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BAB SIFAT HAJI

Pada bab ini kita akan menjelaskan tentang sifat haji setelatr

Mutamatti ' (orang yang me laksakan l:miji tamattu)t selesai melaksanakan

umrahnya. Kita mulai dengan hadits Jabir tentang sifat haji Nabi SAW

dan hanya memfokuskan pada topik yang sedang kita bahas dalam bab

ini. Sebagian isi hadits tersebut telah kami sebutkan secara terpisah di

beberapa bab sebelumnya.

Hadits Jabir ini lengkap danshahih,diriwayatkan oleh Imam- Mus-

lim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya,

dari Jabir. Di dalamnya disebutkan,

"Kemudian orang-orang bertahallul dan memotong rambut, kecuali

Nabi SAW beserta mereka yang membawa hewan kurban. Pada hari

Tarwiyatr (tanggal S Dzulhijjah) mereka menuju Mina dan berihlal2 untuk

haji. Rasulullah SAW menunggang kendaraannya menuju Mina. Beliau

shalat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh di sana. Lalu beliau berdiam

sebentar hingga matatrari terbit.

Selanjutnya beliau memerintahkan pendirian sebuah kemah dan

dibuatkatrlah untuk beliau di Namirah. Rasulullah SAW melanjutkan

perjalanan dan kaum Quraisy tidak ragu bahwa beliau akan berhenti di

Masy'aril Haram sebagaimanayfrig biasa dilakukan Quraisy di masa

Jahiliyyah. Tetapi ternyata Rasulullatr melewatinya dan ketika sampai

di Arafah beliau mendapati kemah sudah didirikan untuk beliau di
Namirah, sehingga beliau singgatr di situ.

Orang yang melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian istirahat di Tanah
Haram tetapi tak lagi dalam keadaan ihram. Penerj.
Berihlal untuk haji artinya mengucapkan "Labbaik Allahumma Hajjan" sebagai

tanda dimulainya haji. Penerj.
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Setelah matahari tergelincir beliau meminta dibawakan Al

Qashwa'3 lalu beliau mengendarainya. Begitu sampai di perut lembah

beliau berkhutbah di hadapan orang banyak, "Sesungguhnya darah dan

harta kalian haram sebagaimana haramnyo hari kalian ini, di bulan

lralian ini, di negeri knlian ini. Ingatlah sesungguhnya semua perknra

pada masa jahiliyah di bawah kakiku ini dihapuskan (dihentikan

perkaranya), (pertumpahan) darah (di masa) i ahiliyah j uga dihapuskon.

Darah pertama dari darah kita yang alat hapuskan adalah darah lbn

Rabi'ah bin Harits 4ibesarkan pada Bani Sa'd dan dia dibunuh oleh

Hudzail-. Riba di masa jahiliyah juga dihapusknn, dan riba yang pertama

lrnli alu hapuskan dari riba kita adalah riba Abbas bin Abdul Muththalib,

semuanya dihapusknn.

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita (istri), knrena

sesungguhnya kalian telah memperisteri mereka dengan amanah dari

Allah, kalian holalkan kemaluan mereko dengan kalimat Allah.

Kewajiban merekn adalah tidak boleh memasulclmn orang lain ke rumah

lrnl i an y an g t i dak kal i an s e nangi, j ika me re kn me I anggar b ol e hl a h knl i an

pukul mereka dengan pulatlan yang tak membekss. Merekn punya hak

atas diri lmlian, yaitu mendapatkan makanan dan pakaian secora layak.

Aku telah meninggalkan sesuatu untuk knlian yang bila knlian

berpegang teguh dengannya niscayo knlian tak akan tersesat selamanyo,

yaitu kitab Allah.

Kalian juga akan ditanya tentang aku, apa yang akan kalian

jawab? " Mereka berkata, "Kami akan berkata bahwa anda telah

menyampaikan dan menunaikan tugas serta memberi nasehat."

Beliau kemudian mengangkat telunjuknya ke langit dan

mengarahkannya kepada mereka sembari berkata, " Ya Allah, sal<siknnlah,

sal<siknnlaft. " Beliau berkata demikian tiga kali.

Kemudian diserukanlah azan, lalu kamat dan beliau pun shalat

Nama unta beliau yang biasa dikendarainya di perjalanan. Penerj.
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Zuhur. Setelah itu kembali kamat diserukan dan dilaksanakanlah shalat

Asar dan beliau tidak menyelingi antara Zuhur dan Asar tadi dengan

shalat (sunah) apa pun.

Selanjutnya, beliau menaiki unta menuju mawqif (tempat wukuf)

beliau membuat perut untanya (yang bemama) Al Qashwa' berada di

bebatuan serta menempatkan tali kekang di depan beliau. Beliau

menghadap kiblat dan senantiasa wukuf sampai matahari terbenam dan

warna kekuningan dari senja lenyap sedikit demi sedikit sampai tak

terlihat lagi.

Beliau membonceng Usamah di belakang dan menarik tali kekang

Al Qashwa' sampai kepala dan kaki unta itu jadi sejajar. Beliau

mengisaratkan dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Wahai

sekolian manusia, tenang, tenang!" Setiap kali unta beliau melewati

gundukan pasir beliau mengendurkan tali kekangnya supayaAl Qashwa'
dapat naik.

Sampailah kemudian di Muzdalifah, beliau shalat Maghrib dan

Isya di sana dengan satu azan dan dua kamat. Beliau tidak berdzikir

antara dua shalat itu, kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar. Beliau

lalu shalat Subuh ketika telah jelas masuk waktu Subuh dengan satu

azan dan satu kamat. Sekali lagi beliau menaiki Al Qashwa' sampai tiba

di Masy'aril Haram. Di sana beliau menghadap kiblat dan berdoa kepada

Allah, bertakbir dan bertahlil serta mentauhidkan Allah. Beliau terus

berdiri sampai warna kuning terlihat jelas. Beliau bertolak dari sana

sebelum matahari terbit, kali ini beliau membonceng Fadhl bin Abbas.

Fadhl adalah seorang pria yang rambutnya bagus, berkulit putih

lagi rupawan. Ketika Rasulullah SAW mulia bergerak ada beberapa

wanita lewat dan Fadhl mulai memperhatikan mereka, maka Rasulullah

menutupi wajah Fadhl dengan tangannnya, tapi Fadhl malah melirik dari

sisi lain untuk kembali melihat mereka, dan Rasulullah kembali menutup

wajahnya dengan tangan beliau dari sisi lainnya.
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Sesampainya di lembah Al Muhassir (lembah di Muzdalifah) beliau

sedikit memp€rcepat untanya kemudian melalui jalan tengah yang

menembus ke Al JumrahAl Kubra. Beliau pun sampai ke Jumrah di sisi

pohon dan langsung melemparnya dengan tujuh batu kerikil. Setiap batu

yang dilemparkan beliau disertai dengan takbir, beliau melempar dari

perut lembah.

Kemudian beliau berangkat ke Manhar (tempat penyembelihan).

Beliau menyembelih 63 ekor unta yang gemuk dengan tangan beliau

sendiri, lalu menyuruhAli menyembelih sisanya dan mengumpulkannya

bersama kurban beliau. Beliau memerintahkan untuk mengambil

sepotong daging dari tiap hewan yang disembelih dan memasaknya, lalu

mereka berdua (Rasulullah dan Ali) memakan-makan daging itu dan

meminum kuahnya.

Rasulullah kembali menaiki kendaraan menuju Ka'bah dan

melaksanakan thawaf lfadhah,lalu shalat Zuhur di Makkah. Setelah itu

beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang minum dari air

Zanzant. Beliau bersabda, "Timbalah (air Zamzam) wahai Bani Abdul

Muththalib, kalau bukan karena orang-orang berebutan dengon kalian,

tentu aku akan ikut menimba air pula bersama knlian." Mereka pun

membawakan satu ember air untuk Rasulullah SAW dan beliau minum

dari situ.

' Atha berkata" "Tempat Rasulullah SAW di Mina adalah di l(haif.

632. Masalah: Jika sudah masuk hari Tarwiyah hendaklah

bertalbiyah untuk haji dan berangkat ke Mina.

Hari Tarwiyah adalah hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Dinamakan

demikian karena pada hari itu orang-orang mengambil bekal air yang

dipersiapkan untuk hari Arafah.

Ada pula yang mengatakan, sebab penamaannya karena Nabi

Ibrahim AS bermimpi menyembelih anaknya sehingga membuatnya
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merenung (Tarawwa), apakah itu sekedar mimpi atau wahyu dari Allah

Ta'ala. Maka dinamakanlah hari Tarwiyah (perenungan). Malam

berikutnya ia bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, barulah ia tahu

('Arafa) bahwa itu adalatr perintah dari Allah, maka dinamakanlah hari

berikutnya itu dengan nama hari Arafah (pengetahuarr). Wallahu a'lam.

Disunahkan bagi yang berada di Makkah dalam keadaan tamattu'

setelah umrah, atau bagi penduduk Makkah dan orang yang mukim di

sana sejak lama untuk ihram haji pada hari Tarwiyah ketika mereka

bertolak menuju Mina. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas,

'Atha, Thawus, Sa'id bin Jubair dan Ishaq.

Diriwayatkan dari Umar RA bahwa ia berkata kepada penduduk

Makkah, "Mengapa kalian tidak mendahului orang lain yang tampangnya

kusut (orang yang telah melaksanakan umrah lalu bersiap untuk

melaksanakan haji)? Jika kalian melihat hilal, maka bertalbiyahlah untuk

haji!" Ini juga merupakan mazhabnya lbnu Az-Zubair. Malik berkata,

"Bagi yang berada di Makkah, aku sukai mereka memulai ihram dari

masjid ketika melihat hilal Dzulhijjah."

Dalil mazhab kami (Hanbali) adalah perkataan Jabir RA:

" Ke t ika har i Tarw iy ah m er e ka m e nuj u Mi na dan b e r t alb iy ah untuk

haji."

Dalam lafazh lain, dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW

memerintahkan kami yang dalam keadaan boleh untuk berihram

berangkat menuju Mina, di sanalah kami bertalbiyah dariAbthah4, hingga

bilatibahari Tarwiyah kami punbertolak dari Makkah danberihlal untuk

haji."5 (HR. Muslim)

Abthah atau Bathha' adalah suatu tempat berupa jalan lebar berkerikil Halus yang

bertebaran, terletak di timur Makkatt. Penerj.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajj/882No. l2l4), Ahmad dalarr' Musnad-nya
(31318,378) dari Jabir, dan Buktrari secara mu'allaq (31591/Fath AI Bari).
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Dari Ubaid bin Juraij, ia berkata kepadaAMullah bin Umar, "Saya

melihat anda ketika di Makkah, saat orang-orang sudah berihlal, tetapi

anda belum melakukannya sampai tiba hari Tarwiyah?" Abdullah
menjawab, "Adapun ihlal, maka aku belum pernah melihat Rasulullah

SAW melakukannya sampai kendaraannya berjalan cepat."6 (Muttafaq
'alaih). Karena itu (Makkah) adalah Miqat untuk ihram, maka sama

hukumnya bagi penduduk Makkah dan lainnya layaknya Miqat makani

(batas tempat ihram). Kalaupun ada yang berihram sebelum itu juga

diperbolehkan.

Pasal: Diperbolehkan berihram dari mana saja di dalam

Makkah, berdasarkan sabda Nabi SAW tentang tempat-tempat

Miqat,uPenduduk Makkah berihlal darinyu"Kalau pun mau berihram

di luamya juga diperbolehkan sebagaimanakata Jabir, "Kami berihlal

dari Abthah."

Disunahkan melaksanakan amalan yang biasa dilaksanakan untuk

ihram pada Miqat, yaitu mandi, bersih-bersih. Selanjutnya tidak memakai

pakaian yang berjahit, thawaf tujuh kali, shalat dua raka'at dan

melaksanakan ihram setelahnya. Di antara mereka yang menyunahkan

hal itu adalah, 'Atha, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i,
Ishaq dan Ibnu Al Mundzir.

Tidak disunahkan thawafsetelah ihram. IbnuAbbas berkata, "Aku
tidak melihat penduduk Makkah itu thawaf setelah ihram untuk haji,
juga tidak sa'i dari Shafa ke Marwah sampai mereka kembali." Ini juga

merupakan pendapatnya 'Atha, Malik dan Ishaq.

Kalaupun ia thawaf dan sa'i setelah ihram, maka hal tersebut tidak

dihitung dan tidak dapat menggantikanthowaf dan sa'i wajib. Demikian

pendapat Malik. Akan tapi Asy-Syaf i berpendapat hal tersebut sudah

dihitung dan mencukupi untuk yang wajib. Ini pernah dilakukan oleh

6 Diriwayatkan oleh Bukhari (3No.l552lFath) dari lbnu Umar, iaberkata, "Nabi

SAII/ berihlal ketika kentlaraannt a sudah berdiri tegak", Muslim (2lHajjl25/8a1.
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lbnu Az-Zubair dan diperbolehkan oleh Al Qasim bin Muhammad dan

IbnuAl Mundzir. Dengan alasan, ia telah melakukan sa'i satu kali dalam

haji, maka itu cukup baginya, sama halnya apabila ia sa'i sepulangnya

dari Mina.

Menurut kami, Nabi SAW telah memerintahkan para sahabatnya

berihlal untuk haji jika telah keluar dari Mina. Aisyah berkata, "Kami
keluar bersama Rasulullah SAW, lalu yang berihlal untuk umrah

melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan

Marwah, kemudian mereka bertahalluL Setelah itu mereka thawaf dan

sa'i sekali lagi untuk haji setelah mereka pulang dari Mina."7 Kalau

sekiranya mereka disyariatkan untuk thawaf setelah keluar dari Makkah,

tentu mereka tidak akan bersepakat meninggalkannya.

633. Masalah: Dias berkata, "Orang yang melaksanakan haji
berangkat dari Makkah menuju Mina dan shalat Zuhur di sana

bila memungkinkan, karena ada riwayat dari Nabi SAW yang
menegaskan bahwa beliau shalat lima waktu di Mina."

Penjelasan: Disunahkan agar dia keluar dari Makkah dalam

keadaan ihram pada hari Tarwiyah, lalu shalat Zuhur di Mina. Selanjutnya

ia menginap sampai melaksanakan shalat lima waktu di sana, karena

Nabi SAW melakukan itu semua, sebagaimana hadits Jabir di atas.Ini

adalah pendapat Sufuan, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq dan,4 shhab Ar-Ra'yu
dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini mereka

sepakat bahwa hal ini tidaklah wajib.

IbnuAl Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat diantara mereka." Aisyah terlambat pada malam Tarwiyah
sampai berlalu dua pertiga malam, sedangkan lbnu Az-Zubair shalat di
Makkah.

7 Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah Nomor 624.t Dia adalah Al Khiraqi penulis Matan Al Mukhtashar yang disyarah oleh Ibnu

Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni ini. Penerj.
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Pasal: Jika hari Tarwiyah bertepatan dengan hari Jum'at,

maka bagi yang tinggal di Makkah dan mempunyai kewajiban untuk

shalatJum'at hendaknya tidak keluar sebelum shalatJum'at, karena

shalat Jum'at itu wajib, sedangkan keluar menuju Mina pada hari itu

tidak wajib.

Namun, diperbolehkan bagi orang yang ingin keluar ke Mina

apabila waktu shalat Jum'at belum tiba, juga boleh baginya untuk

menunggu shalat Jum'at terlebih dahulu. Kejadian ini pernah

diriwayatkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan dia tetap keluar ke

Mina.

'Atha berkata: Sepengetahuanku mereka pernah shalat Jum'at di

Makkah dan khutbatr di sana, pernah pula tidak. Kalau Imam* tidak

melaksanakan shalat Jum'at di Makkah maka ia harus menunjuk orang

lain untuk menggantikannya memimpin shalat Jum'at dan berkhutbah.

Ahmad berkata: Jika wali kota Makkah berada di sana pada hari

Jum'at makahendaknya diamemimpin shalat Jum'at. Adayang bertanya

padanya: Apa dia harus berkendaraan dari Mina kembali ke Makkah

sekedar untuk memimpin shalat Jum'at?. Dia menjawab: Tidak, kalau

setelah Jum'at itu dia masih berada di Makkah.

634. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Jika matahari telah

terbit, hendaknya berangkat menuju Arafah, singgah di sana lalu

shalat Zuhur dan Asar dengan kamat untuk tiap shalat, kalau mau

ajzan pun tidak mengapa. Jika terlambat shalat bersama Imam,

hendaklah shalat di atas kendaraan."

Penjelasan: Hal yang termasuk sunah adalah berangkat dari Mina

ke mawqif sewaktu matahari telah terbit pada hari Arafah. Dia harus

* Pengertian Imam disini dan di dalam buku-buku klasik secara umum adalah

pemimpin negeri islam. Penerj.
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mukim di Namirah dan jika mau di Arafahnya, sampai matahari

tergelincir. Setelah itu, Imam berkhutbah dengan mengajarkan orang-

orang tata cara manasik di tempat wukuf, tentang waktu-waktunya, kapan

berangkat meninggal-kan Arafah, mobit (bermalam) di Muzdalifah,

mengambil batu kerikil untuk melempar Jumrah, sebagaimana yang

diterangkan dalam hadits Jabir, bahwaNabi SAW melakukan semuahal

tersebut.

Kemudian, hendaklah dikumandangkan adzan, lalu Imam turun

dari mimbar khutbahnya, shalat Zuhur danAsar dengan cara jamak dan

kamat untuk tiap shalat.

Abu Tsaur berkata, "Muadzin azan ketika Imam berdiri di atas

mimbar dan duduk. Selesai azan,Imam pun berdiri dan berkhutbah."

Pendapat lain menyatakan, hendaklah mengumandangkan azan

setelah Imam selesai khutbah. Hadits Jabir di atas menunjukkan

demikian, di mana azan diserukan setelah Nabi SAW selesai khutbah,

akan tetapi cara apapun yang mau dilakukan semuanya baik.

Perkataan (Al Khiraqi) "Kalau dia mau azan jugatidak mengapa"

mengandung arti adanya pilihan antara bolehnya adzan di awal atau

tidaknya. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, karena semuanya

diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi azan (diawal) tentu lebih

baik, sebagaimana pendapat Asy- Syafi' i, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra' yr

(Kelompok Rasionalis).

Sedangkan Malik berpendapat, hendaknya azan untuk tiap kali
shalat, karena mengikuti apa yang terdapat dalam sunnah itu lebih baik.

Lagi pula hal itu sesuai dengan qiyas, sebagaimana yang biasa dilakukan
pada semua shalat jamak dan shalat yang ketinggalan.

PerkataanAl Khiraqi, "Jika terlambat mendapatkan shalat bersama

Imam hendaklah shalat di atas kendaraan." Maksudnya, orang yang

sendirian, menjamak shalat sebagaimana yang dilakukan bersama Imam.

Ini dipraktikkan oleh Ibnu Umar, dan inilah pendapat 'Atha, Malik, Ishaq,
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Abu Tsaur dan kedua murid Abu Hanifahe.

Sementara itu An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah
berpendapat, tidak boleh menjamak kecuali jika bersama Imam, karena

setiap shalat mempunyai waktunya masing-masing. Ada Imam
menyebabkan boleh menj amak, kalau tidak ada Imam, kita harus kembali

ke hukum asal.

Menuut kami, Ibnu Umar pernah tertinggal shalat Zuhur danAsar
yang di jamak bersama Imam di Arafah, maka dia menjamaknya

sendirian. Setiap shalat jamak yang boleh dilakukan bersama Imam, boleh

pula dilakukan sendirian seperti menjamak shalat Isya dan Maghrib di
Muzdalifah.

Adapun pendapat mereka, "Tidak boleh menjamak kecuali

berjamaah" terbantahkan, karena mereka juga berpendapat ada tidaknya

Imam tidak menafikan shalat jamak tersebut.

Pasal: Disunahkan untuk menyegerakan shalat ketika
matahari sudah tergelincir dan mempersingkat khutbah, kemudian
berangkat ke Mawqif.

Berdasarkan riwayat Salim, ia berkata kepada orang yang berhaji

di hari Arafah,

'J\-,ia)2t j; :'^=a,'Jit -6 fu,'*i tc'c3 it, t6 t

rjl J, j

6:r*
t' t t 6

I'-r* (J'

"Kalau kau ingin mendapatkan sunnah maka persingkatlah

khutbah dan segeralran shalat. " Ibnu Umar berkata, " Itu betul. "r0 6IR.
Bukhari)

e Yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Penerj.
r0 Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1663/Farft), An-Nasa'i (5AIo. 3009).
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Memanjangkan khutbah akan menghalangi orang pergi ke Mawqif

di awal waktu Zuhur, padahal sunahnya menyegerakan hal itu. Salim

meriwayatkan juga, bahwa para haji mengirim utusan untuk bertanya

kepada Ibnu Umar: Kapan saatnya Rasulullah SAW berangkat (ke

MowqrJ) pada hari ini?. Dia menjawab: Kalau sudah demikian kami

berangkat. Ketika Ibnu Umar hendak berangkat ia berkata dahulu: Apa

matahari sudah tergelincir?. Mereka berkata: Belum. Kemudian setelah

mereka berkata: Sudah. Barulah Ibnu Umar berangkat. I I (HR. Abu Daud).

Ibnu Umar juga pernah berkata: Rasulullah SAW berangkat dari

Mina setelah shalat Subuh di pagi hari Arafah. Ketika sampai di Arafah

beliau singgah di Namirah. Saat masuk waktu shalat Zuhur beliau berjalan

di bawah terik panas dan menj amak shalat Zuhur dengan Asar, kemudian

berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu beliau wukuf di Mawqif di

Arafah.

Pada penjelasan di atas telah kami sebutkan hadits Jabir tentang

hal ini dan Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua ini termasuk masalah yang

tidak ada perselisihan tentangnya di kalangan ulama."

Pasal: Bagi semua orang yang berada di Arafah boleh

menjamak shalat, baik baik dia itu orang Makkah maupun bukan.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat bahwa Imam

menjamak Zuhur danAsar di Arafah, demikian jugayang shalat bersama

Imam./2

Adapun para ulama kami (mazhab Hanbali) berpendapat, tidak

boleh menjamak kecuali bagi yang rumahnya berjarak L6 Farsakh (l
Farsakh : 3 Mil) dari fuafah, sarna hukumnya dengan qashar. Pendapat

lt Diriwayatkan oleh Abu Daud (2A.lo. l9l4), Ibnu
sanad yang hasan.
Lihat kitab Al ljma'karya Ibnu Al Mundzir Hal.
"juga yang shalat sendirian."

Majah (2Afo. 3009) dengan

51, di dalamnya ada kalimat
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ini tidak benar, karena Nabi SAW menjamak shalat dan orang-orang

yang bersamabeliaubaik dari Makkahmaupun di luarnya ikutmenjamak

bersama beliau. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk tidak

menjamak sebagaimana beliau memerintahkan mereka untuk tidak

mengqashar. Pada saat itu Beliau bersabda, " Kalian (penduduk Makl(ah)

harus menyempurnakan (empat rakaat) sedangkan knmi musafir'"t3

Seandainya mereka dilarang menjamak, tentu beliau

menjelaskannya langsung kepada mereka, karena mengundur keterangan

pada saat yang diperlukan itu tidak boleh, padahal Nabi SAW tidak

mungkin membiarkan sesuatu yang salah.

Demikian halnya Utsman yang menyempurnakan shalat karena

dia beristrikan orang Makkah, tetapi ia tetap menjamak. Hal senada juga

diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair.

Ibnu Abi Mulaikah berkata: Ibnu Az-Zubair mengajari kami

manasik, dan dia berkata: Jika sudah berkumpul semua maka tak ada

shalat kecuali dengan jamak. (HR. Al-Atsram)

Umar bin Abdul Aziz pernah menj adi wali kota Makkah,dan keluar

untuk haji, lalu dia menjatnak dua shalat. Tidak ada yang menyampaikan

kepadakita dari para ulama terdahulu adanyaperbedaan pendapat tentang

menjamak shalat di Arafah atau Muzdalifah, bahkan mereka yang

berpendapat tidak boleh jamak di tempat lain pun sepakat akan kebolehan

menjamak shalat di tempat ini. Maka, kebenaran ada pada apa yang

mereka telah sepakati dan tidak perlu melirik pendapat lain yang

berbeda."

13 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2No. 1229), sanadnya dha'tf, disebutkan oleh Az-

zaila,i dalan Nashb Ar-Rayah (21187). Malik juga meriwayatkannya dalam Al-

Muwaththa" dari Az-zultri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa umar

bin i(haththab jika datang ke Makkah ia shalat dua rakaat bersama penduduk

Makkah, kemudian ia berkata: wahai penduduk Makkah, kalian harus

menyempurnakan shalat fiangan mengqashar) karena kami adalah musaf,tr' Isnad

riwayat Malik ini shahih.
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Pasal: Qashar tidak dibolehkan untuk penduduk Makkah.

Ini adalah pendapat 'Atha, Mujahid, Az-Zvlur,Ibnu Juraij, Ats-

Tsauri, Yahya Al Qaththan, Asy-Syaf i, Ashhab Ar-Ra'yi dan Ibnu Al
Mundzir.

Sementara itu Al Qasim bin Muhammad, Salim, Malik dan Al-
Awza'i berpendapat, mereka boleh mengqashar, karena mereka boleh

menjamak, maka sepantasnya mereka juga boleh mengqashar.

Menurut kami, mereka (penduduk Makkah) tidak dalam perjalanan

jauh, jadi tidak boleh mengqashor seperti mereka yang berada di luar

Arafah dan Muzdalifah. Abu Abdullah ditanya: Adakah orang yang

mukim di Makkah dan dia keluar untuk haji?. Dia menjawab: Kalau dia

tidak ingin tinggal di Makkah setelah selesai haji maka dia boleh shalat

dua raka'at. Dia menyebutkan perbuatan Ibnu Umar dan berkata: Karena

keluarnya dia ke Mina dan Arafah adalah permulaan safar, tetapi kalau

dia berniat akan kembali lagi ke Makkah setelah pulang, maka dia tidak

boleh mengqashar di Mina dan Arafah.

635. Masalah: (AlKhiraqi) berkata: Kemudian hendaklah or-
ang yang haji ini berada di mawqif Arafah di sisi gunung. Arafah itu
sendiri semuanya adalah mawqif sampai ke perut lembah'Uranah,
dan tidak boleh wukuf di sana."

Penjelasan: Jika dia telah melaksanakan dua shalat, hendaklah

dia naik ke Movvqif di Arafah. Disunahkan pula mandi untuk wukuf,

begitulah yang biasa dilakukan oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana

diriwayatkan pula dari Ali. Inilah pendapat Asy-Syafi' i, Ishaq, Abu Tsaur

dan Ibnu Al Mundzir. Alasannya, karena wukuf adalah tempat
bertemunya banyak orang, maka disunahkanlah mandi seperti halnya

hari raya dan hari Jum'at.

Arafah semuanya adalah Mawqif , karena Nabi SAW
bersabda, "Aku sudah wuquf di sini dan Arafah seluruhnya adalah

AlilIughni 
- f



'rL rk i:L-:K q.iV;i'qru\i ir tr uui

r;; :3i i;,,rt[\'Wi, );, ,si, jyir,su, ,puri

e,;\'&', - r\ q :'rl.,*'rtJy,€ tu &

Mawqtf."tt (HR. Abu Daud dan lbnu Majah)

Dari Yazib bin Syaiban ia berkata,

"Kami didotangi oleh lbnu Mirba' Al Anshari ketikL knmi berada

di Arafah di satu tempat Amr yang jauh dari tempal Imam, ia berknta:

Aku adalah utusan Rasulullah kepada knlian. Beliau berpesan kepada

kalian agar tetap berada di masy'ar l<nlian, karena kalian sedang berada

di salah satu warisan dari warisan-warisan bapak kalian lbrahim. "ts

(HR. Abu Dawud)

Batas Arafah adalah dari gunung Al-Musyarraf di atas 'Uranah

sampai ke gunung yang berhadapan dengannya hingga ke sebelah

benteng Bani 'Amir. Lembah 'Uranah bukan termasuk Mawqifdan tidak

sah wukuf di sana. Ibnu Abdil Barr berkata: Para ulama sudah sepakat,

bahwa orang yang wukuf di sana tidak sah.Diriwayatkan dari Malik,

bahwa ia mengatakan: Orang yang wukuf di sana bisa menyembelih

kurban sebagai denda dan hajinya tetap sempuma.

Dalil kami adalah SabdaNabi SAW

Diriwayatkan olehAbu Daud (2alo. 1907) dari Jabir,Ibnu Majah (2No. 3010),

dari hadits Ali juga pada juz 2 No. 3048 dari Jabir sama dengan Abu Daud.

Dikeluarkan pula oleh Muslim (2/Hajjl893ll49), Ahmad dalarn Musnad-nya (31

32r).
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2,No. 1919) dengan lafazh:"lluquJlah di masy'ar

kalian;'At-Tirmidzi (34{o. 883), Ibnu Majah (2A{o. 30ll), An-Nasa'i (54'lo'

3014) Ahmad dalam Musnad-nya (41137), Al Hakim (11462).

,<zt i...,otlo,. s.-o. -'...Uf ,F t t-P;t) tjt), ^t)e2,
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"setiap Arafah adalah Mawqf dan hindarilah perut lembah

'Uranah." ta (HR lbnu Majah)

Karena orang ini dianggap tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah
wukufnya, sama halnyajika ia wukufdi Muzdalifatr. Disunahkan baginya
untuk wukuf di shalvah (tempat bongkahan batu) atau di Jabal Rahmah.
Hendaknya menghadap kiblat, sebagaimana hadits Jabir, bahwa Nabi
sAW mengarahkan perut untanya Al eashwa' ke Shakhrah dan
menjadikan tali kekang di depannya lalu beliau menghadap kiblat.

Pasal: wukuf di atas unta lebih afdhar, sebagaimana yang
dilakukan Nabi SAW, karena memudahkan untuk berdoa. Ketika ditanya
tentang wukuf di atas kendaraan, Ahmad menjawab: Nabi SAW wukuf
di atas kendaraannya. Ada pula yang mengatakan wukuf yang afdal
adalah bagi yang berjalan kaki, karena itu lebih mudah daripada
berkendaraan, nalnun bisa jadi keduanya sama saja.

