yang telah lebih dahulu ada, dimana pembeli

rela menerima cacat tersebut, maka hak pengembalian ifu tidak

dapat dihindari, sekalipun dia memilih untuk tidak mengembalikan

karena cacat png lebih dahulu ada tersebut.

Menurutku (As-Subki): Jika kita memposisikan cacat yang

ada setelah obyek jual beli diserahkan kepada pembeli, itu sama
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dengan cacat lnng ada sebelum obyek jual beli diserahkan kepada

pembeli dalam kasus pernotongan tangan tersebut, maka tenfunya

akad jual beli akibat hukuman mati yang dilakukan setelah obyek

jual beli diserahkan kepada pernbeli ketika pembeli tidak

mengetahui fakta tersebut. Adapun di saat pembeli mengetahui

fakta tersebut, maka akad jual beli tidak batal.

Apabila pembeli rela menerima cacat tersebut, maka

kerelaan itu membatalkan akibat hukum cacat tersebut, juga

seluruh cacat yang ditemukan setelah itu, sekalipun seluruh cacat

ihr termasuk dampak Srang timbul akibat cacat tersebut. Jadi, cacat

itu tidak bisa disandarkan kepada penjual, justru cacat itu adalah

hal baru terjadi di bawah kepemilikan pembeli yang muncul dari

cacat yang mana pembeli rela menerirnanya. Perpindahan resiko

yang harus ditanggung pembeli ifu bukanlah karena pembeli rela

menerima faktor )16ng mengakibaikan timbulnya cacat tersebut,

sehingga kerelaan menerima faktor cacat ifu rnenjadi penghalang

mengembalikan obyek jual beli karena cacat yang lebih dahulu ada,

Al Mutawalli telah menlpmpaikan pendapat tersebut, dan pembeli

berhak menunhrt ganti rugi akibat cacat tersebut.

Apabila kamu mengatakan: Mungkin pemyataan Al Qadhi

Husain, Ar-Rafi',i dan Al Baghawi itu ditafsirkan bahwa mereka

men!rusun pemyataannya ifu dengan berpedoman pada pendapat

Abu Ishaq.

Menurutku (As-Subkil: Tidak, karena dua alasan; Alasan

pertama: Mereka tidak pemah menyebutkan pendapat Abu Ishaq

dalam sejumlah contoh cacat ini serta mengetahui cacat tersebut,

bahkan pemyataan mereka dan pemyataan selain mereka

memberi kepastian tidak diberlakukan dalam cacat bagian ini.
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Alasan kedua: Mereka berkata: Apabih hta mengatakan,

bahwa cacat tersebut termasuk resiko png trarus ditanggung
penjual, dimana mereka telah mengemukakan bahua pendapat
tlang shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah cacat ihr termasuk
resiko yang harus ditanggung penjual. Jadi laiim ini harus

direnungkan kernbali.

Jawaban tentang pemyataan mereka itu adalah, jil<a

memungkinkan , pemyataan ini dapat digunal<an dahm menjawab

masalah; apabila seseorang menjual budak perernpuan yang hamil,

dimana harga jualnya berkurang akibat melahirkan anak dan
pembeli mengetahui cacat pada budak per€rnfran tersebut.

Penjelasan tersebut akan disampaikan, Irlsya Alhll

Cabangr Hilangn5ra keperawanan dalam rnasahh !,ang
telah disebutkan ihr, fidak diragukan lagi bah'ua hal ihr merupakan
suahr cacat. Baik budak p€rempuem ifu terrnasuk kategori png
diduga masih perawan menurut adat, karena usianya png masih

belia atau tidak.

Karena budak perempuan tatkala telah rnasuk dalam akad
jual beli, maka statusnya telah menjadi orang SEng bertrak dimiliki
(pembeli), sekalipun dia telah dikawini, dengan bukfi bahwa dia
akan diserahkan kepada pembeli setelah dithalak.

Ketenfuan hukum itu memberi kepastian, bahwa bila

seseorcng membeli seorang budak yang atrli tulismenulis, atau

budak yang memiliki sifat yang membuat harga bdinp lebih tinggi,
kemudian sifat tersebut hilang karena lupa atau hldor lainnya di
bawah kepemilikan penjual, maka lditar tersebut berlaku bagi
pembeli, sekalipun hilangnya sifat tersebut bukanlah cacat sebelum
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sifat itu ada. hnu Ar-Rifah berkata: Tidak diragukan lagi memang

seperti itu.

Cabangr Apabila seseorang membe.li budak perempuan

yang tengah hamil dan dia rela dengan kehamilannya, kemudian

dia melahirkan di bawah kepemilkannya, dimana harga jualnya

menurun sebab pemah melahirkan tersebut, kemudian dia melihat

cacat yang lain pada diri budak perempuan tersebut, maka

jawaban yang sesuai dengan qitns yang telah dikemukakan dalam

masalah budak perempuan yang dikawini, bahwa berkumngnya

harga jual budak perempuan tersebut akibat melahirkan itu

bukanlah penghalang mengembalikannya, bila berpedoman pada

pendapat yang telah disampaikan oleh lbnu Ar-Rif'ah.

Pendapat tersebut didukung oleh keterangan bahwa Ar-

Rafi'i telah menlnmpaikan dalam kasus; bila seorang lelaki

mernbayar maskawin kepada isfuinya berupa budak perexnpuan

yang tengah hamil, lalu budak perempuan hamil di bawah

kepemilikannya dan melahirkan di bawah kepemilikan iskinya,

kemudian dia menthalak istrinya tersebut, maka apakah

kekurangan yamg terjadi ifu disandarkan kepada lelaki tersebut atau

kepada istrinya? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i.

Pemyataan Al Mawardi dan Ar-Rafi'i mengandung

keterangan yang memberi kepastian hukum, bahwa berkurangnya

harga beli budak perempuan tersebut akibat melahirkan itu adalah

hal yang menghahngi pengembalian budak perempuan tersebut.

Kami akan menyebutkan masalah tersebut ketika Asy-

Syirazi menyebutkan masalah iht, Insya Allah. Aku telah
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menyinggung masalah tersebut dalam ketemngan yang telah

dikernukakan.

Sekelompok ulama ma&hab Asy-$pfi'i, antara lain adalah

AI Qadhi Abu Ath-Tha9yib, Al Ghazali dan Ar-Rafi'i ss telah

menyebutkan bersamaan dengan masalah lainrrya atau sebagian

masalah ini, sejumlah masalah yang memiliki kesamaan dalam hal

adanya cacat sebelum akad jual beli atau sebelum obyek jual beli

diserahkan, dimana dampakryra baru diternukan setelah obyek jual

beli diserahkan, contohnya seperti hukuman mati karena murtad

atau ikut memerangi (kaum muslimin), atau juga karena tindakan

kriminal (jinaSnh) yang dilakukan secara sengaja (terencana) yang

terjadi sebelum obyek jual beli disemhkan, atau juga kematian

akibat sakit yang diderita sebelumnyn.

AsySyirazi *S menyebutkan sejumlah rrasalah ini dalam

pasal tersendiri dalam bagian akhir bab ini. Pernisahan tersebut

lebih tepat. Karena pembahasannya di sini menyangkut cacat 5rang

baru terjadi setelah obyek jual beli diserahkan kepada pembeli, bila

faktor 5rang mengakibatkan timbulnSra cacat itu telah lebih dahulu

ada.

Cacat yang baru ada setelah obyek jtnl beli diserahkan

dalam sejumlah masalah ini, adalah kerusakan !/ang menetapkan

batalnya akad jual beli, menumt orang lrang mengatakan bahwa

fidak ada cacat yang menetapkan akibat hukum bolehnya

mengembalikan obyek jual beli tersebut.

Kami menunda pembahasan mengenai penjelasan sejumlah

masalah ini sampai kami menyebutkan pasal yang dibuat oleh Asy-

Syirazi untuk menjelaskan sejumlah masalah tersebut. Karena

memiliki kesamaan yang telah disebutkan dan karena kerusakan

yang terjadi dalam obyek jual beli itu posisin5a seperti suatu cacat,
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sehingga pembeli boleh menuntut ganti rugi ketika dia tidak

mengetahui, karena pengembalian itu sulit direalisasikan akibat

obyek jual beli mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, Asy-Syirazi memasukkannya ke dalam

sejumlah pasal pengembalian obyek jual beli sebab cacat,

sebagaimana keterangan yang akan disampaikan, Inqn Allah.

Perbuatan ulama generasi pertama memiliki bukti
yang mengunggulkan. Tak lama lagi akan aku sebutkan, Insya

Allah.

Perlu diketahui bahwa contoh masalah yang dimuat dalam

kfiab Al Muhadzdza6 terkait kasus pemotongan tangan ini hanya

berlaku dalam masalah; bila kerusakan tidak terjadi akibat
pemotongan tangan tersebut. Adapun jika secara kebehrlan,

pemotongan tangan itu mengakibatkan kerusakan (kematian),

maka hukumnya sebagaimana ltang akan disampaikan dalam

sejumlah masalah ini pada bagian akhir bab ini, Ins5n Allah Ta'ala.

Catatan penting: Asy-Syirazi sepakat menyamakan antara

pemotongan tangan akibat perbuatan mencuri dan akibat qishash.

Demikian pula dengan gunnya yaitu Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

dan Ar-Rafi'i.

Al Mawardi berkata: Bahwa (pemotongan tangan) dalam

memenuhi tuntutan qishash, ulama sepakat obyek jual beii tidak

dikembalikan, karena qishash itu tidak harus direalisasikan, dimana

boleh meminta pengampunan ciari qishash tersebut. Sementara

pemotongan tangan dalam kasus pencurian, tidak boleh memohon
pengampunan dari hukuman tersebut.

Catatan penting lainnyn: Ulama madzhab kami memandang

khilaf yang terjadi dalam sejumlah masalah ini berdasarkan dua

pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus; bila qishash pemotongan
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tangan itu ditangguhkan dengan sifat tertenfu dalam kondisi sehat,

kemudian sifat itu baru ditemukan ketika dalam kondisi sakit yang

mengakibatkan kernatian, apakah ganti rugi itu dipertimbangkan

dari harta pokok atau sepertiga harta peninggalan?

Catatan penting lainnya: Banyak dari ulama madzhab kami,

antara lain; Al Qadhi Abu .4th-Tha5ryib, Al Qadhi Husain dan Ar-

Rafi'i, menyebutkan masalah pemotongan tangan ini dibangun

berdasarkan masalah hukuman mati akibat melakukan tindakan

kriminal (iinaWhl dan sejenisnya.

Oleh karena ifu, mereka lebih mendahulukan pernbahasan

masalah hukuman mati karena iina3nh dan mereka lebih

mendahulukan masalah pemotongan tangan karena iinaSnh,

dibanding masalah pemotongan tangan karena mencuri- Berbeda

dengan metode penulisan yang dilakukan oleh Asy-Syirazi. Karena

dia mengakhirkan pembahasan masalah iinaWh.

Asy-Syimzi menyan-lpaikan perbedaan pendapat yang

terjadi dalam masing-masing dari kedua masalah tersebut, tanpa

berpedoman dan mengunggulkan perbuatan yang dilakukan oleh

ulama generasi pertama bahwa masalah pemotongan tangan ifu

adalah hal yang tidak pemah di-nasrl oleh Asy-S5rafi'i, seperti

kesimpulan yang nampak dari pemyataan mereka. Sedangkan

masalah jinayah tersebut adalah hal yang di-nash sesuai dengan

asal masalah jina5nh tersebut.

Abu Ath-Thayyib berkata: Bahwa pendapat Abu Ishaq

dalam masalah jinagh ihr adalah madzhab Asy-Syafi'i, kesimpulan

yang nampak dari pemyataannya ihr adalah, bahwa pendapat

tersebut merupakan hal yang telah di-nash oleh AsySyafi'i.

Pembahasan l<hilaf tersebut akan disampaikan ketika Asy-Syimzi

menyebutkannya, Insya Allah.
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Di antara ulama yang sepakat dengan mereka atas

pedoman yang telah disebutkan itu adalah, Ar-Ruyani dalam l/
Bahr, dia berkata: Sesungguhnya sebagian ulama madzhab kami di

Khurasan berkata: Apabila kita berpedoman dengan pendapat

yang pertama, pembeli tidak boleh mengembalikannla, bahkan dia

berhak menuntut ganti rugi sesuai harga beli pertengahan antara

standar harga budak pencuri 5ang terpotong tangannya, dan harga

budak yang tidak terpotong tangannya akibat pencurian. Ar-

Ruyani berkata: Ini merupakan pendapat yang lemah.

Menurutku (As-Subki): Yang dikehendaki dengan pendapat

png pertama oleh Ar-Ruyani adalah pendapat Abu Ishaq. Ar-

Ruyani mengungkapkannya demikian sebab pendapat itu adalah

pendapat Asy-Syafi'i, akan tetapi keterangan yang telah

diriwayatkannya dari sebagian kelompok ulama Khurasan ini,

hampir tidak dapat dipahami.

Cabang, Apabila pembeli rela menerima pemotongan

tangan tersebut dan dia melihat cacat lainnya, maka dia berhak

mengembalikann5n, ini jika kami meletakkan pemotongan tangan

itu termasuk resiko yang hanrs ditanggung penjual, namun jika

tidak demikian, maka tidak berhak mengernbalikannya. Al Qadhi
Husain telah menyampaikan cabang masalah ini.

Cabangt Apabila budak itu harus menerima hukum

cambuk, lalu dia memenuhi hukuman tersebut setelah diserahkan

kepada pembeli, maka jika dia meninggal dunia akibat hukuman

itu, hukumnya seperti hukum lang akan disampaikan dalam

bagian akhir bab ini.
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Dan jika dia selamat dari kematian, maka hukumnya seperti

hukum yang telah dipaparkan dalam keterangan sebelumn5n.

Tunhrtan kalajiban memenuhi hukuman cambuk sama seperti

hrntutan karuajiban memenuhi hukuman potong tangan akibat

perbuatan mencuri dan qishash. Penulis At-Tatimmah telah

menyampaikan cabang masalah tersebut.

Cabang, Apabila budak menderita sakit sehabis bepergian

jauh, lalu pemiliknya berkata kepada seseorang: Belilah budak ini

dariku, karena sakimya akibat kelelahan sehabis bepergian dan

akan hilang dalam wakhr dekat, lalu dia membelinya, temyata

sakitrya bertambah parah dan tak kunjung hilang. Rl Qadhi

Husain berkata dalam Al Fataua. Pembeli udak berhak

mengembalikannya, karena dia telah menipu dirin5ra sendiri dan

penjual tidak pernah menipun5n.

C-atrang, Apabila penghilangan keperawanan oleh suami

atau pernotongan tangan ifu diternukan sebelum obyek jual beli

diserahkan, dimana dia rela menerima perkawinan dan iinalph
tersebut, maka telah dikemukakan bahwa aku tidak pemah melihat

kutipan jawaban yang secara khusus menerangkan bolehnya

mengembalikan obyek jual beli ihr karena cacat tersebut.

Pendapat yang lebih mendekati kebenamn adalah

memastikan bahwa cacat itu tdak menetapkan akibat hukum

bolehnya mengembalikan obyek jual beli tersebut.

Jika pembeli menemukan beserta cacat tersebut, cacat yang

sama sekali dia tidak rela menerimanya, lantas apakah hilangnya

keperawanan dan pemotongan tangan ifu merupakan hal yang
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menghalangi pengembalian obyek jual beli karena cacat yang lain,

karena dia rela menerima faktor itu atau tidak menghalangi
pengembalian obyek jual beli tersebut?

Kesimpualan jawaban dari pertanyaan tersebut bisa

din5atakan: Bila kita meletakan penemuan cacat tersebut setelah

obyek jual beli diserahkan kepada pembeli, sebagai hal yang tidak
menghalangi pengembalian obyek jual beli sekalipun mengetahui

cacat tersebut.

Seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i,
karena berpedoman pada pendapat yang menyatakan, bahwa

cacat ifu termasuk resiko yang harus ditanggung penjual, maka

terlebih dalam kasus ini.

Apabila kita meletakkan penemuan cacat itu sebagai hal

lnng menghalangi pengembalian obyek jualbeli dan pembeli boleh
menuntut ganti kemgian, maka dalam kasus ini ada dua

kemungkinan, yang landasan hukumnya adalah bahwa hal

menghalangi pengembalian obyek jual beli ihr setelah diserahkan

karena cacat ifu terjadi di bawah pemilikan pembeli, atau karena

mengetahui cacat tersebut?

Apabila kita mengatakan: Dengan berpedoman pada

kemungkinan yang pertama (kecacatan itu terjadi di bawah

kepemilikan pembeli), maka pengernbalian obyek jual beli ihr

dalam kasus ini tidak bisa tercegah, karena cacat itu terjadi di

bauah kepemilikan penjual.

Apabila kita mengatakan: Dengan berpedoman pada

kemungkinan kedua (karena mengetahui cacat tersebut), maka
pengembalian obyek jual beli itu menjadi tercegah, karena ada

unsur mengetahui cacat tersebut. Namun aku tidak mengetahui

k"fieu: jawaban yang khusus menerangkan hal tersebut.
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Pendapat yang diunggulkan di antara pendapat Asy-Syafi'i

adalah hal tercegahnya mengembalikan obyek jual beli setelah

diserahkan, karena timbulnya cacat itu di bawah kepemilikan
pembeli serta dia mengetahui sebab munculnya cacat tersebut.

Pengembalian yang tercegah ini tidak ada sebelum obyek jual beli

diserahkan, sehingga pembeli tidak tercegah mengembalikanngra,

sekalipun dia mengetahui sebab tersebut, karena cacat ini adalah

cacat yang melampaui batas pengetahuannya.

Karena alasan inilah aku berkata(As-Subki): Cacat itu tidak

bisa menghalangi pembeli mengembalikannya dalam kasus ini,

sekalipun aku masih kesulitan menemukan jawaban yang

menyatakan tidak tercegahnya pernbeli mengembalikan obyek jual

beli setelah diserahkan, seperti keterangan lnng telah

dikemukakan. Wallahu a'lam.

Cabang' Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa bila

budak itu dipotong tangannya di bawah kepemilikan pernbeli,

maka pembeli boleh menunfut pengembalian separuh harga beli

budak tersebut.

Abu Hanifah sependapat dalam sejumlah masalah

kerusakan tersebut yang akan disampaikan, Insya Allah, bahwa

pembeli berhak menunfut kernbali semua uang pembelian budak

tersebut, karena kerusakan itu termasuk resiko yang harus

ditanggung pembeli.
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Ary-Syirazi & berkata: Apabila pembeli (wajadal

menemukan cacat yang terdapat pada obyek jual beli,
maka tidak lepas adakalanSra obyek jual beli itu tetap
seperti kondisi semula, (Au zaadal semakin bertambah
atau (Au Naqashl berkurang, atau bertambah dari safu
sisi dan berkurang dari safu sisi grang lain.

Jadi, bila obyek jual beli tetap seperti kondisi
semula dan pembeli berkeinginan mengembalikannya,
maka dia tidak boleh menunda pengembalian obyek jual
beli tersebut.

Sehingga, bila pembeli tersebut menundanya

hak khiynr tersebut gugur. Karena ffiiwr tersebut 
]

adalah l&iyar yang berlaku berdasarkan spra' untuk 
I

menghindari kerugian yang terjadi pada harta 
I

kekaSnan, sehingga khigar tersebut sifatnSra segera 
I

dilakukan (spontan), sama seperti khiyar dalam syruf'ah 
It-'";:::*"'u*mitranvasecarapaksa)' 

I
Obyek jual beli lrang cacat memiliki lima macam kondisi: I

Obyek jual beli tetap seperti kondisi semula, semakin bertambah, I
berkurang, bertambah dari safu sisi dan berkurang dari satu sisi I
yang lain, atau obyek jual beli dalam kondisi rusak. 

I
Asy-Syimzi menyebutkan ketiga kondisi lrang disebut I

pertama, dimana dia membuat pasal tersendiri unfuk setiap kondisi I
dari ketiga kondisi tersebut. Dimana dia menyebutkan kondisi yang I

:-] ::_::_-,^::'iersebu'i 

dan da 
'idak 

I



menyebutkannya dalam bagian ini, karena tidak bisa dikatakan:
,,Menemukan cacat yang terdapat pada obyek jual beli setelah

obyek jual beli mengalami kenrsakan. "

Asy-Syirazi mengelompokkannya ke dalam bagian masalah;

apabila pembeli menemukan cacat yang terdapat pada obyek iual

beli. Andaikata yang dikehendaki dengan kata waiada

(menenrukan) adalah bermakna mengetahui yang memiliki dua

obyek kata kerja, maka rnengucapkan istilah kata tersebut setelah

obyek jual beli mengalami kerusakan dapat dibenarkan, akan tetapi

memang kesimpulan dari pemyataannya ifu adalah kata tersebut

diambil dari kata benda (mashdal " Wiidaan adhdlnalalf
(menemukan barang yang hilang). Kata tersebut menunfut arti

barang masih tetap ada (dapat ditemukan).

Adapun obyek iual beli yang semakin bertambah dari satu

sisi dan grang berkurang dari sisi Snng lain, maka adakalanlp png
dikehendaki adalah bahun perkara tersebut mern rng tidak lepas

dari kondisi itu, sehingga jika demikian pembagian te,rs€but ini

temrasuk hal png dapat diternukan. Dimana adakalanla yang

dikehendaki adalah mernbiar.kan kondisi tersebut apa adan5ra.,

karena hukumnya dapat dikehhui dari kedua bagian tersebut. Hal

ini sangat jarang terjadi kontradiktif.

Penggunaan kata sambung lAthal "Au" (atau) 9lang

menyambungkan sebuah kalimat pada kata "Immaa" (adakalanta)

tidak jelas ditinjau dari segi tata bahasa arab. Akan tetapi, hal itu

banyak sekali ditemukan dalam pemptaan para penulis-

Dernikian juga perkataan Asy-Syirazi: "Au aada" (kata

kerja lampau; f il madhl, yarg tepat menuntt tata bahasa arab dia
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I

mengucaplan " Zaa'idan" ftenfuk isim fall karena disambungkan

pada kata yang ada di sinil7 (Baaqiyanl (yang tetap ada).

Hukum:

Apabila obyek jual beli dimana cacat terdapat pada obyek
jual beli tersebut itu masih tetap ada seperti kondisi semula, maka

telah dikemukakan bahwa pembeli diberikan kebebasan memilih

antara menahan atau mengembalikannya.

Apabila dia berkeinginan mengembalikannya, maka khiyar
mengembalikan ifu sifatrryra dilakukan dengan segera menurut kami

dan jumhur ulama. Aku menduga bahwa hukum tersebut adalah

hal Sang sudah disepakati ulama (Mujma' alaihl, hingga aku

mengetahui hnu Al Mundzir telah mengutip pendapat dari Abi
Tsaur, bahwa kerelaan ifu tidak ada kecuali dengari ucapan, atau

diimplemenhsikan dalam benfuk perbuatan lnng bisa dipahami

secara logika menurut tata bahasa bahwa pertuatan ifu adalah

sikap kerelaan, sehingga dia boleh mengembalikan obyek jual beli

hingga masa khiyar habis dan penjual harus mau menerimanya,

karena obyek jual beli itu adalah miliknya.

Demikian juga Ibnu Hazm telah mengutipnya, karena dia

berkata: Hak mengembalikan obyek jual beli tidak gugur kecuali

karena salah satu dari kelima perkara yang telah disepakati

pemberlakuannya; rela menerima (cacat obyek jual beli), seluruh

atau sebagian obyek jual beli telah keluar dari kepemilikannya,

hal melahirkan seorang budak perempuan, meninggal atau

17 Demikian ditemukan dalam naskah yang sudah dicetak, penjelasannyn
adalah: "Karena disambungkan pada kata "Baaqilnn." An-Nawawi tidak
mengatakan: "Au naaqishai' (atau berkurang), dan dalam menyambungkan kata
"nagasha'' pada kata "hadd'bisa diikuti. (Al Muthi'i).
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matinya obyek jual beli, atau hilangngn benfuk barang tersebut

atau sebagian bentuk barang tersebut. Dia berkata: Ifu adalah

pendapat Abi Tsaur dan ulama yang lain. Inilah komentar Ibnu

Hazm.

Seorang lnng menganggap berbagai pendapat Abi Tsaur

sebagai pendapat yang bisa diikuti, tentunya dia harus meletakkan

pendapat Abi Tsaur ini sebagai pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i,

hal itu sangat jarang terjadi.

Ibnu Al Mundzir telah mengutip dari segolongan ulama

generasi pertiama, terkait sejumlah fatwa yang memuat

kemungkinan pengembalian obyek jual beli itu tidak dilakukan

dengan segera dan juga bahkan memuat kemungkinan sebaliknln.

Karena ihr, aku tidak menyebutkannya. Dimana karena aku juga

akan menyebutkannya setelah pasal ini penjelasan detail sejumlah

perkara yang membatalkan khiyar. Insya Allah.

Ulama ma&hab kami telah mengambil kesimpulan soal

pengembatan obyek jual beli png sifatrp dilakukan dengan

segera ifu berdasarkan dua dalil.

Dalil pertiama: hukum asal dalam jual beli itu sifatnSn

mengikat Uuzuum). Dimana hukum itu adalah hal yang telah

disepakati (Muttafaq'alaihl.

Di antara landasan hukum mengenai hal tersebut (Hukum

asal dalam jual beli itu bersifat mengikat) adalah sabda Nabi $:

otil.a.irt 2'{Sqr1, b1 'r:3. ttYs :tyS#V

'/,At #t:^33v&\5 Ap(J" J
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"Kdua pihak yang mengadakan akad iual beli (peniual dan

pernbelil berhak khiyar. Apabila merela berpisah setelah mereka

menyepakati jual beli tersebut, dan slah seorang di antara mereka

fidak meninggalkan jual beli tersebut, maka iual beli tetsebut telah

memiliki kekuatan hukum tetap fnengikat/'

Hadits ini Mutkfaq 'Naih.

Hadits tersebut memberi kepastian hukum bahwa akad jual

beli dari kedua pihak itu sifatn5a mengikat, dimana tidak ada

khiyar setelah terjadi perpisahan. Kemudian kami memberlakukan

khiyar karena cacat yang terdapat pada obyek jual beli

berdasarkan dalil yang menegaskannya, seperti ijma ulama dan

dalil lainnya.

Bagian yang dinyatakan oleh ijma ulama itu hanyalah

menetapkan berlakunya khiSar sebab adanya cacat yang sifatnya

dilakukan dengan segera, sementara lang lebih daripada

dilakukannya dengan segera itu, fidak ada ijma maupun nash yang

menerangkannya. Sehingga dalam hal yang lebih daripada itu

diberlakukan sesuai dengan tuntutan akad jual beli yang bersifat

mengikat karena menggabungkan antara kedua dalil tersebut dan

juga sebisa mungkin meminimalisir terjadinya perbedaan dalil.

Alasan lain bahwa kerugian yang menjadi faktor

pemberlakuan khiyar pengembalian ihr bisa dihindari dengan cara

bergegas merrgemba\rkarrrya, dimarra ihr adalah hal yartg mungkin

dapat dilakukan. Karena menunda pengembalian obyek jual beli

adalah sikap ceroboh (dari pembeli), sehingga atas dasar

penundaan itu diberlakukanlah hukum jual beli yang bersifat

mengikat Quzuuml dimana merupakan hukum asal(dalam jualbeli).
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Dalil kedua: Ini merupakan dalil yang telah disebutkan oleh

Asy-syirazi &,, yaitu dalil qiyas pada khiyar sytfah. Di dalam dalil

kedua ini banyak terdapat pengecualian.

hnu Ma'ni berkata: tersebut dikecualikan dengan

perkataannya: "Berlaku berdasarkan syara'," khiyar yang berlaku

karena sSarat yang ditenfukan dalam jual beli. Dan juga dengan

perkataannya: "Untuk menghindari kerugian yang terjadi pada

harta kekayaan," dimana dikecualikan khiltar budak perempuan

apabila dia merdeka di bawah suami seorang budak lakilaki;

apabila kita mengatakan kh$nr tersebut sifatrya dilakukan tidak

dengan segera, maka dikecualikan juga khiSnrseorang istri karena

impoten atau thalak dalam kasus sumpah llaa' dan juga khi5ar

antara qishash d& ditnt (denda).

Ibnu Ma'ni telah membuat pemyrataan png baik mengenai

pengecualian tersebut. Ulama 5nng lain menambahkan kh$ar
karena impoten juga sama seperti khi5nrbudak perempuan-

Sebagian ulama !/ang agung berkata: Dalil kdua ini

dibatalkan dengan khiWr majlis, karena lhipr mailis berlaku

berdasarkan sJnra' unfuk menghindari terjadinya kerugian pada

harta kekayaan, dimana kh$nr tersebut sifatnya dilakukan Udak

dengan segera.

Pembatalan ini tertolak dengan argunen bahwa khQnr

majlis itu berlaku sebab adanya rasa kasih salang terhadap mereka

berdua, sebagaimana telah disampaikan oleh Asy-Syirazi & pada

permulaan bab jual beli. Yaifu didorong atas dasar kepuasan dan

melihat kemaslahatan, bukan karena unfuk menghindari kerugian

yang benar-benar terjadi, karena terkadang dalam khiyar majlis itrt
sama sekali tidak ada kerugian dan tidak pula akan kerugian yang
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disandarkan pada kemunculan sifat tertenhr yang terdapat pada

obyek jual beli.

Setelah aku menulis ketemngan ini, aku melihat makna ini

sendiri milik Abu Muharnmad Abdullah bin Yahya Ash-Sha'bi

dalam komentamya atas madzhab Asy-Syafi'i yang dia beri judul

Ghayatul Mufiid wa NihaSatul Mustafiid, dimana dia meletakkan

perkataannya: "unfuk menghindari kerugian," karena

mengecualikan khigr mailis. Sebab khitnr maila iu berlaku

karena unfuk memperoleh kepuasaan dan melihat kemaslahatan.

Terkadang khilnr tashri5ah bila berpedoman pada

pendapat Abu Hamid dan Al Manr,ra Ar-Rudzi yang menentang

Asy-syrrazi dalam hal pengembalian obyek jual beli yang sifatnya

dilakukan dengan segera itu, sebagaimana keterangan yang telah

dikemukakan.

Karena khiyar Ashriyah tersebut berlaku berdasarkan s3mra'

unfuk menghindari terjadinya kerugian pada harha keka5aan.

Sekalipun demikian, masa pengembaliannya diperpanjang hingga

tiga hari, menurut Asy-Syaikh Abu Hamid.

Pendapat Abu Hamid ini terkadang dijawab dengan

argumen bahwa Abu Hamid menetapkan berlakunp khiWr

tashriwh ihr berdasarkan hadits, namun dia tidak menetapkannya

karena tashriyah itu adalah sebuah cacat, terbukti dia

menetapkannya pada saat mengetahui tashriyah, jika demikian,

maka khitnr tersebut berlaku bukan karena unhrk menghindari

terjadin5a kerugian pada harta kekayaan.

I(h[nr yang telah ditetapkan oleh Nabi $ khusus untuk

Hibban bin Munqidz, terkadang juga dijadikan dalil untuk

menentang Asy-Syirazi, karena khipr tersebut adalah l<higryang
berlaku untuk menghindari teriadinya kerugian pada harta
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kekayaan, dimana khiyar tersebut masanya diperpaniang sampai

tiga hari.

Bantahan itu dapat dijawab bahwa khiyar tersebut berlaku

spesialis bagi Hibban bin Munqi&, sebagaimana penjelasan yang

telah diterangkan oleh Asy-Syafi'i i$ dan keterangan gnng telah

dikemukakan.

Masing-masing dari khiyaryang berlaku khusus bagi Hibban

dan kh\ar musharat, bila berpedoman pada pendapat Abu

Hamid, maka hal itu dijawab dengan argumen, bahwa kedua

macam lchiyar tersebut adalah hal yang keluar dari funtutan qtns

lang telah disebutkan berdasarkan nash yang menegaskan

sebalikn5ra daf q$as tersebut, sehingga unfuk selain kedua macam

khisar tersebut, tetap diberlakukan sesuai dengan funtutan qigs
tersebut.

Terkadang disampaikan bantahan yang drtujukan kepada

Asy-Syirazi, bahwa dia meng-qi5a*l<an dalam bab syfah masalah

gugump hak l<hiStar akibat menunda permohonan syf'ah tanpa

ada alasan apapun, pada masalah pengernbalian obyek iual beli

karena cacat.

Sedangkan di sini, Asy-Syirazi meng-qi5m*kan masalah

pengembalian obyek jual beli karena cacat pada masalah sytfah-

Mereka menjawab mengenai bantahan ini, bahwa qitns masalah

pengembalian obyek jual beli karena cacat pada masalah syufah,

keterangan haditsnya telah menyampaikan masalah sytf'ah

tersebut. Sedangkan qips masalah sytfah pada masalah

pengembalian obyek jual beli karena cacat, karena prihal syufah

pada pendapat Asy-Syafi'i telah disampaikansecara berulang-ulang,

berbeda dengan pengembalian obyek jual beli karena cacat.

Al Majmu'syarah et Uuhadzdzab ll 661



Mayoritias ulama ma&hab AsySyafi'i sepakat bahwa kh$nr
pengembalian obyek jual beli karena cacat itu sifatnya dilakukan

dengan segera, dimana mereka juga menilai hal tersebut bagian

dari kebaikan kitab Al Muhadzdab.

Apabila kamu merenungkan pemyataan Asy-Syirazi dalam

bab sytf'ah. maka kamu bisa memastikan bahwa pertanyaan itu

tidak benar. Karena ketika dia berkata: Bahwa hak syuf'ah int
sifatnya dilakukan dengan segera, menumt Qaul Jadid, maka dia

mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hadih tersebut.

Kemudian Asy-Syirazi berkata: Bila berpedoman pada

kesimpulan hukum ini, maka jika seseorang menunda

permohonan hak sytfah tanpa ada alasan apapun, maka hak

syufah itu gugur, karena permohonan hak sytfah ihr sifakrya

dilakukan dengan segera, sehingga hak tersebut gugur akibat

menunda permohonan itu, ini sama seperti pengembalian obyek
jual beli karena cacat.

Penjelasan ini memberi kepastian hukum adanya pertedaan

antara kedua hukum tersebut. Yaitu, gugumya hak khiyar akibat
penundaan adalah masalah yang di-qig*kan pada pengembalian

obyek jual beli karena cacat. hukum tersebut berbeda dengan

kedudukan khiyar yang sifatnya dilakukan dengan segera dan

berdasarkan hadits tersebut.

Sedang di sini, dalam masalah pengembalian obyek jualbeli

karena cacat, maksudnya adalah menetapkan status hukum
pengembalian obyek jual beli karena cacat itu sifatrya dilakukan

dengan segera, hal itu berdasarkan dalil qigas pada masalah

syfah. Jadi, Masalah yang dl-qi5n*l<an dalam bab sytf'ah ifrt,
adalah pada masalah pengembalian obyek jual beli karena cacat,

itu berbeda dengan masalah yang di-qiya*kan di sini pada masalah

G62 ll,U Uoj*r'Slarah Al Mtrhdzdzab



s-wfah. Jadi. mestinya tidak ada pertanyaan, tidak ada hal yang

samar dan tidak perlu disampaikan jawaban yang telah disebutkan.

Akan tetapi karnu bisa saja mengatakan: Jika gugumya hak

sytfbh akibat penundaan tanpa disertai alasan yang bisa

dibenarkan adalah hal yang membuktikan stafus akad tersebut

sifatnya mengikat, karena stafus khi5tar tersebut sifatn5ra dilakukan

dengan segera, dimana di dalam syuf'ah, tidak perlu merg-qiya*
kan khiyat'itu pada masalah pengembalian obyek jual beli karena

cacat. Jika tidak demikian, maka pengembalian obyek jual beli

karena cacat itu tidaklah cukup untuk memberlakukan khiyar

dalam sytfah tersebr.rt.

Bila terbukti bahwa khiyar pengembalian obyek jual beli itu

sifatnya dilakukan dengan segera, berdasarkan dalil qiyas pada

masalah sytfah, sebagaimana makna yang tersirat dari pernyataan

Asy-Syirazi dalam masalah ini, maka perlu kiranya disampaikan
jawaban yang telah disebutkan

Mengenai jawabarr itu dan alasan yang mendukung

pemyataan Asy-Syirazi ketika dia meletakkan hukum gugumya hak

sytfah karena menunda permohonannya, dan setelah memastikan

stafus khiyar tersebut sifatnya dilakukan dengan segera,

sebagai pengembangan dari masalah pengembalian obyek jual beli

karena cacat, terlintas dalam benakku menyampaikan masalah

yang tidak populer, yang telah dikutip oleh Abu Sa'ad Al Harawi

dan Ta'liq Al Bandaniji, bahwa Asy-Syafi'i telah menyatakan dalam

Ikhtilaf Al lraqiyiin pendapat yang shahih bahwa syuf'ah yang

sifatrnya dilakukan dengan segera itu adalah bagi pihak yang

berkeinginan mengadakan akad sytfah (Syafiil maksudnya adalah

khiyar majlis.
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Karena Asy-Syafi'i berkata: Apabila dia mengampuni

funtutan hak syufahtersebut, kemudian dia meninggalkannya, lalu

nampak perubahan sikap dirinya, dan dia berkeinginan menunfut

hak sgfah tersebut, maka dia boleh melakukannya selama dia

masih berada di majlis akad.

Al Harawi berkata: Inti pendapat Asy-Syafi'i itu adalah,

bahwa pengampunan atas tuntutan hak syufah ifu mengukuhkan

hak milik pembeli tersebut, karena mempertimbangkan sisi

pertentangan tersebut, lalu dia menindaklanjutinya dengan khiyar

majlis, ini sama seperti pembelian barang. Sebaliknya dengan soal

pembebasan utang, karena pembebasan utang ihr mumi

menggugurkan tanggungan, dimana hal itu tidak mengandung

unsur pengukuhan hak milik selain pembebasan utang tersebut.

Menurutku (As-Subk): Mungkin Asy-Syirazi a& melihat nash

AslfSyafi'i yang menlBtakan bahwa swfah itu tidak batal akibat

adanya pengampunan, hal ifu selama dia berada di majlis akad dan

berpedoman pada pendapat lnng mengatakan fiak syuf'ah'fiul

sifatnya dilakukan dengan segem.

Tidak ragu lagi bahwa penundaan itu lebih tepat untuk

dinyatakan fidak batal, karena dia menghendaki menolak

penundaan itu ditetapkan berdasarkan qips pada masalah

pengembalian obyek jual beli karena cacat.

Pernyataan ini pahrt untuk dipertanpkan. Hanya saja aku

melihat bab syuf'ah dari lkhtilaf Al Inq$ryin pandangan yang

tergesa-gesa (At AjillS, karena aku sama sekali tidak melihat nasi

Asy-Syafi'i ini dalam lkhtilaf Al lraqiyyin tersebut dan nash tersebut

adalah nashyang ghanb sertia samar.

l8 Kata "N Aiil dengan dibaca fathah huruf iArn dan dibaca kasrah huruf

Jiim.
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Aku melihat dalam kitab Ahmad bin Busyralg yang banyak

menghimpun sejumlah nash Asy-Syafi'i yang sesuai dengan nasrl

tersebut, karena dia berkata: Cara membebaskan hak sytf'ah it.t
adalah dengan mengatakan: Aku membebaskan hak s5ruf'alrku,

aku meninggalkannya atau kalimat yang serupa lainnya. Kemudian

para saksi, yang telah menyaksikan persaksiannSa: "Aku telah

membebaskan hak s5ru i' alllu."

Apabila dia belum meninggalkan para saksi tersebut, hingga

dia berkata: Aku tetap akan tetap meneruskan s5ruf'all<u, maka hal

itu boleh baginya. Nash Asy-Syafi'i ini adalahi sama dengan nash

tersebut. Di samping itu para ulama madzhab kanri berbeda

pendapat mengenai khiWr majlis dalam akad sytf'ah. Sebagian

mereka menafsirkan, bahwa pihak yang menunfut hak syufah

diberikan kebebasan memilih antara menunfut hak tersebut dan

meninggalkannya ketika masih berada di majlis akad. Apabila kita

mengatakan hal ihr dilakukan dengan sqJera, maka argumen yang

telah disampaikan oleh AsySyimzi itu menyangkal pendapat

tersebut.

Cabangt Apabila penjual membuat pemyataan, bahwa

pembeli telah menunda-nunda pengembalian obyek jual beli

setelah mengetahui cacat yang terdapat pada obyek jual beli,

dimana pembeli menolak pemyataan tersebut, maka pernyataan

yang bisa diterima adalah pemyataan pembeli dengan disertai

19 Aku tidak pernah menemukan sebutan Ahmad bin Busyra 5rang banyak

disebtrt naman!,a itu dalam pemyataan As-Subuki yang dimuat dalam Thafuqat
milik putranya, sehingga aku mengira dia adalah Ahmad bin Bisyr yang dikenal

dengan nama Abi Hamid Al Marwa Ar-Rudzi, tetapi karena dia banpk mengutip

dari Abi Hamid dengan nama dan garis keturunan ini, membuatku menjauhinya.

Wallahu alam siapa yang dikehendaki nama tersebut. (Al Muthi'i).
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sumpah. Ar-Ruyani telah menpmpaikannya dan Jami' Al Qadhi

Abi Hamid.

Cabang, AsySyirazi & menlnmpaikan pendapat secara

mutlak bahwa hal menunda pengernbalian obyek jual beli tanpa

diserhi alasan yang bisa dibenarkan, ihr menggugurl<an khigr
tersebut. Yang dikehendaki dengan pem5ataannya itu adalah

pernbeli hanrs segera mengembalikann5a sesuai dengan adat yang

berlaku.

Ulama madzhab kami berkata: Pernbeli tidak diperintahkan

agar berlari sekencang-kencangn5n untuk mengembalikan (obyek

jual beli tersebut). Kalaupun misalnya dia disibukkan mengerjakan

shalat, makan atau menunaikan hajat yang lain, maka dia tetap

memiliki rElk khigarsampai dia menyelesaikan hajatrya tersebut.

Demikian juga jika dia melihat ketika waktu menunaikan

segala urusan ini telah tiba, lalu dia memilih menyelesaikan unsan

tersebut lebih dahulu, maka fldak masalah (tidak menggugurkan

khisar tersebut). Demikian juga, jika pembeli rnernakai pakaian,

dan mengunci pinfu.

Al Mawardi dan Ar-Rafi'i berkatar Jika penrbeli kebetulan

mengetahui cacat yang terdapat pada obyek jual beli itu di malam

hari, maka dia boleh menunda pengembaliannya hingga tiba wakhr

Shubuh.

Al Harawi dalam Al Isynfberkata: Hingga terangnSn wakttr

siang. Kedua pendapat tersebut kembali pada maksud yang sama.

Demikian pula, Al Mawardi dan Ar-Rafi'i mengrampaikan

kesepakatannya dengan pendapat tersebut, karena

mempertimbangkan adat 5nng berlaku secara ulnum-
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Penulis At-Tatimmah berkata: Apabila pembeli melihat

cacat Srang terdapat pada obyek jual beli di malam hari, dirnana

tidak mudah baginya untuk mendatangi badan arbitrasi

(pengadilan), juga tidak mudah unhrk mendatangkan pam saksi,

agar dia mernbatalkan akad jual beli ihr di hadapan mereka, serta

tidak mudah pula memberitahukan kepada penjual mengenai cacat

tersebut, maka mayoritas ulama rna&hab kami berkata: Dia harus

mengatakan pada waktu itu juga: "fi1hI membatalkan akad jual

beli," jika tidak, maka gugurlah haknln untuk mengembalikan

obyek iual beli.

Al Qaffal berkata: Haknya tidak batal, bahkan dia boleh

menunda (pembatalan akad itu) hingga dia berada di hadapan

penjual, para saksi atau badan arbibasi (pengadilan). Kesimpulan

yang nampak dari pernyataan tersebut adalah bahwa penulis .4f-

Tatimmah memberlakukan perbedaan pendapat ini secara mutlak

dalam hal menunda pembatalan akad jual beli, karena ada alasan

Spng bisa dibenarkan, dimana hal ini mencakup contoh-contoh

kastrs ynng telah dikemukakan, seperti makan, menunaikan hajat

lang mendesak dan udzursejestis lainnSa.

Penyebutan sejumlah udzur yang dikemukakan itu hanya

merujuk pada pendapat Al Qaffal. Ada kemungkinan udzur it.t
hangn khusus di malam hari, karena pendapat Al Qaffal
mengandung unsur menunda pembatalan akad, seperti pendapat

Sang disampaikannya dalam soal udzur karena tempat tinggal

(pembeli) yang jauh (shaibah) dan udzur sakit, bahwa udzur

tersebut adalah sarna dengan udzur-udzuryang telah dikemukakan,

sehingga adat yang berlaku secara umum tidak menganggapnlra

boleh menunda pembatalan akad tersebut.
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Kemungkinan yang kedua ini lebih sesuai dengan
pemyataan Ar-Rafi'i. syarat yang diajukan penulls At-Tatimmah,
gaitu; tidak memiliki kesempatan (tidak mudah melakukan
pembatalan akad jual beli) pada malam hari memberi kepastian
hukum bahwa tatkala pembeli memiliki kesempatan (merakukan
pembatalan akad jual beli) pada malam hari, maka malam hari itu
seperti siang.

Demikian juga hnu Ar-Rifah berkata: Tidak ada perbedaan
antara siang dan malam bila pembeli memiliki kesempatan unfuk
pergi (melakukan pembatalan akad) pada malam hari tanpa
disertai kesulitan melakukannya. sdangkan bila dia menemukan
kesulitan dalam melakukannya, rnaka dia boleh menunda
pernbatalan akad tersebut hingga waktu pagi hari tiba.