Pasal: wuquf adalah rukun haji dan menurutijma', tidaksah
haji tanpa wukuf.

Diriwayatkan Ats-Tsauri dari Bukair bin'AthaAl-Laitsi dari Abdur
Rahman bin Ya'murAd-Daili, ia berkata: Aku menemui Rasulullah sAW
diArafah, lalu ada beberapa orang dari Najd (daerah pertengahan saudi,
sebelah selatan Hijaz) mendatangi beliau dan bertanya: ya Rasulullah,
bagaimana haji itu?. Beliau menjawab, 'Haji itu Arafah, bagi yang
datang ke sana sebelum shalat subuh pada malam Jama' maka hajinya
sudah sempurna."tz lHR.Abu Daud dan lbnu Majah. Muhammad bin
16 Ibnu Majah (2No.3ol2), di dalamnya disebutkan perut lembah .Arafah 

sebagai
ganti 'uranah, Ahmad dalarn Musnad-nya (41g2), Malik dalam Al Muwaththa-
(l/388AIo. 166) dan isnadnya shahih.17 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2No. l9a9), Ibnu Majah (2alo.3015), An-Nasa,i
(5/3016) dengan lafazh ya'g mirip, Ahmad dalam Musnad_nya (4/309), Ad_
Daraquthni (21241), AlBaihaqi dalam I s-sunan (5/152,173). Lihat pu laAt-Irwa',
No. 1064 dan isnadnya shahih.
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Yahya berkata: Aku belum pernah meriwayatkan dari Ats-Tsauri sebuah

hadits yang lebih mulia dari ini.)

636. Masalah: (Al Khiraqi) berkata: Saat disana (Arafah)

hendaklah mengucapkan takbir, tahlil dan bersungguh-sungguh

dalam berdoa sampai terbenamnya matahari.

Disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah dan berdoa pada

hari Arafah, karena hari itu adalah hari yang diharapkan terkabulnya

doa. Maka dari itu, kami lebih menyukai tidak berpuasa pada hari itu

supaya lebih kuat untuk berdoa, walaupun puasanya (orang beriman)

jika tidak sedang di Arafah dapat menghapus dosa dua tahun'

Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, Aisyah RA berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

i;-q )6'4\+ Y";':? il'ry
1 t Jz ' o',ti J :'J-,-;i,'r-*:ul ry.eG

iv- ,r 6
n.7 t'n.

"jIJ dl r
J-eJ

6.

f (4C I

frYF

,,Tak ada hari dimana Allah lebih banyak membebaslmn hamba

dari api nerakn selain hari 'Arafah dan sesungguhnya Allah 'Azza wQ

Jalla mendeftaf kemudian membanggakan orang-orang yang ada di

Arafah di hadapan para malaikat seraya berkata, "Apa yang merekn

inginknn (akan dikabulkan). "r4 1HR. Muslim)

Disunahkan berdoa dengan doa yang rna\sur. Misalnya:Apayang

diriwayatkan oleh Ali RA, Rasulullah sAW bersabda, "Doa yang pal-

ing sering diucapkan para Nabi sebelumku dan juga doaku adalah:

r8 Dirirvayatkan oleh Muslim (21Hajj1982,983/No. 436), Ibnu Majah (2'AIo' 3014)'

An-Naia'i (5/ No. 3003), Al Hakim (11464) dishahihkan dan disetujui oleh Az-

Dzahabi, Ibnu l{uzairnah (4No. 2827), dan Al Baihaqi dalam As-sunan (5lll8)
dari hadits Aisyah.
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"TiadaTuhan selainAllahyang Ma'rha'rro Oon ttada sekutu bagi-

Nya, baginyalah segala kerajaan dan segala pujian, Dia yang

me nghidup lun dan me mat i kan, dan Di a m aha b e r ku as a at as s e gal a Ibnu

Umar juga biasa mengucapkan:

ii .i---jt ^n:r?f?'i';rf hi ,i:;jr ^njki ir ;f ii'i

3r-Hr d d'Ti \ iG') hr lt iig v ,I;jt 
^n') Fl ?ri

.:tl)r ^rt

*Allah maha besar Allah maha besar; dan bagi Allah segala pujian,

Allah maha bessr Allah maha besa4 dan bagi Allah segala pujian, AI-
lah maha besati Allah maha besari dan bagi Allah segala pujian. Tiada

Tuhan selain Allah yang maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, segala

kekuasaan dan pujian hanyalah untuk-Nya.

Ya Allah, bimbinglah alu dengan hidayah, jagalah aku dengan

tah,va dan ampuni aku di akhirat dan dunia."

Kemudian dia menurunkan tangannya dan diam kira-kira selama

orang membaca suratAl Fatihah, kemudian kembali mengangkat tangan

dan berdoa seperti itu lagi. Dia terus melakukan hal itu sampai banyak

orang berkumpul.re

re Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya (5/117) dari jalan Musa bin
Ubaidah, dari saudaranya Abdullah bin Ubaidah, dari Ali. Al Baihaqi berkata:
Musa bin Ubaidah bersendirian dalam meriwayatkan ini dan dia itu dha'if serta
saudaranya tidak bertemu dengan Ali RA. Ibnu Hajar menyebutkannya dalun Al

'3f

Jt\?t tt\i €'C.'ryt) dfrur'q: l.4ur'o.1^r"6t:i
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Su$an bin 'Uyainah ditanya tentang doa yang paling utama di

hari Arafah, dia menjawab:

, t..i t1
I c-\^-..J1 aJ

"Tiada Tuhan selain Allah yang maha Esa, tiada sekutu baginya,

segala kuasa dan pujian hanyalah untuk-Nya, dan Dia menguasai segala

sesLtatu."

Diriwayatkan bahwa salah satu doa Nabi SAW di Arafah adalah:

,Gi..)t't oV &':,€* # ) €.K s'; 'tq'"4\
'.#.*ft i.-a;st -r-Uit Ji ,4yi't?€ 'lJz g\'-g't

^:-;:'lf:i ,^ ^ii l*.lt ";)r,ls;n,',:u. ;r, ,';Ar
urj.jr ic'r'!'rL'rf i ,.,pr.rr .iijr ;+jf U\|Fi 3 ,;5\
,;+-'lJ'.*v'J ';:rG

"Ya Allah Engknu melihat tempatku dan mendengar ucapanku,

Engkau tahu apa yong tampak dan tersembunyi dariku' tak ada yang

tersembunyi dari-Mu pada diriku. Aku adalah orang yang malang lagi

fakia y an g m e m i nt a p e r t o I o n gan dan p e r I in dun gan, y an g s e I al u khaw at ir

tapi juga selalu berharap, yang mengakui ke,salahatxnya. Aku mohon

kepada-Mu layaknya orang miskinyang memintu. Aku merendah kzpada-

Muthaaiib ( lNo. 1 165). Saya katakan: Hal senada diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

dalam sunan-nya No. 3585 dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya

dari Nabi Sl\W, tetapi tanpa kalimat "Yuhyii wa yumiif ' dalarnteks doanya. Riwayat

At-Tirrnidzi ini ii&asankan oleh Al-Albani dalam Sllsllah Al hadits Ash-Shahifuah,

No. i503. Penerj.

'g)Jts,
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Mu layaknya orang bersalah yang hina. Aku memohon kepada-Mu

dengan doanya orang yang takut lagi buta. Aku ini orang yang dirinya

tunduk kepada-Mu, j asadny a m erendah di hadapan-Mu, dan air mat anya

berlinang untuk-Mu, s erta berdebu hidungnya untuk- Mu. " 20

Kami meriwayatkan dari Suffan Ats-Tsauri, dia berkata, "Aku

mendengar seorang arab badui berdoa dalam keadaan telentang diArafah,

ia berkata, "Tuhanku yang pertama kali aku hadapkan kehinaan dan

kealpaanku pada-Nya, Engkau menciptakan aku dalam keadaan lemah.

Siapakah yang lebih berhak untuk memaafkanku selain Engkau, karena

Engkau maha mengetahui keadaanku terlebih dahulu dan Engkau maha

berkuasa atas diriku. Aku taat pada-Mu sebab izin dan pemberian-Mu,

dan aku durhaka padamu atas pengetahuan dan hujjah yang ada pada

diri-Mu. Aku mohon dengan perantaraan pastinya hujjah-Mu dan

terputusnya hujjahku, dan dengan betapa butuhnya aku pada diri-Mu

serta betapa Engkau tak membutuhkanku, ampuni dan kasihanilah aku.

Tuhanku, aku tidak akan baik sampai Kau memberikannya padaku, dan

aku tidak akan berbuat jahat sampai Kau tetapkan itu atas diriku. Ya

Allah, aku taat kepadamu dalam hal yang paling Kau senangi yaitu ucapan

"laa ilaaha illallaah" dan aku tidak pernah berdosa pada-Mu dengan

hal yang paling Kau benci yaitu syirik, maka ampunilah aku antara

keduanya. Ya Allah, Engkau maha lembut terhadap para wali-Mu, dan

yang paling dekat untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang

berserah pada-Mu. Engkau maha menyaksikan apa yang ada di hati

mereka dan Engkau maha tahu rahasia-rahasia mereka. Ya Allah,

rahasiaku terbuka lebar di hadapan-Mu dan aku memelas di hadapan-

Mu. Jika kesepian menghantuiku, zikir-Mu lah yang menemaniku, dan

jika kesedihan menyelimutiku aku pun kembali kepada-Mu, karena aku

20 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (21241). Saya katakan; Dalam sanadnya ada

Ibnu Abi Laila, namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman, dia ini dha'if
karena hafalannya buruk, juga ada Yahya bin Isa At-Tamimi Al Fakhuri. Hadits
ini dianggap cacat oleh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah (3/145) dan ia
menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentangnya"
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tahu semuaperkaramudahdi tangan-Mu dan sumbemya semua adapada

diri-Mu."

Ibrahim bin Ishaq Al Harbi biasa berdoa seperti ini: Ya Allah,
Engkau telah sembuhkan aku dari sakitku, Kau kembalikan
penglihatanku, Kau selamatkan aku dari kebodohan dan kekasaran

sikapku. Aku mohon kepada-Mu hal-hal yang bisa menyempurnakan

pahalaku dan hal-hal yang bisa berguna untuk dunia dan agamaku,

harapan dan janjiku pada-Mu, juga hal-hal yang aku tidak sanggup

mengutarakan syukur untuk itu dan aku tidak bisa menghitungnya
melainkan lantaran taufik dan ilham dari-Mu.

Engkau telah meluluhkan hatiku yang keras untuk bertandang ke

Tanah Haram milik-Mu. Engkau kuatkan tubuhku yang lemah untuk
mengunjungi rumatr tua milik-Mu (Ka'bah). Engkau gerakkan tubuhku
untuk menyaksikan Mauqif haram-Mu, mengikuti dan melaksanakan

apa yang di contohkan rasul-Mu. Aku berdoa kepada-Mu di tempat-

tempat para Nabi-Mu, dan masjid-masjid para syuhada; doa yang

memohon rahmat dari-mu, menjadi wakil dari negara dalam menjalankan

manasik haji, melaksanakan kewajiban terhadap-Mu. Mengikuti apa yang

ada dalam Kitab-Mu, berdoa dan bertalbiyah dengan hati yang tenang,

takut akan dosa yang telah diperbuatnya, membayar barang yang
digadaiankannya, takut berbuat zalim terhadap dirinya, mengetahui

kejahatannya. Memohon ampun dari seluruh kekurangan, kesalahan-

kesalahan, dan hari-hari yang dilalui. Doa memohon ampunan dari segala

kesalahan, meluruskan apa yang salah, menguatkan apa yang lemah,

membenarkan apa yang rusak, mengabulkan keinginan yang baik, dan

menjauhkan dari api neraka-Nya.

Ya Allah, hambamu telah berada di negeri haram-Mu, di Bulan
Muharram, untuk melaksanakan apa yang dicontohkan rasul-Mu; aku
mohon kepada-Mu jangan jadikan aku orang yang paling sengsara

diantara hamba-Mu, orang yang termiskin bagi-Mu, orang yang jauh
dari rahmat-Mu, dan orang yang paling merugi.

f - 
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Ya Allah, Engkaulah yang telah menambah pengetahuanku yang

sedikit, menegurku dengan apa yang telah ku ketahui, dan melindungiku

dari kezalimanku. Berapa banyak bencana dan kesusahan yang kau

selamatkan diriku darinya, doa yang terkabul, dan ketenangan hati yang

ku dapatkan. Engkaulah sumber segala kenikmatan dan penyelesaian

masalah, tetapi aku balas semua itu dengan menjauhi-Mu, berpaling dari-

Mu, dan kurang bersyukur kepada-Mu.

Segala kenikmatan bersumber darimu -wahai Zat yang patut di

puji-, dengan segala kekuranganku dalam mensyukuri nikmat-Mu, dosa

dan kesalahanku; jangan Kau larang semua yang ku mohon dari

kebutuhanku hingga tercukupi.

YaAllah, aku memohon kepada-Mu dengan harapan, mengangkat

wajahku dengan permohonan, dan memukul wajahku karena kesalahan.

Maka kabulkanlah doaku, rahmatilah kelemahanku, luruskanlah

perbuatan salahku, danjauhkan aku dari kesengsaraan serta penuhilah

kebutuhanku.

YaAllah, jadikanlah aku orang yang berhasil denganpermohonan

yang di kabulkan, kebutuhan yang terpenuhi, haji yang mabrur, dosa

yang terampuni, kejelekan yang di hapuskan, jalan yang terarah; sehingga

tidak melakukan kemaksiatan, kejelekan, dan kebodohan, serta kesalahan

lagi setelahnya. Kembali kepada hati yang selalu berzikir kepada-Mu,

lisan yang selalu bersyukur, badan yang selalu bersih dari kotoran, hati

yang mendapat hidayah, dada yang lapang dengan Islam, mendapat

ampunanmu sebelum meninggal, dijauhkan mata dari pandangan yang

buruk, serta mati syahid di jalan-Mu -wahai Zatyang maha Pengasih-.

Shalawat atas Nabi Muhammad SAW seperti kecintaan Allah dan

ridhanya, tiada kekuatan selain Allah, Dialah Tuhan yang maha Besar."

Perkataan Al Khiraqi, "Sampai terbenam matahari". Maksudnya,

wajib bagi yang berhaji untuk wukuf sampai terbenam matahari agar

dia bisa mengumpulkan malam dan siang dalam keadaan wukuf di

Arafah, karena Nabi SAW wukuf di Arafah sampai matahari terbenam

Al Mughni 
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sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir. Dalam haditsAli dan Usamah

Nabi SAW meninggalkanArafah ketika matahari telah terbenam.

Kalaupun mau meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam

hajinya tetap sah menurut pendapat sebagian Ahli Fikih kecuali Malik,

karena dia berpendapat haj inya tidak sah. Ibnu Abdil Ba:r berkata, "Kami

tidak tahu adaAhli Fikih berbagai negeri yang sependapat dengan Malik
dalam hal ini." Dalil Malik adalah apayangdiriwayatkan dari Ibnu Umar

bahwa Nabi SAW bersabda,

'-, .,."ioVy !.s>l
t o.

-zc I , t'.
o i^tr l^-t,J 'IJ,.

" B ar angsiapa mendapatkan tempat-tempat Arafah (wukufl hingga

malam, maka dia mendapatkan haji, dan barangsiapa yang luput darinya

malam (meninggalkan Arafah sebelum malam), maka dia pun
ketinggalan haji, hendaklah dia bertahallul untukumrah dan mengulang

hajinya pada tahun berikutnya."2I

Dalil kami adalah riwayat Urwah bin Mudhanis bin Aus bin
Haritsah bin Li' am Ath-Tha' iy yang berkata : Aku mendatangi Rasulullah

SAW di Muzdalifah ketika beliau hendak keluar menuju shalat, aku

berkata: Ya Rasulullah, aku datang dari gunung Thay, kendaraanku telah

lelah dan aku juga sudah letih, demiAllah, tak kutinggalkan satu gunung

pun melainkan aku wukuf di sana apakah aku mendapatkan haji?. Beliau

menjawab,

2r Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' (3/252) dari Ibnu Abbas dan ia
berkata, " Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Ash-Shaghir, dalam

sanadnya ada Yalrya bin Shalih Al Abli, Al Uqaili berkata tentangnya, Yahya bin
Bukai meriwayatkan riwayat munkar darinya, sedongkan perawi lain semuanya
termasuk perawi kitab shahih;'Az-Zabidi menyebutkannya dalam Al lthaf (4/
375) dan Al Iraqi berkata, "isnadnya dha'f."
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" Barangsiapa yang sempot mengikuti shalat (Shubuh) bersama

twmi (di Muzdalifah), dan telah mendatangi Arafah sebelumnya, malam

atoupun siangnya, maka hajinya telah sempurna dan hilanglah

la t o r anny a (de ng an t ahallul, me mb e r s i hftan b adan, ds b - S. "zz At-Tirmidzi

mengatakan hadits ini hasan shahih.

Karena sebenarnya dia telah wukuf pada waktunya dan ada sedikit

bagian dari malam hari (sebelum subuh). Adapun keterangan dari beliau

tadi khusus untuk malam, karena ketinggalan itu berhubungan dengannya

jika berada di sana setelah siang hari, dan itu adalah batas akhir waktu

wukuf sebegaimana sabda Rasulullah SAW "Barangsiapa mendapat

satu rakaat dari shalat Asar sebelum matahari terbenam berarti dia

telah mendapatknn Asar itu, dan barangsiapa mendapat satu rakn'at

dqri shalat Subuh sebelum matahcri terbit, berarti dia telah mendapatkan

shalat Subuh itu."23

Bagi yang berangkat sebelum Maghrib maka ada dam (denda)

atasnya. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama. Antara lain,

'Atha, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Abu Tsaur, Ashhab Ar-Ra'yi dan pengikut

mereka. Ibnu Juraij berkata: Dia harus berkurban satu ekor unta. Al Hasan

Al Bashri berkata: Dia harus berkurban dengan unta.

Menurut kami, wukuf itu wajib dan tidak merusak haji bila

tertinggal, maka tidak mewajibkan satu ekor unta seperti halnya ihram

dai Miqat.

23

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2,No. 1950) At-Tirmidzi (3No. 891), Ibnu Majah
(2,No. 3016). An-Nasa'i (5No. 3041), Ahmad dalam Musnad-nya (4115) Ad-

Daraquthni (21264), Al Baihaqi dalam sunannya (5lll6) dan isnadnya shahih.

Diriwayatkan oleh Bukhari (2No. 57 9 I F ar&), Muslim (l I M as ai i dl 424No. 1 63 )
dari Abu Hurairah.
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Pasal: Jika berangkat sebelum Maghrib lalu kembali lagi pada

siang hari dan wukuf sampai Maghrib maka dia tidak wajib
membayzr dam.

Ini juga merupakan pendapat Malik, Asy-Syaf i. Sedangkan Or-

ang-orang Kufah dan Abu Tsaur berpendapat dia tetap harus membayar

dam, karena hanya dengan meninggalkan arafah pada waktu tersebut

maka dam sudah wajib dan tidak bisa gugur karena kembali lagi ke

Arafah, sama halnya bila dia datang lagi ketika matahari telah terbenam.

Menurut kami, dia telah melaksanakan kewajibannya yaitu

mengumpulkan siang dan malam pada saat wukuf, buat apa lagi

mewajibkannya membayar dam.lni sama dengan orang yang melewati

Miqat dalam keadaan tidak ihram, lalu dia kembali dan ihram lagi dari

Miqat tersebut.

Kalau dia datang kembali ke Arafah setelah terbenamnya matahari

barulah dia berkewajiban membayar dam, karena dia wukuf pada saat

matahari terbenam, dan ketinggalan waktunya. Hal itu sama dengan or-

ang yang melewati Miqat tanpa ihram, kemudian ihram di tempat lain

lalu kembali lagi di tempat Miqat semula.

Orang yang tidak mendapatkan bagian siang serta tidak datang ke

kafah sampai matahari terbenam tapi kemudian dia wukuf pada malam

hari maka itu tidak mengapa dan hajinya sempurna. Dalam hal ini kami

tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, berdasarkan sabda Nabi

SAW "Barangsiapa mendapati Arafah pada malam hari berarti dia

telah mendapatkan haji." Karena dia tidak mendapatkan bagian siang

maka perumpamunnnya seperti orang yang tinggal di dalam MiqaPa lalu
ihram dari rumahnya.

Pasal: Waktu wukuf dimulai dari terbitnya fajar hariArafah
sampai terbitnya fajar hari Nahr.

24 Tempat tinggalnya antara Miqat dan Makkah. Penerj.
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Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan

ulama bahwa akhir waktu wukuf adalah terbitnya fajar hari Nahar. Jabir

berkata: Orang yang berhaji tidak boleh ketinggalan wukuf sampai

terbitnya fajar dari malam Jama'. Abu Az-Zubair bertanya padanya:

Apakah itu diucapkan oleh Rasulullah SAW?. Dia menjawab: Ya.25 (HR.

Al-Atsram)

Adapun mengenai awalnya adalah pada saat terbitnya fajar hari

Arafah. Barangsiapa yang mendapati Arafah pada antara kedua waktu

tersebut dalam keadaan berakal, maka hajinya sah.

Tetapi Malik dan Syaf i berpendapat, awal waktunya adalah

tergelincirnya matahari di hari Arafah. Pendapat ini dipilih oleh Abu

HafshAl 'Akbari, dan ini pulayang dipahami dari pernyataanAl Khiraqi.

Ibnu Abdil Barr menyatakan itu adalah ijma'. Namun, secara tekstual

pernyataan Al Khiraqi adalah seperti yang kami sebutkan sebelumnya,

karena dia juga berkata: Kalau dia bertolak dari Arafah pada siang hari

sebelum Imam maka dia wajib membayar dam.

Dalil kami adalah SabdaNabi SAW "Barangsiapamengikuti dan

s e b e lumny a t e I ah dat ang ke Ar afah p a da mal am at aupun s i angny a s hal at

bersama kami (di Mudalifuh), maka hajinya telah sempurna dan dia

telah meloksanakan manasik hajinya dengan mencukur rambut,

membersihkan badan, dan lain sebagainya)."26

Malam ataupun siangnya mencakup hari Arafah, berarti dia adalah

waktu untuk wukuf sama halnya jika ia datang setelah tergelincimya

matahari. Meninggalkan wukuf setelah Isya bukan berarti meninggalkan

uukuf keseluruhan, akan tetepi itu adalah waktu yang afdhal (dari terbit

matahari sampai tergelincimya, dan mereka tidak mesti wukuf di seluruh

waktunya.

25 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (51174) dari Jabir.
26 Telah dikemukakan takhrijnya.
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Pasal: Bagaimana pun kondisinya saat berada diArafah dalam

keadaan berakal maka dia dianggap wukuf.

Baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, berkendaraan, tidur, bahkan

kalau dia hanya sekedar lewat dan tidak tahu itu adalahArafah maka dia

sudah dianggap wukuf. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syaf i, dan Abu

Hanifah. Sedangkan Abu Tsaur berkata: Itu tidak dianggap wukuf, dan

tidak dinamakan wukuf kalau bukan dari keinginan sendiri (bukan

kebetulan lewat).

Menurut kami, makna umum dari sabda Rasulullah SAW, "dan

sebelumnya telah datang fte Arafah (untukwukufl pada malam maupun

siangnya... " juga dia telah berada di Arafah pada waktu wukuf dalam

keadaan berakal, maka sah waktunya. Akan tetapi, apabila dia berada di

sana dalam keadaan pingsan atau gila dan belum sadar hingga keluar

dari sana, maka dia tidak bisa dianggap wukuf. Ini adalah pendapat Hasan,

Asy-Syaf i, Abu Tsaur, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir.

Sementara itu 'Atha berpendapat, bahwa orang yang pingsan sah

wukufrrya. Pendapat 'Atha ini didukung oleh Malik danAshhab Ar-Ra'yi.

Sedangkan ImamAhmad menyetujui pendapat ini. Dia berkata, "Hasan

mengatakan hajinya batal, tapi 'Atha memberi keringanan soal ini.

Karena orang yang wukuf itu tidak perlu berniat juga tak perlu bersuci.

Wuquf juga sah dilakukan oleh orang yang tidur, maka sah pula untuk

yang pingsan seperti halnya mabit di Muzdalifah.

Bagi yang mendukung pendapat pertama, merekaberkata: Wuquf

adalah salah satu rukun haji, maka tidak sah bagi yang pingsan,

sebagaimana rukun lainnYa.

Ibnu 'Aqil berkat4 "Orang yang mabuk sama dengan yang pingsan,

karena dia hilang akal dan tidak tidur. Sedangkan yang tidur sah wukufirya

karena hukumnya sama dengan yang terjaga (tidak tidur)."

I ,6 | 
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Pasal: Tidak disyaratkan dalam wukuf untuk thaharah

(bersuci), sitarah (penghalang), menghadap kiblat dan niat. Dalam
hal ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

IbnuAl Mundzir berkata: Menurut apa yang saya dari para ulama
akan hal ini menunjukkan, bahwa orang yang wukuf di Arafah dalam
keadaan tidak suci, sah hajinya dan tidak ada denda apapun atasnya.2T

Nabi SAW bersabda kepada Aisyah yang sedang haid,

"Lakukanlah apo yang dilakukan jamaah haji lainnya, kecuali
thawaf di Baitullah. "28

Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah tidak harus dalam
keadaan suci. Aisyatr wukuf dalam keadaan haid atas perintah Nabi sAw.

Akan tetapi, tetap disunahkan untuk wukuf dalam keadaan suci.
Ahmad berkata: Disunahkan bagi yang haji untuk melaksanakan seluruh
manasik dalam keadaan berwudhu. 'Atha juga pernah berkata: Janganlah
melaksanakan manasik apapun kecuali dalam keadaan berwudhu.

637. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,.Jika Imam sudah
bertolako maka hendaklah dia ikut bertolak menuju Muzdalifah."

Imam di sini adalatr orang yang ditugasi memimpin jamaah haji
(Amir Al Haji), orang lain tak seharusnya bertolak sebelum dia. Ahmad
berkata, "Apa yang aku suka adalah tidak benolak (dari Arafah) kecuali
bersama Imam."

Beliau juga ditanya tentang orang yang bertolak sebelum Imam
setelah terbenarnnya matahari, jawabnya, "Aku belum pernah mendapati

27 Lihat kitab Al ljma', oleh Ibnu Al Mundzir Hal. 5lll gg.
28 Telah dikemukakan pada bab : "Zitcr Al Hajj lla Dukhulu Makkah,', pada buku

jilid ketiga.
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yang memkri keringanan dalam hal itu, semuanya menekankan'"

Sunnahnya adalah wukuf sampai Imam berangkat menuju

Muzdalifah dengan tenang dan berwibawa sesuai dengan sabda Nabi

SAW ketika beliau berangkat dengan menarik tali kekang untanya Al

Qashwa' sampai kepala unta itu sejajar dengan pijakan kaki beliau'

Dengan tangan kanan beliau memberi isyarat sambil bersabda, 
,,Wahai

selralian manusia, tenang, tenang!,'Irri terdapat dalam hadits Jabir.

DiriwayatkandarilbnuAbbas,bahwadiapernahbertolakbersama

Nabi SAW pada hari Arafah, lalu beliau mendengar suara gaduh dan

memukul-mukul unta, maka beliau bersabda dengan lantang, "Wahai

seknlian manusiL, hendaklah kalian berangkat dengan tenang, karena

Ircbaikon buknn dengan mempercepat jalannya unta."ze(HP\. Buknari)

Urwahberkata,..I.Jsamahpernahditanyadanakusedangduduk,

bagaimana Rasulullah SAw berjalan pada saat haji beliau?'' Dia

menjawab,"Beliauberjalandenganagakpelan'kalaubeliaumenemukan
j alan yang lebih lebar beliau pun agak mempercepat sedikit. "30 (Mz t t afaq

'alaih)

638.Masalah:(AtKhiraqi)berkata,..Hendaklahbertakbir
dan mengingat Allah Ta'ala selama perjalanan'"

ZikirkepadaAllahdisunahkandalamsetiapwaktu,tapidalam
waktu ini lebih disunahkan lagi sesuai perintah Allah dalam Al Qur'an'

irllt, l-.' 
;lr,At y il, rr!;v 7b? 4 4i riY

{t-xa t.{

ffiukhari (3No . 167 rlFath),Abu Daud (2alo. 19_20), An-Nasa i

(5/301g), Ahmad dalam |riusnad-nya (v2t1,269,277) dan Ad-Darimi (24{o.

1891,1892).
30 Diriwayatkan oleh Bukhari (34{o. 1666lFath), Muslim (2lHaiil936No' 283)'

Abu Daud (2llg23),An-Nasa'i (513023),Ibnu Majah (2No' 3017)'
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*Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah

lrepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut)

Allah sebagaimanayang ditunjukkan-Nya lepadamu. " (Qs.Al Baqarah

[2]: 198)

Lagi pula ini adalah saat yang tepat untuk merasakan ketaatan

kepada Allah Ta'ala, menyelimuti diri dengan ibadah hanya kepada-

Nya serta berjalan menuju syi'ar-Nya.

Dianjurkan bertalbiyah pada saat ini, tapi sebagian orang

mengatakan tidak perlu bertalbiyah.Dalil kami adalah apa yang

diriwayatkan oleh Fadhl bin Abbas bahwa Nabi SAW senantiasa

bertalbiyah sampai melempar Jumrah.3r (Muttafaq 'alaih)

Dari Abdunahman bin Yazid ia berkata: Aku menyaksikan Ibnu

Mas'ud pada hariArafatr bertalbiyah, lalu adayang mengatakan padanya

satu kalimat dan aku mendengarnya. Dia kemudian memperkeras suara

talbiyahnya dan aku belum pernah menyaksikan dia seperti itu, dia

berkata: Lobbaika 'adada turaab. (Aku datang kepada-Mu dengan

sejumlah debu yang ada).

Disunahkan pula melewati jalan Ma'zamain32, karena telah
diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melewatinya.33 Akan tetapi, bagi

yang ingin melewati jalan lain juga dipersilatrkan.

639. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kemudian hendaklah

shalat Maghrib dan Isya bersama Imam dengan kamat untuk tiap

3l Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1670/Fatft), Muslim (2/Hajj/931/No. 267),
Abu Daud (2No. l8l5), At-Tirmidzi (3/918), Ibnu Majah (2/No. 3020), dan
Ahmad dalan Musna d-ny a (l / 183 I / Syakir).
Sebuah tempat di Makkah antara Masy'aril Haram danArafah. Merupakan sebuah
jalan berbukit yang ujungnya berada di lembah 'Uranah. Dia berada di hadapan
bebatuan besar yang menjadi tempat wukufnya lmam menuju kearah benteng
dan tembok Bani 'Amir di Arafah. Di sana pula terdapat masjid di mana Imam
menjamak sHalat Zuhur dan Asar di sana. Mu'jam Al Buldan (5140).

HR. Ahmad (No. 6l5l/Sya,tr).
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shalat, tapi kalau mau menggabungnya dengan satu kamat saja juga

tidak mengapa."

Secara umum disunahkan bagi yang bertolak dari Arafah untuk
tidak shalat Maghrib dulu sebelum sampai di Muzdalifah. Di sanalah

hendaknya jamaah haji menjamak shalat Maghrib dan Isya. Tak ada

perbedaan pendapat dalam masalatr ini. IbnuAl Mundzir berkata, "Para

ulama sudah ijma' bahwa sunatrnya adalah menjamak Maghrib dan Isya

bagi para jamaah haji.3a

Dalil utama dari hal ini adalah perbuatan Nabi SAW yang

menjamak keduanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, Ibnu Umar,

Usamah, Abu Ayyub dan lainnya," dan hadits-hadits mereka shahih.

Tiap shalat ada kamat sebagaimana diriwayat Usamah binZaid,ia
berkata: Rasulullah SAW bertolak dari Arafah, sesampainya di jalan

berbukit beliau turun dan buang air kecil lalu berwudhu. Aku bertanya

pada beliau: Mau shalat ya Rasulullah?. Beliau menjawab: Shalat nanti

saja di depan. Beliau kemudian kembali menaiki kendaraan dan

sesampainya di Muzdalifah beliau turun dan berwudhu dengan

menyempurnakan wudhunya. Kemudian diserukanlah kamat untuk

shalat, dan beliau shalat Maghrib. Kemudian orang-orang menambatkan

unta mereka di rumah masing-masing. Setelah itu diserukan kamat lagi

untuk shalat Isya dan beliau melaksanakannya, dan tidak ada shalat sunah

antara Maghrib dan Isya tersebut.36 (Muttafaq 'alaih).

Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar, Salim, Al-Qasim

34 Disebutkan oleh IbnuAl Mundzir dalarnAl Ijma'(Hal.5lA.{o. 189).
35 Hadits dari Jabir dan telah dikemukakan pada masalah No. 591. Adapun hadits

Ibnu Umar dikeluarkan oleh Bukhari (3/No. 1668/Fari), Muslim (2/Hajjl937/
No. 287,288), Abu Daud (2A{o. 1626), danAn-Nasa'i (5No. 3028). Adapun Hadits
Usamah dikeluarkan oleh Bukhari (3No. l669lFatft), Muslim (2lHajj/936No.
281), Abu Daud (2AIo. 1925), dart An-Nasa'i (5No. 3031). Adapun hadits Abi
Ayynb dikeluarkan oleh Bukhari (3A.lo. 1674/Fath), Muslim (2/Hajjl937No.
3026), Ibnu Majah (2/3020), Ahmad (5/421), dan Ad-Darimi (24{o. 1883).

36 Diriwayatkan oleh Bukhari (3A{o. 1669/Fatft), Muslim (2lHajjl936No. 281).
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bin Muhammad, Asy-Syaf i dan Ishaq. Kalau mau hanya dengan satu

kali kamat maka itu pun tidak mengapa, sebagaimana pendapat Ibnu

Umar, juga pendapatAst-Tsauri berdasarkan riwayat Ibnu Umar sendiri

yang berkata,

* ;;^t &f.:Vtt -.F ; eyt J;''&
i:" ToVr,Fs'iry"t

" Rasulullah SAW menj amak shalat Maghrib dan I sya. Beliau shal at

Maghrib tiga rakaat don Isya dua raknat dengan satu koli kamat."31

(HR. Muslim)

Lebih baik lagi kalau sebelumnyaazanterlebih dahulu dan kamat

pada tiap shalat, karena diriwayatkan dalam hadits Jabir dan inilah yang

biasa dipakai untuk setiap shalat yang ketinggalan atau dijamak. Ini
adalah pendapat Ibnu Al Mundzir, dan Abu Tsaur.

Al Khiraqi memilih kamat untuk tiap shalat tanpa azan. Ibnu Al
Mundzir berkata: Itu adalah pendapat terakhir Imam Ahmad, karena

sesuai dengan riwayat Usamah -dia lebih mengetahui keadaan Nabi
karena selalu mendampinginya-. IbnuAl Mundzir dan Jabir sepakat atas

kamat di setiap shalat. Usamah dan Ibnu Umar sepakat atas shalat tanpa

azan, dan dalam hadits Ibnu Umar yang Muttafaq 'alaih itu disebutkan

satu kali kamat.

Ahmad berkata, *Tidak diserukan azan sebelumnya karena dia

bukan pada waktunya lagi, berbeda dengan dua shalat yang dijamak di

Arafah."

Malik berkata: Hendaknya dijamak Maghrib dan Isya dengan satu

azan dan dua kali kamat. Beliau meriwayatkan hal itu dari Umar, Ibnu

Umar, dan Ibnu Mas'ud. Mengikuti sunnah itu lebih utama. Ibnu Abdil
Barr berkata: Saya tidak tahu ada hadits marfu' yang mendukung

37 Shaftift Muslim (2lHajjNo.290).
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pendapat Malik.

Segolongan orang berkata: Umar memerintahkan untuk azanlagi

pada kali yang kedua ini, karena orang-orang sudah bercerai-berai untuk

makan malam, maka diserukanlah azan untuk mengumpulkan mereka

kembali. Demikian pula Ibnu Mas'ud yang menjadikan makan malam

di Muzdalifah berada di antara dua shalat (Maghrib dan Isya).

640. Masalah: (AI Khiraqi) berkata), "Jika ia ketinggalan

shalat bersama Imam, maka hendaklah ia shalat sendirian."

Penjelasan: Hendaklah menjamak sendirian sebagaimana kalau

bersama Imam. Tak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena

shalat kedua (Isya) dikerjakan pada waktunya, berbeda dengan jamak

sebelumnya (di manaAsar di kerjakan di waktu Zuhur. Penerj.).

Bila dipisahkan antara keduanya juga tidak akan membatalkan

jamak sebagaimana riwayat Usamah,yang berbunyi: Lalu diserukan

kamat untuk shalat dan beliau shalat Maghrib. Kemudian orang-orang

menambatkan unta mereka dirumah masing-masing. Selanjutnya

diserukan lagi kamat untuk Isya barulah beliau melaksanakan shalat Isya.

Diriwayatkan Oleh Bukhari, dari Abdurrahman bin Yazid, ia

berkata: Abdullah melaksanakan ibadah haji, kami tiba di Muzdalifah

ketika azart lsya, atau mendekati itu. Beliau (Abdullah) menyuruh

seseorang untuk azan dan kamat kemudian shalat Maghrib, lalu shalat

setelahnya dua rakaat (shalat sunat. Penerj.). Setelah itu dia makan

malam. Selanjutnya dia memerintahkan azan dan kamat untuk shalat

Isya. Dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW melakukannya.38 Karena

shalat jarnak bila dilakukan di waktu shalat yang kedua, maka boleh

dipisahkan.

3t DiriwayatkanolehBuktrari(3No. 1675/Fath)AhmaddalamMnsnad-nya(ll46l).
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Pasal: Sunnahnya adalah menyeg€rakan kedua shalat
(Maghrib dan Isya). Hendaknya shalat sebelum menambatkan

kendaraan (hewan tunggangan), sesuai dengan hadits Usamah yang telah

kami sebutkan di mana dalam sebagaian riwayatnya dinyatakan, bahwa

Nabi SAW kamat untuk shalat Maghrib lalu orang-orang menambatkan

untanya di rumah-rumah mereka dan mereka tidak meninggalkan tempat

mereka hingga shalat Isya. Setelah itu barulah mereka bubar. (HR. Mus-

lim)

Menurut sunnah juga tidak ada shalat sunnat antara keduanya. Ibnu

Al Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui bahwa mereka berbeda

pendapat dalam hal ini. Tetapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa dia

shalat sunah antara Maghrib dan Isya itu, dan dia juga meriwayatkan

dari Nabi SAW.3e

Dalil kami adalah hadits Usamah dan Ibnu Umar, bahwaNabi SAW

tidak shalat sunah antara keduanya, dan hadits mereka ini lebih shahih.

Pasal: Jika dia shalat Maghrib dahulu sebelum berangkat ke

Muzdalifah berarti dia telah menyalahi sunnah, meskipun shalatnya

sah.

Demikian pendapat 'Atha, Urwatr, Al Qasim bin Muhammad, Sa'id

bin Jubair, Malik, Asy-Syaf i, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Ibnu Al
Mundzir. Sedangkan Abu Hanifatr dan Ats-Tsauri berpendapat, itu tidak

sah, karena Nabi SAW menjamak keduanya dan itu termasuk ibadah

(manasik) sedangkan beliau sendiri menegaskan,

" Pelajarilah manasik knlian doriku. "

Menurut kami, semua shalat yang boleh dijamak berani boleh pula

'€t6,rrtL

3e Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1675/Fath).
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dipisah, seperti ZuhurdanAsar di Arafah, sedangkan apa yang dilakukan

Nabi SAW bisa diinterpretasikan sebagai keutamaan saja, bukan

kewajiban, agar perjalanan haji beliau selalu diingat dan hal menjamak

shalat di Arafah tidak dilupakan begitu saja'

641. Masalah: (AlKhiraqi) berkata, *Jika sudah shalat subuh

hendaknya berdiri di Masy'aril Haram lalu berdoa"'

Penjelasan: Hendaklah bermalam di Muzdalifah sampai terbitnya

fajar lalu shalat Subuh. Sunnahnya adalah menyegerakan pelaksanaannya

diawal waktu, supaya kesempatan untuk berdoa di Masy'aril Haram

menjadi panjang.Dalamhadits Jabir disebutkan, Nabi SAW shalat Subuh

ketika Subuh sudahjelas terlihat. Dalam hadits Ibnu Mas'ud beliau shalat

Subuh ketika fajar sudah menyingsing dan ada yang berkata: Fajar sudah

terbit!. Ada lagi yang mengatakan: Fajar belum terbit!. lalu dia

menyebutkan di akhir hadits: Aku melihat Nabi SAW melakukannya'4o

(HR. Bukhari)

Kemudian, jika selesai shalat Subuh beliau berdiri di Masy'aril

Haram yang berupa bukit Quzahot. Boleh naik ke atasnya bila mampu,

kalau tidak berdiri saja di sisinya sambil mengingatAllah dan sungguh-

sungguh dalam berdoa. Allah Ta'ala berfirman,

l'-;.rr .;*it y il, tr!\u 7b?'u'sliI $rP

,,Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah

kepada Allah di Masy'aril Haram. " (Qs'Al Baqarah [2]: 198)

Dalam hadits Jabir Nabi SAW mendatangi Masy'aril Haram dan

naik ke atasnya. Beliau berdoa, bertahlil, dan bertakbir, serta mengesakan

Allah.

DiriwayatkanolehBukhari(3A{o'1683),AhmaddalamMusnad-nya(39691
Syakir).
Adalair puncak bukit tempat berdirinya lmam (Mu'iam Buldan) 14\ 321)'
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Di antara doa yang sunah dibaca adalah

g'"&,'i;lt t-z-J; t^{ lf !.tft:p it;u-rf , y*;
Syth ,ty,,lt',)'y's ,l& €u)

€t-;r ir!;6 le:;t i;;lr
7u?u'pi
*i'&'tf)

tK rLrt, tl

:f,,\)ft\t
@aut4

, t.
{t z i

\g-,r-l ;:@

ilt d! ,lJt tr'r;lulo8r ;uf d; a,r:4i i

"Ya Allah, sebagaimana Kauwukuflmn kami di dolamlrya dan Kau
perlihatlran kami kepadanya, maka hentikanlah kami untuk berzikir
kepada-Mu sebagaimana petunjuk-Mu kzpada kami. Ampunilah dan
sayangi kami sebagaimana Kau janjikan kepado Immi dalam Jirman-
Mu yang benar:

"...Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah
kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut)
Allah sebagaimana yang ditunjukknn-Nya kepadamu; dan sesungguhnya
kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orong
banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya
AIIah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs.Al Baqarah [2]:
198-199).

Wukuf hendaknya dilakukan sampai langit menguning, seperti
dalam hadits Jabir yang mengatakan bahwa Nabi sAw senantiasa wukuf
sampai wama langit menguning sekali.

Pasal: Muzdalifah mempunyai tiga nama: Muzdalifah, Jama',
dan Masy'aril Haram.
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Batasnya adalah dari jalan sempitArafah sampai puncak Muhassir

dan dari sisi kanan dan kiri dibatasi oleh jalan yang ada di masing-masing

sisi tersebut. Di manapun jamaah haji wukuf maka sah wukufnya,

sebagaimana sabda Nabi SAW "Muzdalifuh itu tempat wukuf' "rz 1HR.

Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari JabirbahwaNabi SAWbersabd4 "Ahtwulatf di sini di Jama'

don semua tempat di Jama' adalah tempat wukulf "tt

Sedangkan lembah Muhassir bukan termasuk Muzdalifah karena

Nabi SAW bersabda, "Hindarilah lembah Muhassir"aa

Pasal: Kewajiban Mabit (bermalam) di Muzdalifah

Barangsiapa meninggalkan mabit di Muzdalifah maka dia

harus membayar dam. Demikian pendapat 'Atha, Az-Zvhri, Qatadah,

Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Sedangkan 'Alqamah, An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi berpendapat, orang

yang ketinggalan mabit di Muzdalifah maka hajinya tidak sah, karena

Allah berFrrman,

"...Makn apabila lramu telah bertolak dari 'Arafoh, berzikirlah

kepada Allah di Masy'aril Haram." (Qs.Al Baqarah [2]: 198)

Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang sempat

mengikuti shalat (Shubuh) bersama kami (di Muzdalifah), dan telah

dalan Musnad-nya (525, 563/syakir). Kedua sanadnya shahih.
41 Muslim (2/Hajj/}93No. 149), Abu Daud (2aro. 1936), Ahmad dalam Musnad-

nya (l/95, 157), Ad-Darimi (24fo.1879).
44 lbnu Majah (2No. 3012) Malik dalam Al Muwaththa'(l/388) dengan lafazl:.:

"Arafah itu seluruhnya Mawqif dan hindarilah perut lembah Arafah dan hindari
pulo perut lembah Muhassir.", Ahmad dalaln Musnad-nya (4182) dan isnadnya

shahih.

Itst .;*it: ilt
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mendatangi Arafah sebelumnya, malam atapun siangnya, malra baginya

telah sempurna dan hilanglah kotorannya (dengan tahallul,

membersihkan badan, dsb). " ts

Dalil kami adalatr saMa Nabi SAW " Hai i itu Arofah. Bar angsiapa

yang datang sebelum malam Jama' maka hajinya sempurna."l6

Maksudny4 yang datang ke Arafah.

Adapun yang mereka sebutkan dalam ayat dan hadits di atas, isinya

bukan merupakan rukun haji menurut ijma', karena orang yang bermalam

di Muzdalifah tetapi tidak menjamak shalat dan tidak benikjr sama sekali

atau tidak ikut shalat bersama Imam maka hajinya tetap sah' Dengan

begitu, yang lebih mendesak tentu lebih utama. Juga karena bermalam

di Muzdalifah tidak harus berzikir atau menghadiri shalat Subuh bersama

Imam, sebab jika dia meninggalkanArafah pada akhir malam Nahar itu

juga dibolehkan.

Dengan ini, jelaslah bahwa ayat dan hadits yang memerintahkan

bermalam di Muzdalifah menunjukkan sekedar hukum wajib, keutamaan

atau sunah.

Pasal: Bagi yang bermalam di Muzdalifah tidak boleh

meninggalkannya sebelum lewat tengah malam. Jika dia

meninggalkannya setelah itu maka tak ada dam atasnya. Inilah

pendapat Asy-Syaf i.

Sedangkan Malik berpendapat, kalau dia hanya sekedar lewat dan

tidak singgah maka harus membayar dam, dan kalau dia singgah maka

tak ada dam atasnya, kapanpun dia mau meninggalkan Muzdalifah. Dalil

kami adalah bahwa Nabi SAW bermalam di sana dan bersabda,

" P elaj arilah manasik kalian dariku."

45 Telah dikemukakan sebelumnya.
46 Telah dikemukakan sebelumnya.
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Pembolehan meninggalkannya setelah tengah malarn karena ada

riwayat yang membolehkannya, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas yang

berkata, "Aku termasuk orang yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk

berangkat lebih dulu dari Muzdalifah menuju Mina demi membantu

keluarganya yang lematl. "aT

Dari Asma bahwa dia singgah'pada malam Jama'di lingkungan

Muzdalifah. Dia shalat, lalu bertanya: Apakah bulan sudah lenyap

(tenggelam)?. Akua8 menjawab: Ya. Dia berkata: Kalau begitu

berangkatlah. Kami pun berangkat dan berlalu sampai melempar Jumrah.

Kemudian dia kembali dan shalat Subuh di rumatrnya. Aku bertanya:

Apa ini, saya tidak melihat kecuali kita berangkat di waktu gelap. Dia

menjawab: Tidak anakku, sungguh Rasulullah SAW mengizinkan ini

bagi para wanita.ae (Muttafoq 'alaih)

Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Ummu

Salamah pada malam Nahar dan dia melempar Jumratr sebelum fajar,

kemudian berangkat menuju keramaian."so (HR.Abu Daud)

Barangsiapa yang bertolak dari Muzdalifah sebelum tengah malam

dan tidak kembali lagi pada malam itu maka dia harus membayar dam-

Tetapi kalau dia kembali maka dia tak perlu membayar dam. Hukumnya

sama dengan orang yang meninggalkan Arafah sebelum matahari

terbenam.

Bagi yang sampai di Muzdalifah lewat tengah malam, maka tak

ada dam baginya, karena dia tidak mendapati setengah malam pertama

dan tak terkait dengan hukumnya, sama dengan orang yang sampai di

HR. Bukhari
Aku di sini adalah Abdullah bin Kaisan mantan budak Ummu Salamah,

meriwayatkan hadits ini dari Ummu Salamah sebagaimana bisa dilihat Shahih

Bukhari atau Shabih Muslim Penerj.

Bukhari (3AIo. 1679), Muslim (2lHaii9a0l297), Ahmad dalam Musnad-nya(6/
347,351),Al Baihaqi dalam ls-Sznan (5/133).

Diriwayatkan oleh Abu Daud (24'{o. 1942), Ad-Daraquthni (2/276) dalam

sanadnya ada kelemahan, karena Dhahhak bin 'Atak jujur tapi meragukan.

47

48
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Arafah pada malam hari. Namun demikian, mengikuti sunnah itasulullah

tetaplah lebih utama yaitu mabit sampai Subuh cian beltolax dari

Muzdalifah ketika fajar telah menguning.

Bagi wanita dan orang-orang lemah tidak mengapa bertolak lebih

awal dari Muzdalifah. Di antara yang bertolak lebih awal untuk

membantu keluarganya yang lemah adalah Abdunahman bin Arrf dan

Aisyah. Inilah pendapat 'Atha, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Abu l'saur, dan

Ashhab Ar-Ra'yi, dan sepengetahuan kami tak perbedaan pendapat dalam

masalah ini. Sebab, semua itu keringanan kepada yang lemah dan

menyelamatkan mereka dari susahnya berdesak-desakan, juga sesuai

dengan petunjuk Nabi SAW.

642. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kemudian hendaklah

dia (orangyang haji itu) bertolak (dari Muzdalifah sebelum matahari

terbit).

Sepengetahuan kami tak ada perbedaan pendapat akan sunahnya

bertolak sebelum matahari terbit, karena itulah yang dilakukan Nabi

SAW. Umar berkata: Kaum musyrikin biasanya tidak bertolak (dari

Muzdalifah) kecuali jika matahari telah terbit dan mereka biasa

mengatakan: Bersinarlah Tsabirsl ! Agar kami bisa pergi secepatnya. Lalu

Rasulullah SAW melakukan hal yang berbeda dengan mereka yaitu

berangkat sebelum matahari terbit.52 (HR. Bukhari)

Perbuatan yang termasuk sunah juga adalah wukuf sampai fajar

agak kekuningan. Demikianlah pendapat Asy-syafi'i dan Ashab Ar-

Ra'yi, sedangkan Imam Malik lebih memilih berangkat sebelum fajar

menguning.

Tsabir adalah nama gunung yang menjulang tinggi di utara Muzdalifah, maksudnya

matahari diharapkan menampakkan sinarnya dari puncak gunung itu Penerj.

Diriwayatkan oleh Bukhari (3AIo. l68a), Abu Daud (24{o. 1938), At-Tirmidzi
(3No. 896), An-Nasai (5No. 3047), Ibnu Majah (2A{o. 3022).
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Dalil kami adalah riwayat Jabir, bahwa Nabi SAW senantiasa

wukuf sampai langit (fajar) menguning jelas, tapi beliau berangkat

sebelum matatrari terbit. Diriwayatkan Dari Nafi'bahwa Ibnu Az-Zubur

mengundur waktu sampai matatrari hampir terbit, maka berkatalah Ibnu

Umar: Sungguh aku mengira bahwa dia akan melakukan hal yang sama

dengan kaum Jahiliyyah, Namun akhirnya dia berangkat dan orang-

orang pun berangkat bersamanya. Sedangkan Ibnu Mas'ud biasa

berangkat seperti orang-orang yang kesiangan shalat Subuh. Ibnu Umar

berangkat ketika langit sudah menguning dan unta sudah bisa melihat

tempat kakinya (alan).

Disunatrkan berjalan dalam keadaan tenang sebagaimana berjalan

meninggalkan Arafah. Ibnu Abbas berkata, kemudian Nabi SAW

membonceng Fadhl bin Abbas dan bersabda,

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kebaikan itu bukan pada

memacu jalanrrya kuda atau unta, maka dari itu berialanlah dengan

tenang."s3 Dan aku tidak melihat beliau mengangkat tangan sampai tiba

di Mina.

643. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Jika sudah sampai di

Muhassir hendaklah mempencepat dan tidak berhenti sampai tiba

di Mina dengan terus mengucapkan talbiyah."

Disunahkan mempercepat jalan ketika sampai di lembah Muhassir

yaitu antara Muzdalifah dan Mina. Jika berjalan kaki maka agak

dipercepat danjika menunggang kendaraan hendaklah dipacu, karena

Jabir mengatakan dalam tata cara haji Nabi SAW: Ketika sampai di perut

lembah Muhassir beliau sedikit memacu. Dia juga melihat Umar

mempercepat jalannya ketika sampai di lembah Muhassir. Jaraknya

53 Telah dikemukakan sebelumnya
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sekitar sejauh orang melempar batu sambil terus bertalbiyah"

Fadhl bin Abbas -yang waktu itu dibonceng Nabi SAW-

meriwayatkan, bahwa beliau senantiasa bertalbiyah sampai melempar

Jumrah'Aqabah (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat lain diaberkata: Aku

rnenyaksikan duakah Ifadhahbercanta Rasulullah SAW dan beliau selalu

tenang, beliau di atas unta dan bertalbiyah sampai melempar Jumrah

'Aqabah.

Dari Al Aswad ia berkata: Umar befifadhah pada malam Arafah

dan ia bertalbiyah tiga kali:

'gl zAr, i:;ir "ot,:8'il ,!;rt y 3tg ,:d5A \'J5

"Ya Allah, aku datang memenuhi panggilonmu, aku datang

memenuhi panggilanmu dan tiada sekutu bagi-Mu, segala puji dan

Irenilcrnatan hanya mil ik- Mu. "

Sebab, talbiyah termasuk syi'ar haji dan tidak boleh terputus

kecuali sampai pada masa tahallul dan waktu pertama dari ihlal adalah

melempar Jumrah'Aqabah.

644. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Hendaklah mengambil

bafu untuk melempar Jumrah di perjalanan atau dari Muzdalifah."

Hal itu disunahkan (mengambil batu dari Muzdalifah), agar tidak

disibukkan lagi ketika sudatr sampai di tempat Jumrah dan ketika akan

melempar. Melempar adalah penghormatan untuknya sebagaimana

thawaf adalah penghormatan untuk masjid, maka sebaiknya tidak
mendahuluinya dengan hal lain.

Ibnu Umar mengambil batu sejak dari Muzdalifah, dan ini juga

dilakukan oleh Sa'id bin Jubair dan dia berkata, "Mereka biasa

mempersiapkan batu dari Jama' (Muzdalifah)." Hal ini disunahkan pula

oleh Asy-Syafi'i.
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Ahmad berkata: Ambillah batu dari mana saja kamu berada. Ini
merupakan pendapat 'Atha dan Ibnu Al Mundzir, dan inilah yang

paling benar insyaAllah Ta'ala, karena IbnuAbbas berkata: Rasulullatr

SAW bersabda pada pagi hari 'Aqabah ketika beliau berada di atas

untanya,

.0. . i. c ..' , .c. ti t i'-i: t . , o to
.:J,-j.Jt F 3, ,.>C-oi; U i' L;U qg; J Jo.lil')

6: ts 
'irt'"i ,(i1-,6 ,'tV ie\ ,ii; k c ";;2F'p--

@-'nt C'&,'#in;:!i\i ;y *^ € *r(, fll,.,r[r
"Ambilkan untukku batu." Lalu aku memungut tujuh batu untuk

beliau dari kerikil yang biasa dipakai untuk ketapel. Beliau memegangnya

di tangan sambil berkata, " Dengan batu seperti inilah knlian melempar "
Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai manusia, jangan sekali-kali
Iralian berlebihJebihan dalam uruson ogama. Sesungguhnya orang-or-

ang sebelum knlian telah celaks l<arena berlebihJebihan dalam urusan

agama."sa 
r

Hal itu terjadi di Mina. Tak ada perbedaan pendapat batrwa di

manapun dia mendapatkan batu itu maka sah untuk melempar.

Berdasarkan hadits ini mencari dan mengumpulkan kerikil lebih utama

daripada memecahkan batu besar untuk jadi kerikil. Lagi pula
memecahkan batu dikhawatirkan akan mengenai muka sendiri sehingga

membahayakan. Disunatrkan pula besarnya bebatuan untuk melempar

itu adalah seukuran batu untuk ketapel sebagaimana hadits di atas.

Sulaiman binAmr binAl Ahwash meriwayatkan dari ibunya yang

berkata, Rasulullah SAW bersabda,

-r;.ir ;; h rrrui',;J.i, fi?, sy,i"6r ,i,5 u

s4 Diriwayatkan oleh lbnu Majah (2/No. 3029), An-Nasa'i (54{o. 3057), Ahmad
dalam Musnqd-nya (l/215,347) dan isnadnya shahih.
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"Wahai sekalian manusia jika kalian melihat Jumrah maka

lemparlah dengan batu seukuran batu ketapel. "rr

Al Atsram berkata: Ukurannya lebih besar dari batu Himsh (enis
kacang) tetapi lebih kecil dari Bunduq (kacang Almond). Ibnu Umar

biasa melempar dengan batu seukuran kotoran kambing.

Mentrut satu riwayat dari Ahmad, j ika melempar dengan batu besar

maka lemparan itu dianggap tidak sah, tetap harus dengan batu kerikil
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena beliau
memerintahkan dengan ukuran seperti itu dan melarang yang berlebihan.

Perintah di sini mengandung pengertian wajib dan larangan menunjukkan

batalnya perkara yang dilarang. Selain itu, melempar dengan batu besar

juga bisa membahayakan yang terkena lemparan.

Sebagian pengikut mazhab kami (Hanbali) menganggapnya sah,

hanya saja dia meninggalkan sunnah. Alasannya adalah karena dia telah

melempar dengan batu (lebih besar dari kerikil. Ed.), begitu juga hukum

melempar dengan batu yang lebih kecil dari kerikil.

Pasal: Pelemparan yang sah adalah dengan menggunakan

"Hasha", yaitu batu berukuran kecil (kerikil).

Baik warnanya hitam, putih, merah, apakah dia batu manner,

keramik, batu api, pualam ataupun bafi Kadzdzans6.Demikian menurut

pendapat Malik dan Asy-Syaf i.

Al Qadhi berkata, "Batupualam, keramik danKadzdzan tidakbisa

dipakai untuk melempar Jumrah." Pernyataannya ini menujukkan bahwa

batu api dan batu bergigi juga tak bisa dipakai.

Abu Hanifah berkata: Boleh melempar dengan tanah keras, tanah

Diriwayatkan olehAbu Daud (2AIo. 1966),Ibnu Majah (2No.3028)Ahmad dalam

Musnad-nya (31503)(61379) dengan sanad yang hasan.

Batu yang lunak.
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lempung dan semua yang berupa tanah. Hal senada diungkapkan oleh

Ats-Tsauri. Diriwayatkan dari Sakinah binti Husain bahwa dia melempar

Jumrah dibantu seorang pria yang mengambilkan batu untuknya. Ia

bertakbir tiap kali melempar satu batu, dan batu ketujuh tiba-tiba jatuh,

sehingga cincinnya yang dipakai untuk melempar.

Dalil kami adalah bahwaNabi SAW melempar dengan kerikil dan

beliau memerintahkan untuk melempar dengan batu seukuran batu untuk

ketapel, maka selain batu kerikil tidak bisa dipakai buat melempar

Jumrah, akan tetapi tapi semua yang berbetuk kerikil apapun jenisnya

masuk dalam kategori kerikil tersebut. Tidak bisa dikhususkan dengan

jenis tertentu, dan tidak bisa juga dianalogikan dengan sembarang batu

tanpa dalil, karena masalatr semacirm ini tidak bisa digiaskan.