Pern5ntaan Ibnu Ar-Rif'ah ini, sekalipun makna irnplisitnya
dan kajian fikih menunfut demikian, namun aku tidak melihat
selain Ibnu Ar-Rifah menyampaikan pendapat yang secara tegas
dan lugas mengenai hal ini.

Al Baghawi dan lbnu Abi Ashrun berkata: Ketika pembeli
melihat cacat yang terdapat pada obyek jual beli di malam hari,
tentunya pembeli tidak harus tergesa-gesa melakukan pembatalan
akad jual beli dan tidak pula hams meminta persaksian orang lain
atas dirinya mengenai pengembalian obyek jual beli terselut,
menunrt pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat yang telah dipaparkannya ini sehamsnya
diletakkan pada kasus; ketika ternpat tinggalnya sangat jauh
(Ghaibahl. Penjelasan mengenai tempat tinggal yang jauh ini. Insya
Allah akan disampaikan.
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Jika pembeli bertemu penjual, lalu dia mengembalikan

obyek jual beli kepadanya sebelum dia mengucapkan salam, maka

pengembalian itu hukumnya dipeftolehkan. Jika dia

mengembalikan kepadanya setelah dia mengucapkan salam, hal itu

hukumnya juga diperbolehkan. Berbeda dengan pendapat

Muhammad bin Al Hasan. Al Mawardi, Ar-Rafi'i dan ulama 5rang

lain telah menyampaikannya.

Dalam sebagian komentar At-Tanbih, diriwayatkan ada dua

pendapat yang berbeda dari ulama ma&hab Asy-Syafi'i dalam hal

stafus salam sebagai udzur, perbedaan pendapat ifu sangat jauh

dari kebenaran, sekalipun Al Imam Haramain dalam bab syfah
mengatakan: Bahwa orang yang mempertimbangkan pengucapan

salam itu termasuk ke dalam tanda yang menetapkan seseorang ifu

melakukan kesibukan yang lain; seperti makan dan menunaikan

hajat yang mendesak, dimana hampir dipastikan bahwa dia

meninggalkan ucapan salam itu sebagai syarat (bolehnya khilnr
mengembalikan obyek jual beli).

Apabila pembeli mengetahui cacat yang terdapat pada

obyek jual beli, sementara dia orang yang tercegah

mengembalikannya karena kurang akal (tapi tidak sampai gila;

Atahl atau sakit, maka dia tetap memiliki hak mengembalikan

obyek jual beli itu sampai penghalang ihr hilang. Al Mawardi telah

menyampaikan masalah tersebut. PemS;ataan dari kebanSnkan

ulama mengenai kondisi tempat tinggal Snng jauh (ghaibahl al<an

disampaikan.

Apabila hajat keinginan itu tidak akan pemah sempuma

kecuali dengan memenuhinya, maka seluruh udzur yang telah

dikemukakan itu adalah udzur yang dikecualikan oleh fuy-

l--
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Syirazi *S melalui perkataannya: "Tanda disertai udzur (alasan

yang bisa dibenarkan). "

Para ulama tersebut berkata: Pembahasan mengenai

bersegera (mengembalikan obyek jual beli), mempakan se-suatu

yang dianggap sebagai sebuah kecerobohan dan sesuatu yang

bukan kecerobohan (pembeli), tempatnva adalah pada kitab

qruf'ah, mereka memindahkan pembahasan tersebut di sini ke

kitab syuf'ah.

Dalam litab s5ruf'ah, mereka telah menyampaikan sebuah

pendapat ularna rnadzhab Asy-Syafi'i, bahwa ketika dia melihat

memiliki hak qntf'ah, tenfunya dia harus menghentikan

kegiatannla; seperti makan, keluar dari kolam pemandian air

hangat, shalat sunah dan kegiatan sejenis lainnya, tlntuk

memastikan adanya hal menyegerakan (tidak menunda

pengembalian obyek jual beli).

hnu Ar-Rif'ah berkata: Pendapat senrpa hampir dipastikan

terjadi dalam kasus ini, karena kedua masalah ifu masih dalam satu

rangkaian pernbahasan. Ibnu Ar-Rifah menilai budak yang

melarikan diri sebelum dikuasai pernbeli termasuk kategori udzur,

karena pembeli apabila telah melihatnya melarikan diri dan dia

menunda pengembeliannSra, maka haknya tidak gugur, bahkan

kalaupun dia secara tegas mengugurkannya, maka haknya tidak

Sugur, menunrt pendapat yang shahih.

Menumtku (As-Subki): hukum yang benar seperti yang telah

Ibnu Ar-Rif'ah sebutkan, akan tetapi hal itu terjadi karena faktor

budak yang melarikan diri itu merupakan hal yang bisa terjadi

setiap saat, sehingga penundaan yang sebenamya tidak pernah

terjadi. Maka, menilainya termasuk kategori udzurbdaklah tepat.
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tidak

tidak
yang

Cabangr Adapun kegiatan yang tidak disebut udzur, amat
banyak jumlahnya. Antara lain, apabila pernbeli dituntut segera

mengembalikannya pada saat mengetahui cacat tersebut, lalu dia

berjumpa dengan penjual, lantas dia segera terlibat obrolan lain
dengan penjual, kemudian dia baru berkeinginan mengembalikan

obyek jual beli, maka dia tidak mempunlai hak mengembalikan

sama sekali. AI Mawardi, Ar-Rafi'i dan ulama lainnya telah

menlnmpaikan masalah tersebut.

Jika pembeli menunda pengembalian obyek jual beli serta

mengetahui adanya cacat tersebut, kemudian dia berkata: Aku
menunda (pengembalian obyek jual beli) karena aku sesungguhnya

tidak pemah mengetahui bahwa aku mempunyai hak untuk
mengembalikannya, -jika dia seorang png baru memeluk Islam,

atau fumbuh di sebuah kawasan yang penduduknya tidak mengerti
hukum- maka pemyataannya bisa diterima, dan diberi
kesempatan mengembalikannya. Jika tdak demikian, maka
pemyataannya tidak bisa diterima.

Tentang (tidak mengetahui) hukum yang berhubungan

dengan berbagai cabang masalah, disampaikan dua pendapat Asy-

Syafi'i yang berbeda. Seperti sekelompok orang apabila

menyatakan tidak mengetahui hukum. Jika pernbeli berkata: Aku
tidak mengetahui bahwa hak mengembalikan obyek jual beli itu
batal akibat penundaan tersebut, maka pemgrataannya bisa

diterima, karena hukum tersebut termasuk hukum yang samar bagi

orang awam. Demikian pendapat Ar-Rafi'i.

An-Nawawi berkata: Pemyataan pernbeli yang

mengetahui hukum itu benar bisa diterima, namun aku
pemah mengetahui bahwa pengembalian (obyek jual beli

cacat ifu)harus dilakukan dengan segera.
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Pemyataan seorang yang mempunyai hak sytf'ah (Syafiil:

"Aku tidak mengetahui jila syuf'ah itu harus dilakukan dengan

segera," (bisa diterima) bila dia termasuk orang dimana hukum

seperti itu samar bagi diringn. Al Ghazali dan ulama yang lain telah

menyampaikan s5rarat ini secara tegas dan lugas dalam kitab

sWf'ah.

Menurutku (As-Subk|: Kedua pemyataan yang mutlak itu

masih perlu dikaji ulang dan tentunya hanya bisa dikatakan:

Pemyataan pembeli yang tidak mengerti hukum itu bisa diterima,

bila dia termasuk orang dimana hukum seperti ifu samar bagi

dirinya, atau fakta yrang sebenamya memang tidak diketahui.

Adapun orcmg lpng mengetahui bahwa hukum seperti ifu

tidak samar bagin3n, maka pemyataannya tidak bisa diterima.

Pada konteks inilah, pemgrataan mutlak mereka diletakkan. Jika

hak pengembalian obyek jual beli yang cacat itu gugur akibat

kecerobohan pembeli, maka hilang pula hak menuntut ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat tersebut.

Cabangr Kalau pembeli melihat cacat sebelum obyek jual

beli dikuasai, maka tentr.rnya dia harus segera pula

mengembalikannya, sesuai kesimpulan dari pemyataan mereka-

Tidak bisa dikatakan: Bahwa dia boleh menunda sampai obyek

jual beli ihr dikuasai. Karena, setiap obyek jual beli sebelum

dikuasai oleh pembeli, termasuk resiko yang harus ditanggung

penjual, dimana cacat ihr tetap tidak berubah stafusnya.

Cabang, Cabang ini mengandung pernbenaran

pembahasan seputar melakukan pengembalian ifu dengan segera,
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bagaimana tatacara mengembalikan obyek ,ual beli, dimana

kondisi lantas tempat tinggalnln jauh (pernbeli) dan dia sakit?

Al Qadhi Husain berkata dari rnayoritas ulama ma&hab

kami: Pembeli hams segera melakukan pernbatalan akad seketika

itu juga. Diriwa5ntkan dari Asy-Syaikh, lnitu Al Qaffal, dia boleh

menunda pembatalan akad jual beli tersebut sampai datang ke

badan arbitrasi (pengadilan). Demikian aku melihatnya dalam Ta'hq

miliknya.

Maksud yang dikehendaki oleh Abu Sa'ad Al Harawi dalam

mengutip jawaban dari Al Qadhi Husain adalah menentang

pendapat Al Qaffal, dia berkata: Cara pengembalian obyek jual

beli itu adalah membatalkan akad jual beli 1;ang telah dilakukan

oleh dirinya untuk memudahkan penetapan pengembalian

tersebut.

Pemyataan Al Harawi ifu hampir sanrl dengan pemyataan

yang telah dikemukakan penulis AbTatimnnh dan llunban yang

dikutip dari mayoritas ulama madzhab lorni dalarn masalah

melihat cacat ifu pada malam hari, bahua pernbeli harus

mengucapkan kata pembatalan akad. Sernentara jawaban dari AI

Qaffal, menyatakan bahwa pembeli boleh menunda sampai ada

penjual, para saksi atau datang di badan arbitrasi (pengadilan).

Al Imam Haramain berkata: Apabila pernbeli mempunyai

kesempatan untuk melakukan pembatalan akad jual beli tersebut di

hadapan hakim, maka tidak ada alasan untuk menunda

pembatalan akad jual beli tersebut. Apabila pernbeli tidak bisa

mendatangi pihak yang bersengketa denganqp dan juga tidak

mempunyai kesempatan unfuk melahrkan persaksian, maka

hendaknya dia segera melaporkan kasusqn kepada hakim,

dengan catatan dia tidak dianggap melakukan kecerobohan
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menumt adat yang berlaku secara umum, dimana tenhrnya dia
tidak harus mengucapkan kata pembatalan akad jual beli sebelum
hadir (di hadapan hakirn).

Apabila dia tidak mendapati pihak yang bertanggung jawab,
namun dia masih bisa mengucapkan kata pengembalian obyek jual
beli dan mempersaksikannya, lalu dia tidak melakukannya, dimana
dia malah memilih melaporkan kasusnya kepada hakim, maka ada
dua pendapat ulama madzhab Asy-S5nfi'i (Wajhaan).

Al Ghazali dalam Al Basith berkata: Apabila pembeli
mernbawa kasus tersebut kepada penjual sebagaimana dia lihat,
maka dia bukan seorctng yang ceroboh. Apabila pihak yang
menangplung resiko tersebut tidak hadir (di hadapannya), dimana
kemudian dia melaporkan kasusn5a kepada hakim, maka dia
bukan seorang yang ceroboh.

Apabila dia mernbatalkan akad jual beli tersebut di
rumahn5ra dan dia mempersaksikan (di hadapan para saksi), maka
dia bukan seorang lrang ceroboh. Apabila dia memilih melaporkan
kasusnya kepada hakim, padahal pihak yang menanggung resiko
tersebut hadir di hadapannya, maka haknya mengembalikan obyek
jual beli tersebut hilang, menumt pendapat madzhab. l

i

Apabila pihak yang menanggung resiko kerugian itu tidak 
I

hadir di hadapannya dan dia masih bisa mempersaksikan di I

hadapan para saksi, lalu dia tidak mempersaksikannya dan I
memilih melaporkan kasusnya kepada hakim, terkait dengan hal I
ini, maka ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi,i (Wajhaanl I

Pemyataan Al Ghazali tersebut sama dengan pemyataan Al I
Imam Haramain. Dimana pertama kali dia sepakat dengan I
pendapat yang menyatakan bahwa bila pembeli melaporkan I
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makna ini digiring kepada masalah; jika para saksi ihr tidak datang,
hal ini diletakkan pada asal masalah bila hal mernpersaksikan itu
tidak mungkin dilakukan, karena menggaburgkan antara
pemyataan Al Ghazali pertama kali dan pemyataan Al Imam
Haramain, bahwa pembeli boleh mengembalikan kepada pihak
yang menanggung resiko kerugian tersebut.

Lalu jika pihak yang menanggung resiko kerugian itu fidak
hadir, maka (pembeli) harus manpersaksikan di hadapan para
saksi, atau dicukupkan dengan hakim, dimana di sini ada dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Bila berpedoman pada salah satu dari kedua pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i ifu, umtan pertama adalah hadimya
pihak yang menanggung resiko kerugian, kemudian
mempersaksikan, kemudian terakhir baru melaporkan kepada
hakim.

Sedangkan bila berpedoman pada pendapat yang lain dari
ulama madzhab kami, urutan pertama adalah hadimSp pihak yang
menanggung resiko kerugian, kemudian mempersaksikan atau
hakim (keduanya) menempati posisi yang sama. Ini jika pembeli
tidak hadir di badan arbitrasi (pengadilan). Jadi, bila dia hadir di
hadapan hakim, maka dia tidak mempunyai alasan unfuk menunda
pembatalan akad jual beli tersebut, sebagaimana pendapat yang
telah dikemukakan oleh Al Imam Haramain.

Al Ghazali dalam Al Wasith berkata: Apabila pihak yang
mengadakan akad jual beli itu seorang yang hadir, maka
hendaknya pembeli segera mengembalikan (obyek jual beli)
seketika itu juga.

Apabila dia tidak hardir, maka hendakrya pernbeli
mempersaksikan di hadapan dua orang saksi atas pengernbalian

Al Majmu'SJtarahAl lutuho&&ab ll OrS



obyek jual' beli tersebut. Apabila sulit mempersaksikan, maka
hendaknya dia mendatangi majlis hakim. Jadi, bila dia memilih
melaporkan soal pembatalan akad jual beli kepada hakim, padahal
pihak yang bersengketa dengannya ifu orang yang hadir, maka dia
adalah seorang yang ceroboh.

Apabila para saksi itu adalah orang yang hadir, lalu dia
memilih melaporkan kasusnya ihr kepada hakim, maka ada dua
pendapat Snng berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, sebab

mengembalikan persoalan sengketa tersebut kepada hakim
mengandung kekuatan lebih. menjadi urutan ini memberi
kepastian bahwa pengernbalian itu pertama kali dilakukan di
hadapan pihak yang menanggung resiko kerugian, talu
mempersaksikan, dan kernudian baru di hadapan hakim.

Menurut safu pendapat yang lemah: Urutan pertama
pengembalian dilakukan di hadapan pihak yang menanggung
resiko kerugian, kemudian mempersaksikan atau hakim lang
menempati posisi yang sama.

Al Ghazali dalam Al Wajiz berkata: Kamu harus
mengembalikan kepadaryra waktu itu juga, bila penjual hadir.
Apabila dia tidak hadir, maka persalaikanlah di hadapan kedua
orang saksi yang hadir. Apabila dia bukan seorang 5rang hadir di
hadapan hakim, maka satna seperti keterangan yang dimuat dalam
Al Wasith.

Ar-Rafi'i berkata: Dalam umtan tatacara pengembalian

obyek jual beli yang telah disebutkan itu terdapat kesamaran, Vafu
unrtan Sang dimuat dalam Al Wasith dan Al Wajiz.

Ar-Rafi'i berkata: Karena arti hadir di suafu tempat ihr,
adakalanya maksudnya adalah, berkumpul dalam suatu majlis atau
ada di suatu kawasan. Apabila png dikehendaki adalah makna
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lnng pertama, maka jika penjual Udak berada di sisinya dan dia
juga Udak menemukan para saksi, serta dia tidak pemah

melaporkan kepada hakim, juga tidak berusaha untuk mendatangi

penjual, dan hal lainnya yang pah.rt dilakukan untuk seger!
mendatangi hakim saat dia bertemu dengan penjual yang

membuatrya tertahan untuk segera mendatangi hakim, selama dia

masih bisa mengejar penjual tersebut.

Apabila yang dikehendaki adalah makna yang kedua

(berada di suatu kawasan), maka apa perlu Al Ghazali

mengatakan: "Kedua orang saksi yang hadir"?

Dapat dimaklumi, bahwa seorang yang tinggal jauh dari

suafu kawasan tertenhr, dimana dia tidak mungkin

manpersaksikan di hadapannyra. Kemudian bila berpedoman pada

kedua penafsiran tersebut, maka prihal mendatangi badan arbitrasi
(pengadilan) itu disyaratkan bila sulit untuk mempersaksikan
(pengembalian tersebut), hal ini sangat jauh dari kebenaran.

Adapun bila berpedoman pada penafsiran awal, karena

mendatangi badan arbihasi (pengadilan) itu terkadang hal yang

lebih mudah baginya daripada menghadirkan seseorang, dimana

dia hendak mempersaksikan kasus dirinya di hadapannya, atau

hadir di sisinya. Adapun bila berpedoman pada penafsiran kedua,
jika dia melihat cacat tersebut pada saat dia hadir di badan arbitrasi

(pengadilan), maka pembatalannya itu bisa tetap dilanjutkan dan

dia tidak perlu mempersaksikan pembatalan tersebut, bahkan

hanya itulah yang harus dia lakukan sendiri; bila dia berkeinginan

melakukan pembatalan akad jual beli tersebut. Jadi, sudah jelas

bahwa umtan pembatalan akad jual beli yang dikehendaki oleh

kesimpulan redaksi kitab tersebut tidak perlu diperhatikan.

Dernikian pemyataan Ar-Rafi'i.
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An-Nawawi sependapat dengan Ar'Rafi'i mengenai

kesamaran hukum ini, dia berkata: Bahwa umtan pengembalian

obyek jual beli 3png telah disebutkan oleh Al Ghazali tersebut

adalah hal Slang krnasalah sertia bertentangan dengan pendapat

madzhab.

Ar-Rafi'i berkata: Bahwa pendapat yang dia pahami dari
pemyataan ulama madzhab Asy-S5rafi'i adalah, bahwa penjual bila
dia tinggal di n€{1eri tertentu, maka pembeli hams

mengembalikannya sendiri kepadanya atau melalui wakilnSra.

Dernikian ini, jika r,vakilnyra ifu adalah seorang yang tinggal di
negen ters,*nrt dan tdd( per\u merremrarfnlfd- l-ah bila &a tdd(
mengembalikanryn langsung kepada peniual, dimana dia memilih

mernbawa kasusnya itu ke hadapan badan arbitrasi (pengadilan),

maka tindakannya itu bisa menjadi kekuatan lebih. Kesimpulan

pemyataan ini adalah pernbeli diberikan kebebasan memilih antara

kedua perkara tersebut.

Apabila p€rfual menrpakan orang 5rang tinggal jauh dari

negeri tersebu! maka pernbeli menyeratrkan kasusnya ke hadapan

badan artitrasi (pengadilan), atau dia membawa kasus tersebut

langsung kepada pihak 3png bersengketa dengann5a atau kepada

hakim, beserta kedua hal tersebut, peniual dan saksi jika pembeli

mernungkinkan unhrk mempersal<sikan pembatalan akadnSp,

lantas apakah dia wajib melakukanryra? Terkait hal ihr, ada dua

pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i (Waihaanlt.

Penulis At-Tatimmah dan ulama yang lain memastikan

unjib mernpersaksikan pembatalan akad tersebut. Perbedaan

pendapat ini teriadi seperti perbedaan pendapat dalam kasus; bila

pernbeli menunda pernbatalan akad jual beli karena udzur seperti

sakit atau udzurlaiwrya.

678 ll,U uoj^u'Sloah At Muhadzdzab



Apabila pembeli sulit mempersaksikan perrbatalan akad

jual beli seketika ihr juga, lantas apakah dia wajib mengucapkan

kata pembatalan akad jual beli tersebut? Ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat paling shahih dari kedua pendapat

tersebut, menurut Al Imam Haramain dan penulis At'Tahdzib

adalah tidak perlu mengucapkan kata pernbatalan akad jual beli

tersebut. Keterangan yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i telah

selesai. Keterangannya tersebut kontradiktif dengan pendapat Snng

telah disampaikan oleh Al Imam Haramain dan Al Ghazali dalam

hal melaporkan kasusnya kepada hakim dengan disertai hadimya

pihak yang bersengketa dengannya, ifu mempakan hal yang dapat

menggugurkan haknya dalam membatalkan akad jual beli tersebut.

Seperti pendapat yang disampaikan oleh Al Imam Hirarnain.

Sedang menunrt Ar-Rafi'i, pembeli diberi kalenangan

memilih di antam kdua perkara tersebut. Keterangan Ar-Rafi'i
juga konkadiktif dengan pendapat Al Imam Hammain dalam hal

mengganggap cukup persaksian pernbatalan akad lual beli tanpa

harus datang kepada hakim, seperti pendapat png dikeherrdaki

oleh pernyataan Al Ghazali dalam Al Wasith dan Al Wajiz, serta

permulaan pernyataan Al Imam Haramain dalam An-Nihatnh.

Sedangkan bila berpedoman pada pendapat png telah

disampaikan oleh Ar-Flafi'i, dapat dipastikan, bahwa

mempersaksikan pembatalan akad jual beli saja tidak cukup, tidak

boleh hanya melakukan percaksian mengabaikan hakim, dimana

ada keterangan tambahan melebih pemyataan Al Imam Haramain

dan AI Ghazali yaifu ma,r.rajibkan persaksian pembatalan akad jual

beli disaat memungkinkan, hingga dia membawa unrsannln itu
langsung ke hadapan pihak yang berserrgketa dengannya atau

hakim beserta dengan kedua hal tersebut, ini s€$ai dengan
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kepastian hukum yang telah disampaikan oleh penuris At-
Tatimmah dan ulama yang lain.

sekalipun akhir dari pemyataan Al Imam Haramain dan Al
Ghazali bisa saja ditafsirkan sesuai dengan kedua pendapat yang
berbeda tersebut, mengenai kewajiban mempersaksikan
pembatalan akad jual beli itu, yang telah disampaikan oleh Ar-
Rafi'i- Tetapi jika akhir pemyataan Al Imam Haramain dan Al
Ghazali itu benar ditafsirkan demikian, yaifu hanya sebatas
melaporkan kepada hakim bukan kepada pihak yang bersengketa
dengannya-

Ketiga perkara ini dimuat dalam pemyataan Ar-Rafi'i *b.
Pemyataan Al Imam Haramain memuat keterangan tambahan
bahwa jika pembeli memungkinkan untuk membatalkan akad jual
beli itu di hadapan hakim, maka tidak ada alasan sama sekali
untuk melakukan penundaan pembatalan akad jual beli tersebut.

Tunfutan 5rang dikehendaki pemyataan Al Imam Haramain
ihr adalah, bahwa melakukan pembatalan akad jual beli di hadapan
hakim itu lebih diprioritaskan dibanding menggabungkan ketiga
perkara tersebut. Pendapat yang benar memang demikian, tanpa
ada perbedaan pendapat.

Pendapat Ar-Rafi'i bahwa pembeli diberi keurenangan
memilih di antara kedua metode pembatalan akad tersebut; bila
pembeli berkeinginan membatalkan akad juar beli di luar tempat
melihat cacat tersebut. Ifulah kesimpulan yang nampak dari
pemyataan Ar-Rafi'i.

Tetapi masih tersisa kondisi yang akan disebutkan berikut
ini, dimana hal ini tdak pemah disinggung oreh Ar-Rafi'i. (yaitu)
Apabila pembeli berkeinginan membatalkan akad secara mutlak,
yang memastikan bahwa pembatalan akad itu diputuskan oleh
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hakim, namun pembeli lebih memilih mendatangi penjual, atau
meninggalkan penjual di tempat melihat cacat tersebut dan dia
lebih memilih mendatangi hakim. InsSn Allah kami akan
menyebutkan dari Ibnu Ar-Rif'ah keterangan mengenai masalah
tersebut-

Keterangan yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i, yaitu
pendapat yang paling shahih menurut AI Imam Haramain dan
penulis At-Tahdzib, bahwa tidak perlu mengucapkan kata
pembatalan akad jual beli ketika sulit mempersaksikan pembatalan

akad seketika itu juga. Pendapat ini kontradiktif dengan
keterangan yang telah dikernukakan dari Al Qadhi Husain dan
keterangan yang telah dikutipnya dari mayoritas ulama madzhab
Asy-Syafi'i, tetapi sependapat dengan jawaban yang dikutipnya
dari Al Qaffal.

Pembahasan mengenai pendapat png telah disebutkan
oleh Ar-Rafi'i, yaitu bahwa ka;uenangan memilih antara kedua
metode pembatalan akad iual beli, sekiranya harus diketahui, aku
akan menyampaikan dalam cabang masalah tersendiri pada bagian
akhir pembahasan ini. Insya Allah.

hnu Ar-Rifah, dalam Al Kifagh dengan nada
menyampaikan jawaban kepada Al Ghazali, berkata: Al Imam
Haramain telah menyebutkan dalam bab Sgfah bahwa pihak
yang mempunyai hak syfah (Stnfiil, jika dia bergegas

mendatangi badan arbitrasi (pengadilan), maka tindakannya ifu
melebihi tuntutan pembeli.

Mereka berdua sama-sama menyampaikan kedua pendapat
yang berbeda dalam kasus; bila pembeli memungkinkan untuk
mempersaksikan dan tidak mempersaksikan pembatalan akad jual
beli tersebut, namun dia lebih memilih menyerahkan kasusnya

L
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kepada hakim. Hal ini menegaskan, bahwa tindakan memilih

untuk menemskan kasusnya kepada hakim itu lebih kuat daripada

bertemu langsung dengan pihak 5rang bersengketa dengannya,

dimana juga mempersaksikan pembatalan akad jual beli itu lebih

kuat daripada meneruskan perkaranya kepada hakim. Demikian
pemyataannya dalam Al Kifa5nh.

hnu Ar-Rifah dalam Al Mathla6 berkata: Bahwa png
dikehendaki Al Ghazali dalam Al Wasith dan Al Wajizterl<ait kasus

ini; dengan istilah hadir adalah hadir di negeri tertentu. Demikian
pula yang dikehendakirya dalam Al Basith dalam kasus ini. Bila

berpedoman pada penafsiran tersebut, kesimpulan yang nampak

adalah bahwa melaporkan perkaranya kepada hakim dengan

disertai hadimya pihak yang bersengketa di negeri tertenfu, ihr

bukanlah tindakan ceroboh, bahkan hal itu melebihi tunfutan pihak

png bersengketa dengannln, karena ada kemungkinan teriadin3n

perselisihan (antara kdua pihak).

Adapun Undakan melaporkan perkaranla kepada haldm

dengan disertai hadimya para saksi di tempat, pitu guna melihat
cacat tersebut, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama

madzhab AsySyafi'i.

Kemudian hnu Ar-Rif'ah berkata: Bila berpedoman pada

pendapat kami, maka tidak wajib melangsungkan pembatalan akad
jual beli di hadapan para saksi tersebut.

lantas apakah dia wajib mempersaksikan bahwa dia adalah

pihak yang berkeinginan mengembalikan obyek jual beli? Jawaban

pertanyaan ini hampir sarna, dimana di sini juga ada dua pendapat

ulama madzhab Asy-Spfi'i, seperti (persaksian menunhrt hak)

sytfah. Berawal dari pertanyaan tersebut jika memang benar,

maka tersusun tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat
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yang ketiga dari ketiga pendapat itu adalah persaksian pembatalan

akad jual beli itu bisa dipertimbangkan ketika posisinya digunakan

untuk memudahkan h.mtutan pengembalian obyek jual beli, bukan

esensi dari pengembalian obyek jual beli itu sendiri.

Menurutku (As-Subki): Pendapat lrang shahih, adalah

seperti keterangan Snng dikemukakan Ar-Rafi'i, bahwa pembeli

wajib mempersaksikan soal esensi pengembalian obyek jual beli itu

sendiri.

Adapun soal mempersaksikan bahwa dia adalah pihak yang

berkeinginan mengembalikan obyek jual beli, dimana

mempersaksikan hal tersebut udaklah cukup, karena dalam kasus

ini, memperlihatkan dirinya unfuk mengembalikan obyek

jual beli di hadapan para saksi merupakan hal 5rang mungkin

dilakukan bagi pembeli, sedangkan pengambil alihan hak milik

secara paksa tidak mernungkinkan bagi pihak Srang memiliki hak

swf'ah kecuali, disertai seiumlah buld perkara lrang memang

secam sengaja diajukannln. Jika demikian, maka tidak ada yang

bisa dilakukan oleh dirin5ra kecuali mempersaksikan funfutann5ra

tersebut.

Kemudian lbnu Ar-Rif'ah menentang pendapat dirinya

sendiri dengan manlntalran, bahwa Al Imam Haramain dan Al

Ghazali dalam bab syrufah berkata: Pihak yang mempunyai hak

syfah (ssafiil bila dia tidak menuntut pihak pembeli padahal dia

hadir, dimana kemudian dia malah bergegas mendatangi hakim,

maka tindakann5n ifu melebihi keinginan pembeli.

Makna ini bisa saja diungkapkan dalam kasus hadimya

pembeli di negeri tertentu dan hadim5ra pernbeli di tempat dimana

dia melihat adanya hak sSpfah. Makna serupa dalam kedua kasus
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tersebut dapat diungkapkan dalam masalah pengembalian obyek
jualbeli karena cacat.

hnu Ar-Rifah menjawab bahwa pernyataan yang telah
disebutkan oleh Al Imam Haramain dalam bab sytfbh lebih tepat
diletakkan pada kondisi dimana pembeli tidak hadir di tempat
melihat adanya hak sytf'ah tersebut. Karena di saat pembeli hadir,
tidak ada hal lrang menentang pihak yang bermitra dalam
pemyataannla: Aku adalah pihak lnng menuntut s5ruf'ah, atau aku
akan mengambil hak milik itu melalui s5rufah, atau dia telah
membawa pengganti harta tersebut.

Apabila pembeli tersebut menentangnya, jika demikian
kondisinya, maka mitanya tersebut boleh melaporkan kepada
hakim. Sementara di saat pembeli dalam kondisi tidak hadir di
tempat dimana dia melihat adanSn hak sytf'ah tersebut, maka
tidak boleh tidak harus membawa kasus itu; adakalanln kepada
pembeli atau kepada hakirn. Jadi, dia diberi kalenangan memilih
di antara kedua mekanisme tersebut, yang lebih banyak
mendatangkan manfaat. Dernikian juga, tidak ada perbedaan yang
nSata antara kedua pemSntaan tersebut.

An-Nawawi berkata: Keterangan yang telah aku sampaikan
ini berpendoman pada pendapat yang menjadi pegangan
mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, yaitu bahwa bila
pengembalian obyek jual beli ifu dapat diserahkan langsung
kepada pihak yang menunitt sytfah (tanpa timbul perselisihan),

maka dia tidak mempunyai alasan unfuk memohon kepada hakim
agar mengembalikan obyek jual beli tersebut.

Adapun bila berpedoman pada pendapat yang menjadi
pq1angan Al Qaffal, png dimuat dalam keterangan yang telah
disampaikan oleh Al Qadhi Husain dari Al Qaffal, maka tidak ada
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perbedaan di antara kedua kondisi tersebut, dalam hal bolehnya

menunda permohonan pengembalian obyek jual beli itu hingga

waktu yang ditentukan di hadapan hakim. Sebagaimana hal ittr
menegaskan tunhrtan pernyataan yang disampaikan oleh Al Qadhi
Husain secara mutlak dalam Ta'l,q miliknya dari Al Qaffal, dimana

hal ihr juga tidak ada masalah.

AI Imam Haramain berkata sambil menerangkan pendapat
ini: Andaikata pihak yang menerima pengembalian obyek jual beli

ifu seorang yang hadir, lalu pembeli bergegas mendatangi hakim,

maka kesimpulan yang nampak dari pendapat madzhab adalah,

bahwa tindakann5a yang memilih bergegas mendatangi hakim itu
menghilangkan haknya untuk membatalkan akad jual beli tersebut.

Akan tetapi, pendapat yang disampaikan Al Harawi dari Al
Qaffal, tidak hanga memasukkan kondisi di mana penjual itu hadir,
bahkan hilangnya hak membatalkan akad jual beli itu terjadi pada

saat pembeli ihr tidak hadir, dimana memungkinkan baginln dalam
kondisi tersebut unhrk mempersaksikan pembatalan akad jual beli.

Jika demikian, maka jelas pendapat lnng telah disampaikan
oleh Al Ghazali, yaihr sepakat bahwa pembeli telah melakukan
tindakan ceroboh, itu bisa dibenarkan, maksudnya adalah, bila
pembeli melaporkan perkaraqn kepada hakim, pada saat pihak
yang bersengketa hadir di tempat guna melihat cacat tersebut.

Menurutku (As-Subki): Keterangan yang disampaikan oleh
Al Harawi dari Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa tindakan
melaporkan perkara tersebut kepada hakim, dan memohon
putusan dari hakim agar menghadirkan pihak pembeli tersebut,
sehingga dia dapat mengambil alih obyek jual beli dari pernbeli

tersebut melalui s5ntfah, adalah tindakan berlebihan yang

menghilangkan hak s5ruf'ah tersebut.
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Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Keterangan yang telah kami

sebutkan terkadang bisa menguraikan pendapat pribadinya yang

menrpakan hasil pemahaman dari keterangan Al Wasith karena

mengikuti keterangan yang dimuat dalam Al Wajiz, bahwa

menunda pengembalian obyek jual beli di hadapan hakim,

terkadang mengarahkan mereka pada sebuah tindakan ceroboh.

Demikian juga menunda pengembalian obyek jual beli, bila

dia dan sejumlah metode pengembalian obyek jual beli itu

berkumpul menjadi safu di tempat terlihatnya cacat tersebut.

Di dalam masalah ini sudah ada jawaban yang telah

diriwa3ntkan dari Al Imam Haramain. Dimana kamu telah

mengetahui tertolaknla pendapat Al Imam Haramain tersebut;

ketika tidak hadimya penjual di tempat terlihatnya cacat, tetapi dia

seorang yang hadir di negeri tertenfu, lantas apakah pembeli ifu

digolongkan seorang yang bertindak ceroboh akibat mengabaikan

petsaksian pembatalan akad jual beli sebelum membawa perkara

tersebut ke hadapan hakim? Disini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i yang berlaku dalam masalah; apabila penjual

mempakan orang yang tinggal jauh dari negeri tersebut, dimana

dia juga mengabaikan persaksian pembatalan akad jual beli

sebelum membawa (perkara tersebut) kepada hakim.

Makna implisit dari kedua pendapat tersebut yang dimuat

dalam Al Wajiz adalah, bahwa pembeli tersebut tidak tergolong

orang yang bertindak ceroboh. Apabila pembeli tidak mampu

mempersaksikan pembatalan akad jual beli pada saat hadimya

penjual di negeri tertenfu atau saat dia jauh dari negeri tersebut,

maka tidak ada unsur kecerobohan sarna sekali, kecuali dengan

mengabaikan pencarian sang penjual atau hakim.
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Apakah mencari hakim itu tindakan ceroboh pada saat

hadimya penjual di suatu negeri dan saat mudah mencarinSla

sebelum mencari hakim? Dalam masalah ini, ada dua jawaban

yang berbeda dari Al Qaffal dan ulama madzhab Syafi'i yang
lainnya, di samping itu memang keterangan yang telah aku (As-

Subki) sebutkan dalam Al Kifa5ah ihr tidak berpedoman kepada Al
Ghazali. Ar-Rafi'i telah menyebutkan jawaban tersebut dalam

keterangan yang menjadi rujukan pembahasannln. Jadi, silahkan

renungkan kembali jawabannln.

Menurutku (As-Subki): Rangkuman dari penjelasan tersebut

adalah bahwa bila penjual hadir di tempat terlihatrla cacat

tersebut, rnaka telah disepakati bahwa obyek jual beli itu boleh
dikernbalikan. Apabila pembeli hadir di ternpat dimana dia dapat
melihat cacat tersebut, maka juga dernikian, tidak seperti pendapat

hasil pemahaman dari pernyataan Al Qadhi Husain, pifu jauraban

Srang dikutip dari Al Qaffal.

Apabila salah seorcmg di antara mereka berdua tidak hadir
di tempat terlihatnSa cacat obyek jual beli tersebut, akan tetapi dia
hadir di negeri tersetut, maka jawabannya seperti pendapat png
telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i. Pemyataan Al Imam Hararnain
dalam sytfah memberi kepastian hukum bahwa pembeli diberi
ka*enangan memilih antara (mendatangi) penjual dan hakim.

hnu fu-Rifah berkata: Dalam contoh kasus seperti ini, ada
dua pendapat png berbeda dari Al Qaffal dan ulama ma&hab
Asy-Sffi'i yang lain. Maksudqn adalah, kanrenangan memilih
metode pembatalan ihr hanya mengikuti pendapat Al Qaffal saja,

sedangkan mayoritas ulama ma&hab AqrSyafi'i lainnya
berpendapat sebaliknya. Namun pendapat sebaliknya ihr bukanlah
pendapat yang shahih, karena pendapat tersebut sepakat ketika

Al Majmu'S\tarahAt Muhadzdzab ll aeZ



-.!

menafsirkan pernyataan Al Imam Haramain dan Al Ghazali dalam

bab syuf'ah, bahwa melaporkan perkara tersebut kepada hakim

adalah tindakan yang lebih banyak mendatangkan manfaat. Inilah

diskusi (pertama) yang terkandung dalam pemyataan Ibnu Ar-

Rif'ah.

Di samping ihr, ada diskusi kedua, yaifu bahwa pemyataan

Al Ghazali dalam Al Wasith itu menempatkan tindakan

mendatangi hakim ifu ketika sulit untuk mendatangkan para saksi.

Pemyataan Al Ghazali memberikan persepsi bahwa pembatalan

akad jual beli itu dianggap cukup melalui para saksi.

Sepengetahuanku (As-Subki) tidak ada seorangpun ulama dari

kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan pendapat

tersebut, saat dia bisa melaporkan perkara tersebut kepada hakim

atau penjual.

Diskusi ketiga, yaitu bahwa keterangan lnng telah

disebutkan Ibnu Ar-Rif'ah tidak bisa menjawab penolakan Ar-Rafi'i

dalam pemyataaruild: *Pernbeli tidak bisa mendatangi hakim dan

tidak bisa mendatangi penjual," sebagaimana funfutan yang

dikehendaki oleh pemyataan Al Ghazali.

Pemyataan Ar-Rafi'i: Bahwa mendatangi badan arbitrasi

(pengadilan) terkadang lebih mudah dilakukan daripada

mendatangkan para saksi, sehingga mendatangi hakim ifu
disyaratkan karena sulitnya untuk mendatangkan para saksi.

Pemyataan tersebut seperti hrntutan yang dikehendaki pemyataan

Al Ghazali, dimana ini sangat jauh dari kebenaran.

Sedangkan pemyataan yang telah disampaikan oleh lbnu

Ar-Rif'ah, yaifu kemauan mendatangi badan arbitrasi (pengadilan)

adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi hal tersebut tidaklah

menjawab pertanyaan Asy-Spfi'i e.
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Maka, jelas sudah bahwa kesamaran pemyataan Al Ghazali

tetap sesuai dengan kondisinya. Sekalipun sebagian yang

dikehendakinya itu dapat diuraikan dengan jelas, dimana hukum
tersebut juga diambil dengan berpedoman pada pendapat shahih
yang disimpulkan dari pemyataan Ar-Rafi'i dan ulama madzhab
Asy-Syafi'i yang lainnya. Dimana dalam masing-masing dari kedua
kondisi tersebut, wajib mempersaksikan pembatalan akad jual beli,

bila dapat dilakukan dengan mudah sebelum membawa perkara

tersebut kepada penjual atau hakim, menurut pendapat yang

shahih. Dimana dia tidak wajib mengucapkan kata-kata
pembatalan akad sebelum membawa perkara ifu sampai kepada
penjual, menumt pendapat yang shahih. Dimana dia merangkum
ucapannya dengan penjelasan yang lebih singkat terkait
pernbatalan akad jual beli ini, menunrt pendapat yang shahih dan
para pengikut madzhab AqrSffi'i.

Aku akan menyampaikan pernbahasan mengenai hal
tersebut dalam cabang masalah tersendiri.

Pertiama: Kamu bisa mengungkapkannya dengan redaksi
yang ringkas, kamu bisa berkata: Wajib segera mendatangi penjual

atau hakim. Bila di tengah perjalanan menuju salah seorang dari
mereka berdua, dia bertemu dengan yang lain, dan dia telah
menjumpai para saksi, maka wajib manpersaksikan pernbatalan

akad jual beli ifu di hadapan mereka, sebelum mendatangi penjual

atau hakim tersebut, ini menumt pendapat yang paling shahih.

Apabila kamu berkeinginan membedakan sejumlah

tingkatan pembatalan akad jual beli tersebut, maka perlu kamu
ketahui bahwa tingkatan yang pertama adalah penjual dan hakim
sarna-sama hadir di tempat, dimana dia dapat melihat cacat obyek
jual beli tersebut. Jika demikian, maka pernbeli hams segera
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melakukan pembatalan akad jual beli tersebut dan dipastikan dia

tidak menundanya, ini jika berpedoman pada pendapat yang telah

disampaikan oleh Ibnu Ar-Rif'ah, dan pemyataan Al Imam
Haramain yang menunfut kepastian hukum demikian.

Kedua: Penjual hadir di tempat terlihabrya cacat obyek jual

beli tersebut, maka metode pembatalan akad jual beli itu pun juga

demikian, yaitu tidak menundanya. lain halnya funtutan jawaban

yang dikutip oleh Al Qadhi Husain dari Al Qaffal, bahwa pembeli

boleh menundanya sampai menghadiri badan arbitrasi
(pengadilan), guna menghindari penolakan dari penjual.

Ketiga: Hadimya para saksi di tempat dimana terlihat cacat

obyek jual beli, maka pembeli tidak mempunyai alasan untuk
melakukan penundaan pembatalan akad jual beli tersebut, karena
penetapan pembatalan akad jual beli dapat dilakukan melalui para

saksi tersebut.

Aku tidak pemah melihat pemyataan yang tegas mengenai
jawaban tingkatan yang ketiga ini kecuali keterangan yang telah

dikemukakan, yaifu keterangan lang secara mutlak menyatakan

bahwa mempersaksikan pembatalan akad jual beli ifu wajib

dilakukan sebelum membawa perkara tersebut ke hadapan hakim
dan penjual, jika hal itu mungkin unhrk dilakukan, ini menurut
pendapat yang paling shahih.

Keterangan yang muflak itu juga memberi kepastian,

dimana pendapat itu digiring ke dalam kasus ini. Aku telah

."nengemukakan keterangan mengenai pernyataan mutlak tersebut.

Jadi, dalam ketiga contoh kasus ini, ketika pembeli

menunda pembatalan akad jual beli di luar tempat terlihatnya cacat

obyek jual beli, maka haknya telah hilang. Baik terkadang sesuai
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dengan kesepakatan ulama madzhab Asy-Syafi'i atau menunrt
pendapat yang lebih shahih di kalangan ulama madzhab kami.

Kesimpulan yang nampak dari pemyataan mutlak ini
memberi kepastian hukum, bahwa tidak ada perbedaan antara
apakah hakim itu lokasi tempat tinggalnya lebih jauh daripada
penjual tersebut atau lebih dekat.

Menurut pendapat yang lemah: Seharusnya bila pembeli di
tengah perjalanannya menuju salah seorang dari mereka berdua

bertemu dengan yang lain, maka dia mempunyai alasan untuk
menunda pembatalan akad jual beli tersebut, sebagaimana apabila
pembeli dan salah seorang dari mereka satna-sarna berada di
tempat terlihahya cacat tersebut, maka pembeli tidak mempunyai
alasan untrk menunda pernbatalan akad jual beli tersebut di luar
tempat terlihatnya cacat obyek jual beli, hingga dia membawa
perkara tersebut kepada yang lain. Aku juga telah mengemukakan

keterangan tersebut. Dimana aku akan mengulangnya kembali
pada pembahasan mengmai hal tersebut2o.

Kelima: Pihak yang ditemukan di negeri tersebut adalah
safu dari kedua orang tersebut, adakalanya hakim atau penjual.

Jika demikian adanya tidak ragu lagi bahwa pembatalan akad jual

beli ihr ditentukan melalui salah seorang dari mereka.

Keenam: Bila Tidak ada seorangpun dari mereka berdua
(hakim atau penjual) berada di negeri tersebut, maka persaksian

pernbatalan akad jual beli itu menjadi satu-satun5n cara untuk
membatalkan akad jual beli tersebut.

Ketujuh: Apabila para saksi berada di negeri tersebut,

dimana mengumpulkan mereka dapat dilakukan dengan mudah

20 Lihat dimanakah letak tingkatan lrang keempat? (At Muthi'i).
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sebelum sang pembeli mendatangi penjual atau hakim, maka dia

wajib mempersaksikan pembatalan akad jual beli tersebut di
hadapan mereka, ini menurut pendapat yang shahih.

Al Ghazali dalam bab Sgfah berkata: Bahwa menumt
pendapat madzhab, mempersaksikan pembatalan akad jual beli ifu
tidaklah wajib.

Kedelapan: Apabila para saksi itu berada di negeri tersebut,

namun tidak mudah untuk mengumpulkan mereka sebelum dia
(pembeli) mendatangi penjual atau hakim, maka ulama madzhab

Asy-Syafi'i sepakat, bahwa dia tidak wajib membawa perkara

tersebut kepada mereka.