Pasal: Jika mengambil batu dari bekas yang sudah
dipergunakan untuk melempar maka itu tidak sah.

SedangkanAsy-Syaf i berpendapat, boleh saj4 yang penting batu,

dan dia masuk dalam keumuman yang namanya batu.

Menurut kami, Nabi SAW mengambil batu selain batu yang telah

dilemparkan dan beliau bersabda, "Pelajarilah manasik kalian dariku."

Kalau saja diperbolehkan mengambil batu yang sudah dilemparkan, buat

apalagi seseorang mencari batu di luar tempatnya atau memecahkannya.

Padahal ijma' memxfiukkan sebaliknya. Ibnu Abbas berkata: Apa yang

diterima darinya (ijma) dianggap.

Jika lemparan dilakukan dengan cincin dari perak -sebagai ganti

batu-, itujuga tidak sah menurut salah satu versi pendapat dalam mazhab

Hanbali, karena melempar dengan sesuatu yang menjadi bahan

pelengkap, sedangkan pelemparan Jumrah harus dengan bahan dasar

berupa batu.

t 44 t 
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645. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Disunahkan mencuci
batu yang akan dilemparkan."

Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat yang berbeda dari
Ahmad. Satu riwayat mengatakan, bahwa beliau menyunahkan itu, ini
diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia membasuhnya. Demikian pula

Thawus melakukan hal yang s:una, dan Ibnu Umar ini sangat teguh

berpegang kepada sunnah Nabi SAW.

Riwayat lain menyebutkan, bahwa Imam Ahmad tidak
menyunahkannya dan dia berkata: Tidak ada keterangan dari Nabi SAW

tentang hal itu kepada kita. Inilah yang benar dan merupakan pendapat

'Atha serta mayoritas ulama lainnya, karena Nabi SAW ketika diambilkan

batu untuk beliau dan beliau sedang berada di atas kendaraan, beliau

menggenggamnya di tangan dan tidak mencucinya serta tidak pula

memerintahkan untuk mencucinya, serta tidak pula tersirat dalam hadits

perintah untuk mencucinya.

Bahkan, batu bernajis pun boleh dipakai melempar Jumrah karena

dia tetaplah batu. Hanya ada kemungkinan tidak boleh menggunakan

batu bemajis, karena ini merupakan suatu ibadah. batu bekas beristinja

dan debu bekas tayamum yang dicuci dianggap suci dan boleh
dipergunakan, demikian salah satu pendapat mazhab ini.

Jumlah batu yang diperlukan adalah tujuh puluh batu, pada

hari Nahar dipergunakan tujuh batu, sedang sisanya dipergunakan pada

hari-hari Mina. Wallahu a'lam.

646. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Jika sudah sampai di
Mina hendaklah melempar Jumrah 'Aqabah dengan tujuh batu,
pada tiap kali melempar diiringi dengan takbir dan tidak berlama-
lama di sana."

Batasan Mina adalah antara Jumrah 'Aqabah dan lembah Muhassir,

demikian pendapat 'Atha dan Asy-Syafi'i. Lembah Muhassir dan



'Aqabah sendiri bukan bagian dari Mina'

DisunahkanmelaluijalantengahyangmenembuskeJumrahAl
Kubra, karena Nabi SAW biasa melalui jalan ini sebagaimana

diungkapkan dalam hadits Jabir.

Jika sudah sampai ke Mina dimulaitah dari Jumrah 'Aqabah yaitu,

Jumrah terakhir bila dari arah Mina dan Jumrah pertama dari arah

Makkah, letaknya di sisi 'Aqabah, karena dinamakan Jumrah 'aqabah'

Di sana dilemparkan tujuh batu, pada tiap lemparan diiringi dengan takbir

denganmenghadap kiblatdan masuk ke bagian dalam lembah, kemudian

langsung beranjak dan tidak berlama-lama di sana. Inilah pendapat para

ulama yang kami ketahui.

Diperbolehkan melempar dari atas Jumrah bila mau, karena umar

RA datang dan di Jumrah sudah dipadati orang, akhirnya dia naik dan

melempar dari atas. Meski demikian, dari bawah lebih utama,

sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Yazid bahwa dia

berjalan bersama Abdullah yang sedang melempar Jumrah. Ketika dia

sampai di perut lembah dia langsung menuju ke sana dan melempamya-

Ada yang berkata padanya: Orang-orang biasanya melempar dari atas'

Dia berkata: Dari sini! Demi Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, aku melihat

orang yang menerima turunnya surah Al BaqarahsT melempar dari sini.58

(Munafaq 'alaih).

Dalam sebuah lafaztr, "KetikaAbdullah datangke Jumrah 'Aqabah

dia masuk ke bagian dalam lembah dan menghadap kiblat lalu melempar

dari kanan pelipisnya dengan tujuh batu, kemudian berkata, "Demi Al-

lah, tiada Tuhan selain-Nya dari sinilah orang yang menerima turunnya

57 Maksudnya Rasulullah SAW. Penerj'
rE Diriwayatkan oleh Bukhari (rNo. t zso), dengan lafazh: " Min hahunqa, waladzi

lailahi ghairahu qaamallaclzi anzalat ilaihi suratul Baqarah -shallallahu alaihi

wasallam-,,Muslim(2lHajj1942,943A{o.306,309),An-Nasa.i(5No.3073)
dengan lafazh: ,,Hahina, iouoa"i ha ilaaha ghairuhu, raaytu alladzi anzalat

'alaihi surah Al Baqarah, ramia'"
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surahAl Baqaratr melempar.'on (HR.At-Tirmidzi, dan ia katakan hadits

ini shahih, dan praktiknya dilakukan oleh para ulama).

Tidak disunahkan menunggu di sana, karena Ibnu Umar dan Ibnu

Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW ketika selesai melempar

Jumrah 'Aqabah beliau langsung pergi dan tidak menunggu.60 (HR. Ibnu

Majah)

Setiap kali melempar hendaknya diiringi dengan takbir karena Jabir

berkata, "Beliau melempar Jumrah sebanyak tujuh kali dan setiap kali

melempar beliau bertakbir."

Kalaupun mau mengucapkan, "Ya Allah, jadikan ini haji yang

mabrur, dosa yang maghfur (diampuni), dan amal yang masykur

(disyukuri)." Maka itu pun baik, karena Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar

biasa mengucapkan seperti itu.

Diriwayatkan oleh Hanbali dalam Al Manasik dengan sanad dari

Zaid binAslam yang berkata: Aku melihat Salim binAbdullah ingin ke

lembah dan melempar Jumrah dengan tujuh batu, dia bertakbir setiap

kali batu dilemparkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian

mengucapkan:

L";u >\3') t:r'-& t3i3 t:r\7 k ^*r'";j:i
"Ya Allah, jadikan ini haji yang mabrur, dosa yang maghfur

(diampuni), dan amal yang masykur (disyukuri)."

Aku pun bertanya tentang apa yang dia perbuat, dan jawabnya:

Ayahku menyampaikan kepada kami, bahwa Nabi SAW melempar

Jumrah di tempat ini dan mengucapkanlafazh yang sama dengan apa

At-Tirmidzi (3No. 901) dengan teks: "Tiada Tuhan selain Dia. " lbntMaiah(2/
No. 3030), An-Nasa i (5/3070), dari hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad yangshahih.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2A{o . 3032) dari hadits Ibnu Umar, juga oleh Al
Bukhari (3AIo. 1752), Ahmad (21152), sedangkan hadits lbnuAbbas dikeluarkan
oleh Ibnu Majah (2No. 3033) dari jalan Suwaid bin Sa'id yang dha'if, apalagi

ada Hajjaj bin Arthah di dalamnya dan dia melakukan 'an'anah.
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yang aku ucapkan setiap kali melempar Jumrah.6r

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan: Mereka menyukai hal itu.

Pasal: Dia boleh melempar dari atas kendaraan ataupun

berdiri, terserah bagaimana pun posisinya.

Karena, Nabi SAW melempar dari kendaraan beliau sebagaimana

diriwayatkan oleh Jabir, Ibnu Umar, UmmuAbiAlAhwash dan lainnya.

Jabir berkata: Aku melihatNabi SAW melempar dari atas kendaraannya

pada hari Nahar dan beliau bersabda, "Hendaklah knlian mempelajari

manasik dariku, karena aku tidak tahu jangan-jangan setelah ini aku

tidak alran haji lagi setelah haji kali ini. " (HR. Muslim)

Nafi' berkata: Ibnu Umar melempar Jumrah 'Aqabah dari

kendaraannya pada hari Nahar. Setelah itu dia mendatangi semua Jumrah

dengan berjalan kaki baik saat pergi maupun pulang. Dia menganggap

Nabi SAW tidak mendatangi Jamarat kecuali dengan jalan kaki pulang

pergi.62 (HR. Ahmad dalamAl Musnad)

Hadits ini menunjukkan ada perbedaan antara pelemparan Jumratr

'Aqabah dengan Jumratr-Jumrah lainnya, karena Jumrah ini disunahkan

untuk dijadikan awal ritual ketika datang ke Mina pada hari tersebut

(hari Nahar) dan tidak disunahkan menunggu.

Pasal: Untuk melempar Jumrah ini ada dua waktu, yaitu

wakttfadhilah (wa'ktu yang utama) dan waktu iiza' (waktu boleh).

6t Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan (51129) dan ia berkata, Abdullah

bin Hakim dha'f,wallqhu a'lam.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (21156). Juga dikeluarkan oleh

Abu Daud (24{o. 1969) dengan lafazh dari Ibnu Umar, bahwa dia mendatangi

Nabi SAW pada tiga hari setelah hari Nahar (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)
dengan berjaian pulang pergi, dan dia mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan

Hal yang sama, At-Tirmidzi (3No. 900), isnadnya shahih.
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Waktu yang utama adalah setelatr terbitnya matahari. Ibnu Abdil

Ban berkata: Para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW melemparnya

pada saat Dhuha hari itu. Jabir berkata: Aku melihat Rasulullah SAW

melempar Jumrah pada waktu Dhuha di hari Nahar sendirian. Setelah

itu beliau melempamya setelah matahari tergelincir (waktu Zuhur).63

(HR. Muslim).

IbnuAbbas berkata: Kami para anak kecil BaniAbdul Muththalib

menemui Rasulullah SAW dengan keledai kami dari Muzdalifatr, Beliau

memukul paha kami sambil berkata: Anak-anakku, jangan melempar

Jumrah hingga matahari terbit.64 (HR. Ibnu Majah).

Melempar Jumrah setelah terbit matahari hukumnya sah menurut

ijma', bahkan itulah yang paling utama. Sedangkan waktu boleh dimulai

pada pertengahan malam pada malam Nahar. Demikian pendapat 'Atha,

Ibnu Abi Laila,Ikrimah bin Khalid dan Asy-Syaf i. Sedangkan dari

Ahmad diriwayatkan dia membolehkan setelah terbit fajar sebelum terbit

matahari. Pendapat ini didukung oleh Malik danAshhabAr-Ra'yi, Ishaq,

dan Ibnu Al Mundzir.

Mujahid, Ats-Tsauri dan An-Nakha'i berkata, "Tidak boleh
melempar Jumrah hingga matahari terbit." Pendapat mereka berdasarkan

hadits-hadits yang telah kami riwayatkan.

Dalil kami adalah riwayat Abu Daud dari Aisyah di mana Nabi

Muslim (2lHajjl9a5No. 314) dengan lafazh:"Rasulullah SAW melempar Jumrah
pada hari Nahar di waktu Dhuhs. Jumrah berikutnya dilakukan setelah matahari
tergelincir." Bukhari juga menjelaskan masalah ini (3/677), Abu Daud (2No.
3064), Ahmad dalam Musnad-nya (31312, 3 l3), Ad-Darimi (2/l 896).
Ibnu Maj ah (2AIo. 3 025), Abu Daud (2A.{o. I 940), An-Nasa'i (2No. 3 064), Ahmad
dalarn Musnad-nya (11234, 311,343), dalam sanadnya ada yang terputus, karena
Hasan Al 'Arni tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Tetapi At-Tirmidzi
mengeluarkannya tidak terputus sanadnya, dari Ibnu Abbas (3/893), dari jalan Al
Hakam bin Muqsim dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: Bahwa Nabi SAW
mendahulukan orang-orang lemah dari keluarganya dan berpesan, "Jangan kalian
melempar sebelum matahari terbit." At-Tirmidzi berkata, "hasan shahih". Hadits
ini hasan -insya Allah-.

63
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SAW menyuruh Ummu Salamah melempar Jumrah pada malam Nahar

sebelum Subuh. Kemudian dia berlalu dan melakukan ifadhah.
Diriwayatkan pula bahwa dia dipersilahkan untuk ifclhah terlebih dahulu

dan mendatangi Makkah setelah shalat Subuh.65 Ahmad berdalil dengan

hadits ini.

Kami sudah sebutkan dalam hadits Asma, bahwa dia melempar

dulu baru pulang dan shalat Subuh. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW

mengizinkan para wanita untuk itu. Alasan lain yang membolehkan

adalah itu merupakan waktu bertolak dari Muzdalifah dan juga waktu

untuk melempar sama seperti setelah terbitnya matahari. Sedangkan

hadits-hadits di atas diinterpretasikan sebagai sunatr (pelemparan Jumrah

setelah terbit matahari).

Mengundur waktu pelemparan hingga akhir siang juga
diperbolehkan. IbnuAbdil Barr berkata: Para ulama sepakat bahwa yang

melempar Jumrah 'Aqabah sebelum Maghrib maka dia telah melempar

pada waktunya, meski ia kehilangan pahala sunah. Ibnu Abbas pernah

meriwayatkan bahwa Nabi SAW ditanya pada hari Nahar di Mina,
seseorang bertanya: Bolehkah saya melempar setelah sore hari?. Beliau

menjawab: Tidak masalah.66 (HR. Bukhari)

Jika dia belum juga melempar sampai malam tiba maka hendaklah

dia menunggu besok setelah matahari tergelincir (Zuhur), demikian

pendapat Abu Hanifah dan Ishaq. Sedangkan Asy-Syaf i, Muhammad

bin Al Mundzir dan Ya'qub berpendapat, Dia boleh melempar pada

malam hari itu berdasarkan sabda Nabi SAW "Lemporlah, tidak ada

masalah-"

Dalil kami adalah perkataan Ibnu Umar: Barangsiapa ketinggalan

melempar sampai matahari terbenam, maka janganlah dia melempar

sampai matahari tergelincir keesokan harinya. Dan sabda Nabi SAW

65 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan-nya (5/133).
66 Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1735), Abu Daud (2No. 1983), Ibnu Majah

(2No. 3 05 0), An-Nasa'i (5 / 3 0 67 ) Ad-Daraquthn i (2 I 2 5 3, 25 4).
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"Lemparlah, tidak ada masalah. " Ifu hanya berlaku untuk siang hari,

karena itu ditanyakan pada siang hari Nahar, dan tidak dinamakan siang
jika matahari telah terbenam.

Malik berpendapat, dia boleh melempar dan dia harus membayar

dam, tetapi dilain kesempatan dia berpendapat tak ada dam atasnya.

Pasal: Lemparan tidak dianggap sah sampai batu yang
dilempar mengenai sasaran.

Kalau kena yang lain makatidak sah. Demikian pendapatAshhab

Ar-Ra'yi, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam

masalah ini. Demikian pula kalau dia pegang saja batunya lalu
disentuhkan ke sasaran, ini juga tidak sah menurut semua pendapat.

Sebabnya, mereka disuruh untuk melempar, dan yang seperti tadi bukan

melempar namanya. Kalau dia melempar dengan mendorong, maka itu
sah karena termasuk melempar j uga, demikian menurut Ashhab Ar-ita' yi.

Sedangkan lbnu Al-Qasim berpendapat tidak sah.

Lemparan yang tidak mengenai sasaran tapi membentur batu lain
sehingga berbelok mengenai sasaran dianggap juga tidak sah, karena
yang dilemparkan sebetulnya tidak kena sasaran. Lemparan yang

disambar burung sebelum sampai ke sasaran juga dianggap tidak sah,

karena tidak kena sasaran.

Lemparan yang menggelinding dari batu lain atau terkena pakaian

orang lain lalu sampai ke sasaran, maka lemparan itu dianggap sah karena

sampainya ke sasaran merupakan usaha si pelempar. Tetapi kalau orang
yang terkena pakaiannya tadi yang meneruskan (dengan mengibaskan

pakaiannya) ke sasaran, maka dianggap tidak sah. Tetapi menurut satu

riwayat dari Ahmad, itu sah, karena dia melempar tanpa dibantu orang

lain. Sedangkan Ibnu 'Aqil berpendapat itu tidak sah, karena sampainya

ke sasaran akibat perbuatan orang kedua, artinya sama saja dengan dia
mengambil dengan tangannya lalu melemparkannya lagi ke sasaran.
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Kalau dia ragu setelah melempar, apakah sampai ke sasaran atau

tidak, maka lemparannya dianggap tidak sah, karena hukum asal adalah

tetap berlakunya kewajiban melempar pada dirinya yang tidak bisa

dihilangkan dengan keraguan. Tetapi kalau bisa dilihat secarajelas bahwa

lemparan itu kena, maka itu sah, karena yang jelas itu bisa jadi dalil.

Kalau dia melempar semua batu dengan satu kali lemparan, maka

hanya dihitung satu batu yang kena. Ini ditegaskan oleh Ahmad, dan

merupakan pendapat Malik, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra'yi.
Sedangftan 'Atha berpendapat itu sah dan dia harus bertakbir untuk setiap

batu.

Dalil kami adalah batrwa Nabi SAW melempar tujuh lemparan

dan bersabda, "Pelajarilah manasik kalian dariku. " Sebagian ulama

mazhab kami (Hanbali) berpendapat, disunalrkan mengangkat tangan

ketika melempar sampai terlihat putih ketiaknya.

647. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Talbiyah terputus ketika
hendak melakukan lemparan pertama."

Ulama yang berpendapat talbiyah terhenti sampai melempar

Jumrah adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Maimunah, juga pendapat

'Atha, Thawus, Sa'id bin Jubair, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i,
dan Ashhab Ar-Ra'yi. Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash dan

Aisyah, bahwa talbiyah sudah terputus ketika berangkat ke Mowqif.

Dari Ali dan Ummu Salamah mereka bertalbiyah sampai matahari

terbenam pada hari Arafah. Ini hampir sama dengan pemyataan Sa'd

dan Aisyah. Hasan berpendapat, talbiyah terhenti sampai shalat Subuh

hari Arafah. Malik berpendapat, talbiyah dihentikan jika sudah berangkat

ke masjid.

Dalil kami adalah apa yang di riwayatkan Fadhl bin Abbas dari

Nabi SAW yang senantiasa bertalbiyah sampai melempar Jumrah

'Aqabah -waktu itu ia berboncengan dengan Nabi SAW-, tentu dia lebih
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tahu apa yang beliau lakukan waktu itu. Perkataan dan perbuatan Nabi

SAW haruslah didatrulukan daripada yang lain.

Disunahkan menghentikan talbiyah ketika lemparan pertama

berdasarkan hadits tadi yang sebagian versi riwayatnya berbunyi,

"sampai beliau melempar Jumrah 'Aqabah, beliau menghentikan talbiyatt

di batu pertama." (HR. Hanbal dalam Al Manasik).

Ini adalah keterangan yang harus diamalkan. Dalam satu riwayat,

batrwa Nabi SAW bertakbir setiap kali batu dilempar', menunjukkan

bahwa beliau tidak bertalbiyah. Selain itu beliau sedang melempar

Jumrah, dan jika sudah memasuki fase ini dihentikanlah talbiyah,

sebagaimana orang yang umrah menghentikan talbiyahnya jika sudatr

memasuki thawaf.

648. Masalah: Kemudian hendaklah menyembelih kurban bila
sudah membawa hewannya.

Hal pertama yang harus di lakukan setelah melempar Jumrah pada

hari Nahar adalah menyembelih hewan kurban (Al Hadyuu) -jika ada

padanya saat itu-, baik yang wajib maupun yang sunah, jangan hanya

diam atau langsung meninggalkan tempat. Jika ia tidak membawa hewan

kurban -padahal ada kewajiban kurban atas dirinya-, maka dia harus

membeli. Jika tidak ada kewajiban kurban, maka disunahkan untuk

berkurban, dan membeli hewan kurban. Unta disembelih batang lehernya

(N ahar) sedangkan yang lain (sapi atau kambing) disembelih (Dzabh)61 .

Disunahkan melakukan itu dengan tangan sendiri, meski boleh

pula mewakilkannya dengan orang lain. Ini adalah pendapat Malik, Asy-

* Diriwayatkan oleh Bukhari (3AIo. l7i0/Fath), Muslim (2lHajj/1943/3054),Ibnu
Majah (2A{o. 3031), Ahmad dalan Musnad-nya (l/2121427), An-Nasa'i (5A.lo.

3054), dan Malik dalam kitab Al Muwaththa'(l/402)
67 Dzabh berarti memotong urat tenggorokan dari dalam, tepat di bagian yang

memisahkan antara leher dan kepala yang terletak di bawah dua buah cambang.
Sedangkan Nahrberarti menusuk leher dan istilah ini hanya di gunakan khusus
untuk penyembelihan unta Ed. (Shahih Fikih Sunnah [2]).
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Syaf i, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi, berdasarkan riwayat Jabir

tentang bentuk haji Nabi SAW di mana beliau melempar di perut lembah,

kemudian beranjak menuju Manhar (tempat penyembelihan) lalu beliau

menyembelih 63 ekor unta dan memberikan Ali kesempatan untuk
menyembelih sisanya lalu beliau mengikut sertakannya dalam Hadyuu

(hewan kurban).

Anas berkata,

Lltji.rtli 'J or7
,!

'Nabi SAW menyembelih tujuh ekor unta dengan tangan beliau

dalam posisi berdiri." 6t(HR. Bukhari).

Pasal: Sunnahnya adalah menyembelih unta yang sedang

berdiri dengan kaki depan kiri terikat, lalu ditusuk dengan tombak
tepat diwahdah yang berada di antara pangkal tengkuk dan dada.

Ulama yang menyunahkan ini antara lain, Malik, Asy-Syaf i,

Ishaq, dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan 'Atha menyembelihnya dalam

keadaan berlutut. Ats-Tsauri membolehkan keduanya.

Dalil kami adalah riwayat Ziyad bin Jubair yang berkata, "Aku
melihat Ibnu Umar mendatangi seseorang yang akan menyembelih unta

dengan merebahkannya, dia berkata pada orang itu, "Dirikan dia dengan

terikat, itu adalatr sunnatr Muhammad SAW.6e (Muttafaq 'alaih).

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad dari Abdunahman bin

Sabith bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya menyembelih unta yang

terikat kaki kirinya dalam posisi unta itu berdiri dengan sisa kakinya.T0

68

69

Diriwayatkan oleh Bukhari (3Afo. l7l2), Abu Daud (3AIo. 2793).
Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1713/Fath), Muslim (2lHajjl956No. 358),
Abu Daud (2No. 1768), Ad-Darimi (2No. 19la) Ahmad (213,86, 139).

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2No. 1767) dari hadits Jabir dengan sanad shahih.

t t. ,. .
6.'-#l F
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Dalam firman Allah,

.' t tt c ./ .

V.* caj riu

"...kemudian apabila telah roboh (mati).... " (Qs. 1{Hajj l22l:
36)

Menunjukkan bahwa unta itu ditebas dalam keadaan berdiri.

Diriwayatkan pula tafsir firman Allah,

"...Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu

menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat).... " (Qs. Al
Hajj[22j:36).

Shaww af artinya berdiri.

Penyembelihan unta ini sah bagaimana pun cara menyembelihnya.

Ahmad berkata, "Unta disembelih dengan tiga ikatan penopang, tetapi
jika dikhawatirkan akan lari (berontak) boleh dibaringkan."

Pasal: Disunahkan menghadapkan kurban ke arah kiblat dan
mengucapkan, " B ismillah wallaah u akban "

Jika mau mengucapkan seperti apa yang diucapkan Rasulullatr

maka itu baik. Ibnu Al Mundzir berkata: Telah diklarifikasi dari Nabi

SAW bahwa ketika menyembelih beliau mengucapkan:

'jiirlnri-i
"Dengan name Allah, Allah maha besar."7l

Diriwayatkan oleh Muslim (3/Adhahi/1557) dari hadits Anas dengan lafazlnya,
Abu Daud (3No.2794) dengan lafazh dhaha, di dalamnya dinyatakan bahwa
Beliau menyembelih, bertakbir dan mengucap basmalah....

'-,*w y, -lr|\u
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Demikian pula yang dikatakan Ibnu Umar. Diriwayatkan bahwa
Nabi SAW menyembelih dua ekor domba pada hari raya, lalu ketika
mengarahkannya beliau mengucapkan,

',-t(cj+ ,;r\i, .,g3t p oy,fj'-iLt
{ ,*r i {Fc:t 

=, 
!,qFj'#j'Gyr"ot ,6.-it

'+ t$'&:ri,'i ?u,i I' n .,;:r!Jrt i:rf C,:, LVi u:i
al. .t. t c. ..:.

:':?f ss

*Aku hadapkanwajahlw untukyang menciptalun langit dan bumi
dengan tulus dan aku bukanlah termasuk orong musyrik. Sesungguhnya

shalatku, hidupku, matilat, hanya untuk Allah tuhan semesta alam. Tak

ada sekutu bagi-Nyabegitulah alu diperintahkan dan aku adalahmuslim
pertama. Dengan nama Allah dan Allah maha besar Ya Allah, ini dari-
Mu, untuk-Mu dari Muhammad dan ummatnya."zz (HR.Abu Daud).

Jika hanya membaca basmalah dan menghadapkan kurban ke arah

selain kiblat, maka sembelihannya sah tapi meninggalkan sunnah.
Demikian pendapat Al Qasim bin Muhammad, An-Nakha'i, Ats-Tsauri,
Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir. Ibnu Umar dan Ibnu Sirin
memakruhkan makan sembelihan yang tidak dihadapkan ke kiblat. Yang

benar itu tidaklah wajib, dan tak ada dalil yang mewajibkannya.

72 Diriwayatkan olehAbu Daud (3AIo. 2795),lbnu Majah (2 /3121), isnadnya dha'tf,
ada Muhammad bin Ishaq yang mudallis dan dia melakukan 'an'anah di sini,
Ahmad (31375) dari Jabir, dari Ibnu Ishaq yang berkata: Yazid bin Abi Habib
menyampaikan kepadaku: dari Khalid binAbi Imran, dariAbuAyyasy, dari Jabir.
Maka, riwayat Ahmad rni hasan, karena Muhammad bin Ishaq dengan tegas
mengatakandiamendengar,bukan'an'anah(mengatakandariFulan...). Wallahu
a'lam.
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Pasal: Waktu menyembelih kurban Udhhiyyah dan HadyuT3

adalah tiga hari; hari Nahar, dan dua hari setelahnya.

Demikian yang ditegaskan oleh Ahmad, dan dia tambahkan: Ini
pendapat mayoritas sahabat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al
Atsram, dari Ibnu Umar dan lbnu Abbas. Pendapat ini didukung pula

oleh Malik, dan Ats-Tsauri.

Diriwayatkan dari Ali RA dia berkata: Nahar (penyembelihan)

dilakukan pada Idul Adha dan tiga hari setelatrnya. Ini kemudian menjadi

pendapat Hasan, 'Atha, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan IbnuAl Mundzir.

Sedangkan Ibnu Sirin berpendapat, hanya satu hari. Dari Sa'id

bin Jubair dan Jabir bin Zaid, di pelosok-pelosok negeri satu hari,

sedangkan di Mina tiga hari.

Dalil kami adalah bahwa Nabi SAW melarang makan dari hewan

kurban lebih dari tiga hari.Ta Tidak mungkin waktu penyembelihan

disyariatkan pada saat bersamaan makan dagingnya diharamkan.

Kemudian pengharaman tersebut dihapuskan (mansukh) dan hukum

waktu penyembelihan tetap sebagaimana biasa. Lagi pula hari keempat

tidak diwajibkan melempar Jumrah maka tak boleh pula menyembelih

sebagaimana sesudahnya.

Adapun malam hari-hari penyembelihan itu, maka bila kita lihat

dari perkataan Al Khiraqi sepertinya dia berpendapat tidak boleh

melakukan penyembelihan pada malam-malam tersebut, baik untuk

udhiyyah maupun hadyuu. Alasannya adalah firman Allah,

//O

4g+ i:"r

Hadyu adalah kurban khusus untuk penduduk Tanah Haram dilahkan oleh or-
ang yang haji, sedangkan di luar itu dinamakan udhhiyyah. Penerj.
Diriwayatkan oleh Bukhari (l0A{o. 5573lFath), Muslim (3lAdhafti/1560, No.
24), At-Tirmidzi (34{o. l5l0), An-Nasa'i (74.{o. 4437).

tsf'n-s
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" ... Dan supaya merelca menyebut nama Allah pada hari yang telah

ditentukan atas rezki yang Allah telah berilmn kepada merekn berupa

binatang ternak.... " (Qs.Al Hajj [22]:28)

Dalam ayat ini disebutkan kata"q/yaan" (hari-hari), maksudnya

siang hari dan bukan malam.

Sedang sebagian ulama mazhab kami berpendapat, penyembelihan

boleh dilakukan pada dua malam hari Tasyrik pertama, dan inilah
pendapat kebanyakanAhli Fikih, karena kedua malam ini masuk dalam

masa penyembelihan, maka diperbolehkan menyembelih padanya sama

seperti di siang hari.

Pasal: Jika sudah menyembelihal hadyz hendaklah dibagikan
untuk orang-orang miskin di Tanah Haram.

Yaitu penduduk Tanah Haram. Kalau pun diserahkan saja kepada

mereka tanpa harus dibagikan juga dibolehkan, sebagaimana riwayat
Anas bahwaNabi SAW menyembelih lima ekor unta lalu berkata, "Siapa
yang mau silahkan memotong sendiri."75 (FIR. Abu Daud). Jika dibagikan,

maka itu lebih baik.

Tukangjagal tidakboleh diberi upah berupadaging hewan tersebut

sedikipun, berdasarkan riwayat Ali RA yang berkata : Aku diperintahkan

Nabi SAW mengurus (penyembelihan) unta beliau dan membagi
dagingnya, termasuk kulitnya dan bulunya. Beliau juga berpesan agar

aku tidak memberi tukang jagal dari itu semua sedikit pun (sebagai upah).

Beliau bersabda, "Kami akan memberinya upah dari (uang) kami
sendiri."76 (Iiluttafaq 'alaih dalam hal maknanya).

Diriwayatkan oleh Abu Daud (24{o. 1765), Ahmad dalam Musnadnya (4/350),
AlHakim(4/221),dishahihkan dan disetujui olehAdz-Dzahabi, Al Baihaqi dalam
As-Sunan (5/237,241). Dan ni shahih.
Diriwayatkan oleh Bukhari (3l1716), Muslim (2/Hajjl95aNo. 348), Abu Daud
(2Aio. 1769), Ibnu Majah (2Aro. 3099), Ad-Darimi (2Aro. 1940).
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Membagikan daging itu lebih baik, karena bisa

dipertanggungf awabkan hingga daging itu sampai ke yang berhak, serta

membuat orang miskin tak perlu berdesak-desakan dalam mengambil

daging.

Tukang jagal atau orang yang menyembelih tidak diupah dengan

daging sembelihannya karena dia yang menyembelih bukan termasuk

orang miskin. Memberikan daging sebagai upah sama dengan

menjualnya, padahal menjual daging kurban itu tidak boleh. Tetapi kalau

si penyembelih ini termasuk orang miskin maka dia berhak menerima

bagian sebagai orang miskin.

Kulit dan bulu hewan tersebut juga dibagikan sebagaimana hadits

di atas, karena yang berkurban telah mempersembahkan hewan itu kepada

Allah dalam kondisi yang memang sudah seperti itu (lengkap dengan

bulunya. Penerj.), maka tak boleh dikurangi apa yang sudah dia
persembahkan kepada Allah. Sebagian ulama kami berpendapat, tidak

ada keharusan memberikan bulunya, karena yang dikurbankan adalah

hewan tersebut, bukan apa yang ada padanya (di luar badannya).

Pasal: Sunnahnya adalah menyembelih di Mina.

Karena Nabi SAW menyembelih di sana. Tetapi bila menyembelih

di tempat lain selama masih di Tanah Haram itu sah, berdasarkan sabda

Rasulullah SAW

.t ! t 2 ,j"#ea\,yj";,1 ,yj
"Setiap Mina adalah tempat penyembelihan dan setiap sudut dan

jalanan Makknh juga tempat penyembelihan." (HR.Abu Daud).

Pasal: Hewan kurban tidak disyaratkan harus menyatukan
antara Tanah Halal dan Haram, juga tidak perlu dibawa wukuf di

iz, L
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Arafah supaya menjadi suatu yang sunah.

Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan merupakan pendapat Asy-
Syaf i, Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Ra'yi. Sedangkan Ibnu Umar tidak
menganggap hadyu kecuali yang diperkenalkan. Pendapat senada

dikemukakan Sa'id bin Jubair.

Malik berkata, "Aku sukai bagi QarinTT untuk memilih hewan

kurban di tempat dia ihram. Jika dia menjualnya setelah itu di jalan

menuju Makkah setelah membawanya wukuf di Arafah, maka tidak
mengapa. Jika dia belum menetapkannya hendaklah dia membelinya di
Makkah lalu mengeluarkannya ke tanah halal untuk kemudian
menyeretnya kembali ke Makkah.

Menurut kami, maksud dari al hadyu adalah penyembelihannya

dan manfaatnya untuk orang-orang miskin, Maka tak perlu melakukan

apa-apa yang mereka syaratkan di atas, lagi pula tak ada dalil atas apa

yang mereka katakan tersebut, sehingga masalah ini dikembalikan ke

hukum asal.

649. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Setelah itu mencukur
rambut atau menggunting."

Jika telah selesai menyembellh al hodyu (hewan kurban khusus

haji) hendaklah mencukur rambut atau mengguntingnya, karena Nabi

SAW mencukur rambut beliau. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah

SAW melempar Jumrah 'Aqabah pada hari Nahar kemudian kembali ke

rumah (tempat menginap) di Mina dan meminta hewan kurbannya lalu

beliau menyembelih. Selanjutnya beliau memanggil tukang cukur. Mula-
mula bagian kanan kepala yang dicukur rambutnya lalu beliau bagi-

bagikan kepada yang berada di sebelahnya satu atau dua helai rambut.

Dilanjutkan dengan sebelah kiri, kemudian beliau bersabda, "Ke sini

77 Bagi yang melaksanakan haji qiran, yaitu menyatukan antara haji dan umrah
bersamaan Penerj.
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wahai Abu Thalhah!" beliau menyerahkannya kepada Abu Thalhah.*

(HR. Abu Daud).

Disunahkan memulai pencukuran dari kanan kemudian ke kiri
sebagaimana dijelaskan pada hadits di atas, karena Rasulullah SAW

menyukai untuk memulai segala hal dari yang kanan. Kalau pun tidak

demikian juga tidak mengapa dan dalam masalah ini kami tidak
mengetahui adanya perbedaan pendapat.

Orang yang haji juga boleh memilih untuk menggunduli kepalanya

atau sekedar menggunting pendek. Apa pun yang dipilih maka itu sah,

demikian menurut kebanyakan ulama. Ibnu Al Mundzir berkata: Para

ulama sepakat bahwa menggunting pendek itu sah dilakukan. Yakni bagi

yang berpendapat tak ada makna kontekstual yang mengharuskan

pencukuran, hanya saja ada riwayat dari Hasan bahwa dia mewajibkan

pencukuran jika baru pertama kali naik haji. Akan tetapi pendapat ini
tidak betul, sebab Allah Ta'ala berfirman,

, '.'-t, o). rt . -)r. !
J-e.t f>l'-r ry

" ... dengan menculatr rambut kepala dan mengguntingnya ... . " (Qs.

Al Fath[48]:27)

Nabi SAW juga tidak membedakan antara yang mencukur dengan

menggunting, dalam sabda beliau, "Semoga Allah merahmati yang

menculatr dan yang menggunting. " Bersama Nabi SAW sendiri ada yang

hanya menggunting (memendekkan rambut) dan beliau tidak
menegumya, kalau saja itu tidak boleh tentu beliau mengingkarinya.

Pencukuran memang lebih afdhal, karena Nabi SAW bersabda,

" Semoga Allah merahmati yang mencukur (sampai botak). " Para sahabat

bertanya: Bagaimana dengan yang menggunting pendek saja ya

Rasulullah?. Beliau bersabda, "Semoga AUah merahmati yang

* DiriwayatkanolehAbuDaud(2Aio.l98l),HaditsdariAnasdenganisnadShahih,
telah dikemukakan juga pada jilid ketiga buku ini, pada masalah No. 624.
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mencukur " Mereka bertanya lagi : Bagaimana dengan yang menggunting

saj a ya Rasulullatr?. Barulah beliau bersab da, " Semoga Allah merahmati

yang mencukur dan menggunting."Ts (HR. Muslim). Juga karena Nabi

SAW mencukur.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengikat, atau

menguncir atau menyanggul rambut. Ahmad berpendapat yang

melalokan itu harus mencukur. lni juga merupakan pendapatAn-Nakha'i,

Malik, Asy-Syaf i, dan Ishaq. IbnuAbbas berkata, "Orang yang mimilih
rambut atau menguncir, atau mengikat, atau mengepang maka dia sesuai

dengan niat awalnya. Bila dia berniat hendak mencukur maka dia harus

mencukur, jika tidak maka dia tidak mesti mencukur."

Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, dia bebas memilih mencukur atau

menggunting pendek, karena berdasarkan dalil-dalil yang telah
disebutkan semua orang bebas memilih antara dua praktik itu, dan tidak

ada dalil yang tepat mengingkarinya.

Kelompok pertama berpendapat, ada riwayat dari Nabi SAW bahwa

beliau bersabda, "Barangsiapa yang memilin rambut hendaklah dia
mencukur. "Te Khabar dari Umar dan putranya telah diklartifikasi, dimana

mereka memerintahkan orang yang memilin rambut untuk mencukur.

Nabi SAW memilin rambut dan beliau mencukurnya.

Pendapat yang benar adalah dia tetap boleh memilih antara

mencukur atau menggunting, kecuali bila ada hadits dari Nabi SAW

yang mengkhususkan akan hal itu. Sedangkan perkataan Umar dan

putranya ini bertolak belakang dengan perkataan Ibnu Abbas, karena

Diriwayatkan oleh Muslim (2lHajj/9461318). Bukhari (3 Nol727),dengan lafazh,
" Ya Allah rahmatil lah yang mencukur.... " Abu Daud (24.{o. 1 979), At-Tirmidzi
(34.{o. 913), Ibnu Majah (2Afo. 304a), Ahmad dalatn Musnad-nya(211,79,119,
138, 14l) Malik dalam Al Mtrwaththa'(11395), Ad-Darimi dalam Musnad-nya
(2AJo. 1906) dari hadits Ibnu Umar.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya (5/135) dari hadits Ibnu Umar.
Dia (Al Baihaqi) berkata: Tidak ada ketetapan dari Nabi SAW, yang benar ini
hanyalah perkataan Ibnu Umar RA.
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perbuatan Nabi SAW menunjukkan bahwa perintah mencukur tidak wajib

setelah beliau mempersilahkan untuk memilih.

Pasal: Mencukur atau menggunting adalah bagian dari

manasik haji dan umrah.

Demikian jelas pendapat mazhab Hanbali dan pernyataan Al

Khiraqi, yang merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi' i.

Ada riwayat dari Ahmad bahwa dia berkata: Dia bukan bagian

dari manasik, melainkan hanya melepaskan diri dari keharaman setelah

ihram. Pelepasan ini dilakukan layaknya kebolehan memakai baju,

wewangian dan semua yang tadinya dilarang dalam ihram. Menurut

riwayat ini, orang yang tidak mencukur atau menggunting tidak ada

masalah baginya, dan proses penghalalan bisa dilakukan tanpa itu.

Alasannya adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan penghalalan dari

ihram umrah sebelumnya. Abu Musa berkata: Aku datang menemui

Rasulullah SAW dan beliau berkata padaku, " Dengon apo knmu berihlal

(menghalalkan diri dari larangan ihram)?. " Aku menjawab: Dengan

mengucapkan," Labbaika bi ihlsalin ka ihlaali Rasulilloah SAW " Beliau

berkata, " Bagus. " Beliau lalu menyuruhku untuk thawaf dan sa'i antara

Shafa dan Marwatr, lalu berkata kepadaku, "berculanrlah" -* (Muttafaq

'alaih).

Diriwayatkan dari Jabir, batrwa setelah beliau selesai melakukan

sa'i antara Shafa dan Marwatr, beliau bersabda,

,';A,'^k- j'fr 6:r^'^; A'J*-'J:{ a
"Barangsiopa yang tidak membawa hewan kurban maka

bertahallullah dan jadikan amalan tadi sebagai umrah."80(HR. Mus-

lim).

* Sudah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 561
s0 Sudah dikemukakan tak'hrijnya pada masalah No. 591.
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Dari Suraqah, bahwa Nabi SAW bersabda, *Jikn knlian datang

maka siapayang sudah thawaf dansa'i antara Shafa dan Marwahberarti
dia telah berihlal, kBcuali bagi yang membawa hewan hadyu (kurban

hajil.t'(HR. Abu IshaqAl Ja:uzajani dalam Al Mutarjam).

Alasan lain, karena semrnyang dihararnkan dalam ihramjika sudah

diperbolehkan berarti sudah lepas dari larangan, layaknya semua yang

diharamkan.

Akan tetapi riwayat pertama dari Ahmad lebih shahih, karena

berdasarkan perintah Nabi SAW langsung. Ibnu Umar meriwayatkan,

bahwa Nabi SAW bersabda, " Barangsiapa yang tidak membawa hadyu

hendaklah langsung thawaf di Ka'bah dan sa'i di Shafa dan Marwah,

dan menggunting serta bertahallul. " 82

Dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda,

fr';; );r'-?t ; ) c;lt. it:*; &,;;n frui

"Bertahallullah dari ihram knlian dengan thmuaf di Ka'bah, lari
antaro ShajA dan Marwah serta menggunting rombut. "83

Perintah beliau ini mengandung konsekuensi wajib dilaksanakan,

karena Allah Ta'ala juga mendeskripsikan mereka yang haji dengan

pencukuran atau pengguntingan rambut sebagaimana disebutkan dalam

surah Al Fatb [48] ayat 27 di atas. Sekiranya jika itu tidak termasuk

manasik, Allah tidak akan menyifati mereka seperti itu, seperti halnya

memakai pakaian biasa atau memburu hewan (perbuatan yang bukan

bagian dari manasik. Penerj). Selain itu, Nabi SAW juga memohonkan

rahmat bagi yang mencukur tiga helai rambutnya maupun menggunting

8r Diriwaya&an oleh Abu Daud (2No. l80l) dari Suraqah bin Malik, Ad-Darimi
(2A{o. 1857) dan perawinya adalah para perawi shahih.

t2 Sudah dikemukakan takhrijnya di masalah No. 624.
8r Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1568/Farle), Muslim (2/HajjftlaL884, 885/

No. 143).
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seluruhnya, sekiranya kalau itu bukan bagian dari manasik, maka beliau

tidak akan melebihkan satu dari yang lain, layaknya perkara mubah

lainnya.

Nabi SAW dan para sahabat juga selalu melakukannya dalam setiap

haji dan umrah mereka, tak pernah meninggalkannya. Sekiranya kalau

ini bukan bagian dari manasik tentu mereka tidak akan melakukannya

terus menerus, tetapi akan melakukannya sesekali. Karena ini bukan

kebiasaan, maka kadang mereka melakukannya; ataupun hal ini
mempunyai keutamaan sehingga mereka selalu melaksanakannya.

Adapun maksud perintah Rasulullah untuk berihlal, maka

maknanya-wallahu a'lam- adalatr hal-hal yang halal dilakukan, karena

hal itu sudah masyhur di kalangan mereka sehingga tak perlu lagi

disebutkan.

Pasal: Dibolehkan mengulurwaktu pencukuran hingga akhir
hari Nahar.

Dikarenakan bolehnya mengundur pelaksanaan sembelihan yang

didahulukan darinya, maka mengundurnya lebih boleh lagi menurut

pemahaman ini. Tetapi kalau mengundurkannya melebihi waktu tersebut

maka ada dua riwayat:

P ertama, tidak ada dam atas pelakunya. Demikian pendapat'Atha,

Abu Yusuf dan Abu Tsaur, juga sama dengan pendapat mazhab Asy-

Syafi'i, karenaAllah Ta'alamenerangkan awal waktunya dalam firman-

Nya,

6. o)t. l, l.o

,F &:"tgt;'lj
" ...danjangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai

di tempat penyembelihannya... " (Qs.Al Baqarah [2]: 196).

Tetapi Allah tidak menjelaskan batas waktunya. Jadi, kapan saja

a . .tt, ' t . '4I>,. dJ.gJl &
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dia melakukannya maka itu sudah cukup seperti halnya thmuaf, ziarah,

sa'i. Juga karena dia adalah bagian dari manasik yang sah dilakukan

pada waktu yang diperbolehkan, mirip dengan sa'i.

Riwayat kedua, dari Ahmad bahwa, dia berkata: Dia harus

membayar dam jlka mengundurnya. Ini adalah pendapat mazhab Abu

Hanifah, karena dia adalah nusuk (ibadah) yang telah diundurkan dari

waktunya, dan siapa yang meninggalkan satu nusuk maka dia harus

membayar dam, satrrasaja apakah pengundurannya sedikit atau banyak,

karena sengaja atau lupa.

Malik, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan

berpendapat, siapa yang meninggalkannya sampai dia berihlal maka dia

harus membayar dam, karena itu adalah nusuk yang harus dilakukan

dalam manasik haji, seperti hal lainnya. Dalil kami adalah sebagaimana

telah disebutkan.

Pasal: Bagi yang tidak punya rambut di kepalanya maka

disunahkan baginya melewatkan (mengusapkan) pisau cukur di atas

kepala.

Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Umar. Pendapat ini kemudian

dipegang oleh Masruq, Sa' id bin Jubair, An-Nakha' i, Malik, Asy-Syaf i,

Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi. Ibnu Al Mundzir berkata: Semua yang

kami hafal dari kalangan ulama sepakat bahwa oran g ashla' (botak sej ak

asal) harus mengusapkan pisau cukur di atas kepalanya, tetapi hal itu

tidak wajib.8a

Abu Hanifah berkata: Hal tersebut wajib dilakukan, karena Nabi

SAW bersabda, "Jika aku perintahkan kalian suatu perintah maka

I akukonl ah s e b i s a kal i an." *

84 Disebutkan Ibnu Al Mundzir dalam kitab Al ljma'Hal. 52, No. 197
* Telah dikemukakan pada jilid pertama buku ini, masalah No. 64.
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Jika si botak ini masih punya sedikit rambut maka dia harus

mencukumya habis dan mengusapkan pisau cukur di kepalanya. Jika

salah satunya gugur karena hal di luar kuasanya maka wajiblah yang

lain.

Menurut kami, bahwa pencukuran itu tempatnya di rambut, maka

dia gugur bila rambutnya sudah tidak ada, sebagaimana gugurnya

kewajiban membasuh salah satu anggota wudhu bila bagian tersebut

memang sudah tidak ada. Lagi pula sekedar melewatkan atau

mengusapkan pisau cukur di kepala kalau pun dilakukan di waktu ihram

maka itu tidak mengapa, tidak perlu membayar dam karenanya.

Sepantasnya pula tidak diwajibkan ketika tahallul, sama saja dengan

mengusapkannya ke rambut tapi tidak mencukurnya.

Pasal: Disunahkan bagi yang mencukur atau menggunting
rambut untuk sekalian memotong kuku dan mencukur kumis.

Karena Nabi SAW melakukan hal itu. Ibnu Al Mundzir berkata:

Telatr jelas bahwa Rasulullah SAW memotong kukunya ketika mencukur

rambut (bertahallul).85 Ibnu Umar juga memotong kumis dan kukunya

ketika itu. 'Atha dan Thawus sertaAsy-Syaf i suka kalau jenggot juga

sedikit dipendekkan.

Disunahkan kalau mencukur itu sampai ke kedua tulang yang ada

di pelipis wajatr. Ibnu Umar berkata kepada tukang cukur: Sampaikan

ke dua tulang pelipis, pisahkan kepala dari jenggot. 'Atha berkata:

Termasuk sunnah kalau mencukur sampai ke dua tulang (pelipis).

650. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Kemudian, halallah
semua hal kecuali hubungan suami istri."

85 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (4/42\ dari Abdullah bin Zaid
dengan lafazh yang mirip.
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Seorang yang tadinya ihram jika sudah melempar Jumrah 'Aqabah

lalu mencukur rambut, maka halallah baginya semua yang diharamkan

ketika ihram, kecuali hubungan suami istri. Inilah yang shahih dari
pendapat mazhab Ahmad -rahimahullah-, dia menengaskannya dalam

riwayat dari .Iarnaah.

Hal yang diharamkan tinggallah berhubungan suami istri, termasuk

mencium, bercumbu rayu, menyentuh dengan syahwat dan rnelaksanakan

akad nikah, sedangkan yang lain sudah halal dilakukan. Ini adalah

pendapat Ibnu Az-Zubair, Aisyah, Alqamah, S alim, Thawus, An-Nakha' i,
Abdullah bin Husai, Kharijah bin Zaid, Asy-Syah'i, Abu Tsaur dan

Ashhab Ar-R.a'yi.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Atrmad, dia menghalalkan

semua hal kecuali hubungan badan, karena itu adalah keharaman yang

paiing besar dan dapat merusak ibadah, berbeda dengan yang lain.

Umar bin Khaththab berkata: Dihalalkan baginya semua hal kecuali

wanita dan wewangian. Hal itu juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Urwah

bin Zubair, dan Ibad bin Abdullah bin Az-Zubair. Alasannya, karena

wewangian itu termasuk perangsang persetubuhan, sama dengan ciuman.

Ada riwayat dari Urwah, bahwa ia tidak membolehkan baju kemeja,

surban dan wewangian, ada sebuah hadits tentang itu yang diriwayatkan

dari Nabi SAW.

Dalil kami adalatr apa yang diriwayatkanAisyatr batrwa Nabi SAW

bersabda,

'.3,8
otSt

"Jilra kalian telah melempar Jumrah dan menculur rambut maka

halallah memakai wewangian, berpakaian dan semua hal kecuali wanita

(istri). " ro6IR. Sa'id/.
86 Diriwayatkan olehAhmad dalatn Musnad-nya (6/143),4l Baihaqi dalam As-Sunan

4 ./ o.
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Dalam redaksi lain, "Jika seorang dari kalian telah melempar

Jumrah 'Aqabah dan mencukur rambut maka halallah baginya semua

hal lrccuali wanita. "rr 1HR. Al Atsram dan Abu Daud, hanya saja Abu

Daud berkata: Hadits irn dhaif, diriwayatkan oleh Al Hajjaj dari Az-

Zttfu| tetapi dia tidak bertemu Az-Zrthi.)

Riwayat Sa'id juga melalui Al Hajjaj, dari Abu Bakr bin

Muhammad, dari 'Amrah, dari Aisyah, ia berkata:

'ri'J-l #;|i f :'.u.* yt'J;"&
c-Jl't

"Aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW untuk

ihramnya ketika beliau hendak ihram dan ketika beliau sudah ihlal

sebelum thawaf di Ka'bah."88 (Muttafaq 'aloih).

Dari Salim, dari ayahnya yang berkata, IJmar bin Khaththab

berkata: Jika kalian telah melempar Jumrah dan menyembelih hewan

Kurban, serta mencukur rambut, maka halallah semua hal kecuali

wewangian dan wanita. Aisyah berkata: Aku pernah memakaikan

wewangian kepada Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW lebih

layak untuk diikuti.Ee (HR. Sa'id).

Dari Ummu Salamah, Rasulullatr SAW bersabda pada hari Nahar,

"sesungguhnya hari ini diberi kcringanan bagi kalian jilm lralian sudah

melempar Jumrah untuk berittlal." Yakni melakukan hal yang tadinya

(5/136), dan Al Baihaqi berkata: Ini merupakan kerancuan dari Al Hajjaj bin
Arthaah yang selalu mencampurkan hadits dari 'Amrah, dari Aisyah, dari Nabi
SAW sebagaimana diriwayatkan orang lain dari Aisyah RA. Hadits ini tanpa kata

mencukur shahih sebagaimana akan diterangkan kemudian.
87 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2A.lo. 1978) tanpa kalimat "mencukur rambuf'

dan isnadnya shahih.
8t Sudah dikemukakan takhrijnya dalam masalah No. 556.
8e Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan (51135, 136), isnadnya shahih

asalnya dari shabihain (Bukhari dan Muslim).
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diharamkan bagi kalian, kecuali wanita.eo (HR. Abu Daud).

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jika kalian sudah melempar Jumrah

maka halallah bagi kalian semua hal kecuali wanita. Ada seseorang yang

bertanya: Bagaimana dengan wewangian?. Dia menjawab: Aku melihat

Rasulullah SAW melumuri kepalanya dengan minyak kasturi, itu kira-

kira memakai wewangian atau tidak?.et (HR. Ibnu MEah).

Malik berkata: Tidak halal baginya wanita, wewangian, dan

membunuh binatang buruan, berdasarkan firman Allah:

Jtt o So/. - oi ,

lr f\J +'4il

"Den janganlah kamu membunuh buruan ketika kamu masih

dalam keadaan ihrsm. " (Qs.Ai Maidah [5]: 95).

Karena pada waktu itu dia masih berihram, tetapi kami telah

menjelaskan dalil yang membantah pendapat ini, dan menerangkan

bahwa orang yang sudah melempar Jumrah 'Aqabah tidak lagi dianggap

sedang berihram, meski masih berlaku pada dirinya beberapa hukum

ihram.

Pasal: Sudah cukup jelas perkataan Al Khiraqi, bahwa

kehalalan didapatkan dari melemparJumrah dan mencukur rambut

bersamaan.

e0 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1999), Ahmad dalam Musnad-nya (61295),

AI Hakim dalamAl Mustadrak(11489,490), keduanya tidak berkomentar tentang

derajat hadits ini. Al Baihaqi (51137) dan isnadnya hasan shahih-
er Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2A.lo. 3041 secara mowqzl An-Nasa'i (5No.

3084), Ahmad (11234,344), isnadnya terputus, karena Al 'Arni tidak bertemu

dengan Ibnu Abbas. Tetapi hadits ini punya qyafrrd (penguat) dari riwayat Ahmad

dalam Musnad-nya (61244), dari Aisyah dengan redaksi, "Aku memakaikan

wewangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku menggunakan

dzarirah pada haj i wada' ketika halal dan ihram, yaitu ketika beliau hendak ihram

dan ketika beliau selesai melempar Jumrah 'Aqabah pada hari Nahar sebelum

thawaf di At Bait. " Lihat: silsilah Al Ahadis Ash-shahihah,karyaAl Albani (l/
271).

vk'l
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Ini adalah salatr satu dari dua riwayat Ahmad, juga sesuai dengan

pendapat Asy-Syaf i, dan Ashhab Ar-Ra'yi. Dalilnya adalah sabda Nabi

SAW "Jilra kalian telah melempar dan mencukur maka halallah bagi

kalian semua hal kecuali wanita. " Penyebutan prosesnya secara

berurutan menujukkan kehalalan akan diperoleh setelah melakukan

keduanya. Sebab, keduanya adalah dua ibadah yang menyebabkan suatu

kehalalan sama dengan thawaf dan sa'i untuk umrah.

Dalam riwayat lain dari Ahmad, ia berkata: Jika sudah melempar

Jumratr berarti sudah halal. Jika menyetubuhi istri setelah melempar

Jumrah 'Aqabatr maka dia harus membayar dam. Di sini dia tidak

menyebutkan pencukuran, ini menunjukkan batrwa kehalalan sudah bisa

diperoleh tanpa harus didahului dengan mencukur rambut. Ini adalah

pendapat 'Atha, Malik dan Abu Tsaur. Inilah pendapat yang shahih -
insya Allah-, berdasarkan hadits Ummu Salamah: Jika kalian telah

melempar Jumratr maka halallah bagi kalian semua hal kecuali wanita.

Demikian pula dengan pendapat lbnuAbbas.

Sebagian ulama kami berpendapat, ini merupakan konsekuensi

perbedaan pendapat tentang pencukuran itu sendiri, apakatr dia bagian

dari manasik atau bukan?. Kalau kita katakan dia bagian manasik, maka

kehalalan diperoleh setelah mengerjakannya, tetapi kalau kita katakan

dia tidak termasuk bagian dari manasik, maka tanpanya pun kehalalan

sudatr bisa diperoleh.

651. Masalah: '(Wanita menggunting rambutnya sekedar
sepanjang kuku."

Bagi wanita disyariatkan untuk menggunting bukan mencukur. Tak

ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu Al Mundzir berkatae2:

Para ulama telah sepakat dalam hal ini, karena pencukuran tidak boleh

bagi wanita. Ada riwayat dari IbnuAbbas, Rasulullah SAW bersabda:

e2 Al ljma'IIal53No. 198.
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#t rLitr,* tit ",b,tAr'v A
"Tak ada pencukuran (rambut) bagi wanita, mereka hanya

menggunting. "er 1HR.Abu Daud).

Dari Ali, ia berkata: Rasulullatr SAW melarang wanita mencukur

rambutnya.'o (HR. At-Tirmidzi).

Ahmad pernah berkata: Hendaknya dia (wanita) menggunting

setiap bagian sepanjang kuku. Ini adalatr pendapat Ibnu Umar, Asy-

Syaf i, Ishaq danAbu Tsaur. Abu Daud berkata: Aku mendengarAhmad

ditanya tentang wanita yang menggunting rambutnya, dia menjawab:

Ya, hendaknya dikumpulkan rambutnya ke depan kemudian dipotong

ujungnya sepanjang kuku."

Hal yang sama berlaku bagi pria yang menggunting rambut. Kami

sudah sebutkan perbedaan pendapat dalam hal ini di pembahasan yang

lalu.

652. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kemudian thawaf
mengelilingi Ka'bah tujuh kali dan ini adalah Thawaf waiib yang

merupakan kesempurnaan haji, lalu shalat dua rakaat jika
melaksanakan haji secara ifrad ata;u qiran."

.Iika sudah selesai melempar Jumrah, menyembelih kurban dan

mencukur rambut, serta berangkat ke Makkah, maka hendaklah thawaf

yang dinamakanThowaf Ziarah, karena dia baru datang dari Mina lalu

mengunjungi (menziarahi) Al Boit (Ka'bah) dan tidak menginap di

Makkah, tapi kembali lagi ke Mina. Juga dinamakanThawof lfadhah,

Diriwayatkan olehAbu Daud (24{o. 1984, 1985)Ad-Darimi dalam Musnad-nya
(2No. 1905), Al Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir (6No. 1655), Ad-Daraquthni
(21271),Al Baihaqi dalam As-Sunan (51104), dengan isnad shahih.

Diriwayatkan oleh (At-Tirmidzi (3/No. 915) dan dia katakan hadits ini
mengandung idhthirab, An-Nasa'i (8A.lo. 5064) dengan isnad yang dha'if
sebagaimana dikatakan Al Albani dalam Adh-Dha'ifah, No. 678.
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karena dilakukan setelah benolak (ifudhah) dari Mina ke Makkah. Ini

"fiIahrukun 
haji, dan tidak sah tanpanya. Kami tidak mendapati adanya

perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena Allah berfirman:

,4,i,r';1ri
" ... don hendaHah mereka melalatltan thawaf sekeliling rumah yang

tua itu (Baitullah)." (Qs.Al Hajj [22]:29)-

Ibnu Abdil Barr berkata: Thawaf adalah rukun haji tak ada

perbedaan pendapat tentangnya di kalangan ulama, dalilnya menurut

mereka semua adalah firmanAllah di atas.