Kesembilan: Apabila para saksi berada di negeri tersebut,

dimana mengumpulkan mereka sebelum mendatangi penjual atau

hakim, ifu mudah dilakukan, maka mempersaksikan pembatalan

akad jual beli tersebut wajib, menurut pendapat yang paling

shahih. Namun, ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat,

mempersaksikan saja tidaklah cukup.

Kesepuluh: Apabila di negeri tersebut Udak ditemukan
satupun dari ketiga hal tersebut, (saksi, penjual dan hakim) maka

apakah wajib mengucapkan kata-kata pembatalan akad jual beli

tersebut? Dalam menjawab pertanyaan ini, ada dua pendapat 
i

ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana kedua pendapat tersebut telah 
I

disebutkan dalam pemyataan Ar-Rafi'i ketika dalam kondisi sulit I
untuk mempersaksikan pembatalan akad jual beli tersebut. Dimana I
menumt pendapat yang lebih shahih, menyatakan tidak wajib I
nlengucapkan kata-kata pembatalan akad jual beli tersebut. I
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Cabangt Apabila pembeli melaporkan perkara tersebut
kepada hakim ketika pihak yang bersengketa dengan pembeli

absen, seperti keterangan yang telah dikemukakan, maka
bagaimana cara pembeli menyampaikan gugatan?

Al Qadhi Husain dalam Fatawa miliknya berkata: Pembeli
menyampaikan gugatan tentang perkara pembelian barang
tersebut dari si fulan yang tidak hadir di persidangan, dengan
harga beli yang diketahui dan bahwa dia telah menyerahkan uang
pembelian barang tersebut kepada si fulan, kemudian cacat
tersebut nampak pada barang, dan dia ingin membatalkan jual beli
tersebut, dimana dia akan mengajukan saksi atas pernbatalan jual

beli tersebut sebagai alasan yang memaksa, sehingga hakim akan
mengangkatrya sebagai bahan pertimbangan putusan.

Hakim menlrumpah pembeli bersama saksi, karena
kepufusan tersebut adalah keputusan llang menyangkut pihak png
tidak hadir. Kemudian hakim menarik obyek jual beli tersebut dari
pernbeli dan meletakkannya di bawah penguasaan orang yang adil,
sedangkan uang pembelian tersebut tetap sebagai utang yang
menjadi tanggungan penjual lrang tidak hadir, lalu hakim
melunasinya dari harta miliknya.

Apabila hakim tidak menemukan harta miliknya selain

obyek jual beli tersebut, maka dia boleh menjualnya untuk
melunasi utangnya itu. Demikian Al Qadhi Husain berpendapat.
Ar-Rafi'i telah meriwayatkan hal ini darin3n.

Pemyataan Al Qadhi Husain dalam soal gugatan: "Bahwa
pernbeli berkeinginan membatalkan jual beli tersebut. " Al Qadhi
Husain menyebutkannya karena semata-mata mengikuti
pendapatnya dalam hal; pembeli tidak boleh menunda pembatalan
jual beli tersebut hingga dia mendatangi hakirn, bahkan pembeli
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boleh membatalkan jual beli tersebut di hadapan para saksi atau

melakukan pembatalan jual beli sendiri.

Sedangkan menurut pendapat yang paling shahih,

dinyatakan bahwa pembeli tidak wajib mengucapkan kata
pembatalan jual beli tersebut, bila para saksi tidak ditemukan,

dimana dia dapat hadir di hadapan hakim untuk menyatakan

pembatalan jual beli tersebut. Jadi, pembeli menlrampaikan

pemyataan tentang pembatalan jual beli tersebut di hadapan

hakim. Gugatan yang didukung saksi tersebut hanln berhubungan

dengan perkara pembelian barang, penyerahan uang pembelian

dan perkara munculnya cacat tersebut.

Pemyataan Al Qadhi Husain: "Hakim mengangkat (pihak)

yang menguatkan," hal ini dibangun berdasarkan pendapatnya
juga, mengenai perlunya hal tersebut dalam beragam gugatan.

Pendapat yang paling shahih menurut selain AI Qadhi Husain

adalah, hakim tidak wajib mengangkat pihak yang menguatkan

dan menlrumpahnya setelah saksi, ini menumt pendapat yang

paling shahih dari madzhab Asy-Syafi'i dalam soal gugatan atas

pihak yang tidak hadir. Menurut pendapat yang lernah: Hakim
dianjurkan melakukan hal tersebut.

Pemyataan Al Qadhi Husain: "Hakim melunasinya dari

harta kekayaan miliknya," ini mencakup kekayaan tunai dan selain

kekapan yang tunai. Kekayaan dalam arti funai ifu merupakan

hasil kesimpulan yang nampak dari redaksi tersebut.

Adapun selain kekayaan 5ang tunai, ada kemungkinan bisa

dikatakan bahwa pelunasan utang oleh hakim itu sempa dengan
jual beli, sehingga hakim bisa memilih menjual kekayaan mana

yang dia kehendaki dari kedua jenis kekayaan tersebut. Ada

kemungkinan juga, bahwa hal ini dapat dikatakan sebagai satu-
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safunya cara untuk melunasi utang penjual itu, yaifu dengan
menjual obyek jual beli tersebut, karena hal ifu lebih mendekati
pada tujuan yang diinginkan oleh penjual.

Apabila hasil penjualan obyek jual beli tersebut masih
kurang untuk melunasi utang penjual, maka hakim boleh menjual
dari kekayaannya yang lain unhrk menufupinya. hnu fu-Rif'ah
berkata: Ifulah kesimpulan yang nampak.

Namun pendapat Srang tepat tidak seperti pendapat yang
dikemukakan oleh hnu fu-Rif'ah, karena penjual tidak memiliki
fujuan kecuali untuk memperoleh uang hasil penjualan dari obyek
jual beli tersebut, bahkan obyek jual beli dan kekayaannya yang
lain adalah sarna, sehingga sehamsnya pemyataan Al eadhi
Husain itu diletakkan demikian dan tidak diletakkan pada kekayaan
miliknya kecuali obyek jual beli tersebut. Karena obyek jual beli itu
belum tenfu mencukupi unfuk melunasi utangnya tersebut.
Wallahu a'larn.

Cabangt Adapun jika pembeli melaporkan perkam
tersebut kepada hakim pada saat pihak yang bersengketa
dengannya hadir di negeri tersebut, bila berpedoman pada
keterangan yang telah dikemukakan, bahwa. pemberi diberi
kau,renangan memilih dalam membatalkan jual beli tersebut, atau
dia berada di samping hakim di ternpat terlihatrya cacat tersebut.

Telah dikemukakan, bahwa aspek yang dijadikan
pertimbangan dalam kondisi demikian adalah, hams segera
melaporkan kepada hakim sesuai kesepakatan ulama madzhab
AsyS5rafi'i. Jadi, secara zhahir, pengetahuan hakim mengenai
cacat ifu tidak ada manfaahya kecuali, hakim memberitahukan
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tentang pembatalan jual beli tersebut dan meminta pihak yang

menanggung resiko cacat ifu untuk mengakui cacat tersebut.

Jika demikian, maka pembatalan jual beli tersebut dianggap

cukup ketika persaksian pembatalan jual beli itu berlaku sesuai

dengan pendapat shahih, yang menyatakan bahwa hakim boleh

mengambil kepufusan hukum berdasarkan pengetahuannlra.

Adapun jika kita menolak pengambilan keputusan hukum

berdasarkan pengetahuan hakim, maka stafus pemberitahuan

hakim tentang pembatalan jual beli itu, tidak ada manfaatnya bagi

pembeli sebelum datangnya pihak yang menanggung resiko cacat

tersebut.

Apabila pihak yang menanggung resiko cacat itu telah

datang, dia tidak bisa mengatakan: Kondisi sekarang adalah

sebagaimana yang telah pembeli lihat terkait cacat tersebut,

hendaknya dia memberikan pengakuan mengenai cacat itu di

depan hakim. Pemyataan pembeli: "Pembatalan jual beli ifu terjadi

pada waktu itu juga (ketika melihat cacat)" tidak bisa diterima.

Hakim tidak bisa mengambil keputusan hukum pembatalan

jual beli hanya berdasarkan pengetahuannya saja, karena hal itu

dibangun atas dasar tertolaknya pengambilan keputusan

berdasarkan pengetahuan tersebut, sehingga perkara itu belum ada

kepastian hukumnya. Hal ini sebaiknya dapat diladikan landasan

untuk mendahulukan persaksian pembatalan jual beli, dimana

pembeli tidak melaporkan perkara tersebut kepada hakim ketika

dia menemukan kesulitan mempersaksikannya, sesuai dengan

tuntutan yang dikehendaki keterangan Al Wasith.

Akan tetapi hal itu juga memberi kepastian mendahulukan

persaksian pembatalan jual beli tersebut dibanding mendatangi

penjual. Hal ifu bisa diketahui berdasarkan keterangan Srang telah
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aku sebutkan, yaitu pengetahuan hakim karena dia lebih dahulu

mengetahui cacat tersebut, dimana pengetahuan hakim tersebut

tidak bisa digunakan untuk memutuskan pembatalan jual beli.

Wallahu a'lam.

Cabang, Pihak yang bersengketa dengan pembeli, dimana
pembeli akan mengembalikan obyek jual beli kepadanya, baik
pengembalian itu melalui mekanisme (pihak)yang telah ditentukan,

atau memilih antara dia dan hakim, siapakah dia? Pemyataan Asy-

Syirazi tidak mengomentari pertanyaan tersebut.

Namun pemyataan Al Ghazali dan fu-Rafi'i secara mutlak
menSatakan bahwa pihak yang bersengketa itu adalah penjual itu.
Pemgrataan tersebut memberi kepastian bahwa Udak ada
perbedaan antara apakah akad jual beli itu untuk dirinya sendiri

atau unfuk orang lain.

hnu Ar-Rifah berkata: Untuk jawaban yang kedua, masih
perlu dikaji ulang. Bila kita mengatakan: Tidak ada garansi yang

berhubungan dengan wakil, dan atas dasar kondisi apapun,
pembeli hanya boleh mengembalikan kepada pihak yang

mev,rakilkan.

Menurutku (As-Subki): Pembahasan mengenai garansi

tersebut memang disampaikan secara urnum dalam pembahasan

soal pengembalian obyek jual beli tersebut. Oleh karena itu,
keterangan 5rang mutlak dalam masalah ini lebih baik diletakkan
pada keterangan yang sudah jelas. Di samping ifu, Ar-Raf i pada

akhir bab ini secam tegas menSntakan bahwa pembeli boleh
mengembalikan obyek jual beli kepada wakil dan kepada penerima

wasiat, yaifu bila penerima wasiat atau wakil ifu sendiri yang

mengadakan akad jual beli tersebut.
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Keterangan tersebut telah disampaikan dalam masalah, bila

seseorang memberi wasiat kepada orang lain (penerima wasiat;

washi) agar menjual budak laki-laki miliknya dan membeli budak

perempuan dengan uang hasil penjualan budak laki{aki tersebut,

sekaligus memerdekakannya, lalu penerima wasiat itu
melaksanakan wasiat tersebut, dimana kemudian pembeli

menemukan cacat yang terdapat pada budak laki-laki tersebut,

maka penerima wasiat itulah yang harus bertanggungjawab

menjual kembali budak yang dikembalikan dan menyerahkan uang

penjualan budak laki-laki tersebut kepada pembeli.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Jika wakil penjual tetap hams

menerima pengembalian obyek jual beli karena cacat tersebut,

lantas apakah wakil boleh menjualnya untuk kedua kalinya?

Terkait hal ini, ada dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i
(Wajhaanli:

Pendapat pertama: Abu Hanifah e berpendapat dengan

pendapat ini, bahwa stafus wakil penjual salna seperti penerima

wasiat, agar jual beli itu berjalan sempuma dengan cara obyek jual

beli itu tidak akan dikembalikan lagi kepadanya.

Pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat tersebut

menyatakan, bahwa perkara ini tidak seperti penerima wasiat,

karena wakil harus tunduk menjalankan apa yang telah

diperintahkan oleh pihak yang me!,/akilkan. Sedangkan jual beli

kedua ini adalah kewenangan yang bam, sehingga perlu meminta

izin yang baru pula.

Perintah menjadikan seseorang sebagai wakil berbeda

dengan perintah wasiat, karena perintah wasiat itu adalah

mengunrs dan menyerahkan kekuasaan secara penuh.
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Jika seseorang mewakilkan kepadanya, misalnya agar dia

menjual dengan syarat khiyar kepada seorang pembeli. Maka

Apabila kita mengatakan: Hak milik penjual tidak pemah hilang,

maka sang wakil boleh menjualnya untuk kedua kalinya. Apabila
kita mengatakan: Hak milik penjual telah hilang dan datang

kembali, maka penjualan hak milik penjual itu sama seperti

pengembalian budak laki-laki tersebut.

Kemudian bila penerima wasiat itu menjualnya untuk yang

kedua kalinya, maka jika dia menjualnya dengan harga lebih

rendah daripada harga awal, maka kekurangan harga tersebut

dibebankan kepada penerima wasiat, atau tetap menjadi

tanggungan pemberi wasiat? Di sini,. ada dua pendapat ulama

ma&hab Asy-S5afi'i. Pendapat yang paling shahih di antara kedua
pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama, yaifu pendapat
yang menyatakan bahwa kekurangan harga itu dibebankan kepada

penerima wasiat. Inilah pendapat hnu Al Haddad.

Apabila berpedoman pada pendapat ini, jika budak lakilaki
tersebut meninggal di tangannya, sebagaimana budak ifu
dikernbalikan kepadanya, maka dia harus menanggung semua

uang penjualan budak tersebut-

Dan jika penerima wasiat menjualnya lebih tinggi daripada

harga awal, karena standar harga jual budak yang semakin tinggi

atau (penerima wasiat) menghendaki harga tinggi, maka dia harus

menyerahkan kadar harga tertenhr kepada pembeli dan sisanya

diserahkan kepada ahli waris. Jika tidak demikian, maka jelas jual

beli barang untuk yang pertama kalinya itu batal, dan

memerdekakan budak perempuan itu tetap terjadi dari pihak
penerima wasiat, bila dia membelinya dalam benfuk tanggungan-
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Apabila penerima wasiat membeli budak perempuan ifu

bukan dengan uang hasil penjualan budak laki-laki tersebut, maka

pembelian itu dianggap tidak merealisakan wasiat dan tidak (pula)

memerdekakan budak perempuan tersebut, dimana dia harus

membeli budak perempuan yang lain sekaligus memerdekakannya

dengan uang hasil penjualan budak laki-laki tersebut atas nama
pemberi wasiat.

Demikian yang dipaparkan oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i

secara mutlak. Dalam pemyataan ulama madzhab Asy-Syafi'i ini,
perlu dilakukan pembatasan, karena penjualan dan penyerahan

barang itu oleh penerima wasiat tersebut atas sepengetahuan

dirinya mengenai kondisi yang sebenamya, karena kondisinya

sama-sarna melepaskan barang tersebut dan dia tidak mudah

unfuk membeli budak perempuan yang lain; Inilah pendapat Ar-
Rafi'i. An-Nawawi berkata: Contoh kasus tersebut ditetapkan bagi

orang yang tidak mengetahui kondisi yang sebenamya.

Adapun pemyataan Ibnu Ar-Rif'ah: Apapun kondisinya,

pernbeli hanya boleh mengembalikan kepada pihak yang

mer,vakilkan. Pendapat ini memberikan persepsi bahwa

pengembalian kepada pihak yang mewakilkan ifu tidak terjadi

perbedaan pendapat sama sekali.

Persepsi ifu tidak benar, bahkan perbedaan pendapat

mengenai pemberian garansi ihr terjadi pada setiap dari mereka

berdua. Menurut pendapat yang shahih, dia boleh menuntut

mereka berdua sekaligus; yaitu wakil dan pihak yang me'rrakilkan.

Menurut pendapat yang lemah: Boleh menuntut wakil, bukan
pihak yang me'urakilkan. Menurut safu pendapat yang lemah:

Boleh menunhrt pihak yang manrakilkan bukan wakil. Tetapi fokus

pembahasan di sini adalah seputar pihak yang harus menerima

200 ll ,U Uoi*u'SyoahAt Muhadzdzab



pengembalian obyek jual beli tersebut. Karena itu kesimpulannya

demikian, yaitu dapat menuntut wakil atau pihak yang

mewakilkan.

hnu Ar-Rif'ah telah menyebutkannya dalam kasus

pengambilan sumpah, mereka menyebutkan perbedaan pendapat

dalam masalah pengambilan sumpah dan dalam kasus wali yang

setatusnya merupakan orang yang dicekal untuk membelanjakan

harha tersebut, bila dia sendiri yang mengadakan akad jualbeli.

Adapun wakil, fidak ragu lagi ketentuannya mengikuti

masalah pengembalian karena pemsakan barang dalam masalah

ini, perkara ini sama seperti soal pemberian garansi yang telah

kami sampaikan.

Adapun dalam kasus wali yang menrpakan orang lnng
dicekal membelanjakan hartianya, ulama madzhab Asy-Syafi'i

sepakat mengembalikan barang itu kepadanya. Jika tdak
demikian, maka bagaimana melepaskan dari jawaban lrang
menyatakan sepakat mengembalikan barang ihr kepadanya ke
jawaban yang masih samar. Demikian juga hakim dan

penggantinya dalam kasus harta anak yatim.

Adapun ahli waris, pembeli boleh mengembalikan

kepadanya. Ulama madzhab kami sepakat memberlakukan

pengambilan sumpah beserta pengembalian tersebut.

Adapun pengembalian obyek jual beli karena cacat dalam

kasus ini, Ar-Rafi'i menyebutkan keterangan yang telah

dikemukakan. Asy-Syaikh Abu Hamid, Ibnu Ash-Shabbagh dan

penulis Al Bahr juga telah menyebutkan masalah ini. Dimana
pembeli boleh mengembalikan harta itu kepada wakil namun tidak
hams-
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Masalah tersebut termasuk sejumlah kasus yang telah
dicetuskan oleh Ibnu Suraij berdasarkan Al Jami' Ash-Shaghir
kuryu Muhammad bin Al Hasan. hukum asal dalam masalah
tersebut adalah, ketika barang itu kembali kepada wakil di luar
kehendaknya, maka dia boleh mengembalikannya kepada pihak
yang mauuakilkan.

Sedangkan ketika barang ifu kembali kepada wakil karena
kehendak dirinya, maka dia tidak boleh mengembalikannln kepada
pihak yang me\pakilkan.

Apabila barang itu dikembalikan kepada wakil karena cacat

-maka bila cacat itu adalah cacat llang sama dan tidak akan
muncul kembali- maka wakil boleh mengembalikannp kepada
pihak yang mannkilkan.

Apabila cacat ifu tidak mungkin terjadi sebelum penyerahan

barang ifu, lalu wakil menerimanSra, maka urakil tidak berhak
mengembalikannya kepada pihak yang meril/akilkan. Apabila cacat
itu ada kemungkinan demikian, dimana jika pernbeli mengajukan
saksi, maka pemyataan yang diterima adalah pemyataan wakil.

Apabila wakil telah bersumpah, maka hak pengembalian

barang itu gugur. Jika Udak, maka sumpah diberikan kepada
pembeli. Apabila pembeli telah bersumpah dan mengembalikan
barang kepada wakil, maka wakil tidak boleh mengembalikannya

kepada pihak yang mer,vakilkan. Sebagaimana jika dia
membenarkan adanya cacat tersebut.

Al Qadhi Ath-Thabari berkata: Apabila kita mengatakan:
Pengembalian uang pembelian barang itu diposisikan sebagai bukti

lnng dimiliki pembeli, maka wakil boleh mengembalikannSn
kepada pihak yang ma,,vakilkan.
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Ar-Ru5nni berkata: Menurutku, pemyataan Al Qadhi Ath-

Thabari ini perlu dikaji ulang, maksudnya adalah, karena masalah

itu sampai mendatangkan pendapat ketiga.

Cabang, Terkait mempersaksikan pembatalan jual beli

png wajib dilakukan itu, Ar-Rafi'i dan ulama madzhab Asy-Spfi'i
lainnya menyatakan secara mutlak. Al Ghazali berkata: Pembeli

hams mempersaksikannya di hadapan dua orang.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Pemyataan Al Ghazali itu sebagai

langkah kehati-hatian, karena sumpah satu orang saksi sudah

mencukupi- Ketenfuan !/ang benar seperti pendapat !/ang
disampaikan oleh hnu Ar-Rifah.

Cabang' Telah dikemukakan bahwa bila pihak lrang
bersengketa ihr seorang yrang tinggal jauh dari negeri tersebut,

rnaka pembeli boleh melaporkan perkara tersebut kepada badan

artitrasi (Pengadilan). Batasan jauhnya jarak dari negeri tersebut,

lnng telah disebutkan itu, tak ragu adalah jarak yang

membolehkan seseorang unfuk mengqashar shalat.

Apakah ukumn jarak jika seseorang melo,r,rati batas negeri

itu dianggap mencukupi? hnu fu-Rif'ah berkata: Hampir
dipastikan dalam masalah tersebut teriadi perbedaan pendapat

seperti dalam masalah memohon banfuan dan pertolongan,

penerimaan kesaksian dari anak, surat seorang hakim kepada

hakm Snng lain, dan undangan unh.rk menyampaikan kesaksian.

hnu Ar-Rifah berkata: Terkadang dikatakan' Kepergiannya

meleurati batas negeri tersebut, sekalipun jaraknya belum jauh,

sarna seperti berpergian yang sangat jauh, sebagaimana pendapat

L.
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yang telah disebutkan dalam sebagian contoh kasus terdahulu.
Karena memaksa pembeli agar keluar unfuk menempuh jarak
tersebut mengandung kesulitan, yang tidak sesuai dengan masalah
yang sedang kami bahas ini.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Ini adalah ketenfuan hukum
mengenai jarak tempuh yang jauh, dimana pemyataan Ar-Rafi'i
memberikan pemahaman tentang adanya kesepakatan ulama
madzhab Asy-Syafi'i mengenai ketentuan tersebut.

Menurutku (As-Subki): Kesepakatan ulama madzhab Asy-
Syafi'i mengenai jarak tempuh Snng jauh itu adalah kesimpulan
yang nampak (dari pemyataan Ar-Rafi'i). Apabila pemyataan Ar-
Rafi'i itu tidak memberi kepastian hukum kecuali memutlakkan
kata "jauh; lawan dari kata hadir," maka kesepakatan ulama
madzhab Asy-Syafi'i dalam keterangan yang dikernukakan, tentang
masalah bahwa ketika hakim. hadir di tempat terlihatnya cacat,
maka dia wajib segera mendatanginya. De4gan adanya
kesepakatan itu, sangat jauh sekali kemungkinannya hakim
tersebut merupakan orang yang hadir di negeri tersebut, sehingga
boleh mengabaikan hakim, dan memilih membawa perkara
tersebut langsung kepada penjual yang keberadaannya kurang dari
jarak tempuh mengqashar shalat atau jarak ternpuh meler,r,rati batas
negeri.

Jadi, seharusnya jarak yang jauh secara mutlak ifu bisa
dipertimbangkan kecuali domisili penjual di luar negeri tersebut,
atau lebih dekat daripada domisili hakim yang tinggal di negeri
tersebut. Jadi, dalam masalah ini perlu ditinjau kembali.

Cabang, Telah dikernukakan dari pemyataan Ar-Rafi'i,
bahwa pembeli diberikan kanrenangan memilih antara penjual dan

J
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hakim (untuk membatalkan jual beli tersebut). Pemyataan ini

dengan narasinya yang muflak, memberi kepastian bahwa pembeli

mendapati salah seorang dari mereka berdua, dimana dia

berpaling darinya memilih ke yang lain. Apalagi ditambah

perkataan Ar-Rafi'ir "Bahwa apabila pembeli mengabaikan penjual

dan memilih melaporkan perkara itu kepada hakim," adalah

keterangan tambahan yang menguatkan. Karena perkataan

tersebut menegaskan makna ini, yaitu bahwa pembeli mendapati

salah seorang dari mereka berdua, dimana dia berpaling darinya

dan memilih yang lainnya.

Akan tetapi makna ini ditolak oleh penjelasan yang konkrit

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, di saat hakim berada di tempat

terlihatnp cacat tersebut, dimana tidak boleh menunda

pembatalan jual beli karena dirinya hendak mendatangi penjual

dan sebaliknya.

Tenfunya keterangan ini dapat diletakkan pada contoh

kasus selain contoh kasus ini, dimana pembeli boleh pergi

menemui yang lain, selama dia tidak pemah berjumpa dengan

yang lain itu sebelumnya, kemudian bila sudah pemah berjumpa

dengannya, status hakim dan penjual menjadi sama dalam segi

dekat dan jauhnya, sehingga timbullah pilihan sesuai yang

dikehendakinya.

Terkadang salah seorang dari mereka berdua domisilinya

lebih dekat tanpa melintasi yang lainnya, misalnya mereka berdua

berada di dua arah yang berbeda, maka apakah kita tetap

menetapkan harus membawa perkara itu ke yang lebih dekat di
antara mereka berdua, atau hukum mernilih itu masih tetap

diberlakukan? Pemyataan ulama madzhab kami lang bersifat

muflak menegaskan yang kedua. Inilah cabang masalah, 5rang telah
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aku janjikan unfuk menjelaskannya. Dimana juga karena suafu hal
yang terkandung dalam cabang masalah ini, yang telah aku
sampaikan dalam keterangan yang telah dikemukakan, Bahwa
apabila pembeli di tengah perjalanannya bertemu dengan salah
seorang dari mereka berdua, maka pertemuan tersebut tidak
mengurangi pilihannya unfuk tetap dapat mendatangi yang
lainnya.

Cabang, Muhammad bin Sirin telah meriwayatkan, dia
berkata: "Abdurrahman bin Auf pemah membeli budak
perempuan, lalu disampaikan kepadanya: Bahwa dia mempunyai
suami. L-alu dia mengirim utusan kepada suaminya, dia berkata
kepada suaminya: Ceraikanlah ia.

Kemudian sang suami menolak menceraikannya, lantas dia
memberinya dua rafus. [-alu dia tetap menolak, dimana kemudian
dia memberinya lima rafus. Namun dia tetap menolak
(menceraikannya). Akhimya Abdurrahman mengirim ufusan
kepada pemilik budak perempuan tersebut, bahwa suami budak
perempuan menolak menceraikannya, maka terimalah kembali
budak perempuan kalian semua. "

Sebagian ulama ada yang berpedoman dengan atsar lni,
bahkan ada yang menyatakan, bahwa tidak ada seorangpun dari
kalangan sahabat yang menentang keputusan Abdurrahman bin
Auf itu.

Namun atsar tersebut memuat kemungkinan bahwa
Abdurrahrnan bin Auf udak mengetahui khiSnr tersebut sifahya
dilakukan dengan segera, atau hak mengembalikan itu tidak batal
dengan penundaan semacam ini. Di dalam atsar tersebut, tidak
disebutkan bahwa Abdurrahman mengembalikan dengan cara
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paksa. Jadi, ada kemungkinan pemiliknya itu rela dengan

pengembalian budak perempuan itu.

Apabila hak mengembalikan budak perempuan itu gugur

akibat penundaan tersebut, maka tentunya yang terjadi adalah

batalnya jual beli. Dimana masing-masing dari kedua ketentuan

hukum tersebut kontradiktif dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Cabangr Letak kalajiban segera mengembalikan obyek
jual beli, yang telah dikemukakan itu dalam pembelian beragam

jenis barang secara tunai.

Adapun barang lang dijelaskan spesifikasinya (Vang

penyerahannya dilakukan kemudian), yang telah diserahkan,

apabila ditemukan dalam kondisi cacat, maka bila kita

mengatakan: Bahwa pernbeli bisa memilikinya berdasarkan

kesepakatan suka sama suka, maka tak ragu lagr bahwa

pengembalian itu sifaturya tidak dilakukan dengan segera.

Sementara bila kita mengatakan: Pembeli bisa memilikinln

dengan cara menguasainya, maka dapat dikatakan pengembalian

itu sifatrya dilakukan dengan segera.

Sedangkan beberapa pendapat yang lain dari ulama

madzhab Asy-Syafi'i, menolak pengembalian yang sifatrSp

dilakukan dengan segem, karena barang yang dijelaskan

spesifikasinya itu bukanlah obyek akad jual beli. Al lrnam

Haramain telah menyampaikan pendapat tersebut, dimana Ar-
Rafi'i telah mengutip darinya dalam bab Al Kitabah. Wallahu a'lam.

Aslr-Syirazi *u berkata: Apabila obyek jual beli ihr
berupa hewan, lalu pembeli menggiriryFya karena
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hendak mengembalikannya, lalu di tengah perjalanan
dia menungganginya, memberinya makan atau minum,
maka haknya mengembalikan obyek jual beli tersebut
belum hilang. Karena dia tidak menyukai cacat tersebut.

Dmana perbuatan yang dia lakukan tak lebih dari
sekedar menunggangl, memberi pakan dan minum. Hal
tersebut adalah hak pembeli, sampai dia
mengembalikannya. Jadi, perbuatannya menunggangi,
memberi pakan dan minum itu tidak menghalangi
pengembalian obyek jual beli tersebut-

Penjelasan:

Pemanfaatan obyek jual beli sebelum mengetahui cacat

tersebut, bila pemanfaatan itu memastikan adanya unsur

penundaan atau penyerahan selama masa tertenfu, yang andaikata

pembeli diam saja selama uraktu tersebut, maka penundaan itu

membatalkan khi5arnya, maka tak tagu lagi mengenai hilangnya

hak pengembalian obyek jual beli tersebut, sesuai dengan 
i

keterangan yang telah dikemukakan mengenai persSaratan hams 
i

segera mengembalikannya. 
I

Jadi, untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa semua 
I

masalah pengembalian obyek jual beli, yang telah disebutkan oleh 
I

As5rSyirazi dalam kasus pengembalian obyek jual beli karena cacat 
I

ini, maksudnya adalah pengembalian ifu harus segera dilakukan I

selama masa pencarian pihak yang bersengketa dan hakim I
Jika demikian, maka aku bisa katakan: Keterangan yang I

telah disebutkan oleh AsySyirazi *s dalam soal menunggangi I
he,uuan, memberi pakan dan munum ini, Asy-Syaikh Abu Hamid 

I
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dan Al Mahamili dalam At-Tajndtelah mengutip bahwa Ibnu Suraij

merangkumnya dalam sejumlah masalah mengenai pengembalian

obyek jual beli karena cacat berdasarkan Al Jami' Ash-Shaghir

karya Muhammad bin Al Hasan. Dia menyebutkannya demikian,

sebagaimana Asy-Syirazi p menyebutkannya baik dalam segi

hukum maupun argumen yang disampaikanngra.

hnu Suraij berkata: Sesuatu yang menghalangi

pengembalian obyek jual beli adalah salah satu dari dua perkara:

Munculnya kekurangan yang terdapat pada obyek jual beli, atau

mengabaikan pengembalian obyek jual beli, sekalipun dia bisa

melakukannSn.

Aku tidak melihat masalah ini dimuat dalam Ta'liq Abi Ath-
ThaStyib, hal itu termasuk perkam yang mengunggulkan bahwa

keterangan Al Muhadzdzab itu bersumber dari Ta'liq Abu Hamid.

Di antam ulama lrang sependapat dengan Asy-Syirazi

mengenai hukum ini adalah Ibnu Ash-Shabbagh dalam AsyS5nmil,

Al Jurjani dalam Aqr-Syafi, dan Ar-Ruyani telah memilihnya dalam

Al Hib;ah.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Para ulama madzhab kami

berkata: Demikian juga bila pembeli memerah susunln di tengah

perjalanann5n, karena susu tersebut hak miliknya. Jadi, apabila

pembeli mengambil haknp secara penuh saat hendak

mengembalikan obyek jual beli, maka pengambilan hak tersebut

hukumngn boleh, seperti mengambil sejumlah manfaat he',r,ran

tersebut.

Ini adalah ketemngan yang se@ra tegas menyatakan

bolehnya mengambil sejumlah manfaat obyek jual beli secara

penuh pada saat hendak mengembalikan obyek jual beli tersebut,

dengan mengutip jawaban dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.
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Di antara ulama yang sependapat mengenai pengutipan
jawaban dari ulama madzhab Asy-Syafi'i ihr adalah Ar-Ruyani

dalam Al Bahr. Dia mengutip dari orang tuanya, bahwa dia

berkata: Apabila berpedoman dengan qips masalah ini; jika budak

perempuan ifu sudah tidak perawan, lalu pembeli

menyetubuhinya, dimana dia adalah orang yang menghamilinya,

maka sudah sehamsnya hak pengembalian obyek jual beli itu
tidaklah hilang.

Maksudnya adalah, bahwa dia adalah orcmg yang

menghamili budak tersebut, lrang mana dengan stafus ihr, tidak

terjadi unsur difundanya pengembalian. Jika persetubuhan ihr

diasumsikan terjadi pada waktu di mana pernbeli tidak mungkin

mengadakan perjalanan (mencari penjual) seperti malam hari

misalnya, maka secara zhahir pembeli terpaksa menjalaninp, dan
persetubuhan itu terjadi pada waktu tersebut.

Karena ifu, Ar-Raf i secara muthk menceritakan jauraban

tentang masalah tersebut dari Ar-Rqani, bahwa boleh

menyefubuhi budak perempuan png sudah tidak perawan. Al
Jurjani, di samping sependapat dengan AsySyirazi, secara tegas

menyatakan bahwa menyefubuhi budak perempuan tersebut

hukumnya tidak boleh, dimana tidak boleh pula memakaikan

pakaian padanya. Ini adalah pendapat rsang shahih dari ulama

madzhab Asy-Syafi'i. Karena hal itu membuktikan kesukaan

(pembel0.

Pemyataan penulis Asy-Syamil, secara implisit menyatakan

bahwa perkara yang dapat menghilangkan hak pengembalian itu

adalah pengabaian perkara yang lain, yaifu dengan melakukan

sesuafu gnng membuktikan kesukaan dirinya terhadap obyek jual

beli.
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Pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi, hnu
Ash-Shabbagh dan Ar-Ruyani, serta tuntutan hukum yang

dikehendaki oleh pemyataan mereka, yaifu bolehnyra mengambil

segala jenis manfaat obyek jual beli (hewan), Ar-Rafi'i s@ara

khusus mengutip pemyataan tersebut dari Ar-Ruyani.

Padahaldia dan banyak ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya,

yang telah aku pahami pemyataannya, berpendapat sebaliknya.

Berikut ini aku akan sampaikan pendapat yang telah mereka

sebutkan.

I Menumtku (As-Subki): Pendapat yang telah disampaikan

j obh hnu Al Qash dalam At-Talkhish dan Al Mftah, Al Mawardi,

I Al Faurani, Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, Al Imam Haramain, Al
I

I Ghazali, Al Baghawi, Abu Al Hasan bin Khairan dalam Al l-athif,

I At Khawarizmi dalam Al l{afr, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, bahwa

I disyaratkan dalam soal pengembalian karena cacat itu hams

I dilakukan segeftr, maksudnya, udak mempekerjakan obyek jual beli

I setelah pernbeli mengetahui cacat obyek jual beli tersebut.
I

I Jadi, bila pernbeli mempekerjakannya, dimana obyek jual

I beli itu berupa budak, dimana dia memintanya agar mela5nni

dirinya, atau berupa mmah, yang lalu dia menempatinya, maka

haknya berupa pengembalian obyek jual beli sekaligus menunfut

r ganti rugi kurangnya harga tersebut telah hilang. Karena tindakan

I -*pergunakan obyek jual beli tersebut kontradiktif dengan

I p"r,gembalian obyeknya.
I

I Merel<a berbeda pendapat mengenai masalah bila tindakan

I **pergunakan obyek jual beli itu adalah pekerjaan yang relatif

J ri.rgan, dimana adat serupa berlaku pada budak selain miliknya.

I Contohnva seperti ucapan pembeli: Ambilkan aku minum,

I ambilkan aku pakaian, atau kr4ncilah pinhr ifu, maka dalam

I

I

I

I el Majrru'sloahAlMuladzdzab ll ,r,
l
I

L



pekerjaan semacam ini dan pekerjaan lain yang serupa, ada safu

pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana Al Mawardi dan

Ar-Ruyani dalam Al Bahrsepakat bahwa tindakan memperlakukan

obyek jual beli semacam itu tidak memiliki akibat hukum apapun.

Ar-Rafi'i juga telah mengutipn5ra dari selain Al Mawardi.

Sementara pendapat yang telah disampaikan oleh Al Qadhi

Husain, Al Imam Haramain dan Ar-Rafi'ir Bahwa pendapat yang

masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i adalah, tidak ada perbedaan

mengenai mempekerjakan obyek jual beli tersebut. An-Nawawi

mengikuti jejaknya dalam Ar-Raudhah, dimana dia berkatat

Pendapat tersebut adalah pendapat yang paling shahih, serta

pendapat yang lebih diunggulkan dari madzhab Ary-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Al Qaffal dalam Stnnh At-Talkhish,

bahwa jika seorang budak laki-laki datang kepada pernbeli

membawa sekendi air, lalu dia mengambil kendi itu dari budak

tersebut, maka tindakan membawa kendi itu fidak menghilangkan

haknya mengembalikan obyek iual beli tersebut, karena

meletakkan kendi ifu di tangannya, sama seperti meletakkan kendi

di atas tanah. lalu bila dia telah minum, dan menyerahkan kendi

itu kembali kepada budak tersebut, maka tindakan tersebut disebut

mempekedakan budak tersebut.

Adapun jika obyek jual beli itu berupa hau,ran, lalu dia

menungganginya, maka bila dia menungganginya bukan karena

hendak mengembalikannya, maka hak pengembalian obyek jual

beli tersebut telah hilang. Apabila dia menungganginya karena

hendak mengembalikan atau memberi minum, -maka jika halan
itu enggan berjalan yang sulit dituntun dan dikendalikan- maka dia

seorang 5nng dimaafkan dalam menungganginln.
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Apabila hevuan itu tidak mogok berjalan, tetapi dia

menungganginya di tengah perjalanan, yaifu masalah yang dimuat

dalam kitab .4/ Muhadzdzab ini, maka dalam masalah ini ada dua

pendapat yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i

(Wajhaanl).

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih adalah

seperti pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i dan An-

Nawawi, yaitu; hak pengembalian obyek jual beli itu batal. Karena

menunggangi obyek jual beli tersebut adalah bentuk pemanfaatan

dimana adat serupa tidak terlaku di luar kepemilikannya kecuali

seizin pemiliknya.

Pendapat kedua' Yaitu pendapat yang dinyatakan dalam

kitab N Muhadzdzab ini. Al Mawardi menyandarkannya kepada

hnu Suraij. hnu Abi Ashrun telah mengunggulkannya. Dimana

Ar-Ruyani telah memilihnya dalam Al Hilyah: Haknya untuk

mengembalikan obyek jual beli itu tidak gugur.

Al Mawardi dan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang lain

mengambil kesimpulan hukum tersebut berdasarkan argunen

bahwa penunggangan he',ruan tersebut adalah sikap pembeli yang

ingin segera mengembalikan, dimana hal itu lebih maslahat bagi

herpan tersebut daripada ditunfun.

Al Mawardi berkata: Akan tetapi jika obyek jual beli itu
berupa pakaian, lalu pembeli memakainya karena dia hendak

mengembalikannya, maka dia tidak boleh memakainya. Karena

pemakaian pakaian ini adalah hal yang menghalangi pengembalian

obyek jual beli tersebut. Sebab adat semacam itu tidak berlaku.

Alasan lainnya bahwa tidak ada maslahat bagi pakaian tersebut

dengan memakainSra.
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Ar-Rafi'i meletakkan masalah ini sebagai bukti yang

menguatkan pendapat yang paling shahih menurutnya, dalam

masalah menunggangi obyek jual beli berupa hewan tersebut.

Tetapi pendapat yang telah disebutkan oleh Al Mawardi,
yaitu mempertimbangkan adat dan maslahat adalah hal yang

berbeda. Jika pembeli itu orang yang memakai pakaian tersebut,

tiba-tiba dia melihat cacat pakaian tersebut di tengah perjalanan,

lalu dia bergegas mencari penjual karena hendak

mengembalikannya tanpa melepas pakaian tersebut, maka dia

orang yang bisa dimaafkan, karena melepas pakaian di tengah

perjalanan adalah sesuafu png tidak umurn menumt adat, AI
Mawardi telah menyampaikan masalah tersebut, dimana Ar-Rafi'i

telah mengutip darinya.

Jika pembeli menunggangi hannn tersebut karena hendak

diambil manfaatnya, tiba-tiba dia melihat cacat pada her,uan

tersebut, maka dia Udak boleh menemskan dalam

menungganginya. Sekalipun pembeli pergr membawanln karena

hendak mengembalikannSra, ini bila berpedoman pada pendapat

yang paling shahih, menurut Ar-Rafi'i.

Jika pembeli meletakkan hiasan atau pelana di atas her,van

tersebut, kemudian dia melihat cacat tersebut, lalu dia

membiarkannya di atas her,raan tersebut, maka haknya

(mengembalikan heuran yang cacat ifu) telah hilang. Karena

tindakannya membiarkan pelana atau tali pengikat heruan ifu

adalah bentuk pemanfaatan. Ar-Rafi'i telah menyampaikan

masalah tersebut karena mengikuti penulis AaTlzlkhish.

Jika penggunaan dan pemanfaatan ifu tidak ada, maka

tenfunya pembeli perlu membawa atau meletakkannya,

maksudnya dengan membiarkannya itu, unsur kesukaran
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membawa dan memikul itu terselesaikan bagi dirinya, sehingga hal

ifu bisa mencegah pengembalian herr,ran tersebut.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Lebih tepatnya, ketenfuan ini
berlaku bila akibat melepasnya tidak menimbulkan dampak yang

merugikan hewan tersebut. Jadi, apabila menimbulkan dampak
yang merugikan heru.ran atau dikhawatirkan hal ifu terjadi, seperti

kasus bila hewan berkeringat, dimana melepasnya dapat

mengakibatkan hewan tersebut jatuh menggelinding, sehingga

melepasnya dalam kondisi ini tidak dikategorikan tindakan

ceroboh, sebab melepasnya dapat mengakibatkan hewan tersebut

cacat, sehingga hal ihr dapat mencegah mengembalikan hewan

tersebut.

Menurutku (As-Subki): Ketenfuan yang benar adalah seperti

yang disampaikan hnu Ar-Rif'ah tersebut, bahkan dalam kondisi

sernacam ini, keringat itu dibiarkan mengering sendiri, sama

seperti teracak hewan di biarkan hingga keringat ifu mengering

dan melepasnya termasuk dari kemaslahatan herr.ran tersebut.

Ar-Rafi'i berkata: Membiarkan sabuk kulit pada pipi ha,r,ran

dan tali pengekang yang dipasang pada mulut he'u,ran bisa

dimaafkan, karena kedua barang itu relatif ringan, dimana

mengaitkannya di atas herruan tidak dikategorikan mengambil

manfaat. Alasan lainnya, bahwa duduk di atas her;,ran ifu sulit

dilakukan tanpa kedua barang tersebut.

Maksud yang terkandung dalam pemyataan ini memberi

kepastian hukum bolehnya mengaitkan kedua barang tersebut

sejak mulai proses masa pencarian pihak yang bersengketa

dengannya. Dimana hukum yang benar adalah demikian.

Jika pembeli memakaikan teracak pada hewan tersebut di

tengah perjalanan, Abu Hamid berkata: Apabila herruan ifu terbiasa
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berjalan tanpa teracak, maka haknya telah hilang. Jika tidak
demikian, maka haknya tidak hilang.

Jika pembeli memakaikan teracak pada hewan tersebut,
kemudian dia melihat cacat, lalu dia melepasnya, maka khiyar-nya
batal. Penulis At-Talkhish telah menyampaikan jawaban hasil
takhrij tersebut. Al Baghawi telah menyampaikan argumen
mengenai hukum tersebut, karena melepas teracak tersebut
mengakibatkan herr.ran menjadi cacat karena lubang yang masih
tersisa.

Al Baghawi berkata: Jadi, bila lubang itu ditemukan ketika
masih di tangan penjual, lalu pembeli memakaikan teracak pada

heruuan tersebut, maka melepas teracak ifu tidak membatalkan
hakn5ra pengembalian hewan tersebut.

Jadi, berdasarkan pem5ataan Al Baghawi ini bisa

disimpulkan bahwa tali pengekang png dipasang pada mulut
hanran, sabuk kulit pada pipi hewan dan tali pengekang yang

dipasang pada hidung herruan, boleh dibiarkan dan dilepas.

Sedangkan teracak, tidak boleh melepasnya kecuali dalam
contoh kasus yang telah dikecualikan oleh Al Baghawi, karena

seperti tali pengkang yang dipasang pada mulut hanran, boleh
dibiarkan dan dilepas. Pelana ha;.ran tidak boleh dibiarkan di atas

her,r,ran. Inilah pendapat 5ang telah disebutkan oleh para ulama
tersebut.&.

Penulis At-Tatimmah telah mengutip dari Abu Hanifah,
boleh meminta dilayani dan mengembalikan kepada penjual. Al
Qadhi Husain dan ulama yang lainnya telah mengutip bahun Asy-
Syafi'i *S telah me-nash bahwa jika obyek jual beli itu berupa

heu,an, lalu dia menungganginya, maka hak membatalkan jual beli

tersebut telah hilang.
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Abu Al Abbas mengatakan: Yang dikehendaki hilangnya

hak pembatalan jual beli tersebut oleh Asy-Syafi'i iftr adalah bila

pembeli menungganginya karena mempekerjakannya. Sedangkan

bila dia menungganginya karena hendak memberinya minum dan

mengembalikannya kepada semua pemilik, atau her;.ran tersebut

enggan berjalan, tidak mau berjalan sendiri, maka haknya untuk

mernbatalkan jual beli tersebut tidaklah hilang.

Apabila hanuan tersebut adalah heu,ran yang sangat jinak,

dimana membawanya berjalan tidak perlu unfuk dinaiki, maka

haknya untuk membatalkan jual beli itu telah hilang, sebagaimana

jika dia secara sengaja mengambil manfaat dengan menaikinya.

Jawaban yang dikuti dari AsySyafi'i dengan pemSataannSn

yang rnasih mutlak, dan dari hnu Suraij dengan jawaban yang

terperinci, keduanya bertentangan dengan ketenfuan hukum png
telah disebutkan oleh AsySyirazi &, yaitu bolehnya menaiki

her,van tersebut, dimana keduanya juga bertentangan dengan
jawaban yang telah dikutip oleh Al Mawardi dari Ibnu Suraij seperti

yang dimuat dalam keterangan yang dikemukakan.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Mungkin dari hnu Suraij

diriwayatkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, atau

pendapat ini merupakan hasil dari interpretasi terhadap nash Asy-

SSafi'i, sehingga pendapat ini menjadi madzhab Asy-Syafi'i &
menurut Ibnu Suraij

Jika demikian, pendapat yang mengatakan tidak hilangnya

hak pengembalian akibat menaiki he'uuan itu adalah pendapat hasil

takhrij, seperti 5rang dimuat dalam keterangan yang disebutkan

oleh Asy-Syirazi. Secara meyakinkan, hal ifu bertentangan dengan

pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama, dimana juga
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bertentangan dengan pendapat yang mereka sandarkan kepada

rasi Asy-Syafi'i.

Andaikata tidak ada nash yang mereka riwayatkan ini,
tentunya aku lebih mengunggulkan pendapat yang telah
disebutkan oleh Asy-Sytrad, karena sependapat dengan hnu Ash-
Shabbagh dan Al Jurjani, apalagi hnu Ash-shabbagh telah
mengutipnya dari ulama ma&hab kami, dimana mereka membuat
kesimpulan hukum tersebut berdasarkan argutnen, bahwa heuuan

jika beranak dalam kondisi semacam ini, maka anak her,van ifu
menjadi milik pembeli, sebab kepemilikan pernbeli masih ada.

Kemungkinan riwalnt pendapat kelompok ulama Irak sama

seperti pendapat 5ang telah disampaikan oleh Aqrsyimzi, karena
' mereka png berpendapat sebaliknp ifu rnayoritas dari kelompok

ularna l(hurasan, diantaranln adalah Al Qadhi Husain dan Al
Faumni. Menurut sepengetahuanku tidak ada seomngpun dari
kalangan ulama selain mereka lang sepakat dengan mereka
kecuali, penulis At-Tall<hish dalam At-Talkhish dan dalam Al
Mfbh, dimana lbnu Khairan sependapat dengan pendapat Snng
terakhir. Han5ra saja Abu Al Khair bin Jama'ah Al Maqdisi

komentator kitab Al Mftah telah menyebutkan dalam s5pnlrnya
bahwa menunggangi heuran itu tidak menghilangkan haknSa untuk
mengembalikan heruuan tersebut, seperti pendapat lrang telah
disebutkan oleh Asy-S yffazl

Secara garis besar, perkara yang dijadikan pegangan dalam

hilang dan tidaknya hak pengembalian itu, sebagaimana telah
disampaikan oleh Al Imam Haramain dan Al Ghazali, bahura itu
adalah adat yang berlaku umum.

Jadi, sehanrsnya sahr dari sekian banyak penggunaan

obyek jual beli itu tidak bisa dijadikan landasan hukum
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hak khi5nr kecuali, apabila penggunaan obyek jual beli itu jelas-

jelas menunjukkan kesukaan sang pembeli terhadap obyek jual beli

tersebut, contohnya seperti menyetubuhi budak perempuan,

memakaikan pakaiannya, meneruskan jual beli dan perkara senrpa

lainnya.

Adapun penggunaan obyek jual beli yang tidak secara tegas

menunjukkan kesukaan terhadap obyek jual beli atau kesukaannya

terhadap obyek jual beli ihr masih meragukan, maka seharusnya

hukum asal khiyar masih bisa tetap diberlakukan beserta

penggunaan obyek jual beli sanacam itu. Dimana tentunya kita

tidak bisa memutuskan mengenai kesukaan pembeli terhadap

obyek jual beli itu tanpa didukung bukti Snng menegaskannya.

Jadi, khiyar pengembalian obyek jual beli ihr dipastikan

masih tetap berlaku, dimana pengembalian dengan segera ifu tetap

terealisasikan. Sedangkan beragam penggunaan obyek jual beli

yang menyertainya ifu tidak secara tegas menunjukkan rasa suka

pembeli terhadap obyek jual beli. Karena kepastian hukum

masalah tersebut harus demikian.

Jadi, kepufusan hukum mengenai rasa suka pembeli

terhadap obyek jual beli, jika demikian adalah keputusan hukum

tanpa disertai bukti yang menguatkannya. Seluruh keterangan ini

terjadi jika kita mengatakan pengucapan pembatalan jual beli tidak

wajib pada saat melihat cacat tersebut.

Adapun jika kita menetapkannya hams dilakukan, maka

rnasalah tersebut tidak mudah dipecahkan, karena jika pembeli

mengucapkan pembatalan jual beli ini, maka dia tidak boleh

menggunakan obyek jual beli setelah dia mengeluarkan pemyataan

pernbatalan tersebut, sebab obyek jual beli itu telah keluar dari

kepemilikannya. Bila dia tidak mengucapkan pembatalan jual beli
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itu, maka hak pengembalian obyek jual beli itu hilang akibat
menunda pengembalian obyeknya.

Ketika Al Qadhi Husain berpendapat wajibnya segera

mengucapkan pemyataan pembatalan jual beli itu, tidaklah ada

masalah, karena dia termasuk ulama yang mengatakan bahwa

menggunakan obyek jual beli dan meminta dilayani bisa

menghilangkan hak pengembalian obyek jual beli. Perkara yang

menghilangkan hak pengembalian ifu menurut Al Qadhi Husain

sejatinya adalah menunda pengembalian obyek jual beli, bukan

hanya sekedar menggunakan obyek jual beli. Namun pendapat Al

Qadhi Husain itu harus diberi catatan.

Karena Al Qadhi Husain tokoh utama kelompok ulama

I(humsan, dia mengatakan semacam itu berdasarkan pendapat

pribadinya sendiri, sedangkan pendapat yang shahih adalah

sebaliknya. Mengucapkan pernbatalan jual beli itu tidak wajib dan
kepemilikan pembeli masih tetap ada selama masa pengembalian

obyek jual beli itu. Jadi, tidak ada alasan lnng menghalanginyra

untuk melakukan tindakan yang tidak secara tegas menunjukkan

rasa sukanya terhadap obyek jual beli. Ini semuan5ra berhubungan

dengan masalah menunggangi hewan dan sejenisnya.

Mereka yang berpendapat bahwa menunggangi halan ifu
membatalkan hak pengembalian obyek jual beli berkata: Jika

pembeli adalah orang yang menunggangl hau.ran, lalu dia melihat

cacat yang terdapat pada heqran tersebut, maka dia harus segera

hrmn. Jika dia tetap menungganginya, maka hak pengembalian

obyek jual beli itu hilang, karena terus beryda di atas her,van ihr

sama saja dengan menunggangi halan tersebut.

Adapun soal rnemberi pakan dan minum, tidak ada

masalah (udak membatalkan hak mengembalikan obyek jual beli),
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demikian mereka sepakat dengan pendapat ini- Aku tidak

menduga terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum ini. Karena

memberi pakan dan minum ifu adalah kemaslahatan yang mumi

demi hewan itu sendiri, akan tetapi argumen yang disampaikan

oleh Asy-syirazi bahwa memberi pakan dan minum itu adalah hak

pembeli sehingga dia mengembalikannya, hal ini memberi

kepastian hukum terjadinya perbedaan antara memberi pakan dan

minum ifu dengan menunggangi ha;.ran.

Adapun masalah memerah susu hewan tersebut, juga

demikian (sama seperti memberi pakan dan minum), mereka

sepakat dengan masalah tersebut, dimana sebagian penulis

menyandarkannya kepada sebagian ulama ma&hab kami dan

sehanrsnln ketentuan hukumryn diperinci-

Apabila meninggalkan pemerahan susu itu menimbulkan

dampak yang merugikan heru.ran tersebut karena berlimpahnya

susu tersebut dalam kantong susunlp, maka dalam masalah ini

tidak te4adi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sama seperti

memberi pakan dan minum. Apabila tidak demikian, maka

memerah susu ihr sama seperti menunggangi herruan tersebut,

karena mengambil manfaat hetr.ran tersebut-

Apabila berpedoman pada pendapat yang telah disebutkan

oleh Asy-Syirazi dan ulama yang sependapat dengannya, memerah

susu itu hukumnya boleh. Sedangkan bila berpedoman pada

pendapat yang telah diunggulkan oleh Ar-Rafi'i dan jumhur ulama,

memerah susu itu hukumnya tidak boleh.

Ar-Ruyani dalam Al hhr telah menisbatkan bolehnya

memerah susu itu kepada ulama madzhab kami, dimana dia

membuat batasan; dengan syarat her,r,ran itu dalam kondisi berialan.

Jadi, jika dia memberhentikan hev,ran tersebut karena hendak
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memerah susunya, maka hak mengembalikan obyek jual beli itu
hilang.

Cabang' Apabila di dalam pengembalian obyek jual beli itu
terdapat biaya, maka biaya pengembalian itu ditanggung pembeli,

penulis At-Tatimmah dan ulama yang lain telah menyampaikan

masalah tersebut. Dia beralasan: Karena jual beli itu hal yang

dijamin keutuhannya di bawah penguasaannya, harta kekayaan

bila dijamin keutuhan barangnya, maka harus dijamin pula

pengembaliannya.

Menurutku (As-Subki): Kouuajiban menanggung biaya

pengembalian ini jelas terlihat bila pembeli tidak mengucapkan

pemyataan pembatalan jual beli tersebut. Sedangkan bila dia

mengucapkannya di manapun kami menganjurkannya, adakalanya

ketika dia dapat menemui para saksi, ini menurut pendapat yang

shahih dan adakalanya dia sendiri yang membatalkannya menumt
pendapat Al Qadhi Husain, dimana akibat pembatalan jual beli ihr,

obyek jual beli telah keluar dari kepemilikannya.

Ar-Rafi'i secara tegas mengatakan bahwa biaya

pengembalian obyek jual beli setelah pembatalan jual beli tersebut,

itu ditanggung pembeli. Dia dan Al Mutawalli secara tegas

mengemukakan alasannya, bahwa jika obyek jual beli ifu rusak di

bawah kepemilikannya, maka dia harus bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut.

Menurut pendapat yang lemah: Seharusnya hukumnya

disamakan dengan hukum berbagai amanah (keperca5raan) yang

ditetapkan berdasarkan syara'dan barang yang diser,r,rakan setelah

habisnya masa sewa. Jadi, pembeli wajib mengembalikannya,

tetapi barang tersebut bukanlah obyek yang harus ditanggung
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pembeli. hukum biaya pada masa pengembalian obyek jual beli

tersebut sama dengan hukum biaya dalam barang yang disewakan

setelah habisnya masa se\r/a.

Jawaban terhadap pendapat di atas adalah, bahwa hukum

asal penguasaan obyek jual beli ini adalah atas dasar tanggung

jawab bukan amanah, sehingga hukumnya ditetapkan sama seperti

pinjaman yang dibatasi waktu bila telah habis masa

peminjamannya, berbeda dengan barang yang disewakan, karena

barang yang disalakan itu sifatnya amanah (kepercayaan).

Al Qadhi Husain telah menyebutkan sejumlah masalah ini

dalam Fatawamiliknya.

Di antaranya: Apabila jual beli itu batal karena cacat, atau

karena kh$prsyarat, atau pailit, maka biaya pengembalian obyek

jual beli ditanggung pembeli. Biaya pengembalian barang gadai

ditanggung pemberi gadai (Rahiit.Seomng yang berposisi sebagai

kurator, bila dia jelas-jelas berkhianat atau dipecat, sedangkan

harta ifu di bawah penguasaannya, maka biaya pengembalian

harta itu ditanggung kurator tersebut.

Apabila dia berkeinginan mengembalikan harta itu setelah

anak mencapai usia baligh, maka biaya pengembalian harta di

tanggung si anak tersebut. Pengembalian barang yang diterima

penerima wasiat yang hendak dikembalikan kepada pemberi

wasiat, biayanya ditanggung pemberi wasiat-

Biaya pengembalian barang yang diserpakan setelah

habisnya masa sanra ditanggung pemilik barang, ini sesuai dengan

perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah ini-

Biaya pengembalian maskawin kepada suami bila dia

menceraikan istrinya sebelum sempat menyetubuhinya, atau
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istrinya keluar dari Islam (murtad), atau dia membatalkan
perkawinan, biaya tersebut ditanggung suami, karena maskawin ifu

adalah amanah yang berada di bawah penguasaan istri tersebut.

Demikian Al Qadhi Husain menyampaikan pendapat tersebut. Ini

merupakan riwayat pendapat ulama Marwazi. Sedangkan riwayat
pendapat kelompok ulama lrak, yaitu pendapat yang paling shahih

ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa biaya pengembalian maskawin

itu menjadi tanggung jawab ishi.

Di antaranya lagi adalah masalah; dimana Al Qadhi Husain

mengawali penyampaian sejumlah masalah dengan masalah

berikut ini. Yaitu bila budak yang telah melakukan jinayah telah
diserahkan, dimana budak tersebut perlu dijual untuk menufupi

kekurangan harga akibat jinayal>nya tersebut, maka biaya

penjualannya, mulai dari upah pihak yang menawarkannln dan

lain sebagainya ditanggung oleh orang yang menerima budak

tersebut, dimana kadar kekurangan harga al<bat jinaSnh itu diambil

dari uang hasil penjualan budak png telah melakukan jinayah

terhadap korbannya (Majni'Alaih).

Menurutku (As-Subki): Jika jinayah itu menghabiskan uang

hasil penjualan budak tersebut, Al Qadhi Husain tidak pemah

menjelaskannya. Aku telah melihat dalam SSnnh Al Muhadzdab

karya Abu Ishaq Al lraqi, dalam masalah; bila pembeli

memecahkan suahr barang, dimana cacatnya tidak dapat diketahui

kecuali dengan cara memecahkannya, dia berkata: Jika pembeli

memerlukan biaya dalam mengembalikannya.

Maka apabila kita mengatakan: Pembeli tidak berhak

mengembalikan dan dia boleh menuntut pengurangan harga

tersebut, maka biaya pengembaliannya ditanggung pembeli,

karena bamng itu adalah miliknln: Apabila kita mengatakan:
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Pembeli berhak mengembalikannya, maka biaya pengembaliannya

itu ditanggung penjual, karena barang itu telah kembali menjadi

miliknya.

Pemyataan Abu Ishaq Al lraqi ini adalah pemyataan yang

sangat mengherankan, aku Udak mengetahui dari manakah

sumbemya. Namun yang tepat dan benar adalah pendapat yang

telah dikemukakan.

Cabangr Apabila seseorang membeli budak, lalu dia

menemukan cacat yang terdapat pada budak tersebut, lantas dia

mengoperasinya, dan dia berkata: Aku kira kalau aku

mengoperasinya atau mencantuknla, dimana cacat itu hilang dari

dirinya, lalu aku mengopemsinla, namun temyata cacat ifu tidak

pernah H*g, Al Qadhi Husain dalam Al Fabwa berkata: Haknya

mengembalikan budak tersebut hilang, karena tindakannya

mengoperasi budak tersebut adalah bentuk rasa suka dirinya

dengan cacat tersebut. Apabila dia ingin melepaskan diri dari

kesalahannya, maka mula-mula dia harus membatalkan jual beli

tersebut, kemudian dia baru mengoperasin5ra, lalu bila budak ifu

meninggal, maka itu resiko yang harus ditanggung pembeli dengan

mengganti sesuai dengan standar harganya.

Menurutku (As-Subki): Dalam hal bolehnya mengoperasi

budak tersebut setelah pembatalan jual beli-padahal budak itu

statusn5a bukan lagi miliknya- ada ketidakjelasan. Jami'Al Fabon

berkata: Bahwa pembeli boleh melakukan hal itu.

Menurutku, jika dia membatalkan jual beli itu di hadapan

pernbeli tersebut, atau dia membatalkan sendiri dan fokus

mencarinya. Adapun jika dia membatalkan jual beli itu di saat
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penjual tidak ada, dan menunda-nunda pengembaliannya, maka

hak pengembalian obyek jual beli itu hilang.

Dia berkata: Pemyataan ifupun adalah pemyataan yang

tidak jelas. Menurutku (As-Subki): Ketidakjelasan yang telah aku

sebutkan dalam hal; bolehnya mengoperasi budak tersebut tetap

belum hilang, dimana dia menambahkan dalam pemyataannya ini

ketidakjelasan yang lain, yaitu bahwa setelah pembatalan jual beli

ifu, haknya batal karena menunda-nunda pengembalian. Secara

zhahir, bahwa setelah adanya pembatalan jual beli itu, kepemilikan

obyek jual beli itu berpindah dari pembeli dan tidak ada yang

tersisa kecuali perselisihan.

Apabila penjual membenarkan pembatalan jual beli, atau

ada saksi, maka penundaan pengembalian obyek jual beli itu tidak

ada masalah bagi pembeli. Tindakan pengembalian lnng dilakukan

dengan segera, menurut orang yang berpendapat; harusnya segera

mengucapkan pemyataan pernbatalan jual beli tersebut, hal ihl
dipertimbangkan semata-mata karena ada indikasi pembeli yang

menolak untuk mengembalikannya. Jadi, hendaknla masing-

masing dari kedua pemyataan itu direnungkan kembali, karena

menyimpan ketidakjelas an. Wallahu a'larn.

Asy-Syirazi e berkata: Pembeli boleh
mengembalikan obyek jual beli tanpa disertai
persefujuan dari penjual dan tanpa kehadirannya.
Karena pengembalian obyek jual beli itu adalah bentuk
penghilangan akad yang diberikan kepadanSn, sehingga
persetujuan mitranya (penjual) dan kehadirannlra tidak
perlu dipertimbangkan dalam penghilangan akad
tersebut, sama seperti thalak.
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Penjelasan:

Keterangan yang telah dikemukakan membahas seputar

pengembalian yang harus direalisasikan dengan segera. Sedangkan

pembatalan jual beli, boleh bagi pembeli merealisasikannya,

sekalipun pembatalan jual beli itu direalisasikan di hadapan penjual

atau tanpa kehadiran penjual dengan disertai persetujuan dari

penjual, maupun tanpa disertai dengan persetujuan dari penjual-

Pernbatalan jual beli tidak memerlukan kehadiran penjual

dan tidak pula harus mendatangi hakim. Pembatalan jual beli itu

direalisasikan sebelum obyek jual beli diserahkan kepada pembeli,

sehingga pembeli boleh membatalkannya di hadapan penjual, tidak

boleh tanpa kehadiran penjual.

Bila pembatalan jual beli itu direalisasikan setelah obyek jual

beli diserahkan kepada pernbeli, maka pembatalan jual beli itu
tidak boleh kecuali di hadapan penjual dan dengan persetujuann5a,

atau melalui keputusan hakim. Demikian pula Abu Hanifah dalam

soal khi5mr s5nmt berkata: Bahwa bagi salah seorang dari kdua
pihak yang mengadakan akad, tidak boleh melakukan pembatalan

jual beli kecuali direalisasikan di hadapan mitranya. Dalam masalah

pembatalan jual beli itu tdak diqnratkan harus mendapat

persefujuan dari mitranya tersebut.

Jadi, masalah-masalah itu jumlahnya ada tiga macam

menunrt Abu Hanifah &. Khi5nr syarat yang di dalamnya

disyaratkan hams dihadiri (mibanya) dan tidak harus mendapat

persehrjuan dari mitranya, pengembalian obyek jual beli karena

cacat sama seperti penyerahan obyek jual beli, dimana harus

dihadiri mitranya, tidak disyamtkan harus mendapat persetujuan

dari mituanya, dan setelah obyek jual beli diserahkan kepada
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pembeli, maka disyaratkan di dalamnya harus mendapat

persetujuan dari penjual, atau melalui keputusan hakim.

landasan hukum kami mengenai khiyar syarat adalah

hadits Hibban bin Munqidz yang sifatnya mutlak. Sedang dalam

khiyar karena cacat sebelum obyek jual beli diserahkan kepada

pembeli, Al Qadhi Abu Ath-Tha5n7ib berkata: Inti yang terkandung

dalam masalah tersebut adalah bahwa seseorang yang

persetujuannya tidak dipertimbangkan dalam penghilangan akad

jual beli itu, kehadirannya tidak dipertimbangkan pula, seperti

seorang istri dalam soal thalak

Sedangkan setelah obyek jual beli diserahkan,

pengembalian itu merupakan pengembalian yang berhak

direalisasikan, sehingga di dalamnya udak perlu

mempertimbangkan persetujuan dari pembeli, sarna seperti

pengembalian sebelum obyek jual beli diserahkan kepada pembeli.

Pemyataan Asy-Syrrazi db: "Persefujuan mitranya (penjual)

tidak perlu dipertimbangkan dalam penghilangan akad tetrsebut,"

ini adalah isyarat mengenai pengembalian setelah obyek jual beli

diserahkan kepada pembeli.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Dan kehadirannya Udak perlu

dipertimbangkan," ini adalah isyarat mengenai pengembalian

sebelum obyek jual beli diserahkan kepada pembeli, untuk

mengingatkan letak terjadinya perbedaan pendapat dalam kedua

kasus tersebut.

Dalam sejumlah naskah lain kata ",af'd' (penghilangan)

diganti dengan kata " Qath'd' (memuhrs). Pergantian kata itu lebih

baik ditinjau dari segi bahwa thalak ihr adalah hal yang memutus

(ikatan perkawinan; Qaathi) bukan menghilangkan (ikatan

perkawinan; Raafil, apalaE bila mengacu pada pemyataannya dan
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salah satu pemyataan kami lainnya, bahwa pengembalian ifu

menghilangkan akad sejak dari awal akad ihr berlangsung. Dalam

naskah yang lain, terkait masalah pengembalian obyek jual beli itu,

dia juga meng-qi5n*kannya dengan pihak pemberi wasiat.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Yang diberikan kepadanya," ini

mengecualikan pembatalan akad jual beli, karena pembatalan akad
jual beli itu diberikan kepada kedua belah pihak; salah seorang dari

mereka tidak boleh melakukannya secara sepihak.

Suami tidak boleh mengembalikan sumpah li'an, sekiranya

kehadiran pihak istui dipertimbangkan di dalamnya, sebab dia rela

menerima kepuhrsan dari hakim. Di samping itu, perceraian

tersebut hanya berganfung pada li'an suami, dimana perceraian

tersebut menunrt kami adalah perceraian karena batalnya ikatan

perkawinan, sesuai ketentuan hukum syar'i, yang mana sjnm'
menggantungkann3ra pada li'an dari suami, tanpa disertai

kehendak dari dirin5a. Jadi, li'antersebut tidak termasuk ke dalam

pemyataannya: " Raf'Ll' artinya penghilangan, sebab yang

menghilangkan ikatan perkawinan itu adalah sya,al bukan suami.

Sedangkan dalam masalah pengembalian karena @cat,

pengembalian itulah yang membatalkan jual beli dengan disertai

kehendak dari dirinya, tujuannSra adalah menghilangkan akad jual

beli.

Ulama madzhab kami juga mengambil kesimpulan hukum

pengembalian obyek jual beli itu berdasarkan dalil gryas pada

thalak Raj'i dan Wadi'ah. Wadibh bisa dibatalkan tanpa kehadiran

penerima Wadi'ah (titipan), sehingga apabila dia mengetahui

pembatalan wadi'ah tersebut, maka dia harus mengembalikannya

kepada penitip, sekalipun dia tidak menanggung resiko (atas

kerusakan titipan tersebut) hingga dia mempunyai kesempatan

t_
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mengembalikannya, dimana wajib baginya mencari pernilik

wadi'ah tersebut, agar dia menyerahkan titipan itu kepadan5n atau

kepada hakim. Jadi, bila dia tidak melakukan prosedur tersebut

dan wadibh tu msak, maka dia harus bertanggung jawab atas

kerusakan wadiah tersebut-

Perlu diketahui: Bahwa pemyataan Asy-Syirazi:

"Penghilangan akad yang diberikan kepadanya," kelihatannya

diletakkan dalam masalah pengembalian sebelum obyek iual beli

diserahkan kepada pembeli. Karena Abu Hanifah tg tidak

mensyaratkan adanya persefujuan dari pihak penjual dalam

pengembalian sebelum obyek jual beli diserahkan.

Adapun (bila pengembalian itu) direalisasikan setelah obyek

jual beli diserahkan kepada pembeli, menumt sebuah pendapat:

Bahwa dengan mens5aratkan hanrs adanya perseh.rjuan dari pihak

penjual, argumen bahwa penghilangan akad jual beli itu diberikan

kepada pembeli, menjadi tertolak, karena pengembalian itu

bergantung pada persetujuan dari pihak penjual. Pemlntaan

tersebut sekaligus membantah pemyataan AsySyirazi, karena

yang dia kehendaki dengan pemyataan: "Penghilangan akad yang

diberikan kepadanya" itu adalah, bahwa penghilangan akad jual

beli itu muncul dari inisiatif pihak pembeli saja. Berbeda dengan

pembatalan akad yang muncul dari kedua pihak (penjual dan

pembeli). Meskipun demikian, pengecualian itu tetap bisa

dibenarkan.

Apabila pihak lang bersengketa mengajukan persyaratan

lain dalam pengernbalian obyek jual beli tersebut, ulama ma&hab

Hanafi memberi kesimpulan hukum bahwa pengembalian obyek

jual beli itu adalah bentuk perrghilangan akad karena cacat,
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sehingga pembeli tidak boleh melakukannya secara sepihak,

seperti pengembalian karena impoten.

Ulama madzhab kami menjawab' Bahwa impoten itu perlu

pengakuan dari pihak suami dan disertai fakta mengenai lemahnya

syahwat, dimana perlu meminta keputusan hukum dari hakim,

karena impoten itu bentukn5n bermacam-macam, berbeda dengan

pengembalian obyek jual beli karena cacat ini.

Abu Hanifah sependapat dengan kami (pengikut madzhab

AsySyafi'i) dalam masalah; bila khiyarsyarat itu berlaku bagi salah

seorang dari kedua belah pihak, mengenai bolehnp melakukan

pembatalan akad jual beli secara sepihak.

Abu Hanifah hanya berteda pendapat dalam masalah bila

khilnr tersebut berlaku bagi kedua belah pihak Snng berakad.

Dernikian AI Qadhi Husain telah mengutipnya. Apabila mengacu

pada keterangan ini, pembatalan akad jual beli itu tentunya tetap

boleh dilakulon secam sepihak, karena pengembalian obyek jual

beli karena cacat ifu hanya berlaku bagi salah seorang dari kedua

pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Wallahu a'lam.

AslrSyirazi e berkata: Apabila seseorang

membeli sepotong pakaian ditukar dengan budak
perempuan, lalu dia menemukan cacat yang terdapat
pada pakaian tersebut, kemudian peniual menyefubuhi
budak perempuan tersebut, maka dalam masalah jual

beli ini, ada dua pendapat ulama madzhab Aslr
Ssnfi'( Wajhaanfl-

Pendapat pertama: Bahwa jual beli itu menjadi
batal, sebagaimana batalnln jual beli pada masa
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berlangsungnya khi5nr gnrat akibat menyetubuhi
(budak perempuan tersebut).

Pendapat kedua: Jual beli itu tidak batal, karena
kepemilikan obyek jual beli itu telah memiliki kekuatan
hukum tetap bagr pembeli, menjadi pembatalan jual beli
ifu tidak bisa terjadi kecuali diungkapkan secara lisan.

Penjelasan:

Masalah ini telah disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib dalam bab kh$nr dari kedua belah pihak yang

mengadakan akad jual beli. Dimana dia menyrsun kedua pendapat

ulama ma&hab Asy-Syafi'i ifu dalam masalah tersebut berdasarkan

keterangan AI Wajiz dalam masalah Srang telah dia dan Asy:Syaikh

Abu Hamid sebutkan.

Yaifu masalah; apabila seseorcmg mernbeli seoftmg budak

peranpuan dengan harga beli tertenfu, kernudian dia jatuh pailit

(tidak mampu membayar), dan penjual ifu memiliki hak

membatalkan penjualan budak perempuan tersebut, lalu penjual

menyehrbuhinya, lantas apakah tindakan menyetrbuhi budak

perempuan itu merupakan benh-rk pernbatalan jual beli? Dalam

masalah tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Spfi'i:

Pendapat pertama: Ya, hal itu men-rpakan benhrk

pernbatalan jual beli, sama seperti tindakan menyefubuhi (budak

perempuan) selama masa kh$ar berlangsung. Jadi, bila inisiatif

pernbatalan jual beli itu muncul dari penjual, dimana l<hi5z,rber.:lalrltt

bagi dirinya atau bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad,

maka tindakan menyetubuhi budak perempuan itu merupakan

benfuk pernbatalan jual beli, menunrt pendapat yarg shahih dan
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ulama madzhab Asy-syafi'i, serta telah di-nasr5 oleh Asysyafi'i,

yang telah disampaikan oleh Al Mahamili dalam AtTajrid, bahwa

tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Apabila mengacu pada

semua pendapat yang ada, dimana titik temu antara kedua

pendapat itu adalah bahwa tindakan menyetubuhi itu adalah faktor

yang mengembalikan kepemilikan (obyek jual beli itu kepada

penjual) dan membatalkan jual beli.

Kepemilikan obyek iual beli itu dapat terwujud dengan lisan

dan perbuatan, dimana tidak ada perbedaan dalam masalah

persetubuhan yang dilakukan selama masa khiryr berlangsung

antara trttilar majlis dan kh$nr syarat Asy-Syirazi membatasi

batalnya jual beli akibat menyehrbuhi budak peranpuan dengan

l<hitar syarat, karena jual beli itu batal akibat menyehrbuhi budak

perempuan selama masa khi5armailis berlangsung.

Menurut sebuah pendapat: Bahwa larangan menyefubuhi

budak perempuan karena adanya akad jual beli itu masih tetap

berlaku, sementara akad jual beli itu keberadaannya sangat lemah,

dan kemudian apakah hal itg memberi kepastian mengembalikan

pokok harta tersebut (tanpa laba dan penambahan harga)?

Padahal hrjuan yang tersimpan dalam penyerahan obyek jual beli

selama khipr majlis berlangsung ifu sama seperti perkam 5ang

ditenfukan dalam akad dan karena sebab akad tersebut-

Sebagian ulama madzhab kami berkata: Bahwa

pengurangan dan penambahan harga ifu hanya bisa dikejar selama

berlangsungnya khigr mailis bukan khryar sgmrat Sekalipun

menurut pendapat yang paling shahih, bahwa pengurangan dan

pernmbahan harga itu bisa diberlakukan selama berlangsungnya

kedua khiyartersebut.
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Jadi, bila jual beli itu batal akibat menyetubuhi budak

perempuan selama khiyarsyarat, maka terlebih bila bersetubuh itu

terjadi selama khiyar majlis. Oleh karena itu, Asy-Syirazi hanya

menyebutkan khiyarsyarat tersebut. Karena khipr syarat itu lebih

mendekati khisnr pengembalian obyek jual beli yang baru muncul

setelah adanya larangan (menyetr-rbuhi) karena akad.

Tetapi kamu bisa mengatakan: Bahwa q$as ini, hanya

sempuma menurut mereka yang berpendapat bahwa kepemilikan

obyek jual beli selama masa khiyar ada pada pembeli, yaitu

pendapat yang shahih menumt Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi

Abu Ath-Tha5ryib dan Al Imam Haramain.

Adapun jika kita mengatakan bahwa khiyar itu hanya

berlaku bagi penjual, atau tidak kepastian khiyar bagi siapapun

(Mauqufi, maka jelas ada perbedaan antara obyek jual beli selama

khiyar s5nrat dengan obyek jual beli yang cacat, karena obyek jual

beli yang cacat ihr milik pembeli.

Pendapat kedua: Jual beli tidak batal akibat menyetubuhi

budak perempuan tersebut. Perbedaan antara obyek jual beli yang

cacat dengan obyek jual beli selama masa khiWr -jikalau kita

mengatakan, jual beli itu menjadi batal akibat menyeh-rbuhi budak

perempuan tersebut, sekalipun kepemilikannya telah berpindah

kepada pembeli- kepemilikan obyek jual beli selama masa khiyar

ihr adalah kepemilikan yang lemah, sedangkan kepemilikan obyek

jual beli yang cacat itu telah memiliki kekuatan hukum tetap,

dengan bukti bahwa pembeli diberikan kebebasan melakukan

tindakan apapun terkait obyek jual beli yang cacat tersebut,

menjadi kepemilikan obyek jual beli yang cacat itu lebih kuat

daripada kepemilikan obyek jual beli selama masa khiWr.
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Karena alasan ifulah, disyaratkan dalam kepemilikan obyek

jual beli yang cacat itu harus diungkapkan secara lisan. Inilah

makna impilisit dari keterangan yang telah disebutkan oleh Asy
Syirazi. Di sini tersimpan banyak permasalahan:

Pertama: Keterangan ini hanya perlu disebutkan bila kita

mengatakan kepemilikan obyek jual beli selama masa kh$nr ifii
ada pada pembeli, catatan mengenai hal tersebut telah

dikemukakan.

Kedua, Mana yang pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat tersebut?

Perlu diketahui, Asy-Syafi'i p berpendapat bahwa jawaban

yang lebih mendekat qiins adalah bahwa seseorang yang mana

khi5nrituberlaku bagi dirin5ra, maka kepemilikan obyek jual beli itu

ada pada dirinya. Apabila khiSnritu berlaku bagi kedua pihak yang

mengadakan akad, maka kepemilikan obyek jual beli yang belum

ada kepastian hukumnSra, memberi kepastian agar kita

mengatakan dalam kasus ini, bahwa pendapat yang paling shahih

adalah pendapat yang kedua, yaitu tidak batalnya jualbeli tersebut-

Karena meng-qi5a*l<annlra pada masa khiWr blla khi5nr

itr: berlaku bagi kedua pihak yang berakad atau berlaku bagi

pembeli, ini tidaklah tepat, karena kepemilikan obyek jual beli 5ang

ada pada penjual, yang tidak bisa diputuskan telah hilang,

sehingga kepemilikan obyek jual beli selama masa khiWr itu tidak

menyerupai obyek jual beli yrang cacat.

Apabila kh$nrtersebut berlaku bagi pembeli, tidak mungkin

kita mengatakan bahwa tindakan menyetubuhi yang dilakukan oleh

penjual merupakan benfuk pembatalan jual beli, karena bila dia

tidak memiliki hak membatalkan secara lisan, maka apalagi dengan
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perbuatan, dia lebih tidak memiliki hak unhrk membatalkan jual

beli tersebut.

Apabila berpedoman pada tuntutan yang dikehendaki
pemyataan Ar-Rafi'i, tentunSa pendapat yang paling shahih dalam

kasus ini adalah tidak batalnya jual beli tersebut.

Sedangkan bila mengacu pada pendapat lnng telah

diunggulkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan yang sependapat

dengannya, yaihr terjadinya perpindahan kepemilikan obyek jual

beli dengan adan5a akad jual beli itu sendiri, maka jelas terlihat ada

perbedaan dengan keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-
Syirazi *8. Jadi, tentunya pendapat 5ang paling shahih adalah

tidak batalnya jual beli tersebut.

Ketiga: Pemyataan Asy-Syirazi: "Kepemilikan ifu telah

memiliki kekuatan hukum tetap bagi pembeli," kata "pembeli"

dalam pemyataannya itu adalah pembeli sepotong pakaian

tersebut. Jadi, maksudnyia adalah bahwa kepemilikan sepotong
pakaian itu telah memiliki kekuatan hukum tetap bagi pembeli,

sehingga tidak bisa membatalkannp karena budak perempuan
yang berstatus sebagai nilai tukar pakaian tersebut disefubuhi
(penjual pakaian).

Demikian pula tuntutan pemyataan Al Qadhi Abu Ath-
Thayyib, tetapi dia dalam masalah pailit ValaCt lnng telah

disusunnya berkata: Karena kepemilikan pembeli atas budak
perempuan masih tetap melekat. Alasan ini relevan dengan
pem5rataannya dalam kasus ini: Karena kepemilikan penjual atas

budak perempuan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebab

pihak yang menuntut pengembalian dalam kasus pailit adalah
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penjual, sedangkan pihak yang menuntut pengembalian dalam

kasus cacat yang terdapat pada obyek jual beli adalah pembeli.

Tidak diragukan lagi bahwa kepemilikan masing-masing

pihak, yaitu penjual dan pembeli, itu masih tetap melekat, dimana

masing-masing dari kedua alasan yang melatarbelakangi

kepemilikan ifu bisa dibenarkan. Secara jelas bisa dikatakan bahwa

pembeli pakaian tersebut bila dia melihat cacat yang terdapat pada

pakaian ifu, maka dia mempunyai hak mengembalikannya dan

membatalkan pembelian pakaian tersebut, akibat pengembalian

dan pembatalan jual beli tersebut, s@ara otomatis batal pula dalam

perimbangannya (muqabilt. Jadi, obyek yang melandasi

pembatalan jual beli itu adalah pakaian bukan budak perempuan-

Dan argumen kepemilikan pakaian itu masih melekat itu lebih

tepat. Oleh sebab itu, jelas terjadi pertedaan masalah pembelian

pakaian dengan nilai tukar berupa budak perempuan ini dengan

obyek jual beli selama masa l*hlnr juga dalam alasan yang

melatarbelakanginya ini, karena pembatalan jual beli dalam

masalah obyek jual beli selama masa kh,lrr berganhrng pada

budak perempuan lpng disefubuhi tanpa perantara apapun,

sedangkan dalam kasus ini disertai perantara berupa pengembalian

pakaian tersebut.

Keempat: Tindakan menyetubuhi budak perempuan itu

hukumnya haram, menumt pendapat madzhab, sekalipun kita

mengatakan, tindakan menyefubuhi budak perempuan itu

mengakibatka terjadinya pembatalan jual beli.

Kelima: Abu Ali Al Fariqi telah mengomentari masalah

menyefubuhi budak perempuan ini: Kami bermaksud

membatalkan jual beli itu dengan cara menyetubuhi budak

perempuan tersebut, dia tidak wajib membayar mahar, karena dia
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menyetubuhi kekapan miliknya. Apabila menyetubuhinp itu tdak
bermaksud membatalkan jual beli tersebut, ulama sependapat,

bahwa persetubuhan itu bukanlah bentuk pembatalan jual beli,

tetapi dia wajib memba3nr mahar dan tidak dikenai hukuman

apapun.

Contoh serupa adalah orang fua png menyetubuhi budak

perempuan yang digadaikan, apabila dia menyehrbuhinp dengan

maksud menarik kernbali (budak perempuan yang digadaikan itu),

maka di sini berlaku ada dua pendapat ulama madzhab kami.

Sedangkan bila dia udak bermalsud apapun, malG

persetubuhan ifu hal png diharamkan, dimana tentunya dia harus

membayar mahar, namun dia tidak dikenai huhrman apapun,

karena ketidakjelasan status kepemilikanrya (syblnfi.

Keenam: Dalam seiumlah kasus lnng serupa dengan

masalah ini, Snitu kasus lang rnana sebuah perbuatan diposisikan

sama seperti ucapan dalam masahh budak perempuan lnng
digadaikan, masalah tersebut telah dikernukakan. Di antaranSa

adalah mengalungi dan mernberi tanda pengenal, apakah

perbuatan itu diletakkan sama seperti ucapann!/a: Aku telah

menetapkannyra sebagai hadyt (heunn kurbanp Dalam masalah ini

terjadi perbedaan pendapat.

Di antara masalah yang senrpa adalah masalah; iika
seorang yang ihram mengepalkan rambut kepala dan

mengikatrya, dimana perbuatan ini tidak ada yang melalnrkann3n

kecuali orang yang berniat mencukur rambut, lantas apakah

perbuatan ifu diposisikan seperti mencukur rambut? Terkait hal ini,

ada dua pendapat Asy-Spfi'i lrang berbeda. Qaul Jadid

menyatakan: tidak. Adapun jual beli Mu'athah dan sejenisnSa,
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(perbuatan diletakkan seperti ucapan) ifu karena ada indikasi
tertentu, bukan karena perbuatan tersebut.

AslrSyirazi #b berkata: Apabila cacat yang
terdapat pada obyek iual beli itu hilang sebelum
pengembalian dilakulon, maka dalam soal hilangnf
cacat tersebut ada dua pendapat ulama madzhab Aq1
Syafi'i (Wajhaanl, karena dibangun berdasarkan dua
jawaban dari AslrSyafi'i lQaulaanfl dalam masalah
budak perempuan; apabila dia dimerdekakan saat
menjadi istrinSTa seoftmg budak laki-laki, kemudian
budak lah{ah tersebut merdeka sebelum budak
perempuan itu memilih membatalkan perkawinan
tersebut.

Pendapat pertama: Khi5nrpengembahan tersebut
gugur, karena khiSpr tersebut berlaku unhrk
menghindari kerugian, dimana kerugian tersebut benar-
benar telah hilang.

Pendapat kedua: Xhitrar tersebut fidak gugur,
karena khiSpr tersebut berlaku sebab adanya cacat ihr,
sehingga l<hi5mr tersebut tidak gugur tanpa persefuiuan
dari pembeli.

Penjelasan:

Kedua pendapat tersebut mertrpakan pendapat yang
masyhur, yang diriwa5atkan oleh segolongan ulama madzhab
kami, dimana Ar-Rafi'i juga telah menyampaikannya dalam bab
bshi5ah, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan ketika
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susu hewan mushaffal (heu,ran yang tidak diperah susunya selama

beberapa hari sampai susunya itu mengendap [mengumpul] di

kantong susunya) terus-menerus dibiarkan bertambah banyak.

Akan tetapi dalam pembahasan ini, dia sepakat mengenai

gugumya khiyar pengembalian tersebut, sebab dia mengikuti
penulis At-Tahdzib, dimana dia menambahkan: Bahwa ketika

cacat itu hilang sebelum dia mengetahui cacat tersebut atau

setelahnya dan sebelum pengernbalian obyek jual beli itu
dilakukan, maka hak pengembalian obyek jual beli itu gugur.

Kedua pendapat itu adalah dua riwayat pendapat 57ang berbeda

dalam ma&hab Asy-Syafi'i, yang telah disampaikan oleh Al Qadhi
Husain.

Riwayat pendapat pertama: Dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i, yang dibangun berdasarkan dua jawaban AqrSyafi'i
(Qaulaani.

Riwayat pendapat kedua: Yang memastikan gugumya

khiWr pengembalian tersebut. Al Qadhi Husain berkata: Pendapat

kedua inilah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Perbdaan antara

khiyar pengembalian obyek jual beli dengan khQnr karena

merdeka, bila berpedoman pada salah safu dari dua jawaban Asy-

Syafi'i, yaihr bahwa khiWr karena merdeka itu tidak hilang akibat

penundaan menurut sebuah pendapat Asy-Syafi'i, sehingga khiWr
karena merdeka itu tidak batal sebab hilangnya faktor yang

menetapkan khiyar merdeka tersebut, berbeda dengan khitnr
karena cacat.

Tatkala kedua khi5nr itu berteda dalam segi faktor yang

melandasinya, maka berbda pula dalam segi spesifikasi dan

keberadaannya setelah hilangnSra faktor yang menetapkannya itu.
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Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Perbedaan ini tidak cukup dalam

menjawab masalah tersebut. Pemyataan yang benar sebagaimana

5nng telah dia sampaikan. Singkahrya pendapat yang shahih
adalah gugumya hak khi5nr tersebut.

Demikian juga, gugumya hak khisnr tersebut merupakan
pendapat tyang shahih dari dua jawaban Asy-Syafi'i dalam masalah

budak perempuan. Namun ada kemungkinan bisa dikatakan,

bahwa hak khi5nr tersebut Udak gugur dalam kasus ini (hilangnya

cacat sebelum pengembalian dilakukan), sekalipun dalam soal

budak perempuan dikatakan: Karena khi5nr budak perempuan ifu
dibatasi dengan perkara yang menimpanya, yaitu kerugian

melanggengkan perkawinan tersebut, yang wajib memisahkan dan

membedakannya dari yang lain, dimana faktor yang melandasi

khijar tusebut benar-benar telah hilang.

Sementara ill.t, khi5ar pembeli dilandasi oleh selain penjual

obyek jual beli tersebut, dimana dia menyerahkan uang pembelian

itu sebagai perimbangan barang yang diduganya dalam kondisi
utuh (tanpa cacat) dan temyata dugaannya itu keliru, narnun cacat

itu telah hilang di baunh kepernilikan pembeli, dimana
perimbangan yang disertai cacat itu telah dimiliki pembeli. Tetapi
sepengetahuanku, tidak ada seorcmgpun yang mengrampaikan

pendapat berdasarkan riwa3nt pendapat ini.

Bahkan Al Imam Haramain dalam Kitab Mkah menilai
pendapat dalam kedua masalah tersebut sangat lemah. Da lebih

mengunggulkan pendapat Snng mengntakan gugumya hak khiWr
dalam kedua masalah tersebut.