Dari Aisyah dia berkata: Kami melaksanakan haji bersama Nabi

SAW dan kami bertolak pada hari Natrar, lalu Shafiyyah mengalami haid,

padatral Nabi SAW menginginkan darinya apa yang diinginkan pria dari

istrinya. Aku katakan pada beliau: Ya Rasulullatr, dia sedang haid. Beliau

berkata, "Apakah dia harus menahan kita?-" Mereka berkata: Ya

Rasulullalr, dia sudatr Thattaf lfadhaft." Beliau bersabda, "Keluarlah

(berangkatl ah) r.'os (Muttafaq' alaih\.

Hadits ini menunjukkan batrwa thm,af im harus dilakukan dan

diamembuat orang yang belum sempat melaksanakannya jadi tertatran.

Haji adalah salah satu dari dua ibadah, dan thawaf adalah rukun

sebagaimana dalam ibadatr umratt.

Pasql: Thawaf inipunya dua waktu, waktu utama dan waktu

sah.

Waktu utamanya adalah pada hari Natrar, setelah melempar Jumrah

'Aqabah, menyembelih kurban dan mencukur rambut berdasarkan hadits

e5 Maksudnya jika saja Shafiyyah belum thawaf, maka terpaksa harus ditunggu

sampai dia bersih barulah boleh thawaf, dan itu menyebabkan Rasulullah harus

tertalran di Makkah menunggunya thawaf. Sebab thawaf sama dengan sHalat

harus suci dan tak sah dari wanita haid atau nifas Penerj.
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Jabir tentang sifat haji Nabi SAW pada hari Nahar, Beliau menuju Ka'bah

dan thm,vafdi sana, lalu shalat Zuhur danAsar di Makkah. Dalam hadits

Aisyah yang disebutkan tentang haidnya Shafiyyah dia berkata: Kami

melakukan Thawaf lfadhah pada hari Nahar. Ibnu Umar berkata: Nabi

SAW melaksanakan Thawaf Ifadhah padahni Nahar, kemudian kembali

dan shalat Zuhur.% (Muttafaq 'alaih).

Kalau mau diundur sampai malamnyajugatidak mengapa, karena

Ibnu Abbas dan Aisyatr meriwayatkan, bahwa Nabi SAW mengundur

pelaksanaan Thawaf Ziarahpada waktu malam.e? (HR. Abu Daud dan

At-Tirmidzi). Dia mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya

adalah hadits hasan.

Sedangkan waktu sah dimulai pada pertengahan malam Nahar, ini
menurut pendapat Asy-Syaf i. Sedangkan menurut Abu Hanifatr, Thawaf

Ifadhah dimulai saat matatrari terbit pada hari Nahar dan berakhir pada

hari terakhir dari hari-hari Nahar. Ini sebagai konsekuensi dari awal

waktu pelemparan yang telah dibahas di atas. Sedangkan akhir waktunya

didasarkan pada statusnya sebagai manasik yang dilakukan dalam ibadah

haji, maka waktunya terbatas sebagaimana wukuf dan pelemparan

Jumrah.

Pemyataan yang benar adalah bahwa akhir waktunya tidak terbatas,

kapan saja dilakukan maka dia sah tanpa ada perbedaan pendapat.

Perbedaan hanya dalam apakatr wajib membayar dam atau tidak. Bisa

dikatakan bahwa yang melakukannya setelah hari-hari Nahar berarti

Diriwayatkan oleh Muslim (2lHajj/950No. 335), Abu Daud (2/No. 1998), An-
Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (2/4168).
Diriwayatkan olehAbu Daud (2/No. 2000), At-Tirmidzi (3No. 920), Ibnu Majah
(2A{o. 3059), disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq (31663/Fath). Ibnu Hajar
berkata: Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Umar dan

Jabir dari Nabi SAW bahwa beliau thawafpada hari Nahar di siang hari. Hadits
ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (21288,309), dalam
sanadnya ada Abu Az-Zubair dan dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas tidak juga

dari Aisyah, dan dia terkenal dengan tadlis, dan di sini dia melakukan 'an'anah.

Maka hadits dengan sanad ini dhaif. Wallahu a'lam.
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melakukan thawaf yang shahih, maka tidak ada kewajiban dam

terhadapnya, sama kalau dia melakukannya pada hari-hari Nahar.

Sedangkan wukuf dan pelemparan Jumrah waktunya terbatas, dan yang

ketinggalan berarti tidak lagi dapat melaksanakannya, dan tidak demikian

keadaannya dalam thow af.

Pasal: Tata cara thawaf ini sama dengan Th owaf Qudana, hanya

saja diniatkan untuk Thawaf Ziarah dtnitu ditentukan dalam niat'

serta tidak ada lari-lari kecil di dalamnya juga tidak ada idhthiba'%.

IbnuAbbas berkata: Nabi sAw tidak melakukan larilari kecil pada

ketujuh putaran Thawaf lfadhah.e Sedangkan niat merupakan syarat

dalam thawafini demikian pendapat Ishaq, IbnuAl Qasim (murid Malik)

dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, dan Ashhab

Ar-Ra'yi berpendapat, thawaf ini tetap satr meski dia tidak meniatkan

thawaf wajib baginya.

Menurut kami, sabda Nabi SAW "Semua amal itu tergantung

dengan niatnya dan diganjar berdasarlcan niat itu." Juga karena Nabi

SAW menamakannya dengan shalat, dan shalattoo tidak sah kecuali

dengan niat.

653. Masalah: (Al Khiraqi) berkata,'setelah itu dia helal

melakukan segala hel'
Yaitu jika telatr Thawaf ziaraft setelatr melempar Jumrah dan

mencukur rambut, maka dihalalkan melakukan semua hal yang tadinya

diharamkan pada waktu ihram. Di atas telah kami sebutkan bahwa

semuanya boleh kecuali berhubungan suami istri, tapi dengan telah

dilaksanakannya thm,afinmaka hubungan suami istri pun dibolehkan.

Menyelempangkan pakaian ihram (handuk) ke bahu.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (24'{o. 2001), Ibnu Majah (2/No. 3060) isnadnya

shahih.
Telah dikemukakan pada masalah No. 616.

98

99

Al Mughni 
- 

I ?s i

-



Ibnu Umar berkata: Nabi SAW tidak menghalalkan apapun yang telah

diharamkan sebelumnya, sampai beliau menuntaskan hajinya,
menyembelih kurban pada hari Nahar, thawaf di Ka'bah, barulah halal

semua yang tadinya diharamkan. Dari Aisyah juga seperti itu (Muttafaq
'alaih).

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat batrwa dengan

selesainya Thawaf lfadahah, maka semua yang dilarang dalam ihmm

menjadi halal kembali bila dilakukan sesuai urutan yang disebutkanAl
Khiraqi, karena sa'i sudatr dilaksanakan sebelumnya setelah Thawaf

Qudum. Tetapi, jika sa'i belum dilakukan, maka thawaf tidak otomatis

membuat halal semuanya, melainkan harus sa'i terlebih dahulu barulah

semuanya halal. Itu pun jika kita berpendapat batrwa sa'i bagian dari

rukun haji.

tsagaimana j ika kita katakan sa' i hanya sunah?. Ada dua pendapat:

Pertama, batrwa tanpa melakukannya kehalalan sudah terpenuhi,

karena semua kewajiban telah terlaksana.

Kedua, tetap belum halal semu4 karena biarpun kita katakan sa'i

itu sunah, ia tetap bagian dari amalan haji, maka dia harus dilakukan

dalam ihram haji layaknya sa'i untuk umrah.

Al Khiraqi menyebutkan ini hanya untuk yang berhaji ifrad atau

qiran, karena keduanya melakukan sa'i setelah Thawaf Qudum,
sedangkan mutamatti' (orang yang melalcsalan haji tamattu') tidak
sempat melakukan sa'i setelatr Thawaf Qudum.

654. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Jika melakukan haji
secara tamattu?, maka thawaf di Ka'bah tujuh kali, lalu ke Shafa

dan Marwah tujuh kali, sebagaimana dilakukan pada umrah,
kemudian kembali untuk Thawaf Ziarah, dan inilah pengamalan

dari firmanAllah, uDan hendaklah mereka thawaf di rumah tua itu"
(Qs. Al Haji l22lz 29).
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Thawaf pertama yang disebutkan Al Khiraqi adalah Thawaf

Qudum,karena mutamatti' belum melakukannya sebelurn itu, sedangkan

thowaf yang dilakukannya di saat umrah adalah thowaf wfi;1y. umrah,

(bukan Thawaf Qudumhaji. Penerj).

Ahmad menegaskan, bahwa hal ini sunah bagi mutamatti' dalam

riwayat Al Atsram. Al Atsram berkata: Aku bertanya kepada Abu

Abdullah (Imam Ahmad), kalau mutamatti ' pulang dari Mina

bagaimana?. Dia menjawab: Hendaklah dra thaw of dansa'i untuk hajinya

dan thawaflagi untuk ziarah." Kami ulangi ini berkali-kali dan inilatt

yang dia pegang.

Demikian pula hukumnya bagi qarin dan mufrid jika belum

mendatangi Makkah sebelum hari Nahar dan belum sempat Thawaf

Qudum. caranya, mereka mulai dengan Thaw af Qudum dahulu sebelum

Thawaf Ziarah.htrditegaskan oleh Ahmad berdasarkan riwayat Aisyatt

yang berkata: ...lalu orang-orang yang sudah ihlal untuk umrah

melakukan thawaf dansa'i antara Shafa dan Marwah kemudian mereka

bertahallul, kemudian thawaf sekali lagi setelah pulang dari Mina untuk

haji mereka. sedangkan yang melaksanakan haji dan umrah sekaligus

(qiran) mereka hanya thawaf sekali.

Ahmad memahami perkataan Aisyatr ini, bahwa thawaf mereka

untuk haji adalatr Thawaf fudum,karenatelah ditetapkan bahwa thowaf

ini disyariatkan, maka Thowaf Ziaraft tidak menggugurkannya, seperti

halnya shalat tahiyyat masjrd(ketika masuk masjid) sebelum shalat fardu.

Tetapi saya belum tatru ada yang setuju dengan pendapat Abu

Abdullah (ImamAhmad) tentang thm,afim seperti yang disebutkanAl

Khiraqi, justru yang disyariatkan itu hanya satu thawaf yuar Thawaf

Ziarah (Ifadhah) sebagaimana orang yang masuk masjid dan shalat sudah

dikamatkan, maka tidak ada lagi shalat tahiyyatul masjid. Juga tidak

ada keterangan dari Nabi SAW dan para sahabat yang melakuk an tamattu'

bersama beliau di haji wada'bahwa mereka melakukannya. Juga tidak

diperintahkan oleh beliau untuk itu, dan hadits Aisyah adalah dalil untuk
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ini, di mana dia berkata "Mereka melakukan thawaflain setelah pulang

dari Mina untuk haji mereka." Ini adalah Thawaf Ziarah dan dia tidak

menyebutkan thawaf lann Jika sekiranya yang disebutkan Aisyah tadi

adalalr Thawaf Qudum, berarti dia tidak menyebutkan Thawaf Ziarah

yang merupakan rukun haji, dan dia hanya menyebutkan sesuatu yang

tidak perlu.

Intinyq dalam hadits tersebut Aisyah hanya menyebutkan satu kali

thawaf,lalu dari mana bisa berdalil bahwa ada dua thawaf di sana?.

Lagipula ketika haid, Aisyah pun menyertakan haji dan umrah atas

perintah lain dari Nabi SAW dan dia tidak melakukanThawaf Qudum,

tetapi Nabi SAW tidak memerintahkannya melakukan itu.

Di tempat lain Al Khiraqi menyebutkan, wanita yang haid kalau

dia takut ketinggalan haji, maka dia bertalbiyah dengan mengucapkan

haji dan itu berarti qiran,dan diatidak perlu mengqadha Thawaf Qudum,

karena Thawaf Qudum kalau gugur dengan thawaf wajib tentulah

disyariatkan bagi orang yang umrah untuk melakukannya bersamathawaf

umrah. Sebab, itulah awal kedatangannya di Baitullah, maka dia lebih

pantas melakukannya dibanding mutamatti'yang baru kembali setelah

sebelumnya sempat melakukan Thawaf Qudum tersebut.

lntinya, thawafyang diperdebatkan ini tidak wajib. Thawaf yang

wajib hanyalah satu kali, yaitu Thawaf Ziarah dan itu untuk yang

mutamatti'samadenganyangmufridatauqarin,karenathawafimadalah

rukun yang haji tidak satr tanpanya. Dia harus ditentukan pada niat, sebab

kalau diniatkan Thaw af Wada' atau thaw afyanglain maka tidak dianggap

telatr melaksanakan Thaw af Ziarah.

Pasal: Thawafyang disyariatkan dalam haji ada tigaz Thawaf

Ziarah,Thawaf Qudum dan Thawaf Wada'.

Thm,af Ziarah adalahrukun haji dan tidak sah haji tanpanya. Tak

ada perbedaan dalam masalah ini. Thaw af Qudum, hukumnya sunah dan
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bila ditinggalkan tidak ada masalah. Thawaf Wada ' hukumnya wajib,

tetapi bisa diganti dengan dam bila ditinggalkan. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah Ashhab Ar-Ra'yi dan Ats-Tsauri.

Sedangkan Malik berpendapat, orang yang meninggalkan Thawaf

Qudum harus memb ayar dam,dan tidak mengapa meninggalkan Thawaf

Wada' . Diriwayatkan dari Asy-Syafi' i, ia berpendapat sama dengan kami

tentang Thowaf Wada ', tapi sama dengan pendapat Malik dalam Thawaf

Qudum. Selain ketiga thawaf irn semuanya sunah, dan hanya ada satu

sa'i, semuanya satu pendapat menurut yang kami ketahui.

Jabir berkata: Nabi SAW dan para satrabat tidak sa'i antara Shafa

dan Marwah kecuali satu kali, yaitu pada kdi pertama dilakukan.tot (HR.

Muslim).

Sa'i dilakukan setelah thawaf,jika sa'i bersama dengan Thau'af

Qudum maka tak perlu lagi sa' i setelatury4 tetapi jika belum maka sa' i
setelatr t hmt af berikutnya (Thau, af Ziar ah).

Pasal: Disunahkan masuk Ka'bah lalu bertakbir di sisinya,

shalat di dalamnya dua raka'at dan berdoa kepada Allah 'Arza wa
-Jalla.

Ibnu Umar berkata: Nabi SAW mastrk ke Ka'bah bersama Bilal
dan Usamah bin Zaid. Aku berkata pada Bilal: Apakah Rasulullatr SAW

shalat di dalamnya?. Dia menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Kemana

beliau menghadap?. Dia menjawab: Di antara dua tiang yang berada di

mukanya. Tetapi aku lupa menanyakan berapa raka'at beliau shalat.

Ibnu Abbas berkata: Usamah mengabarkan kepadaku batrwa Nabi

SAW ketika masuk ke Ka'bah beliau berdoa di semua sisi Ka'bah dan

r0r Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajj/883No. 140), Abu Daud (2No. 1895), An-
Nasa'i (54.{o.2986).
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tidak shalat sampai keluar.r02 (Muttafaq 'alaih).

Para ulama mendahulukan riwayat Bilal daripada riwayat Usamah,

karena dia menetapkan, sedang riwayat Usamah meniadakan. Lagi pula

Usamah waktu itu masih sangat muda, bisa jadi dia sibuk hingga tidak

memperhatikan Rasulullah, tapi malah memperhatikan sekeliling Ka' bah.

Kalau pun tidak memasuki Ka'bah juga tidak mengapa, karena

trsmail bin Abi l(halid berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi
Aufa, apakah Nabi SAW masuk ke Ka'bah pada waktu umrahnya?. Dia

menjawab: Tidak.ro3 (Muttafaq'alaih)

DariAisyah, batrwaNabi SAW keluar dari sisinya (Ka'bah) dalam

keadaan gembira, kemudian kembali dalam keadaan sedih. Beliau

berkata:

-qia; , t - "/ " t ?,t-o .7. '^'22 t o.. . ,[, c.r.rJ:-l V 6 tl v/. c-U:Jl J- a-rSJt c-I-: ,l!
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"Aku masuk lce Ka'bah, kalau saja aku bisa menghadapi urusen

ygngakan terjadi di kemudian hari, aku tidak akan memasukinya. Aku

takut nanti akan memecah belah umatku. " toa lHR.Abu Daud).

Pasal: Disunahkan mendatangi Zrmzam dan minum airnya

untuk bertowashsftzl mendapatkan keinginan yang disukai dan

Hadits pertama Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajj/3911394), Abu Daud (2No.
2025),Ibnu Majah (24.{o. 3063), An-Nasa'i (5AIo. 2905).
Hadits kedua Diriwayatkan oleh Bukhari (3/No. l60l), Muslim (2/Hajj/968,No.
395). Abu Daud (24.{o. 2027\,An-Nasa'i (512917).

Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 2029/Fath\, Muslim (2/Hajj/968No. 397),
dan Ahmad dalam Mwnad-nya (41355)
Diriwayatkan olehAbu Daud (2Aio. 2029),At-Tirmidzi(3/No. 873), Ibnu Majah
(2,No. 3064), Ahmad dalam Musnad-nya (6/137). Al Albani mendhaiftawrya
dan saya pikir sebabnya adalah Ismail bin Abdul malik di manaAl hafizh berkata
tentangnya dalam At-TaqriD: Jujur tetapi banyak keraguan." Wallahu a'lam.
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meneguknya.

Jabir berkata tentang sifat haji Nabi SAW: Kemudian beliau

mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang mengambil air minum.

Mereka mengambilkan satu ember untuk beliau dan beliau minum dari

situ. Diriwayatkan pula sabda Nabi SAW:

tF ai'fiit
"Air Zamzam itu (berkhasiat) tergantung dengan niat apa dia

diminum."ros

Dari Muhammad bin Abdunatrman bin Abu Bakr yang berkata:

Aku duduk bersama Ibnu Abbas lalu datanglah seseorang, Ibnu Abbas

bertanya padanya: Dari mana kamu?. Dia menjawab: Dai Zamzam. Ibnu

Abbas melanjutkan: Apa kamu minum dari sana sebagaimana

seharusnya?. Dia balik bertanya: Bagaimana yang seharusnya itu?. Ibnu

Abbas berkata: Jikakau minum dari Zamzam hendaklatr kau menghadap

Ka'bah dan menyebut n:lmaAllah, bernafas tiga kali dari Zamzam lalu

meneguknya (meminumnya penuh), jika sudatr selesai maka ucapkan

hamdalah, karena Rasulullatr SAW bersaMa:

?;i u r$zt-'t &t'ed,'u: Q. Y

"Tonda pemisah antara kita dan orong'or(mg munafiq adalah

balrwa merelra tidakbisa meminum Zamzam sampai penaft."(HR. Ibnu

Majatr)'6

Ketika meminumnya hendaklatr dia mengucapkan,

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No. 3062), Ahmad dalan Musnad-nya(3/357,
372), Al Baihaqi dalam Sunan (5/147,148), Dia berkomentar: Abdullah bin
Muammil bersendirian dalam meriwayatkannya dan dia itu dhaif.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No. 3061), Al Bukhari dalam At-Tbrikh Ash-

Shaghir (193), didha'ytcan oleh Al Albani dalam Al lrwa' (1124').
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"Dengan nama Allah. Ya Allah, iadikanlah bagi kami (dengan air
ini) ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, minuman yang

menghilangkan dahaga, jadilranlah air ini obat dari segala penyakit,

cucilah hatiht dengannya dan isilah hatiku dengan hikrnah dari-Mu."

Pasal: Disunahkan bagi Imam untukberkhutbah di Mina pada

hari Nahar, mengajarkan orang-orang cara manasik yang benar,

mulai dari penyembelihan, ifadhah dan melempar Jumrah.

Ini ditegaskan oleh Ahmad, dan merupakan pendapat mazhab Asy-

Syafi'i dan IbnuAl Mundzir. Sebagian ulama mazhab kami mengatakan:

Tidak perlu l-hutbah pada hari itu. Ini merupakan pendapat m azhab Malik,

alasannya sudah disunahkan pada hari sebelumnya, jadi tidak perlu lagi

pada hari itu.

Menurut kami, riwayat IbnuAbbas, bahwaNabi SAW berkhutbah

di hadapan orang banyak pada hari,Nahar di Mina. (HR. Bukhari), dan

dari Rafi' bin 'Amr Al Muzanni, ia berkata: Aku melihat Rasulullah

SAW berkhutbatr di hadapanorang banyak di Mina, tepatryapadawaktu

Dhuha sudah meninggi di atas baghnltor betina berwarna kelabu, danAli

menjelaskan. Orang-orang ada yang berdiri dan ada yang duduk.

Abu Umamah berkata: Aku mendengar litrutbatr Nabi SAW di Mina

pada hari Nahar.

Al Hirmas bnZiyadAl Bahili berkata: Aku melihat Nabi SAW

berkhutbah di hadapan orang banyak di atas untanya yang pecah

telinganya pada hari Adha di Mina.

r07 Hewan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Penerj.

-

1,$st'F viu*iirJt :4 i, ;;r

f8, I 
- 

AlMughni
r-f



Abdurrahman bin Mu'adz berkata: Rasulullah SAW berkhutbah

di hadapan kami waktu kami di Mina, telinga kami dibukakan sampai

kami yang berada di rumah mendengarkan. Beliau menjelaskan tatacara

manasik sampai melempar Jumrah.

Hadits-hadits ini semuanya diriwayatkan olehAbu Daud, kecuali

hadits Ibnu Abbas.ro8

Hari ini adalah hari yang paling banyak manasik hajinya, maka

sepantasnyalah diperlukan pelajaran dan keterangan untuk manusia

bagaimana hukum-hukumnya, maka dari itu diperlukan adanya khutbah

sebagaimana pada hari Arafah.

Pasal: Hari haii yang paling besar (haji akbar) adalah pada

hari Nahar.

Karena, Nabi SAW bersabda dalam Ldutbahnya pada hari Nahar,

"Hari ini adalah hari haji akbart" tor lHR. Bukhari).

Dinamakan demikian, karena banyaknya amalan haji yang

dikerjakan pada hari itu, mulai dari wukuf di Masy'aril Haram

(Muzdalifah), bertolak darinya menuju Mina, melempar Jumrah,

menyembelih kwban, mencukur rambut,Thowaf lfadhaft, pulang kembali

Hadits pertama Diriwayatkan olehAbu Daud (2/No. 1956),Ahmad dalam Musnad'
nya (3/477).
Hadits kedua Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1955).

Hadits ketiga Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1954), Ahmad dalarn Musnad-
nya (3/485)
Hadits keempat Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1957), An-Nasai (5No.
2996), Ahmad dalam Musnad-nya (4161)- Semua sanadnya shahih.
Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq (3/No. 1742/Fath), Abu Daud (2/
No. 1945), Ibnu Majah (2A{o. 3058), Ahmad dalarn Musnad-nya (51412), Al
Baihaqi dalam ls-Sznan (5/139\, Al Hakim dalam '4/ Mustadrak (2/331),
dis h a h i hkan o leh Adz-Dzahabi.
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ke Mina untuk bermalam di sana. Sedangkan hari-hari lain tak seperti

itu, lagi pula pada hari yang bersamaan dirayakan Idul Adha dan hari di
mana jamaah haji sudah lepas dari ihramnya.

Pasal: Empat hal yang dilakukan pada hari Nahar, yaitu:
melempar Jumrah, menyembelih kurban, mencukur rambut danthawaf.

Sunnahnya adalatr melakukan dengan urutan demikian, karena

Nabi SAW melaksanakannya seperti itu, sebagaimana dijelaskan Jabir

dalam hadisnya tentang sifat haji Nabi SAW. Juga dari Anas ia berkata:

Nabi SAW melempar, kemudian menyembelih. kemudian mencukur.rro

(HR. Abu Daud).

Kalau meninggalkan urutan di atas karena lupa atau tidak tahu,

maka tidak mengapa menurut pendapat mayoritas ulama, antara lain
Hasan, Thawus, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Atha, Asy-Syaf i, Ishaq,

Abu Tsaur, Daud dan Muhammad bin JarirAth-Thabari.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, jika dia mendahulukan
pencukuran dari pelemparan Jumrah, atau dari penyembelihan maka dia

harus membayar dam, dan kalau dia melaksanakan haji qiran maka dia

harus membayar dua dam. Zufar berpendapat, dia harus membayar tiga
dam, karena belum mendapatkan tahallul awwal, maka dia wajib
membayar damvrfiikitu sebagaimana kalau dia mencukur sebelum hari

Natrar.

Menurut kami, riwayat dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Ada

seseorang bertanya: Ya Rasulullah, bolehkah aku mencukur sebelum

menyembelih?. Beliau menj awab, " B o I e h, s il ahknn." Ada yang bertanya:

Bolehkah saya menyembelih sebelum melempar Jumrah?. Beliau
menjawab, * Silahkan.'\|t (Muttafaq' alaih).

il0 Diriwayatkan olehAbu Daud (2A{o. l98l), juga oleh Muslim (2lHajjl9471325),
Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwwah (5/441).
Diriwayatkan oleh Bukhari (lNo. S3lFath), Muslim (21 Hajj/9a983 I ), Abu Daud
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Dalam versi lain riwayat lbnu Umar ini disebutkan ada orang yang

datang dan berkata: Ya Rasulullah, saya tidak sadar dan temyata telah

mencukur sebelum menyembelih kurban?, dan selanjutnya dia

menyebutkan hadits secara lengkap. Ibnu Umar berkata: Setiap kali aku

mendengar beliau ditanya tentang sesuatu yang dikerjakan orang lantaran

lupa atau tidak tahu beliau selalu menjawab, "Lakukanlah, tidak ado

mas al oh." tt 2 (HR.Muslim).

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW yang ditanya tentang

penyembelihan, pencukuran, pelemparan dan pendahuluan amal ini dari

amal itu pada hari Nahar, beliau selalu menjawab, *Tidak masalah-"|r3

(Muttafaq 'alaih).

Dalam riwayat Abdur Prazz:rq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari

Isa bin Thalhah, dari Abdultah bin Amr disebutkan "Saya mencukur

sebelum melempar..." Ini diperkuat oleh riwayat Muhammad bin Abi

Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Isa" dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAWyang ditanya seseorang: Wahai Rasulullall

saya sudah mencukur sebelum melempar?. Beliau menjawab: Lempulafu

tidak ada masalah. Lalu ada orang lain lain bertanya: Ya Rasulullah,

saya sudah Thawaf Ifadhaft sebelum melempar?. Beliau menjawab,:

Lemporlah, tidak ada masalaft. Rasulullah selalu berkata: Tak ada

masalah, tak ada masolah.tra (semuanya diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni).

Tetapi, sunnah Rasulullah tatr yang seharusnya diamalkan. Meski

demikian, tidak melakukan amalan haji pada waktunya tidak mesti

(2/No. 20 I 4), At-Tirmidzi (3/No. 9 I 6), Ibnu Maj ah (2No. 3 05 I ), Malik dalam ll
Muwaththa' (l1421),Ahmad dalam Musnad-nya (2/159, 160, 192,202).

Diriwayatkan oleh Muslim (2 I H aii /9 a8 /328), Ad-Daraquthni (2 /252172), Al
Baihaqi dalam ls-Szz an (5 I 142).

Diriwayatkan oleh Bukhari (3/No. 1374), Muslim QlHaiil 950/334),Ibnu Majah
(2AIo. 3050), Al Baihaqi delanrAs-Sunan (5/142').

rr4 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (24{o. 252), dra berkata hadits ini sanadnya

shahih.
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menggugurkannya sebelum waktunya. Karena kalau dia mencukur ketika

umrah setelah sa'i maka tak ada dam atasnya, meski kehalalan tidak

didapatkan sebelum itu. Demikian pula dalam pembahasan kita ini, jika

kita katakan kehalalan didapatkan dari pencukuran maka dia sudah

mencukur sebelum tahallul dan tak ada dam atasnya.

Bagaimana jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan tahu

bahwa itu menyalahi sunnah?. Bila demikian ada dua riwayat:

Pertama, tidak ada dam atas pelakunya. Ini juga merupakan

pendapat 'Atha, dan Ishaq, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas,

.!uga hadits Abdullah bin Amr dari Suffan bin Uyainah.

Kedua, dia harus membayar dam,yanrg seperti ini diriwayatkan

pula dari Sa'id bin Jubair, Jabir bin Zaid, Qatadatr danAn-Nakha'i, karena

Allah berfirman,

U'n'q,'& & &;,#'ti
" ...Dan janganlah kalian mencukur kepala sampai t urUon tiba di

tempatnya ... " (Qs. Al Baqarahl2l:196).

Juga karenaNabi SAW melakukan itu secara berurutan dan beliau

berpesan, " P e I aj ar i I ah manas ik kol i an dar i ku."

Hadits yang mutlak tadi telatr ada taqyid (prengikat)ny4 maka harus

dipahami sesuai dengan pengikatnya. Al Atsram berkata, "Aku

mendengar Abu Abdullatr ditanya tentang orang yang mencukur sebelum

menyembelih. Dia menjawab: Jika dia tidak tahu maka tak ada dam

atasny4 tapi jika dia tahu, tidak demikian (dia harus membayar dam'

Penerj). Sebab, Nabi SAW ketika ditanya masalah yang sama, tapi si

penanya berkata: Saya tidak sadar. Lalu ada yang berkomentar: Akan

tetapi dalam riwayat Suffan bin Uyainatr tidak disebutkan "Saya tidak

merasa". Abu Abdullah menjawab: Ya, tetapi dalam riwayat Malik dan

lainnya dari Az-Zuhri ada kalimat "Saya tidak merasa". Kemudian

disampaikan kembali kepadanya: Ya memang kalimat itu ada dalam

I s6 I 
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hadits.

Sedangkan Malik berpendapat, jika dia mendahulukan pencukuran

dari pelemparan Jumrah, maka dia harus membayar dam, tetapi kalau

mendahulukannya dari penyembelihan atau mendahulukan

penyembelihan daripada pelemparan tidak ada dam atasnya. Alasannya,

menurut ijma' dilarang mencukur rambut sebelum tahallul awwal, dan

hal itu tidak tercapai kecuali dengan melempar Jumrah. Adapun

menyembelih sebelum melempar itu boleh, karena al hadyu (hewan

kurban) sudah sampai di tempatnya.

Menurut kami, hadits di atas yang tidak membedakan antara

keduanya, di mana Nabi SAW ditanya tentang pencukuran,

penyembelihan dan mendahulukan yang ini daripada yang itu, tetapi

beliau tetap menjawab,*Tidak ada masalah."

Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama

bahwa manasik ini tetap sah meski tidak berurutan atau mendahulukan

yang satu dari yang lain. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal

apakah yang mengerjakan tidak berurutan ini wajib membayar dam atau

tidak. Wallahu a'lam.

Pasal: Jika mendahulukan Thawaf Ifadhah daripada
melempar Jumrah, maka thawafnya sah.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, tetapi Malik berkata: Tidak sah

thaw afny4seharusnya dia melempar dahulu, baru menyembelih kurban,

baru boleh Thawaf lfadhah.

Dalil kami adalah riwayat 'Atha, bahwa Nabi SAW ditanya:

Bolehkah sayaThawaf lfadhah sebelum melempar?. Beliau menjawab:

Lemparlah, tidak ada masalah. Dalam riwayat lain juga dari 'AthaNabi

SAW bersabda,

ar :.: . , ',o'-7o.. .e'- o.S'rf Je Ln l$ .f
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"Barangsiapa mendahulukan suatu (amalan haji) dari (amalan

haji) lainnya, maka tak ada masalah baginya."

Kedua riwayat ini dikeluarkan oleh Sa'i bin Manshur dalam

sunarcnya.

Diajuga meriwayatkan dariAbdullah binAmr binAl 'Ash, bahwa

Nabi SAW didatangi orang lain yang bertanya: Saya sudah thawaf diAl
Bait sebelurn melempar?. Beliau menjawab, "Lemparlah, tidak ada

masalsh." setiap kali ditanya tentang mendahulukan yang ini daripada

yang itu atau sebaliknya beliau selalu menjawab, "Lakuknn saja, tidak

ada masalah."tts (HR. Abu Daud, An Nasai, At-Tirmidzi).

Aiasan lain karena dia melakukan pelemparan pada waktunya,

maka sudah seharusnya dianggap sah, sama dengan seandainya dia

melakukannya dengan berurutan.

Secara implisit pernyataan para ulama kami menunjukkan bahwa

Thawd lfadhah sah bila dilakukan sebelum melempar Jumrah dan

tahallul awwal, sama dengan bila dia melempar dan belum thawaf.

Konsekuensinya, bila dia berhubungan suami istri sebelum melempar

.Iumrah maka dia harus membayar dam, tetapihajinya tetap sah. Pendapat

yang sama dikemukakan olehAl Auza'i.

Jika dia kembali ke keluarganya dan belum melempar, maka dia

harus membayar dam,karena meninggalkan pelemPffffi, tetapi hajinya

sah. Ibnu Abbas berkata: Siapa yang lupa dan meninggalkan salah satu

manasik hendaklah dia membayar dam untuk itu. 'Atha berkata:

Barangsiapa yang lupa salah satu manasik haji sampai di kembali ke

keluaryanya (ke kampungrya), maka hendaklah dia memb ayar dam untuk

menebus itu.

Its Sudah disebutkan takhrijnya, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan

Al Kubra(21U6).
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655. Masalah: (Al Khiraqi) berkata,.,Kemudian kembali ke
Mina dan tidak bermalam di Makkah pada malam-malam Mina."

Disunahkan bagi yang Thawaf lfudhah pada hari Nahar untuk
kembali ke Mina, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW
melakukan Thawaf Ifudhah pada hari Nahar, lalu kembali dan shalat
Zuhw di Mina.rr6 (Muttafaq 'alaih).

Aisyah berkata: Rasulullah SAW Thawof Ifadhah pada akhir
harinya ketika beliau shalat zuhur, kemudian kembali ke Mina. Beliau
menginap di sana pada malam-malam Tasyrik."T (HR. Abu Daud).

Perkataan Al Khiraqi amat jelas dan seolah menyatakan bahwa
menginap di Mina pada malam-malam Mina (Tasyrik) itu wajib. Ini
adalah satu dari dua versi riwayat dari Ahmad.

Ibnu Abbas berkata: Jangan sekali-kali ada yang bermalam di
belakang 'Aqabah (menjauhi) Mina. Ini juga pendapat Urwah, Ibrahim,
Mujahid dan 'Atha, diriwayatkan pula dari umar bin I(haththab RA,
juga menjadi mazhab Malik dan Asy-Syaf i.

Pendapat kedua dari Ahmad adalah, bermalam di Mina tidak wajib.
Ini diriwayatkan dari Hasan, dan dari lbnuAbbas, dia berkata: Jika kamu
sudah melempar Jumrah maka bermalamlah di mana saja kamu mau.
Dia dianggap telah halal dari hajinya, maka tak pantas mewajibkannya
bermalam di tempat tertentu seperti malam Al Hishbah.ns

Akan tetapi riwayat pertama lebih shahih, karena Ibnu Umar
meriwayatkan, bahwa Rasulullah sAw memberi keringanan kepada
Abbas bin Abdul Muththalib untuk bermalam di Makkah pada malam-

rr5 Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq (3alo. 1732), Muslim (2/Hajj/950/
335), Abu Daud (2AIo. 1998).
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2a.lo. 1973), Ahmad dararn Musnad-nya (6/90),
hadits ini shahih hanya saja kalimat ,,ketika shalat Zuhur" itu mungkar.
Yaitu malam setelah malam Tasyriq.

ilt
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malam Mina lantaran tugasnya memberi minum jamaah haji.tte (Muttafaq

'alaih).

Pengkhususan Abbas sebagai orang yang menerima keringanan

karena tugas tertentu menunjukkan bahwa orang lain yang tak punya

tugas apa-apa tidak diperkenankan bermalam selain di Mina. Dari Ibnu

Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW tidak memberi keringanan kepada

siapapun selain Abbas untuk bermalam di Makkah, lantaran tugasnya

memberi minum jamaah haji.tD (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Al Atsram, dari Ibnu Umar, ia berkata: Jangan

adajamaah haji yang bermalam selain di Mina. Dia mengutus beberapa

petugas untuk tidak membiarkan orang-orang bermalam di belakang

'Aqabah (di luar area Mina.).

Jug4 karenaNabi SAW melalarkannya sebagai bagian dari manasik

dan beliau bersabda, "Pelajarilah manasik knlian dariku."

Pasal: Jika dia tidak bermalam di Mina?

MenurutAhmad tak adamasalah baginya, tapi diatelah melakukan

hal yang buruk. Ini didukung oleh Ashhab Ar-Ra'yi. Alasannya karena

syar'i tidak menetapkan apapun baginya. Darinya pula, bahwa yang tidak

bermalam di Mina pada saat itu harus memberi makan orang miskin, dia

memperingan dendanya, kemudian berkata: Sebagian ulama mengatakan,

tak ada apa-apa atas mereka (yang tak menginap di Mina).

Ibrahim berkata: Dia harus membayar dam.Kemudian di tertawa

dan berkata: Satu kali dengan dam, kemudian satu kali lagi dia

memperberat. Aku bertanya: Tak ada yang lain selain memberi makan?.

Diriwayatkan oleh Bukhari (3AIo. l7a5), Muslim (2lHajjl953/346), Abu Daud
(2Afo. 1959), Ibnu Majah (2No. 3065), Ahmad dalam Musnad-nya (2119), Ad-
Darimi dalan Musnad-nya (2No. 1943).
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No. 3066), dalam sanadnyaadalsmail bin Mus-
lim Al Makki Abu Ishaq, Al Hafizh dalam At-Taqrib mengatakan dia ini dha'f

ll9
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Dia berkata: Ya, memberi makan dengan kurma atau sejenisnya.

Berdasarkan ini, berarti apapun yang disedekahkan, maka itu

nnencukupi. Tak ada beda apakah pelanggaran dilakukan satu malam

atau lebih, dan tak ada ukuran untuk itu.

Ada pula pendapat darinya, untuk tiga malam berarti tiga kali denda

berdasarkan pemyataan Ibnu Abbas: Siapa yang meninggalkan salah

satu manasik atau lupa maka hendaklah dia menggantinya dengan

membayar dam.

Kalau lebih dari tiga malam, maka ada tiga riwayat. 'Atha berkata:

Untuk setiap batu satu dirham. Ini adalah pendapatnyaAsy-Syafi'i. Tetapi

yang seperti ini tak ada dalilnya, kita tidak mengetahui ada yang

berpendapat siapa yang meninggalkan salah satu dari manasik, maka

dia harus membayar satu dirham, tidak pula setengah dirham.

Mewajibkan ketentuan seperti itutanpaNasft merupakan sebuah pendapat

tanpa dasar dan tak ada dalil yang mendukungnya. Wallahu a'lam.

656. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Pada keesokan harinya,

hendaklah melempar Jumrah 'UIa (pertama) dengan tujuh batu

pada saat matahari tergelincir. Bertakbir setiap kali melepaskan

batu dan berdiri di sisinya kemudian berdoa. Dilanjutkan dengan

yangwustha (tengah) dengan tujuh batu pula, bertakbir setiap kali
melempar dan berdoa. Diakhiri dengan melempar Jumrah 'Aqabah

dengan tujuh batu tapi tidak lagi berdiri di sisinya."

Kami telah sebutkan, bahwa jumlah yang harus dilempar adalah

tujuh puluh batu. Tujuh di antaranya dilempar pada hari Nahar setelah

terbitnya matahari, dan sisanya pada ketiga hari Tasyrik berikutnya

setelah tergelincir matahari. Setiap harinya di ketiga hari Tasyrik tersebut

dilempar sebanyak 21 batu untuk ketiga Jumrah. Dimulai dari Jumrah

Al 'UIa, yaitu Jumrah terjauh dari Makkah mendekati MasjidAl Khaif.

Di sini jamaah haji memposisikan Jumrah di sebelah kiri sambil

menghadap kiblat, lalu melempamya dengan tujuh batu sama seperti
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yang kami diskripsikan pada pelemparan Jumrah 'Aqabah. Kemudian

hendaklah ia menuju tempat yang sekiranya tidak terkena lemparan batu,

berdiri di sana agak lama sambil berdoa kepada Allah Ta'ala dengan

mengangkat kedua tangan.

Berikutnya, menuju Jumrah Al Wustha dan memposisikannya

dirinya di sebelah kanan sambil tetap menghadap kiblat. Kemudian
melempar tujuh batu dan berdiri serta berdoa seperti diperbuat di Jumrah

Al Ula tadi.

Terakhir menuju ke Jumrah 'Aqabah dan melemparinya dengan

tujuh batu, masuk ke bagian dalam lembah sambil menghadap kiblat,
tapi tidak lagi berdiri di sana. Ini juga merupakan pendapatAsy-Syaf i,
dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam masalah ini,
hanya saja Malik berkata, "Ini bukan tempat untuk mengangkat kedua

tangan (dalam berdoa. Penerj.), dan kami telah menyebutkan perbedaan

pendapat tentang ini ketika membahas "melihat Ka'bah".

Al Atsram berkata: Aku mendengarAbuAbdullah ditanya, apakah

seorang yang melempar berdiri pada dua Jumrah?. Dia menjawab: Ya,

dia hendaknya memperlama berdirinya. Kemudian ditanya lagi: Ke arah

mana dia harus menghadap?. Dia menjawab: Ke Kiblat dan hendaknya

melempar di perut lembah.

Landasan perbuatan ini adalah hadits dari Aisyah yang mengatakan:

Rasulullah SAW ifadhah di akhir hari Nahar ketika shalat Zuhur,

kemudian kembali ke Mina. Beliau menginap di sana pada malam-malam

hari Tasyrik, melempar Jumrah ketika matahari telah tergelincir, setiap

Jumrah dengan tujuh batu, beliau bertakbir menyertai setiap batu. Beliau
berdiri setelah melempar Jumrah pertama dan kedua, beliau berdiri agak

lama dan sangat khusyuk, kemudian melempar Jumrah yang ketiga tapi
tidak berdiri lagi setelahnya.'" (HR.Abu Daud).

r2r Diriwayatkan oleh Abu Daud (2AIo. 1973), Ahmad dalam Musnad-nya (6/90),
hadits ini shahih kecuali kalimat "ketika shalat Zuhuf itu adalah mungkar.
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Dari lbnu Umar. dia bisa melempar Jumrah dengan tujuh batu, dia

bertakbir tiap kali habis melempar satu batu, kemudian maju dan menuju

tanah yang agak datar (irushil1t2z, kemudian berdiri agak lama dengan

mengangkat kedua tangan. Selanjutnya dia melempar Jumratr Al Wustha,

mengambil arah kfui dan menuju tanah yang agak datar $tushil) lalu

berdiri menghadap kiblat. Berdirinya agak lama lantas mengangkat kedua

tangan. Dilanjutkan dengan melemparJzmrah 'Aqabah diperut lembah,

tetapi tidak berdiri lagi setelah itu. Lalu dia beranjak dan berkata, "rA,ku

melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini.D r23 (HR. Bukhari).

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan, bahwa Ibnu Umar berdoa

dengan doa yang dia ucapkan di Arafah dan menambahkan, "..'Dan

perbaikilah serta sempurnakanlah manasik kami."

Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud ketika

melempar Jumrah biasa mengucapkan, *Ya Allatr, jadikanlah ini haji

yangmabrur (diterima) dan dosa yangmaghfur (diampuni)."

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengangkat kedua tangan ketika

melempar Jumrah dan memperlama berdirinya. Abdunahman bin Zaid

berkata: Aku berangkat bersamaAbdullah, dia melempar tujuh batu dan

bertakbir setiap kali melempar, dia memasuki bagian dalam lembah dan

jika telah selesai ia berdoa:

t:r'-;^d- tSijt:r'JT r; *r'";li
*Ya Allah, jadikanlah dia haii yang mabrur dan dosa yang

maghfur;'

Perhatian: Dalam teks kitabAl Mughni yang kami terjemahkan kalimatnya adalah

yustahilltt, tapi setelah kami cek di Shahih Bukhari ternyata kata itu seharusnya

berbunyi yushilu yang artinya seperti yang kami terjemahkan berdasarkan
penjelasan dari Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari, No. hadits 1751.

muhaqqiq kitab ini sendiri tidak memberi komentar. Penerj.

Diriwayatkan oleh Bukhari (3/No. 1753), Ibnu Majah (2/No. 3032), An-Nasa'i
(5No. 3083), Ad-Darimi (2/No. 1903).
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Setelah selesai dia berkata: Beginilah aku melihat orang yang

diturunkan kepadanya surah Al Baqarah (Rasulullah SAW)

melakukannya.t2a (HR. Al Atsram).

.Atha berkata: Ibnu Umar biasa berdiri di dua Jumrah selama kira-

kira orang membaca surah Al Baqarah. (HR. Al Atsram).

Fasal: Pada hari Tasyrik tidak boleh melempar kecuali setelah

matahari tergelincir (Zuhur), kalau ada ynng melempar sebelum

itu maka dia harus mengulang.

Ini ditegaskan oleh Ahmad dan Asy-Syaf i. Ketetapan ini

diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan menjadi pendapat Malik, Ats-Tsauri,

Ishaq dan Ashhab Ar-Ra'yi, juga diriwayatkan dari Hasan dan 'Atha,

hanya saja Ishaq dan Ashhab ArrRa'yi memberi keringanan pada

pelemparan di hari Nafart25 sebelum matahari tergelincir, dan tidak pergi

(Nafar) kecuali setelah matahari tergelincir. Ahmad mempunyai riwayat

yang sirma, juga dari lkrimah, sedangkan Thawus berkata: Dia boleh

melempar sebelum zawal (tergelincirmatahari) danndar sebelum itu.

Menurut kami, Nabi SAW melempar hanya setelah zawal,

sebagaimana perkataanAisyah: Beliau melempar Jumrah jika matahari

telah tergelincir. Juga berdasarkan riwayat Jabir tentang haji Nabi SAW:

Aku melihat Rasulullah SAW melempar Jumrah pada waktu Dhuha di

hari Nahar, dan setelah itu beliau melempar pada saat matahari telah

tergelincir. Nabi sendiri telah berpesan, "Pelaiarilah manasik kalian

dariku." Ibnu Umar berkata: Kami biasa menunggu jika matahari telah

tergelincir barulah kami melempar.

Boleh kapan saja melempar Jumrah, yang penting setelah matahari

tergelincir, dan itu sah, tapi yang sunah adalah segera setelah tergelincir

t24 Diriwayatkan olehAhmad dalarn Musnad-nya (4061/Syakir) dan isnadnyashahih.
r25 Nafar adalah proses meninggalkan Mina menuju Makkah, maksudnya di shri siapa

yang ingin Nafar boleh melempar sebelum matahari tergelinck Penerj.
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matahari sebagaimana perkataan Ibnu {Jmar. Dan Ibnu Abbas berkata,

"Rasulullah SAW melempar Jumrah ketika matahari telah tergelincir,

dan kira-kira setelah selesai dari melempar beliau langsung shalat

Zuhur."r26 (HR. Ibnu Majah).

Pasal: Urutan pelemparan Jumrah-Jumrah ini wajib seperti

yang kami sebutkan.

Jika dilakukan terbalik, seperti memulai dari 'Aqabah, kemudian

yang kedua kemudian yang pertama" atau dari yang kedua dan selanjutnya

yang lain, maka dia dianggap baru melempar satu kali, yaitu Jumrah Al
Ula (yang pertama), dan wajib mengulang Jumrah yang kedua dan AI

Qashw a. Ini ditegaskan oleh Ahmad.

Tetapi j ika memulai dari'Aqabah kemudian ,,4 I Ula,lalu Al Wus tha,

maka dia hanya harus mengulang yang AI Qashwa. Pendapat senada

dikeluarkan oleh Malik dan Asy-Syafi'i.

Akan tetapi Hasan dan 'Atha berpendapat tidak mesti berurutan.

lni merupakan pendapat Abu Hanifah, karena dia pemah berkata: Jika

melempar secara acak hendaknya diulang, tapi kalau pun tidak, maka

lemparan tadi tetap sah.

Sebagian mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW
"Barangsiapa mendahulukan satu ibadah daripada yang lain, malra itu

tidak masalah." Jnmtah adalah ibadah yang dilaksanakan berulang kali

di tempat yang berbeda pada waktu yang sama dan masing-masing bukan

bagian dari yang lain. Maka dari itu, tidak disyaratkan harus berurutan,

ini sama dengan menyembelih hewan kurban.

Menurut kami, karena Nabi SAW mengerjakannya secara berurutan

t26 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (24.Io.2054), At-Tirmidzi (3Afo. 898). Isnadnya
dha'if, karena Muqsim tidak mendengar dari Al Hakam bin Utaibah kecuali empat
atau lima hadits sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam Tahdzib At-Tahdzib (2/
373), dan dia tidak menyebutkan hadits ini salah satu dari itu.
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dan beliau bersabda, "Pelajarilah manasik knlian darilan." Karena ini

adalah ibadah yang berulang maka harus berurutan dalam

rnengerjakannya. Adapun hadits yang mereka bawakan itu berlaku untuk

yang mendahulukan pengerjaan satu ibadah sebelum yang lain, bukan

untuk ibadah yang s^ma. Qiyas mereka dalam hal ini batil dengan contoh

lain seperti thanaf dansa'i.

Pasal: Tidak berdiri setelah melempar Jumrah pertama dan

kedua berarti meninggalkan sunnah, tetapi tak ada dam atasnya.

Demikian pendapatAsy-syaf i, Abu Hanifah, Ishaq danAbu Tsaur.

Karni tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

TetapiAts-Tsauri mengatakan: Diaharus memberi makan orang miskin

dan jikamau menyembelih hewan kurban itu lebih baik lagi. Nabi SAW

sendiri melakukan hal itu (berdiri setelatr melempar), maka dia menjadi

ibadatr (bagian dari manasik).

Menurut kami, itu hanyalatr doa sambil berdiri yang disyariatkan,

dan jika ditinggalkan tidak menyebabkan apa-apa, sama halnya dengan

melihat Ka'bah dan seluruh doa lainnya. Lagi pula itu hanyalah salah

satu dari Jumrah yang ada maka tak waj ib berdiri dan berdoa setelahnya,

sama dengan yang pertama. Nabi SAW memang mengerjakan semua

hal baik yang sunatr maupun wajib, dan sudatr dijelaskan bahwa hal ini

terrrasuk yang sunah.

Pasal: Afdhalnya lemparan tidak kurang dari tujuh buah batu.

Karena, Nabi sAW melempar dengan tujuh batu. Kalau kurang

satu atau dua batu maka itu tidak mengapa, tapi tak boleh lebih dari itu.

ini yang juga merupakan pendapat dari Mujahid dan Ishaq'

Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa jika dia melempar hanya

dengan enam batu maka tak ada masalah, tetapi tak boleh disengaja,

I % 
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kalau disengaj4 maka dia harus bersedekah.

Ibnu Umar berkata: Aku tidak peduli apakah sudah melempar tujuh

atau baru enam. Ibnu Abbas berkata: Aku tak ingat apakah Rasulullah

melempar enam atau tujuh kali.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa jumlah tujuh itu merupakan

syarat dan merupakan pendapat mazhab Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-
Ra'yi, karena Nabi SAW melempar dengan tujuh batu.

Abu Hayyah berkata: Tidak mengapa, berapa batu yang

dilemparkan oleh seseorang. Abdullah binAmr berkata: Benar apa yang

dikatakan Abu Hayyah. Abu Hayyah adalah seorang yang ikut perang

Badr.

Dalil untuk riwayat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Nujaih yang berkata: Tahwus ditanya tentang seseorang yang

ketinggalan satu batu. Dia berkata: Dia harus bersedekah dengan satu

kurma atau sesuap makanan. Aku menyampaikan itu kepada Mujahid,
dan dia berkomentar: SesungguhnyaAbu Abdunahman (Thawus) belum
mendengar pernyataan Sa'd: Kami pulang dari haji bersama Rasulullah

SAW. Sebagian dari kami berkata: Aku melempar Cuma enam batu. ada

yang berkata: Kalau aku sudah genap tujuh. Tetapi masing-masing pihak

tidak menyalahkan yang lain.r2t (HR.Al Atsram dan lainnya).

Kalau kurang satu batu dari lemparan pertama, maka tidak sah

lemparan kedua sampai disempumakan dulu lemparanpertamatadi. Jika

dia lupa Jumrah yang mana yang mengalami kekurangan maka
dipersepsikan yang yakin saja. Sedangkan kalau yang ketinggalan itu
lemparan yang tidak wajib, maka tak ada pengaruhnya jika ditinggalkan.

657. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Di hari kedua praktiknya
sama dengan hari sebelumnya. Jika ingin segera meninggalkan Mina
pada dua hari itu saja (tanggal 12 Dzulhijjah) hendaklah pergi
t21 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i 54.{o. 3077 dari hadits Sa'ad, isnadnya shahih.
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sebelum matahari terbenam. Jika matahari sudah terbenam dan

masih berada di Mina, tidak boleh keluar sampai melempar lagi

keesokan harinya (tanggal 13)."

Pelemparan di hari kedua (tanggal 12) sama dengan hari pertama

(tanggal 1l), baik cara maupun jumlahnya, serta waktunya. Dalam hal

ini kami tak melihat adanya perbedaan pendapat. Jika ingin

menyegerakan keberangkatan menuju Makkah pada tanggal 12, maka

harus keluar sebelum matahari terbenam. Para ulama sepakat bahwa siapa

yang ingin keluar dari Mina sekaligus meninggalkan Tanah Haram dan

tidak bermalam lagi di Makkah, maka dia harus keluar setelah zawal

pada hari keduaTasyrik (tanggal 12 Dzulhijjah). Tetapi kalau masih ingin

menginap di Makkah, maka dalam hal ini Ahmad berkata, "Aku tidak

rnenyukai orang yang ingin nafar awal (pergi pada gelombang pertama)

untuk bermalam lagi di Makkah.

Sementara itu Malik berkata khusus untuk penduduk Makkah:

Barangsiapa yang mempunyai udzui maka dia boleh meninggalkan Mina

pada hari kedua Tasyrik. Tetapi, bila hanya karena ingin memperingan

ibadah haji untuk dirinya sendiri, maka itu tidak boleh. Dalil dari pendapat

ini adalah perkataan Umar RA: Semua boleh berangkat pada ndar owal,

kecuali penduduk Khuzaimah, mereka tidak boleh pergi sampai nafar

akhir (tanggal 13 atau hari ketiga Tasyrik. Penerj.).

Ahmad dan Ishaq memahami perkataan Umar "Penduduk

Khuzaimah" adalah penduduk Makkah. Madzhab Hanbali berpendapat,

bolehnya meninggalkan Mina pada nafar awwal untuk setiap orang, dan

ini adalah pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

.i.:.: o.c/ .',t..o.1

d! ), w-/-.J ,-H .r,
;

"Barangsiopa yang ingin cepat berangknt (dari Mina) sesudah

dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin

menangguhkan (keberangkntannya dari dua hari itu), malm tidak ada

e,/.* r\ru?:,1 ,;'r*
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dosa pulo baginya bagi orang yang bertalwa. "(Qs. Al Baqarah[2] :203).

'Atha berkata: Ifu unfuk semua manusia secara umum. Abu Daud

dan Ibnu Majah meriwayatkan dari AMurrahman bin Ya'mur, batrwa

Rasulullah SAW bersabda:

)d
.g (- 

" ,.rv vs n ,f';- €,F';t ,'iri

" Hari-hari Mina itu ada tiga, siapa yang ingin menyegerakannya

pada dua harinya saja maka tak ada dosa baginya, dan siapa yang ingin

menunggu sampai hari ketiga juga tak ada dosa baginya."t2E

Ibnu Uyainatr memberi komentar tentang hadits ini: Ini adalah

sebaik-baik hadits yang diriwayatkan Sufyan. Sedangkan Waki'
mengatakan: Hadits ini adalah indukmanasik. Masih adakelanjutannya

tetapi saya ringkas saja penyebutannya.

Alasan lainnya (termasuk juga penduduk Makkah) adalah

keberangkatan tersebut dari satu tempat ke tempat lain,'maka tak ada

bedanya penduduk Makkah dengan yang lain, sama dengan bertolak

dari Arafah dan Muzdalifah. Perkataan Ahmad ini hanya bermaksud

menyunahkan, sesuai dengan perkataan Urnar, tak lebih dari itu.

Jamaah haji yang ingin mengambil nafai awwalhendaklah keluar

dari Mina sebelum Maghrib, jika sudatr Magtrib dan dia belum juga

keluar dari Mina maka dia harus menunggu. Sama saja apakah dia sedang

berada di penginapan atau di atas kendaraan, dia tetap tak boleh keluar

(setelah Maghrib). Demikian pendapat Ibnu Umar, Jabir, Zaid, 'Atha,

Thawus, Mujahid, Aban bin Utsman, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i,

Ishaq dan IbnuAl Mundzir.

t28 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2A.Io. 1949), Ibnu Majah (24{o. 30 l5), At-Tirmidzi
(2No. 889), An-Nasai (5No. 3044), Ahmad dalarr Musnad-nya (41309,310,
335).
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Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, dia boleh keluar selama

belum terbit fajar pada hari ketiga. Karena dia belum memasuki waktu

pelemparan terakhir, maka dia tetap boleh keluar sama seperti sebelum

Maghrib.

Dalil kami adalah firman Allah Ta'ala, " Barangsiapa yang ingin

cepat berangftnt (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya.

Dan bmangsiapa yang ingin menangguhlran (lreberangkatannya dari

dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang

bertakwa. "(Qs. Al Baqarah[2] : 203).

Maksud dari hari adalatr waktu siang (sebelum matahari terbenam).

Kalau sudatr masuk malam, maka tidak lagi dinamakan bersegera pada

dua hari. IbnuAl Mundzir berkata: Telatr ditetapkan dari Umar, batrwa

dia berkata: Siapa yang didatrului malam pada hari kedua, hendaklah

dia menginap semalam lagi sampai berangkat bersama orang banyak.

Adapun apa yang mereka qiyaskan tak sama dengan apa yang kita

bicarakan, karena yang mereka sebut itu bisa dikatakan sudatr bersegera

padahari kedua.

Pasal: Jika dia mengundurkan pelempanNn setelah itu, atau

mengundurnya somut ptda hari terakhir Tasyrik (tanggal 13)

berarti die meninggalkan sunlh.

Tak ada denda atasnyq hanya saja dia harus meniatkan ini lemparan

untuk hari pertama, untuk hari kedua dan ketiga. Ini adalatr pendapat

Asy-Syaf i dan Abu Tsaur. Abu Hanifah berkata, "Jika dia tidak

melempar satrl dua atau tiga batu maka dia harus melempamya besok,

dan untuk setiap batu yang tidak dilemparkan dia harus membayar

setengalr sfta'. Kalau sampai empat batu maka dia harus membayar dam.

Menurut kami, hari-hari Tasyrik itu adalah waktu untuk melempar.

Jika dia mengundumya di akhir hari, maka tak ada masalah baginya,

sama kalau dia mengundur wukuf di Arafah diakhir waktunya. Semua
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itu adalah waktu yang dibolehkan melempar Jumrah, jadi boleh pula

untuk hari lain seperti di hari pertama. Al Qadhi berkata, "Lemparan di

hari kedua tidak menjadi qadha (pengganti), karena keduanya adalah

sama. Kalau pun dinamakan qadha mungkin maksudnya adalah

perbuatannya, sebagaimana firman Allah,

"Kemudian, hendaklah mereka menghilanglmn kotoran yang ada

pada badan mereka... " (Qs. Al Hajj [22]: 29). Dan seperti kata orang:

Aku sudah mengqadha' hutang, yaitu membayarnya.

Demikian juga hukum yang belum melempar Jumrah 'Aqabatr pada

hari Nahar, dia harus melemparnya pada hari Tasyrik esoknya. Kami

katakan harus berurutan, maksudnya karena dia adalah ibadah yang harus

berurutan pada hari-harinya. Maka kalau pun mau dijamak harus

dikerjakan secara urut layaknya shalat jamak dan mengq adha shalatyang

ketinggalan.

658. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Disunahkan untuktidak
meninggalkan shalat di masjid Mina bersama Imam."

Maksudnya masjid Al Khail karena Nabi SAW dan para sahabat

shalat di Mina. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku Shalat bersama Nabi SAW

di Mina dua raka'at, demikian pula bersama Abu Bakar, Umar dan

Utsman pada masa awal pemerintahannya."r2e

Ini jika Imamnya diridhai (disukai), kalau tidak demikian maka

boleh shalat di tempat masing-masing bersama teman satu kelompok.