Al Imam Haramain berkata: Bahwa perbedaan pendapat

yang terkandung dalam kedua masalah tersebut, terbangun

berdasarkan kaidah yang telah dia sebutkan dalam bab sytfbh,
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bahwa pihak yang mempunyai hak syufalt, bila tidak mengetahui

hak sytfah tersebut, hingga dia menjual hak miliknya, dimana dia

bisa mengambil alihnya melalui syufah.

Al Imam Haramain menyebutkan perbedaan pendapat ini,
karena dia menyampaikan, bahwa perbedaan pendapat dalam

sytf'ah rni terjadi antara dua pendapat As5r-Syafi'i (Qaulaanl),

sedangkan mayoritas ulama ma&hab Asy-Syafi'i
menlampaikannya berupa dua pendapat ulama madzhab Asy
Syafi'i (Wajhaanlt menjadi sebuah pendapat dari ulama madzhab

Asy-Syafi'i yang menyatakan masalah cacat dan masalah s5rufah,

keduaduanya dibangun berdasarkan masalah budak perempuan

tersebut.

Pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab

AsySyafi'i dalam ketiga masalah tersebut ialah gugrmya hak
khiryr.Masalah sytfah dan khi5nrbudak perempuan berawal dari
riwayat pendapat yang sama, sedangkan antara kedua masalah

tersebut dan masalah cacat ifu, ada riwayat pendapat lain 5rang

telah aku sebutkan dalam kemungkinan yang telah dikemukakan,
yang tidak pemah ada seorangpun dari ulama madzhab Asy-Syrafi'i

yang menyebutkannya, menurut sepengetahuanku. Sekalipun

makna yang menjadi perhatian dalam aliran tersebut ditemukan

dalam pemyataan mereka-

Kebanyakan penulis menyampaikan perbedaan pendapat

dalam masalah yang dimuat dalam kitab Al Muha&dzab ini berupa

dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (Wajhaanlt kecuali,

penulis Al Bahr(Ar-Ruyani), karena dia berkata: Jila cacat tersebut

telah hilang, maka hak pengembalian obyek jual beli tersebut

gugur, sedang menurut sebuah pendapat lang lemah (Qiila):
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Bahwa dalam masalah hilangnya cacat tersebut, ada dua jawaban

berbda yang telah di-nash oleh As5rSyafi'i.

Kemuflakan pemyataan Asy-Syirazi ifu memberi kepastian
bahwa tidak ada perbedaan antara; apakah hilangnya cacat itu
terjadi sebelum mengetahui cacat tersebut, atau setelah

mengetahuinya dan sebelum pengembalian itu dilakukan,
misalnya; hilangnya cacat itu terjadi selama masa pencarian pihak
yang bersengketa dengannya dan pencarian hakim.

Pemyataan yang benar memanglah demikian, tanpa ada
sedikitpun pertentangan, dimana sernacam pemyataan ini pula
ulama ma&hab kami menyatakannya secara tegas dan jelas.

Dimana juga memberi kepastian bahwa tidak ada perbedaan

antara; apakah hilangnya cacat ifu sebelum atau sesudah obyek
jual beli itu diserahkan kepada pembeli.

Terkadang dikatakan: Bahwa ketemngan tambahan
"Hilangnya cacat sebelum obyek jual beli diserahkan kepada
pembeli," lebih tepat unfuk menyatakan gugumya khilnr tersebut
daripada keterangan tambahan "Hilangnya cacat setelah obyek
jualbeli diserahkan kepada pembeli. "

Pemyataan Abi Sa'id Al Harawi dalam N Isyraf sepakat
dengan pendapat yang mengatakan, bahwa pembeli tidak berhak
mengembalikan obyek jual beli tersebut (setelah hilangnya cacat).

Tetapi dia menyampaikannya secara mutlak dalam masalah;

hilangnya cacat yang ditemukan di bawah kepemilikan penjual,

namun dia tidak secara tegas menyatakan bahwa hal itu terjadi
setelah jual beli berlangsung.

Al Imam Haramain secara tegas menyatakan terjadinya
perbedaan pendapat dalam masalah hilangnya cacat yang

ditemukan di bawah kepemilikan penjual. Jadi, pemyataan Asy-
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Syirazi e tetap memutlakkannya. Al Imam Haramain

menyebutkan perbedaan pendapat tersebut dalam Kitab Taflis

(Penetapan status pailit).

Cabang, Apabila seseorang membeli budak perempuan

yang berbadan gemuk, lalu berubah kurus sebelum diserahkan,

kemudian dia kembali gemuk sendiri, apakah pembeli berhak

membatalkan jual beli tersebut?

Dalam masalah pembelian budak perempuan tersebut, ada

dua pendapat ulama madzhab Asy-Spfi'i, lrang dibangun

berdasarkan masalah; jika seseorang meng-ghashab seekor

kambing yang bertubuh gemuk, lalu berubah menjadi kunts,

kemudian dia mengembalikannSra, apakah wajib dia menanggung

harga yang pertama (kambing dalam kondisi gemuk), atau

diberi\an \arlenangan mernlsr menanEEung \ils iilrs keilh
(kambing dalam kondisi kurus)?

Apabila kita mengatakan, Pembeli diberikan kad,renangan

memilih harga yang kedua dan tidak membatalkan jual beli, maka

jawabannya pembeli tidak berhak membatalkan jual beli. Jika tidak

demikian, maka dia berhak mernbatalkan jual beli tersebut' Penulis

At-Tahdzibtelah menyampaikan cabang masalah tersebut.

Jawaban penulis At-Tahdzib itu dibangun berdasarkan

riwayat pendapat yang memastikan, bahwa hilangnya cacat

tersebut mencegah pengembalian obyek jual beli. Adapun bila

berpedoman pada pendapat dari aliran yang lain, jual beli tersebut

hatal.

Apabila kita mengatakan: Pembeli diberikan kev,renangan

memilih, umtannya seperti berikut ini; bila kita mengatakan: Harga
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beli yang pertama (kondisi gemuk) tidak bisa tertutupi dengan
Kondisi kedua (kondisi kurus), maka pembeli berhak membatalkan
jual beli tersebut. Jika tidak demikian, maka ada dua pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih dari
kedua pendapat tersebut ialah tidak berhak membatalkan jual beli
tersebut.

Cabang, Apabila cacat lama telah hilang sebelum
mengetahui cacat tersebut, tetapi muncul kembali cacat baru yang
menghalangi pengembalian obyek jual beli. Bila berpedoman pada
pendapat yang paling shahih, dia tidak berhak menuntut
penslurangan harga tersebut.

Sementara bila berpedoman pada pendapat Spng lain,
tentun3n pembeli memiliki hak menuntut ganti rugi bagian 5rang
hilang tersebut unfuk menutupi cacat larna. hnu Ar-Rifah
cendenrng memilih pendapat terakhir ini.

Sedangkan Ar-Rafi'i sepakat dengan pendapat
men5ratakan fidak berhak menunfut pengurangan harga.
tersebut menindaklanjuti kesepakatannya dalam bab ini mengenai
gugumla khi5nr pagembalian.

Adapun bila berpedoman pada riwayat dua pendapat ularna
ma&hab Asy-Spfi'i, tentunla kedua pendapat tersebut bisa
diberlakukan dalam kasus ni- Ins5n Nlah, pembahasan seputar
hilangnln cacat tersebut setelah penyerahan pengganti bagian
yang hilang untuk menutupi cacat tersebgt akan disamparkan pada
bagian akhir pasal kdua bab ini.

llang
Hal
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AsySyirazi *g berkata: Apabila penjual itu
berkata: Aku akan menghilangkan cacat tersebut,
misalnya dia menjual sebidang tanah, yang di dalamnya
mengandung bebatuan yang terpendam, dimana
membiarkannya bisa merusak lahan tanah tersebut.
Lalu penjual tersebut berkata: Aku akan menggali bafu
ifu dalam jangka waktu tertenfu, dimana tidak ada sewa
untuk jangka waktu semacam itu. Hak pembeli unfuk
mengembalikan obyek jual beli tersebut gugu, karena
kerugian akibat cacat tersebut hitang tanpa
mendatangkan kerugian.

Penjelasan:

Benfuk masalah tersebut adalah membiarkan bebatuan itu
dapat mendatangkan kertrgian (kemsakan) lahan tanah dan
menggalinSa tidak meninggalkan kemsakan lahan tanah.
Pembahasan seputar masalah ini telah dikemukakan dalam bab
jual beli pepohonan dan buah-buahan.

Kesimpulan yang natnpak dari pem5rataan AsySyimzi di
sini adalah bahwa kh$nr tersebut masih tetap berlaku, dimana
khigartercebut gugur dengan adanya pemyataan semacam itu dari
penjual.

Keterangan yang telah dikemukakan dalam bab jual beli
pepohonan dan buah-buahan itu, yang juga Ar-Rafi'i dan ulama
madzhab Asy-Syafi'i yang lain telah menyebutkannga, bahwa
penjual diminta menggali dan memindahkan bebafuan tersebut,

dan tidak hak khiSnrbagi pembeli tersebut.
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Namun Snng tepat dan benar adalah keterangan yang telah
disampaikan oleh Asy-Syirazi p, di sini, yaitu bahwa kh$nr
tersebut tetap berlaku, kemudian baru gugur. Pernyataan mereka

dalam kasus ini diletakkan seperti keterangan yang telah
disampaikan oleh Asy-Syirazi ini.

Bukankah kamu mengetahui, bahwa Ar-Rafi'i dan ulama

madzhab Asy-Syafi'i yang lainnya meng-qi5n*kan masalah
pembelian lahan tanah tersebut dengan masalah; jika seseorang

membeli sebuah rumah, yang menyusul terjadinya kerusakan

sedikit pada atap langit-langitrp, dimana mungkin dapat langsung

diperbaiki seketka ifu juga, atau mmah tersebut tertufup saluran

aim5a, lalu penjual tersebut berkata: Aku akan memperbaiki dan

menjualnya, maka tidak ada hak khigr bagi pembeli rumah
tersebut.

Pemyahan ini menerangkan, bahwa tdak adanSn hak
khi5ar itu bergantung pada pemptaan penjual. Akibat hukum
pem5rataan penjual ifu akan nampak terlihat dalam kasus; jika

seandainya pembeli inEn cepat-cepat membatalkan jual beli

sebelum penjual mengatakan pemyataan tersebut.

Pemyataan Asy-Syirazi, Ar-Rafi'i dan ulama madzhab Asy-

Syrafi'i yang sifabrya mutlak mengenai gugumya khisaf itu
berganfung pada pemSataan penjual: Aku akan menggali
(bebatuan tersebut), sehamsnya hal ini diletakkan dalam konteks

bila penjual itu telah menggalinya. Apabila dia hanln
mengatakannya secara lisan (tanpa diikuti perbuatan yang nyrata),

maka gugumya hak khi5nr dengan pemyataan penjual tidak bisa

diikuti, karena cacat tersebut masih tetap ada (belum hilang).

Keterangan yang mendalam adalah pemyataan yang telah
disebutkan oleh mereka dalam kiAb ijanh. Pemyataan Al Imam

t
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Haramain dalam kitab ijarah ini juga memberi kepastian bahwa
khiWr tersebut masih tetap berlaku kecuali, iika penyewa segera
menunfut unfuk memperbaiki (lahan tanah tersebut), dengan
catatan bila muatan bebatuan yang telah disebutkan itu
mengurangi nilai jual lahan tanah tersebut, dan hal itulah perkara
yang membuat mereka menyebutkan muatan bafu ifu termasuk
dalam sejumlah cacat.

Apabila diasumsikan bahwa bebatuan 57ang telah disebutkan
ihl, masa pemindahannya yang relatif singkat, dimana muatan
bebatuan yang terkandung dalam tanah tersebut tidak dianggap
sebagai suafu cacat, maka keterangan Al Imam Haramain yang
mengatakan secara muflak bahwa tdak berlaku khgnr bisa
dibenarkan, dan tenfunya penjual harus segera memindahkan
bebatuan tersebut.

Akan tetapi ketetapan ifu bertentangan dengan perkara
yang diasumsikan. Jika demikian adanga, khi5nrtersebut tidak ada
pengaruhnya dengan pemyataan penjual: Aku akan menggalinya,
karena dia harus melakukannya, dan tidak ada hak khi5nr bagi
pembeli, baik sebelum maupun sesudah penggalian bafu tersebut.

Jadi, pendapat yang tepat dan benar adalah pendapat yang
sesuai dengan keterangan mereka dalam ijanh. Karena kh$nr
pengembalian ifu tetap berlaku kecuali, jika penjual segera
menggalinya selama waktu tertenfu, dimana tidak ada sevua unfuk
waktu sernacarn itu. Jika demikian, maka faktor yang
menyebabkan tidak ada khiSaritu adalah, bahwa kerugian tersebut
akibat cacat itu telah hilang.

Adapun argumentasi AsySyirazi bahwa cacat itu hilang,
lebih relevan dimaknai tidak adanya khi5mrsamasekali, akan tetapi
dia tidak pemah berpendapat demikian. Namun argumentasi itu
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tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengatakan: Bahwa tetap
membiarkan bebafuan tersebut dengan disertai penolakan

menggalinya dari pihak penjual, yang dianggap sebagai sebuah

cacat, dan jika tanpa penolakannya, maka hal itu tidaklah disebut
cacat. Namun pemyataan ini sangat jauh dari kebenaran.

Sebab bisa juga dikatakan: Bahwa mang tanah yang

dipenuhi bebatuan itu merupakan penghalang kesempumaan sifat
penyerahan lahan tanah tersebut (kepada pembeli), sebagaimana

keterangan yang telah dikernukakan. Yaifu dari sebagian ulama
madzhab kami.

Jadi, bebafuan yang mencegah sempumanya penyerahan

obyek jual beli dengan disertai penolakan dari pihak penjual untuk
menggalinya, sama seperti cacat 5ang baru muncul sebelum obyek
jual beli diserahkan.

Dalam kasus ini, tidak ada seorangpun berpendapat
berlakunya khlpr di saat penjual segera menggalin5ra, landasan

hukumnya adalah bahwa keberadaan bebatuan dalam tanah ifu
merupakan cacat, dimana penghilangan bebafuan ifu dilakukan
melalui ucapan atau perbuatan penjual, sama seperti hilangnya
cacat sebelum pengembalian obyek jual beli. Di dalam masalah ini,
ada pendapat yang lain dari ulama madzhab Asy-Syafi'i
sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan.

Seakan-akan perbedaannya adalah, lemahnya kh&ardalam
kasus ini, karena penjual adalah seorang yang memiliki kekuasaan
menghilangl<an khigr tersebut, atau karena cacat ihr telah hilang
sebelum penyerahan obyek jual beli direalisasikan secara

sernpuma, dimana cacat tersebut tidak sama seperti cacat yang
hilang setelah obyek jual beli diserahkan. Atau karena
penghilangan cacat ini merupakan hasil perbuatan penjual,
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sehingga di dalam perbuatan penjual itu terkandung usaha

meniadakan ketidakpastian hukum khiyar tersebut, berbeda

dengan membiarkannya hilang dengan sendirinya.

Setelah aku menulis keterangan tersebut, aku melihat Ibnu

Ma'ni menyampaikan pemyataan dengan nada menentang Asy-

Syirazi *S, dan dia mengira bahwa terjadi kontradiktif antara

keterangan yang disebutkannya dalam kasus ini dan keterangan

yang dimuat dalam iarah,3nitu dalam hal gugumya hak khiyar,

dengan keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Yaitu dua pendapat yang telah diceritakannp dalam

masalah hilangnya cacat sebelum pengernbalian obyek jual beli.

Dimana dia mengklaim bahwa yang lebih tepat adalah membuang

kedua pendapat ulama ma&hab Asy-$nfi'i tersebut dalam kasus

ini.

Demikian juga Ibnu Ar-Radi21, dia berkata: Aku melihat

masalah yang kedua ini sama seperti masalah png pertama, yaihl

ada dua pendapat ulama ma&hab Asy-S5nfi'i generasi pertama

(Wajhaani, bahkan inilah yang lebih tepat.

Karena, jika dalam hilangnya cacat setelah pengembalian

obyek jual beli, dimana ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Spfi'i, maka terlebih jika cacat ihr masih ada.

Keterangan yang telah aku sebutkan adalah jawabannya,

dimana Asy-Syirazi tidak sendirian menyebutkan keterangan

tersebut.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Yang mana tidak ada seura unhrk

ukuran waktu semacam ifu," ini adalah batasan yang harus

21 Demikian tertrrlis dalam naskah asli, yang benar mungkin Ibnu Ar-Rifah.
(Al Muthi'O
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dipenuhi, untuk memastikan tidak adanya dampak yang merugikan
orang lain.

Apabila bebatuan ifu, dalam menggalinya mendatangkan

dampak kerugian, atau menggali dan membiarkannya sama-sama

mendatangkan kerugian, maka pembahasan mengenai hal tersebut
telah dikemukakan dalam masalah yang tidak mendatangkan
dampak kerugian dalam bab jual beli pepohonan dan buah-
buahan.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Yang sengaja dipendam,"
mengecualikan bafu yang tercipta secara alami di dalam tanah

tersebut. Ketenfuan hukumnya telah dikemukakan. Di antara
sejumlah penjelasannya adalah, bahwa kepastian masalah ini
adalah ketika pembeli dalam kondisi tidak mengetahui bebatuan
tersebut-

Ary.Syirazi a* berkata: Apabila penjual tersebut
berkata: Peganglah obyek jual beli tersebut dan aku
akan memberimu ganti rugi bagian yang hilang karena.
cacat tersebut, maka pembeli fidak boleh dipaksa agar
menerima permohonannya, karena pembeli tidak
menyrkai kecuali obyek jual beli yang utuh dengan
semua uang pembelian tersebut. Jadi, pembeli fidak
boleh dipaksa agar tetap memegangi barang yang cacat
dengan sebagian uang pembelian tersebut.

Apabila pembeli berkata: Berikanlah kepadaku
ganti rugi bagian yang hilang tersebut, agar aku tetap
memegangi obyek jual beli tersebut, maka penjual
tersebut fidak boleh dipaksa agar menyerahkan- ganti
rugi bagian yang hilang tersebut, karena dia tidak akan

t
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pernah menyerahkan obyek jual beli tersebut kecuali
dengan semua uang penjualan obyek jual beli itu. Jadi,
dia tidak boleh dipaksa agar menyerahkan obyek iual
beli ifu dengan sebagian uang pembelian tersebut.

Penjelasan:

Kedua masalah itu sudah sangat jelas. IGidahnln adalah

bahwa setiap orang yang berhak menerima suafu perkara, maka

dia tidak berhak menunhrt selain perkara tersebut, dimana dia

tidak bisa dipaksa agar beralih ke selain perkara tersebut.

Kecuali qishash, apabila seseoftmg mengampuni h.rntutan 
i

qishash maka dia berhak mqterima kompensasi berupa harta, 
I

sekalipun tuntutan yang r,rajib dan qistash itu adalah barang yang 
I

sama. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa pernbeli berhak menuntut 
I

pengganti bagian yang hilang karena cacat tersebut. 
I

I

AqlSyrra zt e berkata: Apabila peniual dan I

pembeli tersebut sepakat (suka s.ilna suka) dengan 
I

menyerahkan ganti rugi bagian yang hilang karena I
cacat unfuk menggugurkan khi5nrtersebut, maka dalam I
masalah kesepakatan tersebut, ada dua pendapat ulama I
madzhab Asy-Syafi'i: I

Pendapat pertama: Pemberian ganti rugi bagian I
yang hilang karena cacat itu hukumnya boleh- Ini I
pendapat Abi Al Abbas- Karena ffi$7ar pengembalian I
obyek jual beli boleh digugurkan dengan beralih ke I
harta kekayaan (g-fi rugi cacat), misalnya; ketika suatu I

:"',, : :::-berada 

Pada Pemberi' 

I



maka dia boleh menggugurkan khi5nr tersebut dengan
beralih ke ganti rugi berupa kekayaan melalui
kesepakatan (Taradhi; suka sama suka), sama seperti
khiyar dalam soal gisrlash.

Pendapat kedua: Pemberian ganti rugi bagian
yang hilang karena cacat tersebut tidak boleh. Ini
pendapat madzhab. Karena khisrar tersebut adalah
Irhiyar pembatalan jual beli, sehingga khiyar tersebut
fidak bisa digugurkan dengan memberi sejumlah harta-
Sama seperti khiyar qlarat dan khi5nr sytf'ah.

Apabila mereka berdua sepakat dengan
pemberian ganti rugi bagian yang hilang karena cacat
tersebut, dan kita mengatalmn: Bahwa pemberian ganti
rugi bagian yang hilang karena cacat itu tidak boleh,
lantas apakah hak l<hi57ar gugur? Dalam masalah
kesepakatan ifu, ada dua pendapat ulama madzhab
Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: I(hiyar tersebut gugw, karena
dia suka terhadap barang ifu sekalipun cacat-

Pendapat kedua: Hak khignr tersebut tidak gugur-
Ini merupakan pendapat madzhab- Karena dia sepakat
nnfuk menggugurkan lfiisrar tersebut disertai pemberian
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut,
sementara ganti rugi bagian yang hilang karena cacat
ifu fidak pernah dia terima, sehingga hak hhi5Tar
tersebut masih tetap ada.

Penjelasan:
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Kedua pendapat itu terjadi dalam masalah boleh tidaknya

menggugurkan khiyar tersebut beralih ke pengganti, baik

pengganti itu adalah bagian dari uang pembelian tersebut atau

bukan.

Sejumlah riwayat sepakat menceritakannya. Jawaban yang

membolehkan dinisbatkan kepada Abi Al Abbas lbnu Suraij.

Dimana dari hnu Suraij diceritakan bahwa dia menceritakannya

dan Qaul Qadim, dan dengan ketentuan ini pula, Abu Hanifah dan

Malik berpendapat.

Sedangkan jawaban yang menolak bolehnya pemberian

ganti ruE tersebut, Al Qadhi Husain berkata: Yaitu pendapat yang

telah di-nasi oleh Asy-Syafi'i. Al Imam Haramain berkata' Bahwa

pendapat tersebut adalah kesimpulan yang nampak dari nasrl Asy
Syafi'i.

Asy-Syirazi, dalam pemyataanngra: "Bahwa pendapat

tersebut adalah pendapat madzhab," mengikuti Asy-Syaikh Abu

Hamid. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Bahwa pendapat

tersebut adalah kesimpulan dari madzhab Asy-Syafi'i. Al Mawardi,

termasuk orang yang mengunggulkannF, begitu juga Al Baghawi,

Ar-Rafi'i dan ulama madzhab Asy-Syafi'i png lain.

Dalam jawaban kedua ini (yang menolak membolehkan

penrberian ganti rugi bagian yang hilang karena cacat), perlu dikaji

ulang. Karena mereka menganalogikann5a dengan kh$nr sgrarat

dan sytf'ah.

Perbedaan antara khgnrpenbatalan jual beli dengan khiyar

syarat dan syuf'ah adalah, bahwa dalam khiyar pembatalan iual

beli ini, pembeli boleh meminta ganti rugi pen5lurangan harga beli

sebagai perimbangan harta kekayaan yang hilang dan khiWr

tersebut digugurkan dengan beralih ke harta, sebagaimana telah

754 ll U U"i^u'Syarah Al Muhadzdzab



dikatakan oleh fuy-Srnrazi #s. Kedua makna ini tidak ada dalam

khiwr s5ruf'ah dan s5nraf. Dimana makna pertamalah yang lebih

baik untuk dijadikan pegangan.

Contoh kasus masalah tersebut adalah; bila tidak

ditemukannya faktor yang mencegah pengembalian obyek jual beli

tersebut, dimana tidak diternukannya pula unsur penundaan yang

menggugurkan hak pengembalian obyek jual beli, misalnya penjual

dan pembeli tidak mengetahui spontanitas khiyar tersebut, atau

hak mengembalikan itu terjadi dalam khiyar musharrat Menurut

sebuah pendapat yang menyatakan wakfunya diperpanjang, atau

kesibukannya membuat kesepakatan mengenai pemberian ganti

rugi bagian yang hilang karena cacat itu tidak dinilai sebagai

bentuk menghindari pengembalian obyek jual beli tersebut.

Al Qadhi Husain dan ulama yang lain menlamakan

masalah ini dengan hrik sytf'ah, dia mernbuat kesepakatan damai

mengenai hak sytf'ah ifu tidak boleh, menurut pendapat yang

paling shahih dari kedua pendapat ulama ma&hab Asy-Spf i.
Berbeda dengan Abu Ishaq Al Marwazi. Dimana kamu telah

mengetahui alasan dibalik perbedaan pendapat tersebut.

Al Qadhi Husain berkata: Abu Ishaq berkata: Tiga masalah,

dimana aku berbeda pendapat di dalamnya dengan sejumlah

kawanku sesama ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah, masalah

hukuman menuduh berbuat zina, hak s5rufah, dan maqa'idul
asu/aaq (hak menempati lapak pasar), aku membolehkan

memberikan uang damai sebagai pengganti hak tersebut,

sementara ulama madzhab Asy-Syafi'i yang lainnya menolak

membolehkan pemberian uang damai tersebut, karena hak

tersebut bukanlah berupa harta, permintaan ganti itu hanya

diperbolehkan sebagai ganti rugi hak yang berupa harta. Jadi,

I
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apabila tunfutan ifu berupa hak yang murni, maka dia tidak boleh
meminta ganti yang lain. Komentar Al Qadhi Husain telah selesai.

Kamu telah mengetahui bahwa bolehnya membuat
kesepakatan damai dalam kasus pemberian ganti rugi bagian yang
hilang karena cacat ini lebih tepat dijadikan pegangan daripada
bolehnya kesepakatan damai dalam ketiga masalah tersebut, sebab
adanya perbedaan yang telah disebutkan.

Oleh karena ifu, dari hnu Suraij tidak pemah dikutip
pendapat yang sesuai dengan Abu Ishaq. Apabila dia berbeda
pendapat dalam ketiga masalah tersebut, tentunln dia berbeda
pendapat dalam masalah hak mengembalikan obyek jual beli
karena cacat. Karena tidak ditemukan perbedaan antara kedua
masalah tersebut. Atau (membuat kesepakatan damai) karena
adanya hak pengembalian karena cacat lebih tepat untuk
dibolehkan, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan.

Mereka menganggap cukup menisbatkan perbedaan
pendapat dalam kasus boleh tidaknya memberikan pengganti
bagian yang hilang karena cacat ini (untuk menggugurkan l.,hipl
kepada hnu Suraij.

Mengapa saya membuat kesepakatan damai dalam kasus
ini lebih tepat unfuk dibolehkan daripada ketiga masalah tersebut?
Hal tersebut karena keterangan yang telah disampaikan oleh Asy-
Syirazi, yaitu bahwa khi5nr pengembalian obyek jual beli itu boleh
digugurkan dengan beralih ke harta kekayaan dalam kondisi
tertentu, tidak demikian halnya dengan ketiga hak tersebut.

Alasan lain, pengganti bagian yang hilang karena cacat ifu
ditunfut sebagai perimbangan ketika tibanya waktu menyerahkan
pengganti, dimana tidak boleh tidak harus diserahkan.
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Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kasus ini berkata: Hanya

ada safu pendapat, tidak boleh mengadakan akad damai dengan

memberikan nilai tukar tertentu sebagai pengganti hak syuf'ah. Die
tidak pemah menyampaikan perbedaan pendapat dari Abu Ishaq,

padahal dia menyampaikan perbedaan pendapat tersebut dalam

kasus ini. Yaitu tuntutan yang dikehendaki oleh pemyataan Asy-

Syirazi *S dalam kasus ini. Karena dia meletakkan sytf'ah its
sebagai masalah asal yang di-qiyas-kan.

Pemyataan Asy-Syirazi dalam menerangkan argumentasi

dari jawaban yang kedua, yaifu " I{hi5nr pembatalan (fasakl),"

mengecualikan pembatalan hak qishash. Spesifikasi tersebut

ditemukan dalam masalah asal, yaitu khitar syarat dan s5ruf'ah,

karena khipr syarat dan qruf'ah mengandung unsur pembatalan

akad dan menghilangkan hak pembeli karena mengurangi hak

milik (pemilik hak sWfahl.

Namun qiWs ini tidak cukup tanpa mengabaikan perbedaan

yang telah dikemukakan. Ulama madzhab Asy-Syafi'i generasi

pertama berkata: l-ahan tanah adalah bagian yang tak terpisahkan

dari uang pembelian sebagai perimbangan bagian yang masih ada,

sebagaimana keterangan yang akan dikemukakan.

Tuntutan yang dikehendaki pemyataan tersebut adalah

bolehnp mengembalikan lahan tanah tersebut dan mengadakan

mediasi (dengan memberikan uang tertenfu) sebagai penggantinya.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh lbnu Suraij. Karena

pemberian pengganti bagian yang hilang sebab adanya cacat itu,

tidak hanya sebagai benfuk perimbangan hak saja, bukan pula

ka.venangan dalam mengembalikan obyek jual beli. Karena itu

mereka sepakat membolehkannya ketika munculnya cacat yang

baru.

\-_
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Cabangr Yaitu cabang masalah yang disebutkan dalam
kitab Al Muhadzdzab ini. Jika kita mengatakan: Berdasarkan
pendapat yang shahih, yaitu tidak boleh memberikan ganti rugi
bagian yang hilang karena cacat, lalu mereka berdua membuat
kesepakatan atas hal ifu, bila pembeli adalah oftrng yang
mengetahui akan bataln5ra pengadaan akad mediasi itu, maka
haknSa dipastikan batal.

Apabila dia mengira akad mediasi itu diperbolehkan, dan
pada makna inilah pemlntaan Asy-Syirazi diletakkan, maka ada
dua jawaban ulama madzhab Asy-syafi'i, yang telah dirirvayatkan
oleh Al Imam Haramain dari jawaban kelompok ulama Irak.

Argumentasi dari kedua jaunban itu seperti png telah
disebutkan oleh Asy-syirazi. Pendapat madzhab adalah, bahwa
hak khiSar tidak gugur, sebagaimana telah disampaikan oleh Asy
Sylrazi.

Di antara ulama Spng telah mengunggulkan pendapat ini
adalah AI Qadhi Abu Ath-Thayyib, hnu Ash-Shabbagh, AI eadhi
Husain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i. Termasuk juga cabang masalah
ini adalah kami jika mengatakan boleh mengadakan akad mediasi,
maka khiyar tersebut guglrr, dan menetapkan berlakunya
pemberian ganti rugi bagian yang hilang karena cacat, atau sesuafu
yang telah mereka berdua sepakati yang ditanggung penjual, jika
tidak demikian maka hak l<higr tidak gugur. sehingga jika dia
telah menerimanya, maka dia unjib mengembalikannya.

Jika penjual mengadakan akad mediasi tentang cacat
tersebut dengan memberikan sejumlah harta, dan kita
membolehkannya, tiba-tiba cacat tersebut hilang, maka tidak wajib
mengembalikan harta tersebut, karena dia menerimanya dengan
cara tukar-menukar. AI Baghawi telah menyampaikan pendapat
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tersebut. Tidak ada perbedaan dalam hal bolehnya mengadakan

perdamaian tersebut antara apakah uang pembelian ifu berupa

mata uang emas, lalu mereka membuat kesepakatan damai

dengan memberikan uang emas, atau mata uang perak, uang

pembelian dalam bentuk tunai atau pada jangka waktu tertentu

yang telah disepakati. Al Jauri telah menyampaikan pendapat

tersebut.

Pelajaran penting: N lrsy (ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat) secara etimologi asalnya adalah Al Harsy, huruf

Haa' diganti Hamzah, hsytl Jiraahah maksudnya adalah denda

(diat) untuk menutupi luka-luka korban, hal ifu karena terjadinya

perselisihan yang terkandung di dalamnya, ar-rasyar al harb wa an-

naar (ketika seseorang mengobarkan perang; menyalakan api), an-

naar min bainalqaumi (merusak di tengah-tengah suafu kaum).

Adapun pengertian lrsy dalam terminologi s9mra i sebagian

ulama berkata: Istilah dari sesuatu yang nilainya telah ditentukan,

dimana sesuafu ifu diberikan unfuk menuhrpi sesuafu yang hilang.

Ar-Rafi'i berkata: Irsy adalah bagian dari harga beli, dimana

perhitungannya pada harga beli ifu sarna seperti perhitungan harga

barang yang berkurang karena cacat, jika obyek jual beli itu dalam

kondisi utuh (tanpa cacat)hingga harga barang itu sempuma.

Cabang, Kami manpunlrai contoh kasus yang lain, bila

pembeli menyukai cacat tersebut dalam contoh kasus di atas,

dimana tidak ada penghalang bagr dirinya untuk mengembalikan

barang tersebut, bila dia melihat cacat itu pada saat sakit yang

membawanya pada kematian, dimana juga hak ahli waris unfuk

menuntut penjual (memberikan ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat) tidak hilang, menurut salah safu dari dua pendapat

\--
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ulama madzhab Asy-Syafi'i. Karni akan menyampaikannya ketika

membahas tentang ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

llrst).

Asy-Syirazi * berkata: Apabila pembeli
berkeinginan mengembalikan sebagian obyek jual beli,
maka pengembalian sebagian itu tidak boleh. Karena
penjual menanggung kerugian dalam pembagtan akad
yang harus dilakukannSn, sehingga pembagian akad ifu
tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan pihak penjual.

Apabila seseor.rng membeli dua orang budak lald-
laki, lalu dia menemukan cacat yang terdapat pada
salah satu dari kedua budak tersebut, apakah dia boleh
mengembalikannya secara terpisah? Dalam menjawab
pertanlnan tersebut, ada dua pendapat Asy-S37af i
(Qaulaani-

Pendapat pertama: Tidak boleh. Karena
pengembaliannln secara terpisah mempakan benfuk
pembagian akad llang harus dilakukan penjual,
sehingga pengembalian secara terpisah ifu tidak boleh
dilakukan tanpa persetujuan dari pihak penjual-

Pendapat kedua: Boleh. Karena cacat tersebut
hanya menimpa salah safu dari kedua budak tersebut,
sehingga boleh mengembalikannya secara terpisah.

Apabila dua orang membeli seorang budak laki-
laki, lalu salah seorErng dari mereka berkeinginan
mempertahankan porsi miliknya juga, sedang pihak
yang lain berkeinginan mengembalikan porsi miliknya,
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maka keinginan mengembalikan porsi miliknya itu
hukumnya boleh, karena peniual memisahkan
kepemilikan obyek jual beli itu dalam ijab iual beli buat
mereka berdua, sehingga boleh pula salah seorang dari
mereka mengembalikan kepadanya tanpa diikuti pihak
yang [ain, sebagaimana kasus; iika dia menjual kepada
mereka berdua dalam dua akad lnng terpisah-

Penjelasan:

Pemyataan Asy-Syirazi ini ada tiga masalah.

Masalah pertama: (terkait pemyataan Asy-Syirazi); apabila

obyek jual beli berupa barang sejenis dalam akad yang sama; jika

barang itu masih tetap dalam kepemilikan pembeli, maka dia tidak

berhak mengembalikan sebagian barang tersebut tanpa

persefujuan penjual, karena dua alasan yang terkandung di

dalamnya:

Alasan pertama: Pemisahan akad.

Alasan kedua' Bahwa hubungan kemitraan itu merupakan

sebuah cacat. Jadi, bila pembeli mengembalikan separuh barang,

maka separuh ifu men:pakan barang yang cacat, dimana tidak

boleh mengembalikan barang tertenhr ketika di dalamn5ra

ditemukan cacat.

larangan mengembalikan dalam kondisi semacam ini,

hampir diketahui tidak terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Al

Qadhi Husain secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada

perbedaan pendapat mengenai larangan mengembalikan obyek

jual beli dalam kondisi tersebut.

\-.
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Al Imam Haramain berkata: Aku melihat penulis At-Taqrib
memberlakukan dua pendapat dari Asy-Syafi'i dalam larangan
pengembalian separuh barang tersebut. Al Imam Haramain
menilai jawaban tersebut keliru. Pemyataan Al Imam Haramain ifu
hampir dapat dipastikan kebenarannya.

Perbedaan pendapat ini telah dikutip oleh Al Qadhi Husain
dari penulis At-Taqib dalam kasus; apabila seseorang menjual

separuh barang. Sekalipun demikian, pengutipan dua pendapat
yang berbeda itu tetap salah, apabila seseorang menjual sebagian

barang milik selain penjual, beglfu juga menurut jumhur ulama.

Al Mawardi berkata: Apabila kita memperbolehkan
pemisahan akad, maka pernbeli boleh mengembalikan barang
yang tersisa dan menarik kembali porsi miliknya, serta menunggu

kepastian sampai dia melihat kondisi barang yang kembali menjadi

miliknya, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan, serta

kekeliruannya, namun AI Mawardi tidak memberlakukan
perbedaan pendapat ini dalam kondisi semua barang grang tetap
dalam kepemilikannya, bahlon dia sepakat melarang
pengembalian tersebut.

Apabila kita mengatakan: Boleh mengembalikan, maka

hukumnya sudah jelas, dan dia boleh meminta kembali porsi

miliknya dari uang pembelian barang tersebut, tanpa ada

perbedaan pendapat sedikitpun.

Al Imam Haramain berkata: Sebab kalau kita mengatakan:

Dia boleh meminta kembali semua uang pembelian tersebut,

sementara barang yang tersisa masih tetap dalam genggamanog?,

maka hal itu mendorong penetapan sebagian obyek jual beli di

bawah kepemilikan pembeli tanpa disertai perimbangannya.
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Ibnu Ar-Rif'ah mengemukakan pertianyaan: Mengapa tidak

dikatakan barang yang tersisa tetap difukar dengan semua harga

beli dan pembeli tidak boleh meminta pengembalian apapun?

Dimana barang yang dikembalikan itu statusnya sama seperti

barang yang rusak sebelum dikuasai pembeli. Faedah

pengembalian itu adalah membebaskan diri dari jaminan obyek jual

beli tersebut, sebagaimana telah disampaikan oleh Al Qadhi
Husain dalam kasus; bila pembeli membebaskan dari tunfutan

pengembalian uang pembelian tersebut.

Menurutku (As-Subki): Al Qadhi Husain sependapat dengan

Al Imam Haramain menentang pendapat yang telah disampaikan

Ibnu Ar-Rif'ah, dia membuat argumen tidak adanya faedah dalam

pengembalian tersebut, jikalau kita mengatakan: Pembeli menahan

semua obyek jual beli. Wallahu a'lam.

Apabila kita mengatakan: Berdasarkan pendapat yang

shahih serla masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i, dimana Asy-Syirazi

sepakat dengan pendapat tersebut, bahwa pembeli tidak boleh

mengembalikan, maka dalam kondisi masih tetap utuhnya seluruh

barang itu dalam kepemilikannya, dia tidak berhak menunhrt ganti

rugi bagian yang cacat apapun, karena dia dapat mengembalikan

sernua obyek jualbeli tersebut.

Sedangkan dalam kondisi telah keluamya barang tersebut

dari kepemilikannya; bila kepemilikan ihr berhubungan dengan

obyek jual beli, maka Al Mawardi telah menyampaikan tentang

masalah tersebut dalam hal wajibnya memberi ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat; dua pendapat ulama madzhab Asy
Syafi'i yang dibangun berdasarkan dua argumen dalam kasus; bila

seseorang menjual semua bamng. Pendapat yang lebih

\-
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diunggulkan (Ashah) dari kedua pendapat tersebut adalah wajib
memberi ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut.

Kami akan menyampaikan kedua pendapat tersebut dalam
pemyataan Asy-syirazi seputar penjualan semua barang setelah
tiga pasal yang lain, -Ins5n AllalT dan dalam kasus; apabila barang
keluar dengan stafus selain obyek jual beli, yaifu berstafus wakaf,
maka pembeli boleh menuntut ganti rugi bagian yang hilang
karena cacat, sedangkan dengan memerdekakan sang budak, tidak
mungkin meminta ganti rugi bagian yang hilang sebab dia cacat,
karena memerdekakan sebagian merambat ke sebagian lain yang
tersisa.

Sedangkan dengan menghibahkan, seperti keterangan 5nng
akan kami sebutkan dalam pemyataan AsySyirazi daram
membahas keluamya semua barang, 5raitu bila berpedoman pada
pendapat yang mengatakan tercegahnya pengembalian dalam hal
berkurangnya barang dan sulit mengembalikan semua barang,
maka pembahasan soal ganti ruE bagian yang hilang karena cacat
tersebut sama seperti pembahasan sulihrya mengembalikan semua
barang, tidak kurang dan tidak lebih. Pendapat yang shahihulama
madzhab Asy-Syafi'i dalam kasus; apabila sebagian barang keluar
melalui mekanisme jual beli dalam kasus ini adalah, tidak ada hak
mengembalikan dan tidak ada pula hak menuntut ganti rugi bagian
yang hilang karena cacat.

Asy-Syafi'i *s dalam Al Mukhtasharberkata: Jika seseorang

menjual sebuah atau sebagian barang, kemudian pembeli
mengembalikan barang ifu kepadanya sebab cacat yang ada, maka
pembeli tidak berhak menuntut apapun kepada penjual, tidak (pura

menunfut) nilai yang setara dari cacat tersebut.
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Asy-Syafi'i, dalam Al Umm mengenai perbedaan pendapat

di kalangan kelompok ulama Irak dalam bab perbedaan pendapat

seputar cacat, berkata: Apabila seseorang membeli dari orang
lainnya berupa budak perempuan, pakaian, atau barang dagangan,

lalu dia menjual separuhnya kepada pihak lain, dimana kemudian

sebagian dari barang tersebut nampak cacat, dimana penjual

tersebut telah menerangkan cacat itu kepadanya, maka dia tidak

berhak mengembalikan separuh barang tersebut dengan porsi

harga beli miliknya kepada penjual, dan dia juga tidak boleh

menuntut apapun kepada penjual, yaitu kekurangan karena cacat

dari harga pokok barang tersebut.

AsySyafi'i telah menyebutkan keterangan yang lebih luas

dari itu, kami akan menyebutkannya di saat membahas penjualan

seluruh barang. Karena dalam pemgrataan Asy-Syafi'i tersebut,

tersimpan indikasi yang menerangkan, bahwa faktor yang

membangunnya adalah dia fidak rela mengembalikan barang

tersebut, dimana dalam kasus ifu, aku akan menyebutkannya.

Ins5n Allah.

Pemyataan AsySyirazi e itu memastikan bahwa bila

penjual menyetujui (pengembalian tersebut), maka pengembalian

itu hukumnya diperbolehkan, sedangkan kami mempunyai dua

pendapat yang berbeda dalam masalah memisahkan salah

pengembalian dari kedua barang atas dasar persetujuan penjual.

Pendapat yang lebih diunggulkan (Ashahl dari kedua pendapat

tersebut adalah boleh. Jadi, tentunya kepastian hukum yang

dikehendaki pemyataan AsySyirazi *, itu berpijak pada pendapat

yang paling shahih, bila kita berpedoman dengan pendapat

tersebut.

!
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Apabila pembeli telah memberikan ganti rugi kekurangan

barang yang rusak, lantas apakah penjual boleh dipaksa agar

menggantinya? Ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat

dalam masalah ini, seperii dalam kasus; apabila salah seorang dari
mereka memohon mengembalikan obyek jual beli serta ganti rugr

karena cacat tersebut. Sementara pihak yang lain meminta
menahan obyek jual beli dan uang ganti rugi tersebut.

Jika kita mengatakan: Permintaan pembeli harus dipenuhi,
maka kami menetapkan boleh memenuhi permintaannya dan kami
memufuskan boleh memaksa penjual tersebut. Berawal dari rincian

ifu, dalam masalah tersebut disampaikan sejumlah pendapat ulama

ma&hab Asy-Spfi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih di antara

pendapat tersebut: Pengembalian obyek jual beli ifu tercegah,

kecuali atas persetujuan penjual.

Pendapat kedua: Penganbalian obyek jual beli tercegah

se@ra mutlak.

Pendapat ketiga: Boleh dengan disertai ganti rugi karena
pernbagian obyek jual beli tersebut.

Pendapat keempat: Boleh tanpa diserti pemberian ganti

rugi. Ini merupakan kepastian hukum yang dikehendaki oleh

pemyataan penulis At-Taqribdan Al Mawardi.

Kedua pendapat (yang disebutkan terakhir) ini sangat jauh

dari kebenaran, sedangkan mayoritas ulama memastikan

sebaliknya dari kedua pendapat tersebut. Mayoritas ulama

madzhab Asy-Syafi'i menyampaikan hukum ini secara mutlak,

sedangkan perbedaan pendapat ifu terjadi dalam hal bolehnya

membagi pengembalian obyek jual beli, mereka tidak membeda-
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bedakan antara barang yang diukur dengan harga dan barang yang

memiliki padanan (sejenis). Tidak diragukan lagi bahwa hukum

yang telah mereka sebutkan ihr, nampaknya hanya dalam masalah

bamng yang diukur dengan harga, karena dua alasan yang telah

disebutkan di atas.

Adapun barang yang memiliki padanan (sejenis), misalnya

gandum dan sejenisnya; apabila seseorang membeli sefumpuk

gandum, lalu dia menemukan cacat yang terdapat pada tumpukan

gandum tersebut, dimana kemudian dia berkeinginan

pengembalian sebagiannya, penulis At-Tatimmah berkatar Apabila

kita mengatakan dalam obyek jual beli berupa dua orang budak

laki-laki saja boleh mengembalikan sebagiannya, maka dalam

kasus ini (setumpuk gandum) pun demikian. Jika tidak demikian,

maka ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Perbedaannya

adalah bahwa pengembalian sebagian obyek jual beli itu tidak

mengakibatkan harga barang menjadi tidak diketahui.

Menurutku (As-Subki): Seharusnya kedua pendapat itu

dibangun berdasarkan perbedaan pendapat yang akan

disampaikan, apakah hal yang mencegah pengembalian ifu adalah

karena adanya kerugian atau akad yang bersifat tunggal.

Apabila kita berpedoman dengan jawaban yang pertama,

maka pengembalian sebagian fumpukan gandum ifu hukumnya

diperbolehkan, karena tidak ada kerugian sama sekali. Apabila kita

berpedoman dengan jawaban kedua, dimana akad tersebut bersifat

tunggal (tidak ada pemisahan akad), maka jawabannya dibangun

berdasarkan pertanyaan; Apakah pemisahan akad itl
diperbolehkan atau tidak? Apabila merujuk pada jawaban yang

pertama, maka pengembalian sebagian itu boleh, sedang bila

merujuk pada jawaban kedua, maka pengembalian sebagian

L
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tumpukan gandum itu tidak boleh. Tidak masalah, keberadaan

pemisahan akad dalam kasus ini bersifat suka rela (kemauan

sendiri), karena dalam pemisahan akad itu tidak terkandung

kerugian.

Aku telah melihat masalah tersebut ditulis dalam Al
Buumithi pada bagian akhir bab jual beli mata uang (Sharl, Asy-

Syafi'i berkata: Siapa yang membeli dari orang lain sebuah barang

yang bersifat global, yaitu barang yang tidak ditakar dan tidak pula

ditmbang, dimana lalu dia menemukan cacat yang terdapat pada

sebagian barang tersebut, maka dia boleh mengembalikannya

semua, atau mengambilnya semua.

Apabila barang itu termasuk jenis barang yang ditakar dan

ditimbang, maka dia diberi kebebasan memilih; jika dia

menghendaki, dia boleh mengambil barang yang bagus sesuai

dengan porsinya, dan mengembalikan sisanya. Pemyataan ini
secara tegas menyatakan boleh mengembalikan sebagian, dimana
juga menerangkan bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah

dampak kerugian yang terjadi.

Jika seorang pembeli menjual ke pembeli lainnya sebagian

barang yang utuh dari seorang penjual, kemudian dia menemukan

cacat yang terdapat pada barang yang tersisa, A[ Qadhi Husain

berkata: Pendapat madzhab adalah bahwa dia boleh

mengembalikan sisa barang yang ada, sebab di dalam barang

tersebut tidak terkandung pembagian kepemilikan yang merugikan
penjual. Sedang menurut pendapat yang lemah: Dia tidak boleh

mengembalikan sisa barang yang ada.

Menurutku (As-Subki), Seharusnya jawaban masalah

tersebut dibangun berdasarkan, apakah hal yang mencegah
pengembalian sebagian itu adalah kerugian atau akad yang bersifat
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tunggal. Jika kita berpedoman dengan jawaban yang pertama,

maka dia boleh mengembalikan sisa barang yang ada. Sedangkan
jika kita berpedoman dengan jawaban yang kedua, maka ditakhrij
berdasarkan pendapat yang membolehkan pemisahan akad,
sebagaimana keterangan yang dikemukakan. Hukumnya akan
disampaikan dalam pemyataan Asy-Syirazi dalam sisa keterangan
pasal ini. Insya Allah.

Cabang' Bila dalam contoh kasus ini pembeli tersebut
meninggal dunia dan dia meninggalkan dua orang ahli waris,
apakah salah seorang dari mereka berdua memiliki hak
mengembalikan bagian warisannya? Dalam masalah ini, ada tiga
jawaban ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Jawaban pertama: Dia tidak memiliki kaulenangan secara
sepihak karena akad tersebut bersifat tunggal. Keterangan ini
merupakan pendapat hnu Al Haddad, dimana menumt Ar-Rafi'i,
ini mempakan pendapat 5nng paling shahih di kalangan ulama
ma&hab Asy-Syafi'i.

Mereka mengambil kesimpulan hukum tersebut
berdasarkan argumen bahwa jika salah seorang dari kedua orang
tersebut menyerahkan separuh uang pembelian, maka penjual
tidak wajib menyerahkan separuh uang pembelian ittr kepadanya.
Berdasarkan ketentuan ini, apakah dia berhak memperoleh ganti
kerugian? Di dalam masalah ini, ada tiga jawaban ulama madzhab
kami. Pendapat yang ketiga dari ketiga jawaban tersebut adalah,
bila dia tidak ada harapan mengembalikannya, maka dia boleh
menuntut ganti ruE. Jika tidak, maka tidak boleh. Ini merupakan
pendapat yang paling shahih menurut Al Qadhi Husain. Ar-Rafi'i
telah menyebutkan masalah ini ketika menyebutkan masalah; bila
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wakil dari dua orang membeli (suahr barang). Aku
akan menyebutkan pemyataan Ar-Rafi'i tersebut di sana Insya

Allah.

Jawaban kedua: Boleh mengembalikan bagian warisannya
secara sepihak, karena bagian warisan itu adalah semua harta
miliknya. Ar-Rafi'i telah menyampaikannya.

Jawaban ketiga: Penjual diberi kewenangan memilih, antara
menarik kembali separuh obyek jual beli dengan memberikan
separuh uang pembelian, serta memberikan separuh ganti rugi dan
kemudian memberikan kewenangan memilih kepada orang yang

berkeinginan mengembalikan itu agar menggugurkan haknya. Al
Mawardi telah menyampaikannya. Al Imrani telah meriwayatkan,
bahwa Abu Ath-Thayyib telah menyebutkannya dari hnu Al
Haddad dalam Syarah Al Muwalladat

Masalah kedua (terkait pemyataan Asy-Syirazi): Apabila
seseorang membeli dua buah barang dari safu orang dalam satu

akad. Masalah ini memiliki beberapa contoh kasus,

Gambaran masalah pertama (dalam kasus pembelian dua

buah barang dari safu orang dalam satu akad): Masalah yang telah

disebutkan oleh Asy-Sr1razi, yaihr pembeli menemukan cacat pada

salah safu dari kedua barang tersebut, dimana kedua barang ifu
masih berada dalam genggamannya, apakah dia boleh

mengembalikan barang yang cacat itu secara terpisah? Dalam
jawaban masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Pendapat yang unggul dari kedua

pendapat Asy-Syafi'i (azhhar) menurut Al Mawardi dan Ar-Rafi'i
Dimana Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ar-Ruyani berkata: Ini
merupakan kesimpulan yang nampak dari madzhab Asy-Syafi'i,

Asy-Syaikh Abu Hamid memutuskan untuk berpegang pada
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pendapat ini, yaifu pendapat yang dinyatakan secara tertulis dalam

Al Umm tepatnya dalam pembahasan Ash-Shulh (Perdamaian), ini

mempakan pendapat jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa

dia tidak boleh mengembalikan barang yang cacat ifu secara

terpisah, bahkan dia harus mengembalikan kedua barang ifu
semuanya atau menahannya semua, baik cacat itu ditemukan

sebelum atau sesudah obyek jual beli itu diserahkan, baik barang

yang cacat ihr termasuk jenis barang yang memiliki standar harga

yang sama seperti dua takar makanan, atau memiliki standar harga

yang berbeda seperti dua orang budak dan dua buah pakaian,

demikian dia menyebutkan.

Telah dikemukakan dari Mukhtashar Al Buwaithi bahwa

siapa yang membeli jenis barang yang ditakar dan ditimbang,

boleh membagi-baginya. Keterangan ini memberi kepastian salah

safu dari kedua takar makanan ihr boleh dikembalikan secam

terpisah.

Pendapat kedua: Boleh. Ar-Ruyani telah memilih pendapat

ini dalam Al Hilyah. Kedua pendapat itu, menurut Al Mawardi, Al

Qadhi Abu Ath-Thalyib, Al Ghazali, Ar-Ruyani dan ulama yang

lain, dibangun berdasarkan pemisahan akad, jika kita mengatakan:

Akad boleh dipisahkan, maka pengembalian sebagian itu boleh

hukumnya. Jika tidak demikian, maka tidak boleh, namun qiJns

yang membangun jawaban ini, sebagaimana komentar Ar-Rafi'i,

bahwa pendapat yang membolehkan pemisahan akad, itu lebih

unggul (azhhal.

Dia menerangkan jawaban tersebut dengan alasan, bahwa

akad tersebut teriadi dalam kondisi tunggal, dimana tidak ada

kondisi darurat yang memaksa untuk memisahkan akad tersebut,

sehingga tidak perlu dipisahkan, yaitu tidak seperti kasus; bila akad
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ifu menyatukan barang yang halal dimana haram atau dua ,":
trng hala\, dan dahr satunya m€rrgalami kenrsakanr selo€hm t
diserahkan, karena pemisahan akad di sana, bukanlah bersifat I
sukarela (kemauan sendiri). hnu Ar-Rif'ah berusaha menetapkan I
pendapat yang mencegah pengembalian barang yang cacat s@ara I
terpisah. I

Apabila kita mengatakan: Boleh melakukan pemisahan I

akad. Dan nash Asy-Syafi'i dalam pembahas an Ash-Shulh telah 
I

disebutkan keterangan yang menunjukkan beserta indikasi yang I
jelas, tentang bolehnya pemisahan akad tersebut, dimana dari 

I
pemyataan Asy-Syirazi dapat diambil kesimpulan yang menunjuk I
kepada hal tersebut, karena dia membangun alasan tercegahnya I
pengembalian barang yang cacat ifu berdasarkan suatu hal yang 

I
akan terjadi, yaifu kerugian akibat pembagian akad, sehingga 

I

pemisahan itu tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari pihak 
Ipenjual. 
I

Keterangan ini menerangkan bolehnya pemisahan akad bila 
I

penjual setuju. Karena yang unggul pendapat kedua itu tidak sulit I
dipahami dibangun berdasarkan pemisahan akad, bahkan kedua I
pendapat itu bergantung (pada pemisahan akad), misalnya dengan I
mengatakan: Bila kami tidak memperbolehkan pemisahan akad, I
maka kami tidak memperbolehkan dalam kasus pengembalian I
barang yang cacat secara terpisah ini. Jika tidak demikian, maka I
ada dua pendapat dari Asy-Syafi'i. 

I
Urutan di atas lebih sesuai dengan pemyataan para ulama I

yang mengatakan pedoman ini secara mutlak, karena pedoman itu I
terkadang disampaikan secara berunrtan, dimana sangat jauh I
sekali untuk meletakkan kedua pendapat ihr sekaligus sesuai I
dengan pernyataan Asy-Syirazi, karena Asy-syirazi membangun 

I
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alasan pendapat yang membolehkan ifu dengan alasan, bahwa

cacat ifu terbatas pada salah safu dari kedua barang tersebut.

Keterangan ini berikut makna implisitnya memberi

kepastian bahwa cacat ifu bila tidak terdapat pada barang tertentu,

tetapi terdapat pada kedua barang tersebut, maka tidak boleh

memisahkannya, sekalipun ada pendapat yang mengatakan boleh

melakukan pemisahan akad tersebut. Awd dan akhir
pemyataannya memberikan pemahaman bahwa kita memiliki
pendapat yang mengatakan tidak boleh mengembalikan ftarang
yang cacat secara terpisah).

Apabila kita mernbolehkan pemisahan akad tersebut karena

terindikasi adanya kerugian dan pendapat yang mengatakan
bolehnya mengembalikan barang yang cacat secara terpisah dari
yang lain, dimana kami menolak pemisahan akad tersebut, aku As-
Subki) bisa menjawab, Pemisahan akad yang sifatnya memaksa,
tidak mungkin ada pendapat yang mengatakan boleh sekaligus

melarangnya, karena bila berpedoman pada pendapat tersebut,
pemisahan akad itu mustahilterjadi secara sSnra'.

Adapun pemisahan akad yang bersifat sukarela (atas

kemauan sendiri) dengan mengembalikan salah safu dari dua buah
barang tidak dengan barang yang lainnya, maka kedua pendapat
yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi eES itu, kedua-duanya

dibangun atas dasar pendapat yang mengatakan tidak bolehnya

mengembalikan salah satu dari kedua barang tersebut, dalam arti
pembeli tercegah unhrk mengembalikan salah safu dari kedua

barang tersebut.

Bila berpedoman pada pendapat yang membolehkan
pemisahan akad yang bersifat memaksa, maka jika yang

dikehendaki dari pemisahan akad itu adalah pemisahan akad yang
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bersifat memaksa, maka umtan di atas lebih diunggulkan,
sebagaimana tunfutan yang dikehendaki oleh pemyataan para
ulama. Namun bila yang dikehendaki adalah pemisahan akad yang
sifatrya sukarela (atas kemauan sendiri), maka tidak berlaku umtan
pendapat di atas, sehingga tidak ada pedoman apapun, ifulah
esensi kedua pendapat tersebut.

Faktor hukum (iilai yang dikernukakan Asy-syirazi tersebut
memberi kepastian tidak berlakun5a kedua pendapat dalam kasus;
bila cacat ifu terdapat pada kedua barang tersebut. Aku akan
menjelaskan hal tersebut dalam sisa keterangan yang lain. InsSa
Allah.

Kemudian nash Asy-Syafi'i yang telah disebutkan tentang
perdamaian (As-shulil menunjukkan dengan indikasi yang kuat
atas tercegahnya pengembalian barang yang cacat, sekalipun ada
pendapat yang mengatakan boleh melakukan pemisahan akad,
namun aku (As-Subki) tidak menyebutkan redaksinya karena takut
menambah panjang pembicaraan di samping keterangannya sudah
sangat jelas.

Karena nash tersebut mengemukakan jawaban hasir takhnj
atas pemisahan akad. Pendapat yang mengatakan boleh, dibangun
atas dasar illat (faktor) tersebut, kecuali jika kita memiliki nasfi
dalam pokok bahasan lain yang menyatakan boleh, khususnya
masalah pemisahan barang yang cacat, dimana aku (As-subki)
tidak pemah mengetahui nasrl tersebut.

Oleh karena itu, Asy-Syaikh Abu Hamid memastikan,
bahwa dia menolak pemisahan barang yang cacat tersebut,
sementara orang yang mengatakan boleh melakukan pemisahan
barang yang cacat dalam kasus ini, juga mengatakan dalam kasus;
bila seseorang membeli dua bagian dari sebuah rumah, dimana

724 ll et Urj*r'SyarahAt Muhadzdzab



pihak yang memiliki hak sgfbh boleh mengambil salah satu dari
kedua bagian tersebut tidak dengan bagian yang lainnya.
Pemisahan itu terkadang terjadi dalam sebuah bagian dari sebuah
mmah, dia boleh mengambil sebagian dari bagian mmah tersebut
dan meninggalkan sebagian lainnya. Inilah yang dipaparkan oleh
penulis At-Talkhish.

Ar-Rafi'i berkata: Kedua pendapat tersebut dikhususkan
dalam obyek jual beli berupa dua orang budak laki-laki, dimana
dalam semua barang yang merniliki manfaat, salah safunp tidak
men5atu dengan barang yang lain.

Adapun dalam masalah sepasang sepatu, sepasang daun
pintu dan sejenisn5,ra, tidak boleh memisahkan sahr sama lain
dalam kondisi apapun. sebagian ulama berusaha mernberlakukan
kedua pendapat dalam kasus terakhir ini.

Menurutku (As-Subki): Penulis At-Tatimmah meletakkannya
secara bemrutan- Jika kita mengatakan dalam kasus dua budak ifu,
tidak boleh memisahkan satu dari yang lain (dalam
pengembaliannya), maka dalam kasus sepasang sepafu ini, ada
dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Dia menyusun kedua pendapat tersebut berdasarkan asal
masalah yang telah diterangkan oleh Al Qadhi Husain ketika
seseorang meng-ghashab safu dari sepafu yang harga
sepasangnya2z adalah sepuluh dirham, lalu sepatu itu rusak di

22 Apabila An-Nawawi menghendaki kata "hujainl' (berpasangan), maka
dua perkara yang tunggal jertis (Fardain) yang berkumpul menjadi satu itu, tidak
dapat dikatal<an, "huj' (sepasang). Allah Ta'ala bertirman "(yaitu) delapan
binatang lnng berpasangan," (Qs. Al An'aam t6l: 143).

Allah tidak menyebutkan kecuali empat golongan (empat pasang, ynitu
sepasang biri+iri, sepasang kambing sepasang unta dan sepasang lembu). Jadi,
istilah perkara yang bermakna tunggal disebut "Zauj" (berpasangan) dan istilah dua
perkara yang sejenis disebut "hujaini'(dm pasang).

I

\-
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tangannya dan dia diminta menanggung harga satu dari sepatu

yang lain hingga dua dirham, lantas apakah dia wajib menanggung

resiko kerugian sebanyak lima atau delapan dirham?

Apabila kita menjawab: Lima dirham, maka dia boleh

memisahkan salah sahr dari sepasang sepafu ihl dalam

pengembaliannya, sementara jika kita menjawab, Delapan dirham,

maka tidak boleh memisahkan salah safu dari yang lainnya dalam

pengembaliannya.

Apabila kita berpedoman dengan pendapat yang shahih,

yaitu tidak boleh memisahkan satu dari yang lain dalarn

pengembaliannya. Dimana lalu pembeli berkata: Aku akan

mengembaiikan barang lang cacat, lantas apakah pemyataan ifu

termasuk benfuk pengembalian sepasang sepatu ihr?

Dalam menjawab masalah ini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat ih.r ialah bukan (pengembalian sepasang sepatu), bahkan

pemyataan ifu ialah pemlntaan yang tidak ada gunanya.

Jika penjual rela memisahkan barang itu dalam

pengembalikannya, maka memisahkan dari yang lain hukumnya

boleh, menurut pendapat yang lebih shahih.

Demikian Ar-Rafi'i telah menyampaikan perbedaan

pendapat tersebut secara mutlak. Seharusnla bila kita mengatakan

boleh memisahkan akad, maka memisahkan dari yang lain dalam

pengembaliannya, dapat dipastikan juga boleh, karena

Apabila dia menghendaki perkara yang tunggal, menurut penulis Al Qamus,
bahwa pasangan (Zau) itu berbeda dengan perkam yang tunggal (Fard. Dalam .,4/

Mishbah Sepasang sandal ialah dua, dua pasang ialah empat, dan dalam .,4.1

Wasith: Berpasangan artinya iaiah setiap satu perkara yang besertaan dengan

perkara yang lain dari lenis yang sama. (Al Muthi'i).
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pengembalian secara terpisah menjadi tercegah, itu karena ada

kerugian yang diterima penjual, padahal dia telah rela (menerima

kerugian tersebut).

Adapun bila kita tidak membolehkan pemisahan akad
tersebut, maka pengembalian secara terpisah dari kedua barang itu
menjadi tercegah, sekalipun penjual rela (menyetujuinya). Oleh
karena ifu, Al Ghazali berkatar Bahwa pendapat tersebut adalah
pendapat yang lebih mendekati qtyas dalam kasus; apabila penjual

menyetujui tercegahnya pemisahan akad.

Dia berkata: Karena ketidakmungkinan pemisahan sebuah
akad ifu tidak berbeda-beda dengan disertai unsur suka sama suka
(Tandhl.

Komentar yang telah disebutkan oleh Al Ghazali, yaitu;

bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang lebih mendekati
qilms, dimana pendapat ifu berlaku sesuai dengan pedoman yang
telah ditetapkannya, yaitu dibangun berdasarkan bolehnya
pemisahan akad.

Telah dikemukakan, bahwa pendapat yang unggul adalah
pendapat yang tidak dibangun berdasarkan pemisahan akad dan
lebih tepatnya adalah memposisikan perbedaan pendapat tersebut
secara berumtan, demikian juga pendapat yang paling shahih,
bahwa boleh mengembalikan secara terpisah bila penjual ihr rela,
yaitu pendapat yang telah dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam
pembahasan Ash-Shulh.

Yang sulit dipahami adalah metode berpikir Al Mawardi,
karena dia memastikan boleh mengembalikan secara terpisah, bila
penjual menyetujuinya, disamping dia menetapkan kedua
pendapat Asy-Syafi'i tersebut sebagai pedoman ketika penjual

tidak menyetujui atas pemisahan akad tersebut.

\-
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Apabila pembeli berkeinginan mengembalikan barang yang

sempuma dan barang yang cacat sekaligus, dengan berpedoman

pada pendapat yang mencegah pemisahan satu dari yang lain

dalam pengembaliannya, maka pengembalian ifu hukumnya boleh.

Al Imam Haramain berkata: Para ulama tidak berbeda

pendapat dalam masalah pengembalian barang yang sempuma

dan barang yang cacat sekaligus. Sedangkan bila berpedoman

pada pendapat lain yang membolehkan pengembalian secara

terpisah, pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab

Asy-Syafi'i ialah boleh.

Di dalam masalah pengembalian barang yang sempuma

dan barang yang cacat sekaligus, ada pendapat lain yang telah

disampaikan oleh Al Imam Haramain dan Al Ghazali dalam Al
Wasith, yaitu bahwa pembeli tidak boleh mengembalikan kedua

jenis barang tersebut kecuali keduanya dalam kondisi cacat. Ar-
Rafi'i menyatakan pendapat ini iemah-

Ibnu Yunus menceritakan bahwa Al Ghazali berkata:

Apabila kita mengatakan pernbeli tidak boleh mengembalikan,

maka dia berhak menuntut ganti rugi (Irsli, dimana nilainya

terhitung sejak hai berlangsungnya akad jual beli.

Namun sekelompok uiama menentang komentamya,

bahwa dalam Al Wasith tidak ditemukan keterangan,kecuali dalam

seputar kasus; bila salah sahr dari kedua budak laki-laki itu
meninggal dunia, dimana ganti rugi itu hanya ditenfukan dalam

masalah rusaknya obyek jual beli, berbeda dengan masalah ini
(obyek jual beli yang cacat), sebab pengembalian obyek jual beli ihr

masih mungkin dilakukan.

Menurutku (As-Subki): Pendapat yang benar memang

demikian. Komentar Ibnu Yunus tidak dapat dijadikan pegangan.

-t
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Memang benar tidak bisa dijadikan pegangan, jika pemilik
pendapat yang telah disebutkan itu mengatakan bahwa pembeli

tidak boleh mengembalikan kedua barang itu sekaligus kecuali
kedua barang itu dalam kondisi cacat. Aku berkata: Pembeli tidak
boleh mengembalikan barang yang cacat saja, maka menumtrya
pendapat yang menyatakan boleh menuntut ganti rugi itu
cendemng dapat diikuti.

Namun pendapat Al Imam Haramain dalam kasus; bila kita
tidak membolehkan pengembalian obyek jual beli secara terpisah:
Bahwa para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal bolehnya

mengembalikan semua obyek jual beli atau menafikannya.

Jadi, tentunya posisi pe.rdapat yang dimuat dalam Al
Wasith mengenai tercegahnya pengembalian kedua jenis barang
itu sekaligus, merupakan cabang yang dibangun berdasarkan
pendapat yang menyatakan; Bolehnya mengembalikan salah safu

dari kedua barang tersebut. Jika demikian, maka hrnfutan ganti

rugi ihr sama sekali tidak memiliki alasan, karena masih ada

kemungkinan mengembalikan obyek jual beli tersebut.

Jika pembeli hanya berkeinginan mengembalikan barang
yang sempurna saja, Al Mawardi memastikan hal tersebut tidak
boleh. Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Bahwa dalam masalah tidak boleh
mengembalikan barang yang sempuma saja itu tidak terjadi
perbedaan pendapat di kalangan ulama, alasannya pengembalian

barang yang sempuma itu sifatnya hanya pelengkap (mengikuti

barang yang cacat), dan sifat pelengkap itu tidak pemah ada,

wallahu a'lam.

Apabila kita membolehkan pengembalian secara terpisah,
lalu pembeli mengembalikannya, maka disyaratkan dia berhak

\..
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memperoleh kembali porsi dari uang pembelian tersebut, tanpa

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Alasan yang melandasinya telah dikemukakan dari Al Imam

Haramain. hnu Ar-Rif'ah menentangnya ketika membahas seputar

penjualan satu barang.

Cabang, Abu Hanifah tg mengatakan boleh

mengembalikan setelah obyek jual beli diserahkan, dimana dia

sepakat dalam kasus pengembalian obyek jual beli sebelum obyek

jual beli diserahkan. Ulama yang mendukung pendapatnya

menlnmpaikan argumen bahwa akad jual beli tersebut telah

berlangsung sempuma dalam kedua barang ittt, salah sahrnya

menjadi terpisah sebab adanya khipr pada salah safu dari kedua

barang tersebut.

Sebagaimana jika seseorang membeli dua orang budak laki-

laki, dia mengajukan syarat khiyar tiga hari unfuk salah safu dari

kedua budak tersebut. Ulama ma&hab kami menyangkal

pendapatnya tersebut dengan masalah sebelum obyek jual beli

diserahkan, atau cacat ditemukan pada kedua barang tersebut,

atau kedua barang tersebut berupa sepasang daun pinfu, sepasang

sepafu, atau termasuk jenis barang yang sejumlah bagiarinya

memiliki kadar yang sama seperti dua takar makanan, karena Abu

Hanifah **, mengatakan dalam keempat bahasan ifu seperti apa

yang telah kami katakan.

Jawaban atas syarat khiyar untuk salah sahr dari kedua

barang tersebut terdiri dari sejumlah sangkalan dengan

mengajukan sejumlah masalah yang telah disebutkan, juga

berdasarkan argumen bahwa pemilik salah satu dari kedua barang

itu benar-benar menyetujui pembagian obyek jual beli itu ketika

rlilo ll ,U uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



disyaratkan, dimana berdasarkan argumen bahwa sifat

sempumanya akad jual beli sama sekali tidak memiliki pengaruh

dalam hukum asal akad, karena pembeli boleh mengembalikan

barang png telah disyaratkan khiyar di dalamnya sebelum dan
sesudah diserahkan.

Jadi, pembicaraan ini berkisar tentang munculnya cacat
pada salah safu dari kedua barang, dimana kedua barang tersebut

masih ada, yaitu masalah yang dimuat dalam kitab N Muhadzdzab
ini. Hanya saja pemyataan Asy-Syirazi db yang bersifat mutlak itu

memuat kemungkinan yang mencakup contoh kasus ini dan

contoh kasus yang ketiga, yang akan kami sebutkan.

Yaihr masalah; apabila barang yang sempuma itu
mengalami kerusakan; jika barang yang rusak itu barang yang
pertama, yaifu kesimpulan 5rang jelas di atas, maka pendapat yang

lebih diunggulkan dalam l<fiab Al Muhadzdzab ini adalah pendapat
yang pertama, yaifu tidak boleh mengembalikannya secara

terpisah"

Apabila barang yang tersisa (mengalami kerusakan)23, maka

lebih tepat dihukumi tercegah mengembalikan secara terpisah.

Sedangkan dalam masalah ketiga boleh mengembalikan secara

terpisah. Pernyataan Asy-Syirazi lebih diunggulkan diletakkan

secara umum, ...(sedangkan dalam kedua pendapat Asy-Syafi'i

23 Dalam naskah aslinya tidak tertulis, lalu setelah dianalisis, menurut
pendapatku: Mungkin bentuk teksnya sepedi berikut ini: Apabila barang lnng
tersisa mengalami kerusakan, maka lebih tepat dihukumi tercegah mengembalikan
secara terpisah, dimana dalam masalah ketiga boleh mengembalikan secara
terpisah, sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi.

Masalah ketiga adalah masalah apabila barang yang tersisa dalam kondisi
utuh (tanpa cacat), maka dia boleh mengembalikanya secara terpisah. Jika tidak
demikian, maka jual beli itu tetap diberlakukan atas barang yang masih tetap utuh.
(Al Muthi'0.
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dalam kedua contoh kasus tersebut) bahwa Al Qadhi Husain dalam

menyampaikan kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut menjelaskan

masalah; apabila cacat itu terdapat pada salah satu dari kedua

barang dan masalah apabila cacat itu terdapat pada kedua barang

itu sekaligus, dimana salah satunya mengalami kerusakan, namun

dia tidak pemah menyebutkan urutan yang akan kami sebutkan

(Insya Allah.\.

Gambaran masalah kedua (dalam kasus pembelian dua

buah barang dari satu orang dalam satu akad: Kecacatan tersebut

terdapat pada kedua barang tersebut semuanya, dan kedua barang

itu masih ada, maka bisa dipastikan pembeli boleh mengembalikan

kedua barang tersebut.

Sedangkan dalam pengembalian salah satu dari kedua

barang itu secara terpisah dari barang lainnya, ada dua pendapat

dari Asy-syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian Al

Qadhi Husain, ^Al Imam Haramain dan ulama madzhab Asy-syafi'i

yang lain berkomentar.

Catatan: Bahwa pernyataan Asy-Syirazi memberikan

pemahaman memastikan tidak bolehnya pengembalian salah safu

dari kedua barang ihr secara terpisah dalam contoh kazus kedua

ini, telah dikemukakan. Sekalipun dia tidak menyatakannya secara

tegas dan lugas.

Tidak diragukan lagi bahwa Asy-syaikh Abu Hamid &
memastikan hukum ini dengan cara memprioritaskan.

Pertentangan ifu hanya terjadi dalam pemberlakuan perbedaan

pendapat tersebut menunrt selain Asy-Syaikh Abu Hamid.

Penulis Al Istiqsha ' telah mengutip dari penulis Al lfshah

bahwa tidak boleh mengembalikan salah satu dari kedua barang
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tersebut secara terpisah, menumt ijma ulama, seperti satu jenis

makanan.

Menurutku (As-Subki): Keterangan ini tidak menjelaskan

secara tegas dan lugas, karena aasi Asy-Syafi'i *U yang telah

dikemukakan dalam hal barang yang ditakar dan diumbang,

menyatakan bahwa boleh mengembalikan sebagian barang

tersebut, dengan catatan kedua barang ifu masih ada (belum

mengalami kerusakan), maka lebih tepat boleh mengernbalikan

salah safunya, karena pengembalian kedua barang tersebut sulit

direalisasikan.

Sehingga ulama yang memperbolehkan pengembalian salah

safu dari kedua barang dalam kasus ifu, maka terlebih dalam kasus

ini. Sdangkan orang yang menolak bolehnla pengeqrbalian salah

sahr dari kedua barang dalam kasus itu, adakalanya dia

mernastikan, seperti Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama png lain,

yang merraparkan dua pendapat Asy-Spfi'i tersebut, dimana

mereka mernbangunnya berdasarkan masalah pemisahan akad.

Apabila kita mengatakan: Akad tersebut bisa dipisahkan, maka

pengembalian salah satu dari dua barang itu hukumnya

diperbolehkan. Jika tidak bisa dipisahkan, maka tidak boleh.

Alasan yang melandasi kedua pendapat ifu dalam kasus ini

ialah kesimpulan yang konkrit. Dimana yang dikehendaki dengan

pemisahan akad ini adalah pemisahan akad yang dibangun

berdasarkan pemisahan akad yang sifatnya memaksa. Jika kita

menolak pembolehan pemisahan akad tersebut, maka pemisahan

salah satu dari kedua barang dalam kasus ini menjadi tercegah.

Apabila kita membolehkannya, maka pengembalian salah

safu dari kedua barang tersebut secara terpisah juga boleh, karena

adanya kondisi yang memaksa (darurat). Alasan yang membangun
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kedua pendapat ini menuntut bahwa pendapat yang menyatakan

boleh mengembalikan salah satu dari kedua barang tersebut secara

terpisah itu lebih diunggulkan.

Ar-Rafi'i **, dalam bab Tafriq Ash-Shufqah (Pemisahan

akad) hanya menyebutkan susunan perbedaan pendapat tersebut,

dimana mereka menginterpretasikannya dengan menyatakan

boleh, narnun dalam susunan itu tidak ada keterangan tentang

pendapat yang paling shahih.

Kembali ke masalah pengembalian obyek jual beli karena

cacat. Asy-Syirazi tidak pernah menjelaskan hukum pengembalian

sisa barang yang masih ada, apakah boleh atau tidak, dan melalui

umtan yang telah aku sebutkan dapat diketahui, bahwa pendapat

Srang lebih diunggulkan (azhhar) adalah boleh.

Akan tetapi, nash AsySyafi'i yang akan kami sebutkan dari

Al Buwaithi dan nash Asy-syaf i yang akan kami sebutkan dari

Ikhtilaf Al Inqi5tyin, keduanya menegaskan penciapat sebaliknya

(tdak boleh). Ini merupakan pendapat yang dikehendaki oleh

pemyataan Al Mawardi, dimana pendapat tidak boleh tersebut

merupakan pendapat yang paling shahih-

Mungkin pendapat yang paling shahih menunrt Al Mawardi

ialah tercegahnya pemisahan akad. Dimana yang dikehendaki

dengan mengalami kerusakan ltalal; adakalanya ditinjau faktual,

dan adakalanya ditinjau secara s3an'-

Apabila kita membolehkan pemisahan obyek jual beli

tersebut, maka sisa barang lpng masih ada boleh dikembalikan

dan pembeli berhak menuntut kembali porsi dari uang pembelian

barang tersebut tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Argumentasinya telah dikemukakan dari Al Imam Haramain-

784 ll et Uoj*u'SyarahAl Mulndzdzab



Ibnu Ar-Rif'ah menolak metode pembagian tersebut dengan
asumsi dua orang budak laki-laki, dimana keduanya dalam kondisi
sempuma, dan dijadikan standar harga, dimana kedua harga yang
disepakati dalam akad tersebut gugur.

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berselisih
dalam soal harga barang yang msak, lalu pembeli menunfut
pengembalian harga lebih tinggi dibanding harga yang diakui
penjual, maka pendapat yang lebih diunggulkan menurut Al Qadhi
Abu Ath-Tha!,yib, fu-Rafi'i dan Asy-Syirazi, dimana dalam bab

Ikhtilaf Al Mutabayi'ani perselisihan antara kedua pihak yang

mengadakan akad jual beli) disebutkan bahwa pem5rataan yang

dibenarkan ialah pem5rataan penjual dengan disertai sumpah.lnilah
pendapat pertama.

Adapun perselisihan tentang uang pembelian miliknya,
maka dia tidak boleh mengembalikan uang pembelian lrang
diakuinya kepada pembeli. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan fu-
Rafi'i telah menyandarkan pendapat ini kepada nasrl Asy-Syafi'i
dalam lkhtilaf Al lraqiSytn.

Pendapat kedua, Pem5ntaan yang dibenarkan adalah
pemyataan pembeli, karena barang tersebut mengalami kerusakan
di tangannya, sehingga dia serupa dengan peng-ghasha6 yang
berselisih bersama pemilik barang tersebut, apabila mereka berdua
berselisih dalam soal harga barang tersebut, maka pernyataan yang

dibenarkan adalah pemyataan orang yang meng-ghashab, dimana
kerusakan itu terjadi ketika berada di tangannya.

Pendapat ini juga dimuat dalam lkhtilaf Al lraqi5yin, aku
telah melihat kedua pendapat itu dimuat di dalamnya. Tetapi
apakah kedua pendapat itu merupakan cabang yang dibangun
berdasarkan pendapat yang menyatakan boleh memisahkannya

t-
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atau pendapat yang menyatakan menolak pemisahan salah safu

dari kedua barang tersebut?

Unhrk mendapatkan jawabannya, perlu dikaji ulang, dan

aku akan mengingatkannya pada bagian akhir pembahasan ini.

Pedoman yang dijadikan pegangan dalam menceritakan kedua

pendapat tersebut adalah berdasarkan jawaban yang dikutip oleh

para ulama.

Ar-Rafi'i *s dan ulama lainnya, menyebutkan bahwa dia

hanya berhak menuntut porsi uang pembelian dari barang yang

dikembalikan, mereka tidak menyebutkan hal yang lain. Padahal

tidak diragukan lagi bahwa barang yang mengalami kerusakan; bila

barang ihr juga dalam kondisi cacat, maka dia wajib memberikan

ganti rugi, karena pengembalian obyek jual beli tersebut sulit

direalisasikan, sebagimana wajib memberikan ganti rugi apabila

obyek jual beli seluruhnya dalam kondisi rusak, dimana ternlnta

obyek jual beii itu terdapat cacat.

Mereka tidak berkomentar soal ihr, karena pengembalian

porsi uang pembelian itu sifatnya melengkapi kedudukan

pemberian ganti rugi karena cacat tersebut dan juga cukup

menyebutkan jumlah tertentu yang berhubungan dengan

kedudukan pengernbalian porsi uang pembelian ini karena barang

mengalami kerusakan.

Apabila pemisahan kedua barang dalam pengembalian itu

tidak boleh, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i (Qaulaanlt

menurut keterangan yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain

dan sekelompok ulama, juga ada dua jawaban ulama madzhab

Asy-Syafi,i (Wajhaanl menurut keterangan yang telah disampaikan

oleh ulama yang lain.
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Keterangan yang diceritakan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi

menetapkan unfuk mengunggulkannya.

Pendapat pertama: Menunrt Ar-Rafi'i dan ulama yang lain

bahwa pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut

adalah, jawaban yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu

Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thaylnb dalam Taliq milik mereka

berdua: Pembeli tidak berhak merusak akad sama sekali, tetapi

kembali pada funtutan membayar ganti rugi akibat cacat tersebut,

karena kerusakan barang itu (kerugiannya) lebih besar daripada

cacat.

Apabila cacat timbul di sisinya, rnaka dia tidak bisa dengan

mudah mengembalikannya. lni nierupakan keterangan yang telah

dikutip Ar-Rabi' dalam Mukhtashar Al Buwaithi. Jadi, bila

berpedoman pada keterangan ini; jika kedua belah pihak berselisih

dalam soal harga barang yang rusak, maka kedua pendapat Asy-

Syafi'i ifu temlang kembali, karena dalam kedua contoh kasus di
atas, sebagian uang pembelian dikembalikan, kecuali (menurut

pendapat itu) porsi barang yang tersisa dikembalikan, sedangkan

menurut pendapat ini, ganti rugl itu dikembalikan.

Apakah perlu mempertimbangkan dalam penenfuan harga

barang yang rusak itu dalam kedua contoh kasus tersebut hingga

selesai masa akad atau hingga hari diserahkannya obyek jual beli?

Dalam jawaban masalah ini, terjadi perbedaan pendapat yang

dikemukakan dalarn memperhitungkan harga tersebut unfuk

mengetahui ganti rugi sebab adanya cacat lama. -Inqa Allah al<an

disampaikan selanjutnya- Pendapat yang paling shahih dari

perbedaan pendapat tersebut adalah: Memperhihrngkan yang

paling murah dari kedua harga tersebut.

I
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Pendapat kedua: Harga barang yang rusak digabung

dengan harga sisa barang yang masih ufuh dan dia

mengembalikan keduanya, serha membatalkan akad jual beli

tersebut.

Ri-Rafti berkata: Ini merupakan pendapat hasil ijtihad Al

Qadhi Abu Ath-Thayryib. Pendapat tersebut didukung argumentasi

bahwa Nabi s menyuruh dalam kasus musharrat (hewan yang

tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu

mengendap mengumpul di kantong susunya) agar mengembalikan

seekor kambing sebagai pengganti susu yang msak'

Menurutku (As-subki): Aku tidak pemah melihat keterangan

tersebut dalam Ta'hq Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Bahkan

keterangan yang terdapat dalam Ta'liq ihr ialah, bahwa jika kami

mengatakan pembeli tidak boleh mengembalikan, maka dia berhak

menunfut ganti rugl, sebagaimana keterangan yang telah

dikemukakan dari Al Qadhi Abu Ath-Thay:Ib. Dia tidak pemah

menceritakan perbedaan pendapat dalam keterangan ini, dimana

kami jika mengatakan dia berhak mengembalikannya, lalu dia

mengembalikannya dengan disertai porsi uang pembelian miliknlra

dari barang 5nng dikembalikan tersebut.

AlQadhiAbuAth-Thayryibberkata:Kelompokulama
Khurasan berkata: Akad jual beli dalam kedua contoh kasus itu

semuanya berpedoman pada pendapat ini, kemudian dia

mengembalikan sisa barang yang masih ufuh berikut harga barang

yang msak dan menuntut barang yang telah msak itu
dikembalikan, sebagaimana dalam kasus musharmt'

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Pendapat ini keliru,

serta kontradiktif dengan nash Asy-Syafi'i, karena AsySyafi'i telah

menyatakan hal ihr dalam lkhtitaf Al lraqi5yin, dimana dia berkata:
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Pembeli boleh meminta kembali porsi uang pembelian miliknya.

Kemudian dia membuat cabang masalah berdasarkan pendapat

tersebut, dan menyebutkan perselisihan pendapat.

Yang sedikit menghemnkan justru datang dari Ar-Rafi'i &,
hanyra saja Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib meriwayatkan dari sebagian

kelompok ulama Khumsan, sebagaimana telah kamu lihat, tetapi

dia memposisikannya sebagai masalah yang dibangun berdasarkan

pendapat yang menyatakan boleh mengembalikan, Al Imam

Haramain dan ulama yang lain telah menceritakannya. Al Ghazali

dan Ar-Rafi'i *& telah memposisikannya sebagai masalah yang

dibangun berdasarkan pendapat yang tidak memperbolehkan

pengembalian tersebut, sebagaimana keterangan yang telah

dikemukakan.

Antara pemyataan Ar-Rafi'i dan inisiatif yang dilakukan oleh

Abu Ath-Tha1ryib fidak terjadi kontradiktif. Karena Abu Ath-

Thagryib berkata: Apabila kita mengatakan, bahwa pembeli tidak

boleh mengembalikannya sama sekali, maka dia boleh menuntut

ganti rugi. Bila kita mengatakan pembeli boleh

mengembalikannya, lantas apakah dia boleh mengembalikannya

secara terpisah dari barang yang lain? Atau harga barang yang

rusak digabung bersama sisa barang yang masih utuh? Dalam
jawaban masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i
(Wajhaani.

Sedangkan mereka mengatakan: Bila kita mengatakan

pembeli boleh mengembalikannya secara terpisah dari sisa barang

yang masih ufuh, maka dia berhak menunhrt kembali porsi uang

pembelian barang yang dikernbalikan tersebut. Jika tidak demikian,

apakah dia tercegah mengembalikannya, atau harga barang yang

rusak digabung bersama sisa barang yang masih utuh? Dalam

I
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jawaban masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i.

Jadi, kedua pemyataan tersebut kembali ke makna yang

sama, dimana pertentangan ifu hanya seputar penyandaran

pendapat yang telah disebutkan itu pada hasil ijtihad Abu Ath-

Thayyib sendiri. Ibnu Ar-Rif'ah sependapat dengan Ar-Rafi'i

mengenai hal itu.

Ibnu Ar-Rif'ah menambahkan, bahwa hnu Ash-Shabbagh

telah mengutip kedua pendapat Asy-Syafi'i mengenai hal itu, yaihr

mengenai penggabungan harga barang yang rusak dengan sisa

barang yang masih ada, sebagaimana kedua pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Imam Haramain dan ulama yang lain-

Namun aku tidak pemah melihat keterangan itu dalarn lsy-
Slamil bahkan dalam As5rS5nmil aku melihat keterangan yang

memuat kemungkinan sebab kebimbangan, yang muncul pada diri

Ar-Rafi'i dimana dia mengikutinya, dalam hal meriwayatkan dari

Abu Ath-Thayyib.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, Abu Ath-Thayyib

menceritakan dari sebagian kelompok ulama Khumsan, bahwa

pembeli boleh membatalkan akad jual beli tersebut. Dia berkata:

Ini merupakan sunnah, yang sesuai dengan hadits mushatnt.

Jadi, kemungkinan Ar-Rafi'i memperhatikan keterangan

tersebut, dimana dia menduga bahwa kata ganti orang ketiga

tunggal (Isim Dhamil yang tersimpan dalam kata " Qaalil' @ia

berkata) kembali pada Abu Ath-Thayyib, tetapi yang benar adalah

kembali pada sebagian kelompok ulama l(hurasan, keterangan

yang dimuat dalam Ta'liq N Qadhi Abu Ath-Thayyib telah

menjelaskannya.
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Kekeliruan penafsiran kata ganti (Ismi dhamil itu telah
menimpa Al Imrani sebelum Ar-Rafi'i, dia mengutip masalah dalam
Az-hwaa'id da.'i Asy-SyamiL Dimana dia menambahkannya,
seraya berkata: Al Qadhi berkata: Ini merupakan surmah. hnu
Ash-shabbagh berkata: Penafsiran kata ganti bahwa dia adalah Al
Qadhi, itu tidak benar. hnu Ash-Shabbagh adalah orang lnng
mengutip darin5ra, atau orang yang sependapat dengannya.

secara garis besar, pendapat ifu telah dinyatakan secarcl
tegas dalam Al Buwaithi, karena dalam Mukhbshar Al Buwaithi
disebutkan keterangan: Jika seseorang membeli dua potong
pakaian dalam safu akad sekaligus, lalu dia telah menerima kedua
potong pakaian tersebut, tiba-tiba salah safunya rusak dan pada
pakaian yang lain terdapat ca@t, maka pembeli berhak
mengembalikan pakaian yang masih ada dan harga barang yang
rusak, serta meminta kernbali modal uang pembelian yang telah
dia berikan.

lalu jika mereka berdua berselisih dalam soal harga barang

Srang rusak, maka pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan
penjual, ini ditinjau dari segi bahwa uang pembelian barang itu
seluruhnya telah menjadi kauajiban yang tetap harus dibayar oleh
pembeli, dimana dia berkeinginan menggugurkan kauajiban
pemba5raran itu dari pembeli ketika dia mengklaim harga barang
yang hilang itu nilainya lebih tinggi. Aku tidak menerima
pengakuannya.

Ar-Rabi' berkata: AsySyafi'i memiliki pendapat yang lain:
Apabila seseorang membeli dua buah barang sekaligus dalam satu
akad, lalu satu di antaranln rusak, dan pada barang yang lain
terdapat cacat, maka dia tidak memiliki mang unfuk
mengembalikan barang tersebut, ditinjau dari segi bahwa dia
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berhak mengembalikan sebagaimana dia menerimanya, lalu tatkala

dia tidak bisa mengembalikannya seperti barang yang telah dia

terima, maka dia sama sekali tidak memiliki hak untuk

mengembalikan. Dia juga tidak boleh mengurangi barang yang

telah dia beli darinya, namun dia berhak menuntut kepadanya

harga cacat yang dia ternukan dalam pakaian yang masih ada.

Keterangan yang dimuat dalam Mukhtashar Al Buwaithi ini

memutuskan untuk menetapkan dua pendapat:

Pendapat pertama: Harga barang yang rusak digabung

dengan sisa barang yang masih ada, dimana dia

mengembalikannya.

Pendapat kedua: Dia tercegah mengembalikannya, dimana

dia berhak menuntut ganti rugi.

Kedua pendapat inil kami telah bangun berdasarkan

pendapat yang meng'atakan; tidak boleh mengembalikan obyek

jual beli secara terpisah. Jadi, kedua pendapat itu saling

mendukung dalam hal tidak boleh mengembalikan obyek jual beli

secara terpisah, sebagaimana keterangan yang telah aku (As-Subki)

temngkan kepadamu di awal.

Aku mencoba merenunglian nash Asy-Syafi'i dalam lkhtilaf'
At lraqiWin namun aku tidak menemukannya sebagai jawaban

yang secara tegas menyatakan, bolehnya mengembalikan dan

menunhrt pengembalian porsi uang pembelian.

Tetapi dia hanya berkata: Apabila seseorang membeli dua

potong pakaian sekaligus dalam satu transaksi, lalu salah sahrnya

mengalami kemsakan di tangannya dan dia menemukan cacat

yang terdapat pada pakaian yang kedua, dimana mereka berdua

berselisih dalam soal uang pembelian kedua potong pakaian
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tersebut, maka pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan

penjual disertai sumpah, ini ditinjau dari segi bahwa uang

pembelian itu seluruhnya telah memiliki kekuatan hukum tetap

yang harus dibayar oleh pembeli.

Pembeli, jika berkeinginan mengembalikan pakaian

tersebut, maka dia boleh mengembalikannya dengan uang

pembelian maksimum, atau dia berkeinginan menuntut ganti cacat

tersebut, maka dia boleh menunfut ganti rugi dengan uang

pembelian maksimum. Kami tidak menyampaikan komentar

tambahan mengenai pemyataan Asy-Syafi'i tersebut.

Ar-Rabi' berkata: Di dalam masalah ini, ada pendapat yang

lain lnng menyatakan bahwa pemyataan yang dibenarkan adalah

pemyataan pembeli, ini jika ditinjau dari segi bahwa uang yang

telah diterima dari pembeli ihr ialah uang pembelian.

Asy-S5rafi'i **, berkata: Apabila seseorcng membeli dua

buah barang sekaligus dalam safu transaksi, lalu salah sahrnya

msak, dan dia menemukan cacat yang terdapat pada barang yang

lain, maka tidak ada nrang bagrnya unfuk mengembalikan barang

tersebut. Jadi, dia boleh menuntut harga cacat tersebut, karena dia

membeli kedua barang ifu dalam sahr bansaksi, sehingga dia tidak

boleh memsak (membatalkan) transaksi tersebut.

Menurutku (As-Subki): Inilah makna keterangan yang

dimuat dalam Al Buwaithi, di dalamnya tidak ada keterangan

tambahan kecuali, pendapat lain yang telah disampaikan oleh fu-
Flabi', yaifu bahwa pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan

pembeli.

Bagian akhir pemyataan Ar-Rabi' yang telah disebutkan itu,

secara tegas menyatakan, tidak adanya pengembalian obyek jual

beli. Sedangkan awal pemyataannya masih memuat kemungkinan

\-
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lain, sesuai dengan komentar yang telah disampaikan Al Qadhi
Abu Ath-Thayyib, dimana pendapat yang disampaikan Asy-Syafi'i

dimuat dalam Mukhtashar Al Buwaithi.

Aku perlu menyampaikan keterangan tersebut, karena
melihat pernyataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, bahwa dia berkata:

Pembeli boleh menuntut porsi uang pembelian (dari barang yang

dikembalikan). Pendapat ini sesuai dengan apa yang telah dia
pahami dan lkhtilaf Al lraqiSyin, yaitu tercegahn5ra pemisahan

akad tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah mengutipnln dan lkhtilaf
Al Inqi5yin dengan redaksi lain, yrang secara tegas membolehkan
pemisahan akad tersebut. Jadi, kemungkinan Asy-$rafi'i dalam
Il<htilaf Al haqi5tyin memiliki nasrlyang lain.

hnu Ar-Rif'ah memperlihatkan dalam keterangan png dia
sampaikan dari ll<htilaf Al Imgi5ryin pandangan lain, 1nifu dua
pendapat ulama ma&hab Asy-Sffi'i:

Pendapat pertama: Bahwa kami membuat cabang masalah
berdasarkan pendapat yang menlntakan; Tidak boleh memisahkan

akad, sedangkan nash tersebut secara tegas membolehkan
pemisahan akad, menjadi bagaimana nash tersebut bisa ditolak?

Pertanyaan ini telah disampaikan oleh Ibnu Ar-Rifah dengan
berpedoman pada keterangan lang telah dikutip oleh Al Qadhi
Abu Ath-Tha!ryib. hnu Ar-Rif'ah telah mengutipnya dari hnu Ash-
Shabbagh karena hendak menentang AI Qadhi Abu Ath-Tha5ryib.

Tetapi kamu telah mengetahui dalam masalah tni ada nash

Asy-Syafi'i dengan redaksi yang lain, dimana di dalamnya tidak
ditemukan keterangan yang secara tegas menyatakan boleh
memisahkan akad.
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Jika saja hal itu terbukti benar, maka alasan dari Al Qadhi
Abu Ath-Thayyib, bahwa dia tidak memposisikan pendapatrya ihr

sebagai cabang yang dibangun berdasarkan pendapat yang

menlatakan; "Tidak bolehnya memisahkan akad", sehingga

menurut hnu Ar-Rif'ah menentangnya dengan pertanyaan yang

telah disebutkan itu.

Justm Al Qadhi Abu Ath-Thagyib berkata: Apabila kita

membolehkan pengembalian obyek jual beli, sebagaimana jawaban

yang telah dikemukakan darinya. Jadi, bila dari AsSrSyafi'i telah

diriwayatkan bahwa dia berkata: Dengan adanya pengembalian

obyek jual beli ihr, maka pembeli berhak menuntut porsi uang

pembelian dari barang yang dikembalikan tersebut, maka jawaban

Asy-Syafi'i itu menolak pendapat orang yang mengatakan: Pembeli

tidak berhak menuntut porsi uang pembelian, bahkan dia harus

menggabungkan harga sebagai ganti barang yang rusak, dimana

dia boleh menuntut pengembalian semua uang pembelian, dengan
jawaban yang konkrit.

Pendapat keduat Yaitu penentangan hnu Ar-Rifah atas Al

Qadhi Abu Ath-Tha9yib. Bahura lkhtilaf Al lraqi5ryin itu menurut

sebuah pendapat: Bersumber dali Qaul Qadim. Pemyataan ini
jauh dari kebenaran. Karena lkhtilaf Al Imqi5ryin itu bersumber dari
riwayat Ar-Rabi'24, dari AsySyafi'i rg.

Apabila kita membangun masalah berdasarkan pendapat

ini, dimana pernbeli menggabungkan harga bamng yang rusak

dengan sisa barang yang masih ada dan pembeli

mengembalikannya, lalu mereka berdua berselisih dalam soal

24 Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi, dan demikian juga Al Jid, keduanya
adalah termasuk para periwayat Qaul Jadid, sedangkan para peiwayat Qaul
Qadim adalah Al Karabisi, AzZa'farani, Abu Tsaur dan Ahmad bin Hanbal.e. (Al

Muthi'i)

L.
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harga barang yang telah rusak, maka pernyataan yang dibenarkan
ialah pemyataan pembeli dengan disertai sumpah, karena
kerusakan itu terjadi ketika barang berada di tangannya dan dialah
pihak yang bertanggungjawab.

Al Qadhi Husain sepakat dengan pendapat ini, disamping
dia menyampaikan dua pendapat Asy-syafi'i dalam kedua contoh
kasus yang disebutkan pertama kali. Dia berkata: setiap persoalan,
dimana pihak yang bertanggungjawab adalah pembeli, maka
pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataannya. Setiap
persoalan, dimana pihak gnng bertanggungiawab adalah penjual,
maka di sini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dalam At-Tatimmah ditemukan pendapat lain, bahwa
pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan penjual, karena
pembeli berkeinginan melepaskan tangannya dari uang pembelian
yang berhak dimiliki penjual. An-Nawawi dalam Ar-Raudhah
menyebutkan bahwa pendapat dalam At-Tatimmah itu adalah
pendapat yang menyimpang (Slaad|.

Menurutku (As-Subki): Dalam Mukhtashar ,4 Buwaithi
setelah dia berkata: Bahwa pembeli boleh mengembalikan barang

lang masih ada dan harga barang yang rusak, dia berkata: lalu
jika kedua pihak berselisih dalam soal harga tersebut, maka
pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan penjual, ini jika
ditinjau dari segi bahwa, uang pembelian ifu seluruhnya telah
memiliki kekuatan hukum tetap lrang harus dibaSar pembeli,
dimana dia berkeinginan menghilangkan uang pembelian ifu
darinya, ketika dia mengaku harga bamng yang nrsak ifu nilainya
lebih tinggi, dan aku tidak menerima pengakuanngn.

Keterangan ini menegaskan pendapat yang telah dia
sampaikan dalam At-Tatimmah, bahkan keterangan dalam .4f-
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Tatimmah adalah keterangan Mukhtashar Al Buwaithi. Harga
dalam kasus ini telah urnum diketahui dan harga yang

diperhitungkan adalah hari dimana barang itu mengalami

kerusakan, ini menurut pendapat yang paling shahih. Jadi, harga

itu tidak ditenhrkan sebagaimana kadar yang lain, sekiranya harga

minumum dari kedua harga beli dijadikan pertimbangan, maka
inilah pendapat yang paling shahih. Al Imam Haramain telah

menerangkannlra dalam Bab Takhaluf.

Cabang' Apabila cacat tersebut nampak pada barang yang

rusak saja, maka dapat dipastikan pembeli tidak boleh
mengembalikan sisa barang yang masih ada, dia hanya boleh
menunfut ganti rugi barang 5nng rusak tersebut.

Cabang, Apabila cacat ifu nampak pada salah satu dari
kedua barang, atau terdapat pada kedua-duanya setelah salah

satunya dijual kembali, maka Ar-Rafi'i menggabungkan antara

masalah tersebut dengan masalah; apabila salah safunya

mengalami kemsakan.

Asy-Syaikh Abu Hamid dalam kasus ini juga sepakat

dengan pendapat tersebut dengan menyatakan; Tercegahnya
pengembalian obyek jual beli, karena tidak terjadi keputusasaan
(merasa kesulitan) untuk mengembalikannya. Telah dikemukakan

dalam masalah; apabila obyek jual beli itu berupa sebuah barang,

dimana sebagiannya telah keluar dari kepemilikannya, bahwa

menurut pendapat yang shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i, hal itu
membuat tercegahnya pengembalian sisa barang yang masih ada.
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Jadi, contoh kasus kerusakan barang dan contoh kasus
sebuah obyek jual beli ihr memiliki hubungan yang erat dalam
penlusunan jawabannya, berdasarkan masalah; bila kedua barang
itu masih tetap ada, sebagaimana komentar yang telah
disampaikan oleh Ar-Rafi'i #8. Tetapi pendapat shahih ulama
madzhab Asy-syafi'i dalam kasus yang pertama adarah boleh
mengembalikann5ra, sedang dalam kasus yang kedua; tertolak
untuk mengembalikannya.

Keterangan yang telah kami sebutkan ini terjadi bila
pembeli telah menjual salah safu dari kedua barang tersebut,
dimana keduanya dalam kondisi cacat, atau dia telah menjual
barang yang ufuh dan barang yang cacat masih tetap menjadi
milikn5n.

Adapun jika dia menjual barang 5rang cacat, dimana barang
yang utuh itu tetap menjadi miliknya, maka dapat dipastikan dia
tidak boleh mengembalikan barang yang masih ada tersebut.
Pembahasan mengenai ganti rugi seperti keterangan png telah
dipaparkan.

Kebenaran pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i
dalam persoalan ganti rugi itu berganhrng pada kebenaran faktor
yang melandasinya dalam kasus; bila pembeli telah menjual
kembali sebagian obyek jual beli tersebut, lantas.apakah har itu
disebut tidak adanya harapan pengembalian atau masarah yang
lain? Insya Allah, hal itu akan disampaikan setelah menyampaikan
tiga pasal.

Cabangt Penulis At-Takhish mengecualikan dari
kewajiban membayar ganti rugi bila berpedoman pada pendapat
yang menyatakan tidak boleh mengembalikannya secara terpisah.
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Sebuah masalah; yaitu pembeli telah menjual salah satu dari kedua

barang tersebut, penulis At-Talkhish berkata: Perlu dianalisis bila

salah satu dari kedua barang itu dalam kondisi utuh (tidak cacat),

dimana dia tidak menyembunykan cacat dalam salah safu dari
kedua barang tersebut, maka dia tidak boleh menuntut kekurangan

akibat cacat tersebut.

Apabila salah sahr dari kedua barang itu dalam kondisi

cacat, maka dalam masalah barang yang masih ada ini, ada dua
pendapat

Salah satunya: Pembeli boleh menunhrt kekurangan akibat
cacat tersebut.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa dia tidak berhak
menunfut kekurangan tersebut.

Menurutku (As-Subki): Mungkin maksudnya adalah, jika

obyek jual beli itu adalah barang yang bersih dari cacat yang baru

nampak ketka berada pada pembeli, dimana dia tidak

menyembunyikan dalam obyek jual beli itu kepada pembeli kedua

mengenai cacat yang yang baru nampak ketika berada pada

dirinSn, maka pembeli tidak berhak menuntut ganti rugi karena

tidak kehilangan harapan untuk mengembalikan obyek jual beli

tersebut kepada penjual, dimana dia juga boleh mengembalikan

kedua bamng itu sekaligus.

Hal itu sependapat dengan komentar yang telah

disampaikan Asy-Syaikh Abu Hamid, pendapat tersebut sesuai

dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i, seperti keterangan yang

akan disampaikan, pendapat ini juga berbeda dengan pendapat

Abu Ishaq.
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Apabila obyek jual beli ifu merupakan barang dengan cacat
yang baru nampak ketika berada pada pembeli, maka dalam
masalah menunhrt ganti rugi jual beli kedua ini, ada dua pendapat
Asy-syafi'i, sebagaimana kasus; jika salah satu dari kedua barang
ifu mengalami kerusakan atau dia memerdekakannya, karena
berpedoman pada masalah pemisahan akad.

Cabangr Berdasarkan keterangan yang telah kami
sebutkan, jelaslah sudah bahwa perbedaan pendapat tersebut
terjadi dalam sernua kasus, akan tetapi ke semua kasus itu disusun
secara bertingkat.

Jadi, dalam kasus penjualan dua orang budak laki-laki; bila
salah safunya rusak (meninggal dunia), maka pendapat lnng
menyatakan bolehnya pengembalian sangat kuat sekali. Ini
tingkatan pertama.

Tingkatan kedua, Bila salah satunya itu adalah budak yang
cacat, perbedaan pendapat dalam soal bolehnya mengembalikan
ini juga sangat kuat, sekalipun pendapat yang paling shahih dalam
kedua tingkatan itu adalah tidak boleh mengembalikannya.

Tingkatan ketiga: Apabila kedua budak itu masih tetap
berada dalam kepemilikan, dimana cacat tersebut terdapat pada
salah safunya.

Tingkatan keempat: Apabila kedua budak itu masih tetap
berada dalam kepemilikannya, dimana cacat tersebut terdapat
pada keduanya.

Tingkatan kelima: Dalam kasus penjualan seorang budak,
bila pembeli telah menjual sebagiannya.
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Tingkatan keenam: Dalam kasus penjualan seorang budak

bila seluruhnya masih tetap berada dalam kepemilikannya.

Inilah keenam tingkatan di mana pembeli tidak boleh

mengembalikannya, menurut pendapat shahih ulama ma&hab
Asy-Syafi'i kecuali, dalam tingkatan yang pertama.

Cabang, hukum berkurangnya (harga) salah satu dari

kedua barang tersebut sama seperti hukum rusaknya salah safu

dari kedua barang tersebut, memerdekakan dan menjualnya

kembali.

Penulis At-Talkhish berkata: Seharusnya memang

hukumnya demikian, selama penjual tidak rela salah satu dari
kedua barang tersebut besertaan dengan kekurangan yang baru

nampak, sehingga salah safu dari kedua barang itu harus seperti

tidak ada kekurangan sama sekali.

Pelajaran penting: Mayoritas ulama ma&hab kami
menyatakan secam mutlak, tentang pembagian uang pembelian

dua orang budak tersebut dengan mempertimbangkan . harga

keduanya.

Ar-Raf i dalam bab ini menerima dengan syarat,

manpertimbangkan harga keduanya hingga keduanya dalam

kondisi utuh (tidak cacat). Pertimbangan selain ih-r tidak mudah

diketahui bila pembeli merupakan omng yang tidak mengetahui

cacat tersebut, karena dia mau menyerahkan uang pembelian

tersebut semata-mata mengira barang dalam kondisi utuh (tidak

cacat).

Jika kita membagi-bagi harga beli kedua budak tersebut

sesuai dengan cacat yang terdapat pada keduanya, pembagian

\
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harga beli tersebut dapat mendatangkan tindakan ser/renang-

wenang dan kerusakan, yang dapat dibuktikan dengan proses
pengujian.

Jadi, yang tepat dan benar adalah memperkirakan ufuhnya
barang tersebut, sebagaimana komentar yang telah disebutkan
oleh Ar-Rafi'i dalam kasus ini. Perkiraan utuhnya barang ifu
marupakan pelajaran yang sangat berharga serta berguna dalam
berbagai masalah.

Di antaranya: Dalam Syfah, yaitu jika seseorang
mengambil alih secara paksa dengan porsi harga beli miliknya, dan
juga berbagai masalah yang lain.

Di antaranya: Dalam jual beli Murabahah (menjual suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli,

dimana pernbeli membayamya dengan harga lebih sebagai laba);

apabila harga beli itu dibagi-bagi, maka pembeli hams membaSnr
harga beli yang telah ditentukan dengan syarat barang dalam
kondisi ufuh dan juga membayar cacat yang nampak pada barang
tersebut. Dia tidak boleh membayamya dengan porsi dari harga
beli dengan memperhifungkan cacat tersebut.

Di antaranya, Masalah yang telah dikemukakan dalam bab
Riba dalam jual beli mata uang {Sharfi. Apabila seseorang menjual
dua dinar dengan dua dinar, lalu temyata salah satunya dalam
kondisi cacat, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan segolongan ulama
memilih menetapkan batalnya jual beli mata uang tersebut, karena
jelas jual beli tersebut termasuk bagian kaidah Muddi Ajwah
(percampuran yang ufuh dengan yang cacat).

Asy-Syaikh Abu Hamid dan segolongan ulama yang lain
secara mutlak menyatakan sahnya jual beli tersebut dan dia
menyatakan landasan hukumnya masih sarnar dalam bab tersebut,
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dimana kaidah itu menentangn5ra dengan landasan yang jauh dari

kebenaran.

Melalui pelajaran yang penting, hukum tersebut menjadi
lebih diunggulkan dalam bab ini, karena muncul landasan hukum
yang baik, dimana hukum tersebut diletakkan sesuai dengan

landasan tersebut, serta dijadikan pegangan dalam menetapkan

hukum tersebut dan juga memperkuat permintaan apapun.

Karena kemsakan jual beli tersebut dalam kaidah Muddi
Ajv,rah, ditinjau dari segi pembagian harga beli, dimana pembagian

harga beli dalam kasus ini tidak menetapkan adanya penambahan

sebagian mata uang atas sebagian yang lain {Mufadhalah), bila
harga beli itu dibagi dengan memperhifungkan keutuhan mata
uang tersebut.

Pembagian harga beli ifu menetapkan adanya penambahan

sebagian mata uang atas sebagian yang lain (Mufadhalah), brla
harga beli dibagi dengan memperhifungkan cacat mata uang
tersebut.

Di antaranya: Dalam masalah pemisahan akad unfuk
selamanya, bila salah safu dari kedua obyek jual beli itu mengalami

kemsakan sebelum diserahkan.

Di antaranya: Dalam selain masalah yang telah disebutkan

dan berbagai cabang masalah yang tidak samar lagi setelah adanya

keterangan kaidah tersebut, yaifu kaidah penting, yang harus

sungguh-sungguh dipahami dan diperhatikan dalam menjawab

berbagai masalah yang sangat banyak yang tersebar dalam

sejumlah bab.

\
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Cabang, Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika cacat
tersebut hanya terdapat pada barang yang rusak saja, maka
pembeli tidak berhak mengembalikan obyek jualbeli tersebut.

Karena barang yang rusak tidak dapat dijadikan alasan
untuk membatalkan akad jual beli, baik posisinya sebagai h.rjuan
utama pembatalan atau alasan yang membenarkan pembatalan
jual beli tersebut.

Pembatalan jual beli dalam barang yang rusak itu hanya
bisa dibenarkan bila posisinya sebagai pelengkap, Al eadhi Husain
telah menyampaikan cabang masalah tersebut. Aku (As-subki)
menyebutkannya, sekalipun cabang masalah itu sudah jelas

keterangannya, tujuannya adalah agar tidak terjadi
kesalahpahaman bahwa sisa barang yang masih utuh (udak cacat)
itu dapat dijadikan alasan yang membolehkan adanya
pengembalian barang yang cacat dalam sebuah br.ansaksi yang
memuatrya, dimana tidak ada alasan unfuk memikul obyek jual
beli tersebut secara ufuh, sebab tidak ada alasan sama sekali. oleh
karena ifu aku mengingatkannya.

Masalah ketiga (terkait pemyataan Asy-Syirazi pada awal
pembahasan; Pembeli berkeinginan mengembalikan sebagian
obyek jual beli): Apabila dua orang membeli dari satu orang
sebuah barang, lalu mereka berdua mendapati cacat pada barang
tersebut, dimana salah seorang dari mereka berkeinginan
mempertahankan porsi miliknya, sementara pembeli yang lain
(berkeinginan) mengembalikan porsi miliknya, maka setiap pembeli
boleh melakukan tindakan apapun sesuai keinginannya, bila
berpedoman pada pendapat zhahir, yang dikutip dari nash Asy-
Syafi'i, yang dimuat dalam sejumlah kitabnya yang memuat eaul
Jadid dan mayoritas kitabnya yang memuat Qaul eadim.
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Dengan jawaban semacam ini pula, Ahmad, Malik dalam

sebuah riwayat, Abu Yusuf, Muhammad dan hnu Abi laila
berpendapat. Berawal dari pendapat tersebut, dapat diambii

kesimpulan bahwa hansaksi jual beli tersebut diadakan lebih dari

sekali sesuai dengan jumlah pembeli, yaitu pendapat yang paling

shahih.

Mereka membuat cara pengembalian barang dalam

masalah tersebut dengan menyatakan bahwa semua barang yang

dimiliki, dapat dikembalikan secara majaz seperti pembeli yang

berjumlah safu orang.

Asy-Syafi'i *g dalam Al Mukhashar berkata: (Pendapat

pertama) Jika dua orang pembeli mengadakan sebuah transaksi

dari seorang penjual tentang seorang budak perempuan dalam

kondisi cacat, Ialu salah seorang dari mereka berdua berkeinginan

mengembalikan porsi miliknya dan pembeli yang lain berkeinginan

porsi miliknya, maka keinginan ihr boleh mereka lakukan, karena

hal yang diketahui dalam proses pembelian oleh dua orang itu
adalah, bahwa masing-masing dari kedua pihak yang statusnya

adalah pembeli separuh barang dengan separuh harga beli. Inilah
pemyataan Asy-Syafi'i.

Pendapat kedua Asy-Syafi'i: Diceritakan dari riwayat Abu

Tsaur, dari Qaul Qadim, Abu Daud berkata: Bahwa pendapat

kedua ini bersumber dari Qaul Qadim. Dengan jawaban ini pula,

Abu Hanifah berpendapat. Yaitu bahwa pembeli tidak boleh

mengembalikan perorangan, karena seorang budak telah keluar

dari kepemilikan penjual secara ufuh. Sementara sekarang ini,

hanln sebagian budak itu kembali kepada penjual, padahal

sebagian dari suatu barang tidak akan dibeli dengan harga beli

tertentu jika seluruhnya dijual.

\
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Terkadang mereka menyampaikan pendapat kedua itu
dengan ungkapan yang lain, mereka berkata: Budak tersebut telah
keluar dari kepemilikan penjual dengan sekaligus atau dengan
sekali transaksi. Berawal dari pendapat ini, dapat diambil
kesimpulan, bahwa transaksi jual beli tersebut, sekalipun
pembelinya lebih dari seorang, jual beli ih.r tetap bersifat hrnggal,
ini bila berpedoman pada komentar yang telah disampaikan oleh
Al Imam Haramain.

Akan tetapi pendapat shahih dan masyhur dan madzhab
Asy-Syafi'i, dimana mayoritas ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i
sepakat berpegang pada pendapat ini, bahwa transaksi jual beli
tersebut dilakukan lebih dari sekali.

Oleh sebab ifu, mereka menolak omng yang berpendapat:
Bahwa budak tersebut keluar dari kepemilikannya dengan sekali
transaksi. Dimana mereka juga menolak orang yang berpendapat:
Bahwa budak tersebut keluar dari kepemilikannSn dengan
sekaligus.

Indikasi penolakan ihr telah dijelaskan oleh Asy-Syirazi *g
dalam Istidlal karyanya dari pemyataan: Bahwa penjual
memisahkan kepemilikan tersebut dalam ijab (penyerahan barang),
maka kepemilikan itu tidak keluar sekaligus.

Adapun orang yang mengatakan: Perkataanmu bila
dikehendaki sifat yang utuh, maka sifat tersebut mengandung
makna sendiri. Bila dikehendaki memperkuat pernyataan, maka
pemyataanmu tidak memberikan faedah apapun. Berawal dari
indikasi inilah, kami mengetahui bahwa Asy-Syirazi & merupakan
orang yang sepakat mengatakan bahwa transaksi jual beli ifu
jumlahnya lebih dari sekali.
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Mereka yang mengatakan transaksi funggal dan menolak
mengembalikan porsi miliknya serta perorangan, menentang

dengan mengajukan persoalan jika penjual berkata: Aku menjual
kepada kalian berdua seorang budak ini seharga seribu dirham,
lalu salah seorang dari mereka berdua menjawab: Aku menerima
separuh dari budak tersebut dengan separuh harga beli. Juga
dengan masalah; Apabila salah seorang dari mereka berdua
membawa separuh harga beli, dimana dia berkeinginan memaksa
penjual agar menyerahkan separuh dari budak tersebut, juga

dengan alasan bahwa hubungan kemitraan tersebut (syirl<ahl

adalah sebuah cacat (mengandung cacat).

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menjawab persoalan pertama:

Dalam masalah tersebut, menurut kami ada dua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Jualbeli tersebut hukumnya sah.

Ini mempakan pendapat yang telah disepakati unfuk
dipegang oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan segolongan orang
dari kelompok ulama kak, dimana jual beli tersebut memiliki
kekuatan hukum mengikat bagi dirinya, baik mitoanya itu
menerima atau mengembalikannya.

Menurut sebuah riwayat: Bahwa Asy-Syafi'i ae* memiliki
nash lain dalam masalah khulu', yang menjadi bukti
pendukungnya. Al Imam Haramain berkata: Pendapat yang

menyatakan sah itu adalah pendapat yang lebih diunggulkan dari
kedua pendapat Asy-Syafi'i dalam konteks qiyas, dimana Ar-
Ruyani telah mengunggulkannya dalam Al Hilyah.

Pendapat kedua: Ini merupakan pendapat yang paling

shahih menumt segolongan ulama, di antaranya adalah Ar-Rafi'i.
Ini juga pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua jawaban Asy-
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Syaf:'i dalam konteks metode Naql (memindah secara silang dua
jawaban yang berbeda dari dua masalah yang memiliki kemiripan
tersebut), bila berpedoman pada komentar yang telah disampaikan
oleh Al Imam Haramain, jual beli tersebut tidak sah.

Apabila kita mengatakan: Jumlah transaksi lebih dari sekali,

maka shighat ijab dan penjual menunfut jawaban dari mereka
berdua, seolah-olah shighat itu bergantung pada suatu syarat,
misalnya mereka berdua hams menjawabnya secara bersamaan,

tetapi hal itu bukanlah termasuk ketenfuan yang harus dipenuhi 
l

dalam akad jual beli, tetapi hal itu termasuk dari tunfutan redaksi 
I

iiab secaraumum. 
I

Dalam masalah tuntutan redaksi ijab tersebut masih perlu {

dikaji ulang, ditinjau dari segi bahwa pengajuan sSrarat memberi I

jawaban secara bersamaan itu menetapkan batalnla akad jual beli I

tersebut. 
I

(Mereka menjawab) persoalan kedua, bahwa perafurannya I
menurut kami adalah, penjual boleh dipaksa agar menyerahkan I
porsi yang menjadi miliknya, ketenfuan tersebut akan disampaikan I
dalam pemyataan Asy-Syirazi pada bagian akhir bab lkhtitaf At I
Mutabayibin (Perselisihan antara kedua pihak yang mengadakan I
akad jual belll. Insya Allah. I

Mereka menjawab persoalan ketiga: Bahwa penjual ini I
adalah orang yang mengajukan syarat (barang) terbagi dua di I
antara mereka, menjadi cacat hubungan kemitraan ini bukanlah I
perkara yang timbul di tangan pembeli. Kamu telah mengetahui I
keterangan yang telah aku (As-Subki) sebutkan, bahwa t
pengambilan kesimpulan hukum oleh Asy-Syirazi yang telah le,,,vat I
itu dengan menggunakan pemyataan ulama yang berbeda I

:':': :::an 
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Syirazi, bahwa pembeli boleh mengembalikan semua barang yang

telah dimilikinya, sekalipun seluruhnya dalarn kondisi utuh (baik).

Pemyataan Asy-Syirazi: Sebagaimana jika penjual menjual

kepada dua orang pembeli dalam dua transaksi yang terpisah,

maksudnya dua kali transaksi dalam segi redaksinya, karena

transaksi ini jumlahnya lebih dari sekali secara hukum, tidak secara

redaksi.

Al Qadhi Husain berkata: Lebih tepatnya, pembicaraan

tersebut diperinci dalam masalah; jika salah seorang dari kedua
pembeli ihr meninggal dunia dan penjual tersebut adalah ahli
warisnya, atau porsi milik salah seorang dari mereka berdua

kembali menjadi milik penjual melalui jual beli atau hibah, sehingga

hal ini bisa menggugurkan pemyataan mereka yang menyatakan

bahwa hubungan kemitraan ifu adalah sebuah cacat.

Abu Hanifah #S sependapat bahwa bila dua orang membeli

sebidang tanah dari safu orang, maka bagi orang yang memiliki
hak syufah, dia boleh mengambil alih porsi milik salah seorang

dari mereka melalui al<ad sytf'ah.

Pendapat yang telah ditetapkan oleh ulama madzhab Asy-
Syafi'i tersebut, yaitu bahwa akad jual beli itu diadakan lebih dari
sekali, merupakan pendapat yang masyhur dari ma&hab Asy-
Syafi'i.

Abu Azh-Zhafar As-Sam'ani berkata: Bahwa pemyataan Al
Qadhi Husain ini merupakan metode yang lemah, sehingga tidak
mungkin diberlakukan oleh orang yang berpegang pada
pemyataan tersebut, hal itu karena kelemahannya memahami
dalam berbagai redaksi tersebut, sebab perkataan penjual: Aku
menjual kepada kalian berdua, bagi pihak penjual adalah sebuah
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kalirnat. Benar (sebuah kalimat) tetapi bagi pihak pembeli kalimat

tersebut posisinya seperti dua buah akad.

Jika boleh kami menetapkan dua akad karena pembeli
jumlahnya lebih dari seorang, tentunya hal itu boleh dilakukan

karena kepemilikan semua bamng lebih dari seorang.

PernSntaan yang diiadikan pedoman unfuk meniawab

pemyiataan tersebut adalah, bahwa transaksi jual beli itu, sekalipun

hanya sekali, akan tetapi bagi seseorang dari mereka berdua boleh

mengembalikan porsi miliknya, karena khiyartersebut berlaku bagi

mereka berdua, dimana khiyar tersebut adalah hak yang

diberlakukan oleh s5nn?

Jadi, kemungkinan hak tersebut bisa dipenuhi dengan cara

png tidak mendatangkan penghilangan dan pengguguran hak

milik orang lain, sebab tidak adanya dukungan pembeli png lain

terhadapnya.

Abu Azh-Zhafar menjawab tentang masalah hubungan

kemitraan itu sebagai sebuah cacat, bahwa hubungan kernitraan di

antara kedua pembeli tersebut telah hilang, sedangkan hubungan

kemitraan yang terjadi antara penjual dan pembeli, hanya dapat

terjadi sebab tidak adanya pengembalian barang, dimana

pengembalian barang itu juga tidak mengakibatkan obyek jual beli

menjadi cacat, tetapi pengembalian barang tersebut

mengakibatkan obyek jual beli itu kembali menjadi milik penjual.

Kemudian hubungan kemitraan itu terjadi sebab adanya

perbedaan kepemilikan. Jadi, cacat yang dijadikan alasan

pengembalian barang itu, posisinya bukanlah hal yang mendahului

faktor pengembalian barang tersebut.

I
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Komentar pertama yang telah disampaikan oleh Abu Azh-
Zhafar As-Sam'ani yaitu; hal di atas tidak mungkin dapat
diberlakukan, funfutannya adalah bahwa penyerahan barang oleh
dua orang ahli waris terhadap pembeli sebuah barang,
pengembaliannya dilakukan oleh (penrbeli) sendiri. Yang benar
tidaklah dernikian, ini sesuai dengan keterangan yang akan
disampaikan InsSn Allah.

Komentar kedua Sang telah disampaikan oleh Abu Azh-
Zlafar As-Sam'ani, sekalipun ada kemungkinan demikian, tetapi
hal ini masih bisa dipisahkan. Berdasarkan keterangan 5rang telah
dikernukakan, kamu telah memperoleh kesimpulan 5nng konkret
bahwa kita bila mengatakan transaksi funggal, maka kita menolak
pengernbalian salah safu dari kedua barang itu secara terpisah.

Bila kita mengatakan: Transaksi lebih dari sekali, maka ada

dua jauaban Ary-Spfi'i,

Pertama: Menolak pengembalian salah safu dari kedua
barang ihr secara terpisah, karena adanya kerugian akibat
pembagian obyek jual beli tersebut.

Ini jika kamu melihat jumlah bansaksi lebih dari sekali dan
tuansaksi funggal sejak awal, maka kamu boleh meletakkan kedua
jawaban itu sejak awal dalam soal pemisahan pengembalian salah

safu dari kedua barang tersebut, lalu kami mengecualikannya. Di
antara kondisi yang memaksa pemisahan pengembalian salah safu

dari kedua barang itu adalah, hal membolehkannya pemisahan

akad.

Jika kita menolak pemisahan pengembalian salah safu dari
kedua barang tersebut, lantas apakah penolakan ifu karena kita
menghukumi funggalnya transaksi tersebut atau karena adanya

kerugian akibat pembagian obyek jual beli itu? Apabila transaksi
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tersebut jumlahnya lebih dari sekali, maka dalam masalah tersebut,

ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Aliran ini lebih

sesuai dengan pemyataan mereka.

Pendapat yang lebih paling shahih dari kedua pendapat

tersebut adalah pendapat yang kedua. Hal ini sesuai dengan

keterangan Al Buwaithi yang akan disampaikan.

Cabang masalah yang dibangun berdasarkan kedua

pendapat Asy-Syafi'i ini adalah; jika kita boleh memisahkan

pengembalian salah safu dari kedua barang tersebut, maka salah

seorang dari kedua pernbeli ifu boleh mengembalikannya secara

terpisah, sehingga hubungan kemikaan di antara mereka menjadi

hilang.

Pembeli yang mempertahankan porsi miliknya, berhak

mendapatkan barang yang dia pertahankan, dimana pembeli yang

mengembalikan porsi miliknya, berhak mendapatkan porsi harga

beli dari barang yahg dia telah dikembalikannya.

Atau hubungan kemitraan (syirkalt di antara mereka tetap
berlangsung dalam kepemilikan barang yang dipertahankan oleh
pembeli yang mempertahankan porsi miliknya dan juga yang

hendak dikembalikan oleh pembeli yang mengembalikan porsi

miliknya.

Al Qadhi AI Mawardi men5nmpaikan dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Ar-Rafi'i berkata:

Pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah
pendapat yang pertama.

Menurutku (As-Subki): Pendapat kedua sangat jauh dari
kebenaran, bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa separuh

dari budak yang dipertahankan oleh pembeli status kepernilikannya

1
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masih terbagi-bagi antara pembeJi yang mempertahankan porsi
miliknya dan pembeli yang mengembalikan porsi miliknya, padahal

pembeli yang mengembalikan porsinya sama sekali tidak memiliki
apapun.

Bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa separuh dari
harga beli budak dimana pembeli yang mengembalikan porsi
miliknyra ifu telah memintanya kembali, pernbeli yang

mempertahankan porsi miliknya, memperoleh separuh dari harga

beli tersebut, padahal dia satna sekali tidak mengembalikan

apapun?

Al Mawardi menjelaskan alasannya, bahwa di antara

mereka tidak terjadi pembagian hak milik. Ini merupakan
pandangan yang lemah, karena pemisahan ifu terjadi dalam
barang Sang kepemilikannya telah ditenfukan, bukan dalam barang
yang kepemilikannln masih bersifat umum, sebab bagian separuh

!,ang bersifat umum (menjadi milik bersama), yang telah
dikembalikan, dapat dipastikan menjadi milik pembeli lrang
mengembalikan porsi miliknya.

hnu Ar-Rifah menyamakannya dengan masalah bila harga
beli ihr stafusnya milik bersama di antara mereka. Penyamaan ini
dapat dikatakan: Sah, bila terjadi perserikatan dalam harga beli
yang dituntut untuk dikembalikan. Adapun jika masih adanya

hubungan kemitraan dalam separuh budak yang masih tersisa,

maka itu tidak sah.

Hasil penelitian membuktikan, bahwa hubungan kemitraan
dalam harga beli yang dituntut untuk dikernbalikan juga tidak sah,

karena harga beli yang statusnya menjadi milik bersama, telah
dimiliki oleh penjual. Dimana kemudian kepemilikannya dalam
separuh harga beli masih umum, maka separuh harga yang

l..
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ditentukan menjadi milik pembeli yang mengembalikan porsinya,

menjadi batal, ini diakibatkan oleh keputusaannya (kesulitannya)

mengembalikan barang yang diambilnya.

Pembeli yang mengembalikan porsi miliknya dan penjual

tersebut membaginya, itu merupakan mekanisme pembagian baru,

yang berhubungan dengan kedua hak milik mereka berdua,

sedangkan bagi pembeli yang mempertahankan porsi miliknya,

sama sekali tidak memiliki bagian. Sementara sepamh harga beli

yang masih umum, kepemilikan dalam sebagian dari separuh

harga beli itu tidaklah batal. Jadi, tidak ada alasan sama sekali

untuk berpegang pada pendapat ini.

Memang benar tidak ada alasan unfuk berpegang pada

pendapat ini, telah dikemukakan kepada kami dari penulis .4f-
Taqrib pemyataan yang menyimpang (syadii mengenai bolehnya

mengembalikan sebagian dari sebuah barang. Bila berpedoman
pada keterangan ini, jika pembeli yang mengembalikan sebagian

barang ifu berkata: Aku hendak mengernbalikan separuh (barang),

dimana dia tidak pemah menentukan bahwa separuh ifu adalah

separuh dari barang tersebut dan kami mengatakan bahwa shighat
ini mengandung arti umum, sebagaimana terjadi dalam kasus

memerdekakan dan lain sebagainya, ini menurut salah safu dari
dua pendapat yang berbeda ulama madzhab Asy-Syafi'i, sehingga

pengembalian sepamh dari porsi miliknya boleh.

Akan tetapi porsi milik pembeli yang mempertahankan
porsi miliknya, statusn5a bukan lagt menjadi milik bersama,

dimana harga beli yang dikembalikan, statusnya juga bukan lagi

milik bersama, karena tidak boleh mengembalikan bagian milik
mituanya, bahkan bagi pembeli yang mengembalikan bagiannya,

masih memiliki sisa seperempat kepemilikan budak tersebut,
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sementara pembeli yang mempertahankan porsi miliknya memiliki
separuh kepemilikan budak tersebut, dimana pembeli yang

mengembalikan porsi miliknya berhak menunfut pengembalian

seperempat dari harga beli budak tersebut.

Secara garis besar, pendapat ini lebih dekat kepada

kesalahan. Di antara cabang masalah yang dibangun berdasarkan
pendapat ini adalah bahwa pembeli yang mengembalikan
porsinya, tidak harus menggabungkan ganti rugi akibat pembagian

barang itu dengan porsi barang miliknya yang dikembalikan.

Karena penjual tersebut adalah orang yang telah merugikan dirinya
sendiri. Al Imam Haramain telah menyampaikan cabang masalah

tersebut.

Apabila kita menolak pemisahan safu sama lainnya, maka
jika pemisahan itu terjadi dalam kasus dimana akibat pembagian

ihr, barang yang semula tidak cacat (berkurang nilainya) menjadi
berkurang (cacat). Contohnya barang berupa biji-bijian, maka
dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i,

lnng dibangun berdasarkan masalah; apakah hal yang
menghalangi pemisahan ifu merupakan kerugian yang ditimbulkan
oleh pembagian tersebut, atau hrnggalnya transaksi jualbeli.

Bila berpegang pada jawaban pertama, maka pemisahan

barang itu hukumnya boleh. Sedangkan bila berpegang jawaban

kedua ffransaksi yang hrngga|, maka pemisahan tersebut tidak
boleh. Ini merupakan pendapat yang Al Qadhi Husain jadikan

pegangan.

Argumentasi yang pertama, menolak pengambilan transaksi

tunggal tersebut dari pendapat ini. Kedua pendapat dari ulama

madzhab Asy-Syafi'i (Wajhaanl yang penjelasannya telah
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disebutkan, sejatinya telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i dan Al Imam

Haramain.

Telah dikemukakan dari nasi Asy-Syafi'i yang dimuat dalam

Al Buwaithi tentang bolehnya pemisahan itu bagi pembeli yang

berjumlah satu orang, maka terlebih bagi pembeli yang berjumlah

dua orang. Oleh karena ifu, sebagian mereka berusaha

memperbaiki naskah tulisan At-Tanbih, dan meletakkan kalimat,

"Jika dua orang membeli barang berupa satu orang budak,"

dimana redaksi Mukhtashar Al Muzani telah memperkuatnya-

Sebagian mereka telah mengutipnya dari Al Mukhbshar,

yaifu kata 'Sil'ah" (barang) sebagai pengganti kata "Jaari5nt'

(budak perempuan), sehingga kutipan tersebut memperkuat fulisan

yang masyhur itu. Pemyataan Al Buwaithi yang telah aku

sampaikan memberikan pemahaman bolehnya pemisahan

tersebut.

Ini bila mereka berdua tidak membaginya sendiri. Lalu bila

mereka berdua berusaha membagi$a, maka juga demikian (boleh

memisahkannya dalam pengembalian) menurut Al Imam

Haramain.

Dalam kasus pembagian ini, ada bagian masalah lnng
ditentukan, dimana Al Qadhi Husain telah membangunnya dalam

keterangan yang telah dikutip oleh lbnu Ar-Rif'ah, berdasarkan

perbedaan pendapat dalam kasus pembagian hak milik bersama.

Jika kita mengatakan (@smah) itu adalah pemisahan hak

milik (Ifmtt, dan jika kita mengatakan: (Qisamah) itu adalah jual

beli tukar-menukar hak milik bersama, maka kasusnya sama

seperti kasus; jika seseorang melihat cacat setelah penjualan

sebagian barang tersebut. Demikian lbnu Ar-Rif'ah mengutip dari

Al Qadhi Husain.
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Namun aku tidak pemah melihat keterangan semacam ini
dalam Taliq miliknya. Akan tetapi andaikan dia berkata mengenai
kasus jika seseorang membeli barang milik bersama secara umum,
contohnya separuh lahan pekarangan, kemudian dia membagi
obyek jual beli tersebut, lalu dia menernukan cacat 5rang telah ada
sebelum jual beli dilakukan. Jika kita mengatakan Qismah tersebut
adalah pemisahan hak milik, maka dia boleh mengembalikannya.
Jika tidak dernikian, maka dia tidak boleh mengembalikan.
Sebagaimana jika dia menjual sebagian dari obyek jual beli. Al
Qadhi Husain berkata: Masalah ini perlu dikaji ulang.

Menurutku (As-Subki): Adapun kasus yrang berpedoman
pada argumen, bahwa Qismah tersebut adalah pemisahan hak
milik atau jual beli tukar-menukar hak milik, ihr bisa menjadi
jawaban yang dapat dipastikan kebenarannya.

Sedangkan kasus tercegahnSn pengembalian porsi miliknya,
bila kita mengatakan Qismah tersebut adalah jual beli dalam kasus

bila penjual melakukan pernbagian, hal itu menjadi problem bagi
Al Qadhi Husain, karena telah dikemukakan darinla, bahwa
pendapat madzhab dalam masalah; apabila pembeli menjual
sebagian dari suafu barang kepada penjual ih:, maka dia boleh
mengembalikan barang itu, begitu juga dalam kasus ini yang
sehamsnya juga demikian.

Pendapat yang shahih adalah boleh mengembalikannya
kepada penjual barang tersebut, bila dia telah membaginya, ini bila
berpedoman pada dua pendapat Asy-Syafi'i tersebut.

Al Qadhi Husain telah menyebutkan dalam Al Fataova

masalah; bila seseorang membeli sebidang tanah yaifu seperempat
bagian, dan mitranya melakukan pembagian, kemudian dia
menemukan cacat pada sebidang tanah tersebut, dia berkata: Bila

\-
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kita mengatakan: Qismah tersebut adalah pemisahan hak milik
(Ifra), dia boleh mengembalikannya.

Dan bila kita mengatakan: (Qismahl adalah jual beli, maka

dia telah menjual separuh dari tanah yang berada di bawah

kepemilikannya dengan separuh dari tanah yang berada di bawah

kepemilikan mitranya. Jadi, dia boleh mengembalikan separuh

yang dia miliki dari mitranya kepada mikanya tersebut, lalu jika dia

telah mengembalikan, maka separuh yang dimiliki oleh mitranya

tersebut darinya dikembalikan kepadanya, kemudian dia baru

mengembalikan seluruhnya karena cacat. Jika tidak demikian,

maka haknya menjadi batal, karena pengembalian itu disusul oleh

pembatalan akad karena perseiisihan kepemilikan tersebut.

Al Qadhi Husain berkata: Berdasarkan ketentuan ini, jika

seseorang membeli barang berupa satu orang budak seharga satu

dirham, dan dia menjualnya kembali dengan sepotong pakaian,

lalu dia menemukan cacat pada pakaian tersebut, maka dia boleh

mengembalikannya, dimana dia meminta budak tersebut

dikembalikan, dan ternyata pada budak tersebut juga terdapat

cacat yang telah ada sebelum pembelian budak tersebut, maka jika

dia mengetahui cacat itu dan budak tersebut masih berada di

bawah kepemilikan pembeli kedua, dia boleh mengembalikannya,

karena. dia bemiat mengembalikan pakaian tersebut, dan budak

tersebut kembali bukan karena keinginannya.

Di dalam masalah ini, ada pendapat yang lain, bahwa dia

tidak boleh mengembalikan, karena dia mau mengembalikan

pakaian tersebut, serta memilih memiliki budak dalam kondisi

cacat tersebut.

Menurutku (As-Subki): Demikian Al Qadhi Husain berfatwa,

ini sesuai dengan pendapatrya yang akan kami sebutkan dalam
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masalah; apabila seseorang menjual barang yang cacat, lalu dia

membelinya kembali dalam kondisi mengetahui cacat barang

tersebut, dia tidak boleh mengembalikannya, menumt pendapat
pertama. Sedang pendapat yang shahih adalah sebaliknya.

Jika orang yang tercegah unhrk mengembalikan

berkeinginan menuntut ganti rugi, Al lmam Haramain berkata:
Jika terjadi keputusasaan (kesulitan) untuk dapat mengembalikan

bagian Srang lain, misaln3a dia telah memerdekakannya, padahal

dia seorang yang melarat, maka dia boleh menuntrt ganti rugi.

Sedang jika hal itu tdak pemah terjadi, maka perlu dikaji;
jika perniliknya menyukai cacat tersebut, lalu dia memilih
menenrskan jual beli tersebut dengan syarat jika dia membeli

bagian milik mibanya dan menggabungkannya dengan bagian

miliknya, dimana dia berkeinginan mengembalikan seluruhnya, dan
menuntut separuh harga beli, apakah dia boleh dipaksa agar

meneriman5a, sebagaimana dalam masalah sandal-

Dalam masalah sandal ini ada dua pendapat yang berbeda

dari ulama ma&hab Asy-S5rafi'i; jika kita mengatakan tidak boleh

dipaksa, maka dia boleh menuntut ganti rugi, sedang jika kita
mengatakan benar dia boleh dipaksa, maka juga demikian,

menurut pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat

tersebut. Karena hal ifu merupakan harapan yang sangat jauh

terwujud.

Apabila mitranya seorang yang pergi jauh meninggalkan

tempat tinggalnya, dan kondisinya tidak diketahui, maka dalam hal

menunfut ganti rugi tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i, yang diceritakan dari penulis At-Taqrib, ditinjau dari
segi perpisahan yang telah terpenuhi.
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Masih banyak masalah dari jenis masalah ketiga ini, yang

tidak pemah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Di antaranya:

Apabila jumlah penjual lebih dari satu omng. Contohnya

seperti masalah; jika seseorang membeli sebuah barang dari dua

orang penjual, maka dia boleh mengembalikan separuh dari obyek
jualbeli kepada salah seorang dari kedua penjual tersebut.

Al Qadhi Husain dan ulama yang lain telah menyampaikan

masalah tersebut, karena transaksi jual beli itu pasti dilakukan lebih

dari sekali sesuai dengan jumlah penjual. Abu Hanifah *S
sependapat dengan AI Qadhi Husain dalam masalah ini.

Jika seseorang membeli satu dari dua bidang tanah dari dua

orang penjual, maka apakah orang yang berhak melakukan

sytfbh boleh mengambil alih bagian milik salah satu dari rnereka?

Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Ya. Karena kepemilikan barang itu lebih

dari seorang-

Pendapat kedua: Tidak. Karena kondisi yang memaksa
(daruratt. Abu Hanifah g telah menyampaikan masalah tersebut.

Madzhab kami dan madzhab Abu Hanifah telah dikemukakan
dalam membahas masalah; bila pernbeli jumlahnya lebih dari
seorang. Al Qadhi Husain berkata: Ma&hab Abu Hanifah dalam

soal sytfah kebalikan dari rna&habnya dalam soal

mengembalikan obyek jual beli karena cacat.

Di antaranya: Masalah apabila kedua pihak yang

mengadakan jumlahnya lebih dari satu orang. Misalnya seseorang

membeli sebuah barang dari dua orang pembeli, maka akad

tersebut hukumnya sama seperti empat kali akad. Setiap orang

dari mereka berdua membeli seperempat dari obyek jual beli

820 ll n Uoi^u'SyoahAl lutuhodzdzab



tersebut dari penjual ini (A. misalnya), dan (membeli)

seperempatnya dari pembeli yang ihr (8. misalnya), maka dia boleh

mengembalikan bagian milik salah satu dari kedua penjual

tersebut. Begitu pula bagi mitranya (boleh mengembalikan bagian

milik salah satu dari kedua penjual tersebut). Al Qadhi Husain dan

ulama lainnya telah menyampaikan masalah tersebut.

Jika tiga orang mernbeli dari tiga orang penjual sebuah

barang bempa budak, bagi setiap orang dari ketiga pembeli itu

boleh mengembalikan penjualan budak tersebut kepada setiap

omng dari ketiga penjual tersebut. Karena hukumnya sama dengan

akad sembilan kali. Al Mawardi telah menyampaikan masalah

tersebut.

Di antamnya: Masalah bila jumlah obyek akad dan pihak

5rang berakad lebih dari satu. Misalnp dua orang membeli dua

orang budak dari dua orang penjual, bagi setiap orang dari kedua

pembeli ihr boleh mengernbalikan seperempat dari kedua budak

tersebut kepada setiap orang dari kedua penjual tersebut.

Apakah dia boleh mengembalikan seperempat dari salah

seorang di antara mereka kepada salah seorang di antara kedua

penjual tersebut? Jawabannya sesuai dengan dua pendapat Asy-

Syafi'i dalam masalah pemisahan akad dalam hal pengembalian

suatu barang. lnilah pendapat Al Qadhi Husain.

Al Qadhi Husain juga menyampaikan jawaban yang sama

dalam contoh kasus yang telah disebutkan, dalam pokok bahasan

yang sama, Apakah setiap orang dari kedua pembeli itu boleh

mengembalikan separuh dari salah safu di antara kedua penjual,

kepada salah safu di antiara kedua penjual tersebut? Jawabannya

sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi'i tersebut.
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Demikian aku melihatnya dalam naskah tulisan yang ada.

Seakan-akan naskah fulisan itu salah. Yang tepat seharusnya

dikatakan: "Kedua penjual ifu harus menggugurkan salah safunya,"

karena setiap orang dari kedua pembeli itu membeli separuh dari

kedua penjual tersebut, bukan dari salah seorang di antara mereka

berdua.

Kongkretnya dalam masalah itu diungkapkanr "Kedua

pembeli itu dipastikan boleh mengembalikan dua budak tersebut

kepada kedua orang penjual tersebut, dan dipastikan boleh

mengembalikan separuh dari kedua budak tersebut kepada salah

seorang dari kedua penjual tersebut. "

Apakah salah seorang di antara kedua pembeli ifu boleh

mengembalikan separuh dari kedua budak tersebut kepada dua

orang penjual sekaligus, atau seperempat dari kedua budak

tersebut kepada salah seorang di antara kedua penjual tersebut?

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat seperti

dalam kasus; bila dua orang membeli dari satu orang penjual,

apakah salah seorang di antara kedua pembeli itu boleh

mengembalikan seperempat dari salah seorang di antara mereka

berdua ihr kepada salah seorang di antara kedua penjual tersebut,

jawabannya sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang

pemisahan akad, dalam kasus; apabila seseorang membeli dua

orang budak dari safu orang penjual. Semua ketenfuan ini dengan

syarat; jika setiap orang dari kedua budak itu status

kepemilikannya masih bersifat umum di antara kedua penjual

tersebut.

Di antaranya: Apabila salah satu dari kedua budak itu
milik orang ini (A. misalnya), dan budak yang lain statusnya milik
orang ifu (B. misalnya), dimana mereka berdua menggabungkan
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antara kedua budak tersebut dalam sahr transaksi, dan kami
menetapkannya boleh menurut salah safu dari kedua pendapat

Asy-Syafi'i. Apakah si pembeli boleh mengembalikan salah satu

dari kedua budak tersebut karena ca@t, jika kita menetapkann5ra

boleh dalam kasus; bila kedua budak itu shtusnya milik satu orang
penjual, maka terlebih dalam kasus ini (kedua budak milik dua
orang penjua[.

Jika fidak demikian, maka ada dua pendapat ulama

madzhab AsySyafi'i. Perbedaannya adalah, bahwa si pembeli itu
boleh mengembalikan kepada si penjual tersebut, semua bamng
yang dia miliki dari pihak penjual. Al Qadhi Husain telah

menlrampaikan masalah tersebut.

Telah dikemukakan dari Al Qadhi Husain dan dari ularna
yang lain bahwa si pembeli boleh mengembalikan separuh dari
sebuah barang kepada salah seorang dari kedua penjual tersebut.

Jadi, pendapat yang menSratakan tidak boleh mengembalikan
dalam kasus ini, sangat jauh dari kebenaran-

Di antaranya: Masalah apabila satu orang membeli dua
orang budak dari dua orang penjual ltang mengadakan hubungan

kemitraan (dalam hal kepemilikan) antara kedua budak tersebut,

maka si pembeli ifu boleh mengembalikan kepada salah seorang

dari kedua penjual tersebut separuh-separuh dari kedua budak
tersebut, dia tidak boleh mengembalikan separuh-separuh dari
kedua budak tersebut kepada kedua penjual sekaligus.

Jika si pembeli itu berkeinginan mengembalikan separuh

dari salah satu dari kedua budak kepada salah seorang di antara

kedua penjual tersebut, maka jawabannya sesuai dengan kedua
pendapat Asy-Syafi'i tersebut.
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Jika si pembeli itu berkeinginan mengembalikan

seperempat dari kedua budak tersebut kepada kedua penjual ihr

atau kepada salah seorang dari kedua penjual tersebut, maka

pengembalian itu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Al

Qadhi Husain telah menyampaikan masalah tersebut.

Al Qadhi Husain berkata: Batasan dalam masalah tersebut

adalah bahwa dalam masalah yang di dalamnya terkandung

kebaikan berlakulah khiyar di sana, sementara dalam masalah

yang di dalamnya terkandung keburukan, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i.

Di antaranya: Masalah apabila dua orang membeli dua

orang budak dari seorang penjual, maka hukum kedua budak ifu

telah jelas dalam masalah yang telah dikemukakan, yaitu kedua

pembeli tersebut dipastikan boleh mengembalikan kedua budak

tersebut, dan salah seorang dari kedua pembeli itu dipastikan

boleh mengembaiikan porsi miliknya dari kedua budak tersebut,

menurut pendapat yrang paling shahih.

Sama seperti salah seorang dari kedua pembeli sebuah

barang. Dia tidak mengembalikan separuh dari sahr orang budak

tersebut, menumt pendapat yang paling shahih. Sama seperti

salah satu dari kedua budak tersebut beserta dengan sahr orang

pembeli, namun aku tidak melihat masalah tersebut secam terfulis.

Cabang, Jumlah masalah yang telah disebutkan itu

menjadi delapan bagian. Yaih.r kesemuanya tunggal. Obyek jual

beli atau pembeli saja yang lebih dari satu. Ketiga masalah ini

disebutkan dalam kitab Al Muhadzdzabini.
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Atau penjual saja yang lebih dari safu, atau penjual dan
obyek jual beli fumlahnya lebih dari satu). Atau penjual dan
pembeli fiumlahnya lebih dari satu). Atau obyek jual beli dan
pembeli (umlahnya lebih dari sattrl. Atau semuanya

Iebih dari sahr.

Ungkapan lain; adakalanya kesemuanya jumlahnya lebih

dari safu atau kesemuanya funggal. Satu perkara saja yang

funggal, atau sahr perkara saja yang jumlahnya lebih dari sahr.

Masing-masing dari kedua bagian yang disebutkan terakhir ini
mengandung tiga bagian masalah.

Cabangt Jika seseorang membeli satu buah barang dalam

dua kali kansaksi, separuhnya melalui sahr transaksi dan
separuhnya melalui transaksi yang lain, dari seorang penjual itu (A.

misaln5n), atau dari penjual yang lain (B. misalnya), maka dia boleh
mengembalikan salah safu dari kedua kadar separuh itu karena

ca@t, tanpa disertai separuh yang kdua, tanpa ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama, karena fuansaksi jumlahnya lebih dari
sekali.

Cabangr Seluruh bagian masalah ini; jika setiap orang dari
kedua pihak itu mengadakan akad jual beli sendiri, atau masing-

masing pihak diwakili oleh seorang wakil.

Adapun jika setiap orang dari kedua pihak ifu mengadakan

akad jual beli melalui akad Wal<alah (Pelimpahan kekuasaan oleh

sah.r pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan),

dan jumlah wakil dan pihak yang mer.rrakilkan lMuwakkil lebih dari
satu orang, maka apakah pertimbangan jumlah lebih dari sekali
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atau tunggalnya akad lual beli itu disesuaikan dengan pihak yang

mengadakan akad (Aqid atau pihak yang mewakilkan akad

(Mahud lah)?

Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih dari

sejumlah pendapat tersebut menurut mayoritas ulama adalah

bahwa pertimbangan fumlah lebih dari sekali atau hrnggalnya akad

jual beli) itu disesuaikan dengan pihak yang mengadakan akad

(Aqidt.ltulah pendapat lbnu Al Haddad.

Karena segala ketentuan hukum dalam akad jual beli

tersebut berhubungan langsung dengan pihak yang mengadakan

akad, dimana khiyar mailis berhubungan langsung dengannya,

bukan dengan pihak yang maoakilkan akad. Yang dijadikan bahan

pertirnbangan adalah pihak yang mengadakan al<ad {Aqid. bukan

melihaturya pihak yang mau.rakilkan akad.

Pendapat keduar Pertimbangan fiumlah lebih dari sekali

atau tunggalnya akad jual belil itu disesuaikan dengan pihak yang

manakilkan akad (Ma'qud lahl, yaitu pihak yang manuakilkan

(Muwakkil. Abu Zaid dan Al Khudhari telah menyampaikannya-

Sebagian ulama menya.ndarkannya kepada kelompok ulama lrak.

Ini mempakan pendapat paling shahih yang dimuat dahm Al
Wajiz.

Pendapat ketiga: Pertimbangan (jumlah lebih dari sekali

atau tunggalnya akad jual belil dalam sisi penjualan itu disesuaikan

dengan pihak yang mewakilkan akad lMa qud lahl, sdang dalam

sisi pembelian disesuaikan dengan pihak yang mengadakan akad

(Aqid.Abu Ishaq Al Marwazi telah menyampaikan permasalahan

ini.

826 ll et u"i*u'SyarahAl Muhadzdzab



Ar-Ruyani menyandarkannya kepada Al eaffal.
Perbedaannya adalah bahwa akad dalam pembelian itu bisa
sempuma melalui pihak yang terlibat secara langsung dengan akad
tersebut, tanpa melibatkan pihak yang mewakilkan akad tersebut
(Ma qud lahl.

Oleh karena itu, jika pihak lrang me'd/akilkan al<ad (Ma qud
lah) mengingkari pemberian kekuasaan pengadaan akad secara
langsung, maka akad tersebut sah bagi pihak yang terlibat secara
langsung dengan akad tersebut, berbeda dengan sisi penjualan.

Al Imam Hammain & berkata: Perbedaan ini hanya terjadi
dalam masalah; bila pelimpahan kekuasaan (Taukil itu dalam
pembelian secara tidak tunai (dzimmah). Jadi, bila dia
melimpahkan kekuasaan kepadangn mengenai pernbelian budak
dengan nilai fukar berupa pakaian 5ang telah ditenfukan, maka
pelimpahan kekuasaan dalam pernbelian ifu sama seperti
pelimpahan kekuasaan dalam penjualan.

Pendapat keempat: Al Mutaunlli dalam At-Tatimmah
berkata: Pertimbangan fiumlah lebih dari sekali atau tunggalnya
akad jual beli) dalam sisi pembelian itu disesuaikan dengan pihak
yang mer,vakilkan (Muwkkil, sedang dalam sisi penjualan
disesuaikan dengan keduanya (Aqid dan Muwakkitl. Jadi, kapan
pun jumlah keduanya lebih dari satu orang, maka akad juga lebih
dari satu kali, sebab mempertimbangkan sebidang tanah yang
menjadi obyek sytfah.

Akad tersebut diadakan lebih dari sekali sesuai dengan
jumlah pihak yang mewakilkan dalam menunaikan hak pihak
yang memiliki hak sytfah. Akad tidak diadakan lebih dari sekali
sesuai dengan jumlah wakil tersebut, sehingga jika seorang wakil
membeli sebidang tanah untuk dua orang, maka pihak yang
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memiliki hak syuf'ah boleh mengambil alih porsi milik salah satu

dari mereka berdua akibat jatuh bangkrut (tidak bisa membayar;

falad.

Jika dua orang wakil membeli sebidang tanah untuk satu

orang pembeli, maka pihak yang memiliki hak syufah tidak boleh

mengambil alih sebagiannya. Sedang dalam sisi penjualan, berlaku

ketentuan jumlah wakil yang lebih dari safu orang, dimana pihak
yang me{il/akilkan berjumlah satu orang, sehingga jika seorang

wakil dari dua orang membeli sebidang tanah dari seorang penjual,

maka pihak yang memiliki hak sytfah tidak boleh mengambil alih

sebagiannya.

Apabila pertimbangan itu berlaku dalam konteks sjrufah,

maka berlaku pula dalam semua ketenfuan hukum lainnya.

Penulis At-Tatimmah berkata: Riwayat pendapat ini
mempakan pendapat yang paling jauh dari kebenaran. Karena

dalam bab syufah, pihak yang memiliki hak sgufah boleh

mengambil alih hak milik secara paksa dari pembeli tersebut, lalu

apabila dia mengambil alih separuh hak milik yang ada di tangan

pembeli, maka hal itu merugikan pembeli.

Sedang dalam kasus ini, pernbeli mengembalikannya

kepada penjual. lalu bila penjual jumlahnya lebih dari satu orang,

dimana pembeli mengembalikan barang yang memang menjadi

miliknya kepada salah satu dari mereka berdua, maka

pengembalian itu tidak menyimpan kerugian apapun.

Apabila wakil jumlahnSa lebih dari satu oftrng, sedang

penjualnya tunggal, lalu pembeli mengembalikan kepada penjual

separuh barang miliknya, maka pengembalian ifu menyimpan sisi

kerugian.
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Komentar yang telah disampaikan oleh penulis At-
Tafrmmah benar adanya, dimana tujuan yang hendak dicapai
dalam al<ad sgfbh itu berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai
dalam bab ini.

Oleh karena itu, dalam konteks sytfhh kamu bisa
mengatakan: Bahwa transaksi tersebut, jumlahnya pasti lebih dari
sekali sesuai dengan jumlah pembeli, sedang dalam konteks
peniual tersebut berbeda, 5raifu kebalikan dari ketentuan dalam bab
ini. Jadi, di dalam setiap bab perlu memperhatikan makna spesifik
yang berhubungan langsung dengan bab tersebut.

Pendapat kelima: Apabila wakil itu dari pihak pembeli,
maka pertimbangan jumlah lebih dari sekali atau tunggalnya akad
jual beli itu disesuaikan dengan pihak lrang meu/akilkan akad

lMumkkil. Sedang bila dari pihak penjual, maka pertimbangan
jumhh lebih dari sekali atau tunggalnp akad tersebut disesuaikan
dengan pihak yang mengadakan al<ad(Aqid.

Pendapat kelima ini kebalikan dari pendapat yang telah
disampaikan oleh Abu Ishaq. Al Qadhi Husain telah
menlrampaikannya dalam Ta'h miliknya. Pendapat ini berbeda
dengan pendapat yang telah disampaikan oleh penulis At-
Tatimmah.

Inilah kelima pendapat ulama madzhab Asy-Syafi5 seputar
transaksi yang jumlahnya lebih dari sekali dan tunggalnln transaksi
jual beli; bila tansaksi itu dilakukan melalui akad tnkalah.

Penulis AtTatimmah telah meriwayatkan dari Al eaffal
mengenai masalah; bila dua orang melimpahkan kekuasaan
kepada satu orang, lalu dia melakukan pembelian budak untuk
kedua orang tersebut.
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Penulis At-Tatimmah berkata: Al Qaffal berkata: Apabila
pihak penjual mengetahui bahwa dia adalah seorang wakil dari dua
orang, maka salah safu dari mereka berdua boleh mengembalikan
porsi miliknya masing-masing.

Apabila penjualtersebut meyakini bahwa dia membeli untuk
dirinya sendiri, atau dia meSnkini bahwa dia adalah seorang wakil
dari safu orang, maka salah safu dari mereka berdua tidak boleh
mengernbalikan separuh barang tersebut.

Ini bukanlah pendapat yang keenam dalam masalah
transaksi yang jumlahnya lebih dari sekali dan tunggalnla transaksi
jual beli. Akan tetapi, pendapat tersebut adalah derivasi dari
pendapat mengenai transaksi yang jumlahnp lebih dari sekali
(Tabddud Sufqaht. Demikian pemyataan Al Qadhi Husain dan
ulama yang lain memberi kepastian tersebut.

Bila berpegangan pada pendapat ini, maka landasan hukum
pengembalian barang itu adalah suka dan tidaknya penjual
mengenai pembagian barang te:rsebut.

Pendapat tersebut merupakan bagian dari nash Asy-
Syafi'i dS dalam pembahasan nhq apabila seseorang membeli
seorang budak untuk dirinya dan unfuk mibanya, dimana dia
menggadaikan uang pembelian tersebut dengan barang yang

menjadi milik bersama, kemudian salah seorang dari kedua mitra
ihr melunasi porsi uang pernbelian miliknya, maka porsi utang
gadai miliknya menjadi bebas, menumt salah safu dari kedua
pendapat Asy-Syafi'i.

Apakah penjual memiliki hak khtyar karena keluamya
sebagian gadai dari tangannya sebelum haknya terpermhi dengan
sempuma? Asy-Syafi'i *S berkata: Jika penjual tersebut merupakan
orang yang mengetahui bahwa dia adalah seorang pembeli barang
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miliknya unfuk dirinya dan unfuk mitranya, dimana dia juga

mengetahui, bahwa utang gadai itu milik bersama di antara mereka

berdua, maka dia tidak memiliki hak khiyar.

Apabila penjual meyakini bahwa dia membeli khusus untuk

dirinya, atau (khusus) untuk mihanya, dimana dia meyakini bahwa

gadai tersebut hanya untuk safu orang, maka dia memiliki hak

khiyar.Demikian pula dalam masalah ini. Namun tidak ada dalil

mengenai jumlah transaksi lebih dari sekali tersebut.

Hanya saja Al Qaffal mengatakan, bahwa jumlah hansaksi

lebih dari sekali itu, disebabkan jumlah wakil dalam pembelian

tersebut lebih dari satu omng, dia tidak menentang pendapat

tersebut, sebagaimana pendapat yrang telah diriwayatkan darinya

png telah dikemukakan dalam hal kesamaan pendapatnya dengan

Abu Ishaq.

Namun yang menjadi landasan pendapat adalah keterangan

yang telah dia sebutkan. Aku (As-Subki) menyebutkan

pendapatnya tersebut beserta sejumlah pendapat dari ulama

madzhab Asy-Syaf i, dalam masalah jumlah transaksi yang lebih

dari sekali dan tunggalnya kansaksi jual beli itu, karena kami

membufuhkannya dalam pembahasan ini. Yang dimaksud dalam

kasus ini adalah perkara yang berganfung pada masalah pokok,

pitu berbagai cabang masalah dalam soal pengembalian barang,

dimana dalam pembuatan cabang masalah itu mesti bersandar

pada masalah pokok tersebut.

Terkadang dalam sebagian dari beberapa cabang masalah

tersebut disampaikan enam pendapat yang berbeda berikut

faktomya. Al Qadhi Husain menilai lemah pendapat Abu Ishaq,

dimana dia melihat sumber pendapat hnu Al Haddad dan sumber

pendapat Abu Zaid lebih shahih. Dimana masalah pokok dari
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kedua pendapat tersebut adalah bahwa wakil pembeli tersebut,
apakah bisa difunfut membayar uang pembelian tersebut? Begifu
juga dengan wakil penjual, apakah bisa ditunfut menyerahkan
obyek jual beli?

Beberapa cabang: Yang dibangun berdasarkan masalah
pokok ini. Di antaranya: Jika seorang membeli untuk satu orang
sebuah barang, temyata barangnya dalam kondisi cacat, maka jika
kita menjawab dengan berpegang pada pendapat yang paling
shahih, maka jawabannya adalah mempertimbangkan pihak yang
mengadakan akad secara mutlak, atau sesuai dengan pendapat
Abu Ishaq, maka salah satu dari kedua wakil tersebut tidak boleh
mengembalikan porsinya secara terpisah. Demikian Al Mawardi
memufuskan hukum tersebut.

Segolongan ulama meng-qi5n*l<annya dengan kasus; jika
pembeli membeli (suafu bamng), dimana dia meninggal dunia
dengan meninggalkan dua orang ahli waris dan temyata barangnya
dalam kondisi cacat, maka salah seorang dari mereka tidak boleh
mengembalikan bagian miliknya secara terpisah.

Apakah salah safu dari kedua pihak yang merarakilkan itu
dan dua orang ahli waris tersebut berhak meminta ganti rugi?
Penjelasannya Inqn Allah akan disampaikan ketika Asysyirazi
menyebutkan masalah dua orang ahli waris tersebut pada bagian
akhir pasalini. Inrym Allah.

Ini jika kita menjawab masalah tersebut dengan
berpegangan pada pendapat hnu Al Haddad, yaitu pendapat yang
paling shahih. Pendapat Abu Ishaq sama seperti pendapat hnu Al
Haddad dalam kasus ini.
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Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan

berpedoman pada pendapat Abu Zaid, maka setiap orang dari

kedua pihak yang mewakilkan itu boleh mengembalikan bagiannya

secara terpisah dari bagian yang lain.

Demikian juga bila mengacu pada pendapat yang telah

disampaikan oleh penulis At-Tatimmah. Sedangkan pendapat

yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain dengan berpedoman
pada pendapat Al Qaffal, membedakan antara mengetahui dan

tidaknya penjual tersebut. Bila dia mengetahui, maka setiap orang

dari kedua pihak yang mewakilkan tersebut boleh mengembalikan

bagiannya masing-masing dan bila dia tidak mengetahui, maka

tidak boleh. Karena dia tidak suka dengan adanya pembagian hak

miliknya tersebut yang dikembalikan kepadanya.

Demikian juga, telah dikemukakan dari penulis At-
Tatimmah. N Qadhi Husain dan penulis At-Tahdzib, dimana

mereka tidak pemah memastikan siapa orimg yang

mengatakannya. Aku (As-Subki) berkata: Kesimpulannya, dalam

cabang masalah ini, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Di antaranya: Jika dua orang melimpahkan kekuasaan

tentang penjualan seorang budak milik mereka berdua, atau salah

seorang dari kedua pihak yang merniliki hubungan kemitraan

melimpahkan kekuasaan kepada mitranya, lalu dia menjual

seluruhnya, dimana kemudian temyata budak tersebut dalam

kondisi cacat; apakah pendapat yang paling shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i, yaitu pendapat lbnu Al Haddad, pembeli

tidak boleh mengembalikan bagian salah seorang dari mereka

berdua?

Bila berpedoman pada ketiga pendapat yang disebutkan

terakhir, hukumnya boleh. Sedangkan bila mengikuti pendapat
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yang kelima, pendapat ini memberi kepastian tidak boleh. Al
Mawardi menyampaikan dua pendapat yang berbeda dalam kasus
ini, disamping dia memastikan tidak boleh mengembalikan, bahwa
pelimpahan kekuasaan mengenai pembelian barang tersebut
sebagaimana telah dikemukakan, memiliki perbedaan antara kedua
contoh kasus di atas.

Pendapat ini menyatakan dengan pasti, bahwa
pertimbangan jumlah transaksi yang lebih dari sekali dan transaksi
tunggal dalam segi pembelian ifu disesuaikan dengan pihak yang
mengadakan akad. Sedang dalam sisi penjualan, ada dua pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, aku telah menjelaskan
dalam keterangan yang telah dikemukakan di atas, karena
memandang pendapat ulama yang menyandarkan pendapat Abu
Zaid itu kepada kelompok ulama lrak.

Di antaranya: Jika seseorang memberikan kuasa kepada
dua orang dalam penjualan seorang budak miliknya, maka bila
mengacu pada pendapat yang pertama, bagi pembeli boleh
mengembalikan bagian salah seorang dari mereka berdua.
Sedangkan bila mengacu pada keempat pendapat yang lain, tidak
boleh mengembalikannya.

Di antaranya: Menurut komentar yang telah disampaikan
oleh Ar-Rafi'i: Jika dua orang melimpahkan kekuasaan kepada
safu orang dalam pembelian seorang budak, ?tau seseorang

melimpahkan kekuasaan kepada sahr orang dalam pembelian

seorang budak unfuknya dan untuk dirinya sendiri, dimana dia lalu
melakukannya dan temyata budak tersebut dalam kondisi cacat,

rnaka bila mengacu pada pendapat yang pertama dan yang ketiga;
kedua pihak yang me'drakilkan itu tidak boleh mengembalikan porsi
miliknya secara terpisah.
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Sedangkan bila mengacu pada pendapat yang kedua dan

keempat, boleh mengembalikan porsi miliknya secara terpisah.

Al Qaffal berkata: Apabila penjual tersebut mengetahui

bahwa dia membeli unfuk mereka berdua, maka bagi salah

seorang dari mereka berdua boleh mengembalikan bagiannya,

karena penjual rela dengan pembagian miliknya tersebut. Apabila
dia tidak mengetahui, maka tidak boleh mengembalikannya.

Menurutku (As-Subki): Cabang ini sama persis dengan
pendapat yang pertama. Keterangan tersebut telah disampaikan

berulang-ulang dalam Asy-Syanh dan Ar-Raudhah. Aku menduga

hal yang mendorong penyebutan cabang masalah tersebut adalah

bahwa penulis At-Tahdzib telah menyebutkan cabang ini,

sebagaimana dia menyebutkannla di sini, dimana dia juga

menyebutkan ketentuan hukum mengenai pengembalian tersebut

dalam kasus ini, kemudian dia mengulangnya kembali karena

hendak membahas persoalan ganti rugi, dan dia mengubah
penjelasannya, lalu dia berkata: Apabila seseorang membeli suafu

barang melalui pemberian kuasa (wakalah) dari dua orang unfuk
mereka berdua.

Lalu Ar-Rafi'i menyebutkan kedua cabang itu dengan dua

penjelasan yang berbeda, dia mendahulukan yang kedua dibanding
yang pertama, dimana dia juga menyebutkan hukum tentang
pengembalian tersebut dalam kedua pokok bahasan dan dia

merasa cukup dengan menyebutkan yang pertama dengan
mengabaikan yang kedua. An-Nawawi dalam Ar-Raudhah
mengikuti jejaknya tersebut. Wallahu a'lam.

Cabangr Ibnu Ar-Rif'ah telah mengutip cabang masalah
yang telah dikemukakan, jika pembeli tersebut mempakan orang
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yang membeli unfuk dirinya dan unfuk orang yang merd/akilkan

kepadanya, dimana dia secara tegas menyebutkan soal pembelian
ifu dalam akad jual beli tersebut, apakah seorang dari keduanya
boleh mengembalikan secara terpisah?

Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-
Syafi'i.

Pendapat pertama: Hasil ijtihad Abu Ishaq, tidak boleh
mengembalikannya.

Pendapat kedua: Pendapat yang paling shahih. Demikian
hnu Abi Hurairah berpendapat, Ya, boleh mengembalikannya
secara terpisah, karena keduanya dengan penyebutan soal
pembelian tersebut, mereka berdua sama seperti dua orang yang
terlibat langsung dalam akad. Penulis Al Bahr dan AI Qadhi Abu
Ath-Tha5ryib telah menyampaikannya dalam kitab Syirl<ah
(Hubungan kemitraan).

Menurutku (As-Subki): Jawaban yang telah dikutip oleh Ibnu
Ar-Rif'ah ifu kontradiktif dengan pendapat yang telah disebutkan,
bahwa pemberian kuasa dalam kasus pembelian ini tidak sah,

sedang pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang telah
mereka sebutkan dalam kasus pemberian kuasa dalam pembelian
ini.

Karena menumt pendapat yang paling shahih, bahwa wakil
itu difuntut untuk menunaikan tugasnya sebagai wakil, sekalipun

dia menyatakan secara tegas terlibat dengan akad jual beli unfuk
dirinya sendiri.

Di antaranya: Masalah iika ada dua orang yang memberi
kuasa kepada safu orang dalam penjualan seorang budak, dimana
dua orang tersebut memberikan kuasa kepada safu orang dalam
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pembelian, lalu kedua orang wakil tersebut mengadakan akad jual
beli dan temyata budak tersebut dalam kondisi cacat, maka bila
berpedoman pada pendapat yang pertama: Tidak boleh
memisahkan akad kedua.

Dan Jika berpedoman pada pendapat yang kedua dan
keempat: Boleh memisahkannnla. Jadi, kedua pembeli itu boleh
mengembalikan kepada salah seorang dari kedua penjual tersebut
separuh dari budak ihr, dan salah seorang dari kedua pembeli ifu
boleh mengernbalikan separuh budak lainnya kepada kedua
penjual tersebut, dan salah seorang dari kedua pembeli itu boleh
mengembalikan seperempat dari budak yang diperoleh dari salah
seorang dari kedua penjual tersebut, karena bagian yang
dikembalikan itu adalah total semua budak yang dia berikan
kuasanya kepada masing-masing wakilnya.

Sedangkan bila berpedoman pada pendapat yang ketiga,
dalam sisi pembeli dilakukan transaksi tunggal, sedang penjual
fidak, sehingga hukum pembelian yang dilimpahkan oleh dua
orang pembeli kepada seorang wakil ifu sama seperti ketentuan
pembelian yang dilakukan oleh satu orang yang membeli dari dua
orang penjual, sehingga kedua penjual itu boleh mengembalikan
porsi milik salah seorang dari kedua penjual tersebut. Salah
seorang dari kedua pembeli itu tidak boleh mengembalikan porsi
milik salah seorang dari kedua penjual kepada kedua penjual
tersebut.

Sementara bila berpedoman pada pendapat yang kelima:
Memberi kepastian bahwa masalah tersebut sama seperti masalah;
jika dua orang membeli dari satu orang penjual, dimana ini
merupakan kebalikan dari pendapat ketiga. Jadi, masing-masing
dari kedua pihak yang mev/akilkan dalam pembelian tersebut boleh
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mengembalikan porsi miliknya secara utuh. Dimana masing-

masing pihak yang mewakilkan dalam pembelian itu tidak boleh

mengembalikan separuh porsi miliknya kepada salah seorang dari
kedua pihak yang mewakilkan dalam penjualan tersebut.

Bila berpedoman pada pendapat yang telah disampaikan

oleh Al Qaffal, maka masalah tersebut dibedakan antara status

mengetahui dan tidak mengetahuinya pembelian tersebut,

sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan. Jadi, inilah
kelima pendapat dalam cabang masalah ini.

Penulis AbTatimmah dalam cabang masalah ini juga

menyampaikan lima pendapat yang berbeda dari ulama madzhab

Asy-Syafi'i. Akan tetapi dia tidak menyinggung pendapat yang

telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain. Dia hanya menyebutkan
pendapat yang sebelumnya telah diceritakan dari Al Qadhi Husain.

Perkara yang akan muncul dalam cabang masalah ini, dimana
pembuatan cabang itu harus berpedoman pada cabang ini dan

cabang yang kedua, sebagaimana telah aku (As-Subki) kemukakan.

Adapun Ar-Rafi'i 49, dia memberikan keterangan yang

sangat ringkas. Dia berkata: Bila berpedoman pada pendapat yang

pertama, maka tidak boleh memisahkan obyek jual beli.

Sedangkan bila berpedoman pada pendapat yang lain, boleh

memisahkan obyek jual beli. Demikian aku melihatnya dalam

sebuah naskah tulisan yang ada.

Pendapat yang lain, maksudnya adalah pendapat Abu Zaid.

Bahwa pembuatan cabang tersebut terkadang menunjukkan
keempat pendapat yang tersisa, dimana An-Nawawi juga telah

menyebutkannya dalam Ar-Raudhah dan sebagian fulisan Ar-Rafi'i.

Sedang bila berpedoman pada pendapat yang lain, boleh

memisahkan obyek jual beli. Tuntutan pendapat tersebut adalah
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pemisahan obyek jual beli itu boleh bila berpedoman pada
pendapat kedua, ketiga dan keempat. Adapun bolehnya
memisahkan obyek jual beli bila berpedoman pada pendapat yang
kedua dan keempat, ifu lebih shahih secara mutlak. Sedangkan
bila berpedoman pada pendapat yang ketiga, tidak boleh secara
mutlak. Penjelasannya telah dikemukakan.

Di antaranya: Masalah apabila seseorang memberi kuasa
(TauM kepada dua orang dalam penjualan seorang budak, dan
seseorang memberi kuasa kepada dua orang yang lain dalam
pembelian budak tersebut, lalu para wakil (pembeli dan penjual)
tersebut mengadakan akad jual beli, maka bila berpedoman pada
pendapat yang pertama, boleh memisahkan obyek jual beli
tersebut-

Ar-Rafi'i dan An-Nawawi berkata: Sedang bila berpedoman
pada beberapa pendapat yang lain, maka tidak boleh memisahkan
obyek jual beli tersebut. Jawaban yang benar adalah seperti yang
telah mereka berdua sampaikan, yaifu tidak boleh secara mutlak
bila berpedoman pada pendapat kedua. Sedangkan bila
berpedoman pendapat yang ketiga, maka masalah tersebut sama
seperti jika ada dua orang yang membeli dari safu orang penjual.

Bila berpedoman pada pendapat keempat sama seperti
masalah; jika ada safu orang membeli dari dua penjual, dimana bila
berpedoman pada pendapat kelima juga hasilnya demikian,
dimana ketenfuan pengembalian dalam semua pendapat tersebut
tidak samar lagi.

Ar-Rafi'i & tidak pemah menyebutkan pendapat yang
kelima dalam masalah pokok, sehingga hasilnya dalam cabang
masalah ini ada empat riwayat pendapat ulama madzhab Asy-
S5afi'i.
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Kelima cabang masalah ini, Ar-Rafi'i *q$ telah

menyebutkannya, dimana sebelumnya segolongan ulama pun telah

menyebutkannya, yaifu Ar-Rafi'i dan dalam Ar-Raudhah

disebutkan enam cabang masalah, karena pengulangan yang

catatann5n telah dikemukakan sebelumnya.

Di antaranya: Ar-Rafi'i tidak pemah menyebutkannya:

Masalah; jika safu orang melimpahkan kekuasaan kepada dua

orang wakil dalam pembelian tersebut tidak dalam penjualan, Al

Qadhi Husain berkata: Apabila berpedoman pada aliran hnu Al

Haddad dan Asy-syaikh Abu Ishaq, pihak yang memberi kuasa

lMuwakkill boleh mengembalikan separuh budak tersebut. Sedang

bila berpedoman pada aliran Abu Zaid, pihak lpng memberi kuasa

(Muonkkil tidak boleh mengembalikan separuh budak tersebut.

Menurutku (As-Subki): Bila berpedoman pada pendapat

yang telah disampaikan oleh penulis At-Tatimmah dan juga

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain, bahwa

pihak yang memberi kuasa (Muotnkkil tidak boleh mengembalikan

separuh budak tersebut. Dimana dalam kasus ini tidak

disampaikan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (Waihaani-

Cabangt Apabila akad jual beli tersebut berawal melalui

pemberian kuasa kepada pihak lain (wakalah), maka cabang

masalah tersebut memiliki enam belas bagian. Karena adakalanya

wakil dalam penjualan, wakil dalam pernbelian, dan kedua pihak

yang memberikan kuasa (MuwakHiltmereka berdua tunggal. Dan

adakalanya kesemuanya lebih dari sahr. Adakalanya yang tunggal

hanya safu perkara, yaitu ada empat bagian.

Adakalanya yang jumlahnya lebih dari satu itu hanya satu

perkara saja, yaitu ada empat bagian. Adakalanya juga yang
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jumlahnya lebih dari satu ifu ada dua perkara, yaitu ada enarn

bagian. Dari keenam belas bagian ini, enam di antaranya telah

dikemukakan dalam beberapa cabang masalah yang jumlahnya

ada enam dan telah disebutkan.

Yaitu apabila yang jumlahnya lebih dari satu hanya satu

perkara saja, berikut contoh kasus yang jumlahnya ada empat.

Dua bagian dari dua perkara yang jumlahnya lebih dari satu, yaitu

kedua wakil jumlahnya lebih dari satu dan kedua pihak yang

memberi kuasa (muwakkil jumlahnya lebih dari satu. Dimana

masih tersisa sepuluh bagian, di antaranya yang semuanya tunggal,

bagian ini tidak perlu dijelaskan di sini.

Sembilan bagian yang tersisa, tidak samar unfuk

merenungkannya dan membuat cabang masalahnya bagi seorang

ahli fikih. Apabila barang yang dijual jumlahnya lebih satu dan

tunggalnya barang yang dijual itu dijumlahkan dengan beberapa

bagian ini, maka total bagian ini ada tiga puluh dua cabang.

Seorang ahli fikih dalam memutuskan hukum dari setiap bagian

dari sejumlah bagian ini dan membuat cabang masalah ini perlu

sikap kehati-hatian. Wallahu a'lam.

Cabang' Apabila akad jual beli tersebut dilakukan melalui

pemberian kuasa kepada orang lain hanya dari salah safu dari

kedua pihak tersebut, maka totalnya ada enam belas masalah.

Karena pihak yang berakad unfuk dirinya sendiri itu adakalanya

tunggal atau lebih dari satu orang. Bila kedua perkiraan ini benar,

maka wakil beserta pihak yang memberi kuasa kepadanya
(muunkkil ada empat contoh kasus, yang jumlahnya menjadi

delapan contoh kasus ditambah dengan kasus; jumlah obyek jual

beli yang lebih dari satu dan tunggalnSn obyek jual beli.
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Jadi, contoh kasus ini jumlahnya ada enam belas bili

melihatnya dari sisi penjual, demikian pula bila melihat sis

pembeli, dimana sebelumnya sudah ada tiga puluh dua bagian dar

sebelumnya juga ada delapan bagian dalam kasus; bila akad jua

beli tersebut tanpa melalui pemberian kuasa (wakalah). Dimani

setiap dari kesemua bagian itu adakalanya uang pembelian dirinc

di dalamnya atau tidak.

Seandainya tidak membuat pembahasan menjadi panjang

tentunya aku akan menyebutkan setiap contoh kasus dari setial

bagian tersebut terkait ketenfuan hukumnya dan juga perkari

dimana pembuatan cabang masalah baru menuntut dilakukar

dalam contoh kasus tersebut, tetapi mengetahui masalah pokol

tersebut sudah cukup memberikan penjelasan akan hal tersebut

Wallahu a'lam.

Aku (As-Subki) menyebutkan masalah obyek jual beli yanl

jumlahnya lebih dari satu dan tunggalnya obyek jual beli, sekalipur

tidak memiliki pengaruh apapun dalam transaksi yang jumlahnyi

lebih dari sekali, karena hal itu memiliki pengaruh dalam masalal

pengembalian obyek jual beli karena cacat, yang kami sedanl

bahas, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan- Wallah,

a'lam.

Cabang, Seluruh ketentuan ini berlaku bila akad jual be

itu dilakukan dengan menggunakan satu shighat Jadi, jika aka,

jual beli itu dilakukan dengan dn shighal yang berbeda, mak

masing-masing dari kedua shighat akad itu memiliki ketentuar

hukum tersendiri. Catatan mengenai hal tersebut telal

dikemukakan. Wallahu a'lam.
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