Pasal: Disunahkan bagi Imam untuk berkhutbah pada hari
kedua dari hari Tasyrik dengan khutbah yang mengajarkan orang

r2e Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1657), Muslim (llMusafirin/483/695), Abu
Daud (2No. 1960), An-Nasa'i (5/l.,1o. 1447).
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car^ ta'jil (menyegerakan kepergian dari Mina di nafar awwal dan

ta' k h ir (men un ggu sampri nafar a k h ir) s erta tata car z T h aw af Wa da',

Ini merupakan pendapat Asy-Syaf i dan Ibnu Al Mundzir. Abu

Hanifah berpendapat, tidak ada sunnah seperti itu, diqiyaskan dengan

dua hari lainnya.

Menurut kami, riwayat dua orang dari Bani Bakr yang berkata:

Kami melihat Rasulullatr SAW berk*rutbah pada pertengahan hari Tasyrik

(hari kedua atau tanggal 12) dan kami di dekat kendaraan beliau.t3o (HR.

Abu Daud).

Dari Sarra binti Nabhan, ia berkata: Rasulullah SAW berkhutbah

di hadapan kami di hari Ar-Ruzs ftepala). Beliau bertanya: Hari apa

ini?. Aku menjawab: Allatr dan rasul-Nyayang lebih tatru. Beliau berkata

"'Bukanlcah ini adalah pertengalnn hari Tasyrik!"ttl

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dengan sanadnya dari AMul

Aziz bin Rabi' bin Sabuah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa

Rasulullah SAW berkhutbah pada pertengatran hari-hari Tasyrik.r32 Yaitu

hari nafar mvwal.

Alasan lain, karena manusia pada hari itu membutuhkan pelajaran

tentang tata cara menyegerakan nafor awwal, bagaimana cara

meninggalkan Makkah, lain halnya dengan hari pertama.

659. Masalah: (A| Khireqi) berkata,'3Bertakbirlah tiap selesai

shalat dimulai dari shelat Zuhur hari Nahar sampai penghabisan

hari Tasyrilc'

Mengapa muhrim dikhususkan bertakbir setelah Zuhur?. Karena

r3o Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1952) isnadnya shahih.
r3t Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1953) isnadnya dha'rt karena ada Rabi'ah

bin Abdurrahman bin Hushain yang dikatakan oleh Al Hafiztr: Maqbul. Hari Ar'
Ruus adalatr hari kedua dari hari Tasyrik, dinamakan demikian karena mereka

biasa makan kepala hewan kurban pada hari itu.
tt2 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2Ma1.227 No. 49).
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sebelum itu mereka disibukkan dengan talbiyah dan tidak
menghentikannya sampai melempar Ja mrah 'Aqabah sebagaimana yang

telah dijelaskan di atas. Tak ada shalat sebelum Zuhur antara keduanya,

maka disyariatkan bertakbir sama dengan oftmg yang tidak sedang ihram.

Hukum ini berlaku sama dengan orang yang tidak dalam haji, yaitu masa

disyariatkannya takbir. Adapun ucapan takbimya adalah sebagaimana

yang kami terangkan dalam pembahasan shalat 'Id,yattu:

I;ir u, gi 1*',

*Allah maha besar, Allah maha besar tiada Tuhan selain Allah,

Allah maha besa4 dan bagi Allah lah segala pujian."

Pasal: Sebagian ulama kami berpendapat, disunahkan
mendatangi Muhashshabr33 yaitu Al Abthah, batasannya adalah

antara dua gunung sampai ke kuburan.

Di sana dilalnrkan shalat Zuhur,Asar, Maghrib dan Isya, kemudian

berbaring sebentar lalu memasuki kota Makkah. Ibnu Umar berpendapat,

berada di Al Muhashshab itu sunah. Ibnu Al Mundzir berkata, "Ibnu
Umar shalat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya di Muhashshab." Dia adalah

satrabat yang paling banyak mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Thawus menginap di Muhashshab tepatnya di jalan Jaur. Sa'id

bin Jubair pernah melakukannya kemudian meninggalkannya. Ibnu

Abbas dan Aisyatr tidak menganggap itu sunah. Ibnu Abbas berkata,

"Bermalam di Muhashshab bukanlah apa-apa, dia hanyalah tempat

persinggahan yang disinggahi Rasulullah SAV/."r34

Dari Aisyah, bahwa singgah di Al Abthah bukanlah sunah, dia

Muhashshab adalah sebuah lembah antara bukit Tsuur dan Hajun, di sanalah kafir
Quraisy bersumpah memboikot Bani Hasyim untuk merintangi dakwah Nabi SAW
Nama lainnya adalatr Al Abthah atau Al Bathha'. Pened.
Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1766), Muslim (2/Hajj/9528a\.
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hanyatempatyangdisinggahiRasulullahSAwagardapatdenganlebih
mudah keluar jika ingin meninggalkan (Mina).t35 (Muttafaq ',alaih).

Bagi yang menganggap itu sunah beralasaan karena semata-mata

mengikutiRasulullahSAWyangsinggahditempatitu.Nafi,berkata,
..Ibnu Umar shalat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya di sana' Dia sempat

tidur dan menyebutkan bahwa ini pemah dilakukan Rasulullah SAW'"r36

(MuttaJaq 'alaih).

IbnuUmarjugapernatrberkata:RasulullahSAW'AbuBakr'Umar

dan utsman biasa singgah di Abthah. At-Tirmidzi berkata: Ini adalah

hadits hasan ghutib.ttt

Takadaperbedaanpendapatbahwasinggahdisanabukanlah
kewajiban, dan tak ada konsekuensi apa-apa bagi yang meninggalkannya.

660.Masalah:(AlKhiraqi)berkata'"Jikasudahsampaidi
Makkah maka tidak boleh keluar sebelum mengucapkan selamat

tinggalkepadaBaitullahdengancarathawaftujuhkalidanshalat
dua rakaoat.Itu harus menjadi kegiatan terakhir di Baitullah dari

semua kegiatan lein."

Penjelasan:SiapayangsampaikeMakkahbisajadimerekaingin

tinggal atau menetap lebih lama di sana, atau langsung keluar (menuju

kampung halaman)- Jika masih ingin tinggal di sana' tidak boleh

melakukan Thau,afWada',Y'arenawada' itu hanya dari yang akan segera

berpisatr,bukanyangmenetap'samasajaapakahdiniatkanmenetap
atau menginap lagi setelah nafar atau sebelumnya' Ini merupakan

Diriwayatkan oleh Bukhari (3/No' 1765), Muslim QlHajil952l339)' Abu Daud

tznq".iooil, Ibnu Majarr (2lo: 30-{)1t--TiTtu::.1?L?;??l];o., 
^,.,, 

,,",,,
ll6 lrffi;ffi;;;;Jh*i i:rNo' tz6i), Musrim (2tHaii/e5t/338)' Abu Daud

135

(24{o.2013).
t31 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3/No. 921, Ibnu Majah (24{o' 3069), juga

Diriwayatkan oleh Muslim (2 lHaii/g5v337) dari Ibnu umar dengan teks redaksi,

"Anna snnabi snalqilahu' otoiii wasallam wa Aba Bakr wa Umar kaanuu

yanziluuna Al Abthah'"
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pendapat Asy-Syafi'r.

SedangkanAbu Hanifatr berpendapat, jika bemiat tinggal setelah

nafar, maka thawaf tetap menjadi kewajiban tapi tidak sah, karena dia
tidak benar-benar meninggalkan Ka'bah. Ini sama dengan orang yang

berniat menginap sebelum nafar. Nabi SAW bersabda,

"Janganlah seseorang meninggalkon Makkah sampai dia
menjadilmn akhir semua kegiatannya adalah thawaf di Al baft.'138

Maka dari itu yang masih ingin menginap tidak dinamakan
meninggalkan.

Bagi yang ingin keluar dari Makkah harus melaksanakanThawaf
Wada', dan hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkannya harus
membayar dam. Demikianlatr yang diungkapkan oleh Al Hasan, Al
Hakam, Hammad, Ats-Tsawi, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat dalam sebuah perkataanny4

tidak perlu membayar apapun jika tidak melakukan thawaf tersebut,
karena wanita haid boleh meninggalkarury4 maka hukumnya tidak wajib,
sama dengan Thawaf Qudum. Lagi pula dia sebagai tahiyyah
(penghormatan) terhadap Ka'bah, sama dengan Thawaf Qudum.

Menurut kami, riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, "Manusia
diperintalrkan untuk menjadikan akhir kegiatannya di Baitullah adalah

Thnvaf Wada', tetapi wanita haid diberi keringanan dalam fial i1i.', t:r

(Muttafaq 'alaih).

Dalam riwayat Muslim, orang-orang beranjak dari segala arah,

maka Rasulullah SAW bersabd4 "Jongan sekali-kali ada yang beranjak

Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajj/963/379), Bukhari (34{o. 1755), dengan
redaksi serupa, Abu Daud (2AIo. 2002), Ibnu Majah (No. 3070), Ahmad dalam
Musnad-nya (l/222) Ad-Darimi dalam Musna&nya (24{o. 1932).
Diriwayatkan oleh Bukhari (24{o. 1755), Muslim (Z/Hajj/963/350).
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(meninggalt<anMaktrah)sampaiakhirkegiatannyaadalahdiAlBait.,,

Gugurnya kewajiban thawaf ini dari yang memang tidak

diperbolehkanmengerjakannyatidakbisadisamakandenganorangyang

bisa mengerjakannya, seperti shalat yang gugur kewajibannya atas wanita

haid,tapitidakguguruntukyangtidakhaid'Justru'pengkhususanwanita
haid boleh meninggalkannya memberi pengertian' bahwa yang lain wajib

mengerjakannya, karena kalau gugur juga untuk yang lain maka tak ada

gunanya mengkhususkannya untuk wanita haid'

Meskidemikian,diabukanlahrukunhaji,dantakadaperbedaan

dalammasalahini.Makanyadiabisagugurdariwanitahaid,berbeda
denganThawafZiarahyangtidakbisagugurdarinya.Thawafini
dinamakanThawafWada,(perpisa}ran),karenauntukmengucapkan

selamattinggalkepadaAlBait.JugadinamakanThawafAsh.Shudr'
karena dikerjakan ketika orang-orang sudah membelakangi (shudur)

Makkah. waktunya adalah ketikajamaah haji sudah selesai mengerjakan

segalakegiatarrdanurusandiMakkah.Diaharusmenjadikegiatandan
urusanterakhirdisana,layaknyayangberlakudalamkebiasaandimana
orangsudahmengucapkanselamattinggalbilasudahakansegera
berangkatme*nggultankeluargadanrekannya'Makadariitu'Nabi
sAw bersabda, 

,;Ago, itu menjadi akhir kegiatonnya di Al Bait

(Ka'bah);'

Pasal: Orangyang mmahnya di Tanah Haram' maka dia sama

dengan yang tinggal di Makkah, tidak adawada' atas dirinye'

BagiyangrumatrnyadiluarTianahHaramtetapimasihsangatdekat,

maka bisa dipahami dari pernyataanAl Iftiraqi di atas bahwa orang itu

harusThawafWada"himerupakanpendapatAbuTsaur'danqiyasdari
pendapat Malik sebagaimana disebutkan Ibnu Al Qasim'

SedangkanAshhabAr-Ra,yiberpendapat,pendudukkebunBani

'Amir dan orang-orang yang tinggal di Miqaf' mereka sama dengan
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penduduk Makkah, tak perlu Thowaf Wada', karena mereka terhitung

sebagai hadhiri Masj id Al Har am. Dalilnya adalatr gugumy a dam t amat tu'

untuk mereka.

Menurut kami, keumuman sabda Rasulullah SAW "Jangan ada

yang pergi sebelum menjadikan akhir urusannya di Al Bait (Thawaf

Woda'). " Mereka jelas berada di luar Makkah, maka seharusnya

mengucapkan selamat tinggal (dengan Thawaf Wada), sama dengan

mereka yang jauh.

Pasal: Jika mengundur Thawaf Ziarah, kemudian
melakukannya di saat akan meninggalkan Makkah, maka ada dua

riwayat.

Riwayat pertama, Thawaf Wada'sudah cukup (dan tidak perlu

Thawaf Ziarahlagi), karena dia sudatr melaksanakan akhir urusannya

di Al Bait yaitu thawa/sebagaimana diperintatrkan Rasulullah SAW.

Seperti halnya shalat t ahiyyatul masj id stfiahtercukupi oleh shalat wajib

bila langsung mengerjakannya. Dua raka'at shalat sunah ihram dan

thawafbisa dicukupi oleh shalat lima waktu.

Riwayat lain menyatakan, bahwa Thawaf Wada' tidak bisa

mencukupinya, karena keduanya sama-sama ibadah wajib, maka tak bisa

saling menggantikan, seperti halnya dua shalat yang wajib.

661. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Jika dia sudah Thawaf
lVada', tapi kemudian sibuk dengan urusan perdagangan (di
Makkah) maka dia harus Thawaf Wada' lagi, baru kemudian
berangkat."

Kami sudah sebutkan bahwa Thawaf Wada' disyariatkan hanya

untuk keluar meninggalkan Makkah. Dia harus menjadi urusan terakhir.

Makanya, bila sudah Thawaf Wada 'tapi setelah itu masih punya urusan

lain, maka dia harus thawaf sekali lagi. Demikianlah pendapat 'Atha,
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Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur. Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat

kalau sudah Thow af Wada' atau thaw af sunaft setelah dihalalkan baginya

meninggalkan Makkah, maka itu sudah mencukupi Thawaf Wada', meski

kemudian dia masih tinggal sebulan lagi di sana. Sebab, dia sudah thaw af

setelah dihalalkan baginya meninggalkan Makkah (nafar),maka tak ada

keharusan dia mengul-gnyu, sama halnya kalau dia nafar setelahnya.

Mennrut kami, sabda Nabi SAW "Jangan ada yang pergi sebelum

menjadilran akhir urusannya di AI Bait (Thawaf Wada )." Jika dia masih

tinggal di sana setelah itu, berarti tidak dapat dikatakan mengucapkan

selamat tinggal (menurut adat kebiasaan). Sama halnya kalau dia

melakukannya sebelum dihalalkan baginya meninggalkan Makkah.

Tetapi kalau sekedar membeli keperluan untuk bekal di jalan atau untuk

kepentingan pribadi, maka dia tak perlu mengulang, karena itu bukan

termasuk iqamah (menetap) yang menyebabkan thawafnya tidak bisa

disebut akhir kegiatan di Al Bait. Ini merupakan pendapat Malik dan

Asy-Syaf i dan kami tidak mengetatrui ada perbedaan pendapat dengan

mereka berdua.

662. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Jika dia keluar sebelum

wada,, maka dia harus kembali kalau masih dekat. Kalau sudah

jauh, dia harus mengirimkan dam.'

Ini adalatr pendapat 'Ath4 Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Ishaq danAbu

Tsaur. Yang dianggap dekat adalatr jaraknya dengan Makkatr kurang dari

jarak yang diperbolehkan mengqashar shalat. Jika lebih dari itu berarti

dianggap sudah jauh. demikian ditegaskan oleh Ahmad, dan juga

merupakan pendapatAsy-Syaf i.'Atha berpendapat, batrwa Tha'if masih

termasuk dekat.

Sementara itu Ats-Tsauri memberi batasan, yaitu Tanah Haram.

Siapa yang masih berada di kawasan Tanah Haram berarti dia dianggap

masih dekat (dengan Ka'bah) dan siapa yang sudah keluar dari Tanah

Haram berarti sudatr dianggap jauh.

I losl 
- 

Al Mughni
r-



Alasan dari pendapat pertalrla adalatr, oftmg yang berada di dalam

area kurang dari jarak safar (pe4alanan jauh), maka dianggap hadhir,

dia tidak boleh mengqashar shalat dan tidak boleh membatalkan puasa,

makanya kita menggolongkannya ke dalam ^F/a dhirii Al Masjid Al Haram

(Orang yang hadir di masjid Al Haram). Ada riwayat bahwa Umar

menyuruh orangyang sudatr beradadi Mururao untukkembali ke Makkah

melaksanak an Thaw af Wada' . (HR. Sa' id).

Jika dia tak bisa kembali karena udzur, maka dia sama dengan

yang jauh. Kalau yang dekat ini tak mau kembali untuk thawaf tarrya

udzur maka tak ada apa-apa atasnya selain dam. Tak ada beda antara

meninggalkan thawaf ini sengaja atau lupa, udzur atau tidak, karena dia

termasuk kewajiban haji, maka sengaja ataupun tidak, akan diganjar sama

seperti meninggalkan kewajiban lainnya.

Jika yang jauh tadi kembali dan melakukan Thawaf Wada ' maka

menurut Al Qadhi, damnya tidak gugur, karena begitu dia sudah dianggap

melewati batas qashar maka dam sudah menjadi kewajibannya yang

tidak bisa gugur dengan kembalinya dia untuk melaksanakan Thawaf

Wqda'. Keadaannya sama dengan orang yang melewati Miqat dalam

keadaan tidak ihram, kemudian dia ihram lalu kembalike Miqat itu lagi.

Jika yang dekat tadi kembali dan melakukan Thawaf Wada', maka

tak ada dam atasnya, siuna saja apakah udzurnya itu menghalanginya

untuk kembali atau tidak menghalanginya, karena dambelum menjadi

kewajiban atas dirinya, dia sama dengan orang yang hadir.

Ada kemungkinan juga dam itu gugur bagi yang jauh lalu datang

kembali untuk thawaf, karena dia sudah melaksanakan kewajibannya

asal, maka tak perlu lagi membayar dam. Dianggap sama dengan yang

dekat

r40 Muru adalah sebuah lembah di kawasan Idhm, ada pula yang mengatakan itu
adalah lembah Idhm itu sendiri (Mu'jam Al Buldan 41495).Idhm adalah danau

yang berada antara Makkah dan Yamamah, (Mu'jam Al Buldan l/305), tapi yang

dimaksud bukan perut lembah Muru, karena itu berada di area Tanah Haram.
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Pasal: Kalaupun yang jauh ini kembali, dia tidak boleh

melewati Miqat kecuali dalam keadaan berihram.

Karena dia tidak termasuk orang-orang yang punya udzur, maka

dia harus ihram, thawaf dan sa'i untuk umratr. Sedangkan dam, kami
sudah sebutkan perbedaan pendapat apakah dia gugur atau tidak. Jika

dia berada di dalam Miqat (lebih dekat dari Miqat ke Ka'bah) maka dia

harus ihram dari tempatnya berada. Sedangkan yang dekat kalau mau

kembali, maka sudah jelas dari pendapat yang kami sebutkan, dia tidak

perlu lagi ihram karena dia datang hanya untuk menyempumakan ibadah

yang ketinggalan. Hukumnya sama dengan yang kembali hanya untuk

Thawaf Ziarah.

Bagaimana jika dia Thawaf Wada'lalu keluar dan masuk lagi ke

Makkah untuk suatu keperluan?. Ahmad berkata: Aku sukai dia tidak

masuk kecuali dalam keadaan ihram, dan aku sukai jika ia keluar untuk

kembali Thawaf Wada '. Ini karena dia masuk bukan untuk
menyempurnakan ibadah, tetapi untuk suatu keperluan yang tidak terjadi

terus menerus, hukumnya sama dengan orang yang datang ke Makkah

untuk menginap.

663. Masalah: "Wanita yang haid boleh keluar tanpa Thawaf

Wada'., dan dia tak perlu menggantinya atau membayar denda."

Ini adalah pendapat mayoritas ulama negeri (perkotaan). Akan

tetapi adariwayat dari Umar dan anaknya, bahwamerekamemerintahkan

wanita haid untuk menginap dan menunggu sampai haidnya selesai guna

melaksanakanThawaf Wada'. Zaid bin Tsabit juga berpendapat seperti

itu, tetapi kemudian meralatnya. Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Zaid

bin Tsabit berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas dalam hal ini.

Thawus berkata: Aku pernah bersama lbnuAbbas ketika Zaidbtn

Tsabit berfatwa, wanita haid tidak boleh meninggalkan Makkah sebelum

mangakhiri kegiatannya di sana dengan thawaf.Ibnu Abbas berkata

padanya: Oh, tidak begitu. Zaid pun bertanya kepada seorang wanita
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Anshar: Apakatr Rasulullah SAW dahulu memerintahkannya seperti itu?.

Lalu dia kembali dan bertemu IbnuAbbas sambil tertawa lantas berkata:

Aku pikir kaulah yang benar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia

kembali kepada pendapat Jamaah.

Ada keringanan bagi wanita haid berdasarkan hadits Shafiyyah di
mana orang-orang mengatakan: Ya Rasulullah, dia haid. Beliau berkata,

"Apakah dia harus membuat kita menunggn?. " Kemudian mereka

berkata: Tetapi dia sudah Thawaf Ifadhahpadahari Nahar. Maka beliau
pun berkata, "Kelou begitu silahkan berangkat. " Rasulullah tidak
memerintahkannya membayar fidyah (denda) atau semacamnya. Dalam

hadits Ibnu Abbas dinyatakan, hanya wanita haid saja yang diberi
keringanan akan hal itu.

Hukum wanita haid ini berlaku pula untuk yang nifas, karena nifas

dan haid sama hukumnya untuk kewajiban atau pengguguran kewajiban.

Pasal: Jika wanita haid ini pergi tanpa Wada', tapi sebelum

meninggalkan gedung-gedungyang ada di Makkah tiba-tiba dia suci,

maka dia harus mandi dan Thawaf Wada'.

Pada saat itu hukumnya sama dengan orang yang menginap,
dalilnya dia tidak boleh meminta keringanan lagi. Jika dia tidak mungkin

menginap dan langsung pergi maka dia harus membayar dam,balkkarena

udzur atau tidak. Jika sudah meninggalkan gedung-gedung yang ada di
Makkah, maka tak perlu lagi kembali, karena dia sudah keluar dari hukum
berada di Masjid Al Haram.

Kalau ada yang berpendapat, mengapa tidak diwajibkan kembali
(wanita haid yang sudatr meninggalkan gedung-gedung tetapi masih dekat

ke Makkah itu), bukankah dia sama dengan orang yang meninggalkan

Makkah (tanpa Wada) dan masih dekat jaraknya?. Kami jawab: Orang
yang meninggalkan Makkah berarti meninggalkan suatu kewajiban yang

memang harus dia kerjakan (Thawaf Wada ). Sedangkan wanita haid ini
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memang tak ada kewajiban itu atasnya sejak awal, dan tak ada yang

menyebabkannya menjadi wajib, kecuali kalau dia menginap lagi.

Pasal: Disunahkan bagi yang melaksanakan Thawaf Wada'

(Muwaddi) untuk berdiri di Multazam yaitu antara rukun dan pintu

Ka'bah. Di sana dia menempelkan dada dan wajahnya sambil

berdoa kepada Allah 'Azzo wa Jalla.

Hal ini berdasarkan riwayatAbu Daud dari Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya yang berkata: Aku thawaf bersama Abdullah.

Ketika dia sampai di belakang Ka'bah aku bertanya: Tidakkah kau

berta'swwudz (berlindung kepada Allah)?. Dia menjawab: Kami

berlindung kepadaAllah dari neraka. Lalu dia berlalu sampai mencium

Hajar Aswad. Dia berdiri di antara rukun dan pintu lalu menempelkan

dada dan wajahnya serta kedua lengan berikut tapak tangannya seperti

ini -dia merenggangkannya-. Kemudian dia berkata: Demikianlah aku

melihat Rasulullah SAW melak 'kan.rar

Abdurrahman bin Shafwan berkata, "Tatkala Rasulullah SAW

menaklukkan Makkah, aku berangkat dan melihat Rasulullah SAW keluar

dari Ka'bah. Beliau dan para sahabat menyentuh rukun dari pintu sampai

ke Hathim, mereka meletakkan pipi mereka di dinding Ka'bah dan

Rasulullah SAW berada di tengah mereka."ra2(HR. Abu Daud).

Manshur berkata: Aku bertanya kepada Mujahid: Jika saya ingin

Thawaf Wada', apa yang harus saya perbuat?. Dia menjawab: Kamu

thawaf (keliling) Ka'bah tujuh kali, lalu shalat dua raka'at di belakang

Maqam, kemudian datangi Zamzam dan minumlan airnya. Setelah itu

datangi Multazam yang berada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah,

cium dia dan berdoalah kepada Allah, sebutkan keinginanmu, lalu

t4t Diriwayatkan oleh Abu Daud (24'{o. 1899) dalam sanadnya ada Mutsanna bin
Shabbah dan dia ifi dha'if.

t42 Diriwayatkan oleh Abu Daud (24'{o. 1898) dalam sanadnya adaYazid bin Abi
Ziyad Al Hasyimi, Al Hafizh berkata tentangnya di AtTaqrib,"dha'if;'
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ciumlah Hajar Aswad dan pergilatr.

Sebagian ulama kami mengatakan, hendaklah dia men5Tucapkan

dalam doanya: Ya Allah, ini adalah rumah-Mu dan aku adalah hamba-

Mu anak dari hamba-mu. Engkau membawaku di atas kendaraan yang

Kau tundukkan dia untukku dan Kau perjalankan aku menuju negeri-

Mu sampai memberikanku kenikmatan tiba di rumah-Mu. Engkau yang

membantuku melaksanakan ibadah-ibadahku. Jika Engkau rihda padaku

maka tambahkanlah keridhaan itu, kalau tidak maka ridhailah aku pada

saat ini sebelum aku jauh dari rumah-Mu. Inilah saatnya aku harus pergi

jika kau mengizinkan tanpa ada rasa benci terhadap-Mu atau rumah-

Mu. Ya Allah sertakan kesehatan menyertai badanku, tubuhku, dan

jagalah agamaku dan jadikanlah masa depanku baik. Karuniakan padaku

ketaatan yang abadi kepada-Mu selama aku hidup. Satukan untukku

kebaikan dunia dan akhirat, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas

segala sesuatu.

Dari Thawus dia menceritakan, Aku melihat seorang arab badui

mendatangi Multazam dan bergantung di kelambu Ka'bah. Dia berdoa:

Dengan-Mu (ya Allah) aku berlindung, dengan Mu aku berlindung. Ya

Allah, jadikan aku mendapat keridhaan dalam duka ini, beri akujaminan

agar aku bisa lepas dari kekikiran orang-orang yang kikir dan merasa

tak perlu meminta kepada orang-orang yang punya otoritas. Ya Allah,

dengan kelegaan dari-Mu yang dekat, dan pengetahuan-Mu yang qadim

dan kebiasaan-Mu yang baik.

Kemudian aku kehilangan dia di balik keramaian banyak orang,

lalu aku melihatnya lagi di Arafah berdiri sambil berdoa: YaAllah, jika

Kau tak menerima haj iku ini dengan segala susah payatrnya" maka berilah

aku pahala orang yang tertimpa musibah. Aku tak mengetahui ada

musibah yang lebih besar daripada yang menimpa orang yang menuju

telaga-Mu dan meninggalkan yang haram hanya karena menginginkan

keridhaan-Mu.

Orang lain berdoa: Wahai Tuhan yang terbaik dalam menerima
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utusan, tenagaku telatr melematr dan kekuatanku telah hilang. Aku datang

dengan dosa yang tak bisa dibersihkan oleh lautan. Aku berlindung

dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan ampunan-Mu dari

siksa-Mu. Tuhanku, kasihanilah orang yang diselimuti kesalahan dan di

kerubungi dosa, serta telah menyebar aibnya. Kasihanilah tawanan

kemalangan dan teman kefakiran ini. Aku mohon kepada-Mu untuk

memberiku ampunan dari dosaku. Wahai Tuhan yang memberi bekal

dari nikmat-Nya dan dimohon perlindungan dari murka-Nya. Kasihanilah

suara pemelas yang berdoa pada-Mu. Ya Allah, jika aku mengulurkan

tangan kepada-Mu untuk berdoa, selama Engkau cukupkan aku dalam

keadaan lupa maka dengan nikmat yang Kau berikan padaku ketika aku

lalai, aku tidak berputus asa darinya ketika bertaubat. Jangan putuskan

harapanku ketika aku telah mengakuinya. Anugerahkan padaku kebaikan

pada keturunan, keamanan negeri dan kesehatan badan. Sesungguhnya

Engkau maha mendengar lagi maha mengabulkan doa hambanya. Ya

Allah, Sungguh Engkau mempunyai hak atas diriku maka sedekahkan

saja itu untukku. Orang-orang sebelumku meninggalkan tanggung jawab

dan Kau timpakan itu kepadaku. Engkau berjanji memberikan setiap

tamu jamuan, dan aku adalah tamu-Mu, maka jadikanlah jamuanku

berupa surga. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dari depan pintu-Mu,

(aku) adalah orang yang hari-harinya telah berlalu tapi dosa-dosanya

semakin menumpuk, sahwatnya sudah berhenti tapi akibatnya masih

harus ditanggung. Ridhailah aku dan jika kau belum ridha padaku

ampunilah aku, karena seorang tuan kadang mengampuni budaknya

meski dia tidak ridha.

Setelah itu hendaklah bershalawat kepada Nabi SAW. Bagi wanita

yang haid dia tidak boleh masuk masjid, tapi cukup berdiri di depan

pintunya dan berdoa seperti tadi.

Pasal: Ahmad berkata, "Jika sudah Thawaf Wada'perpisahan

untuk Al Bait hendaklah berdiri di pintu, keluar dan berdoa' jika
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sudah berpaling jangan lagi berdiri dan jangan menoleh, kalau

menoleh maka harus mengulangi thawafnya lagi."

Hanbali meriwayatkan dalam Al Manasifr dari Al Muhajir yang

berkata, Aku berkata kepada Jabir binAbdullatr, "Seseorang yang thawaf

dan shalat, kalau sudah beranjak keluar lalu kembali menghadap kiblat

dan berdiri, bagaimana hukumnya?" Dia menjawab, "Aku rasa itu adalah

perbuatan Yahudi dan Nashrani.",

Abu Abdullah tidak menyukai hal itu, lalu berkata: Kalau dia

menoleh maka di sunahkan untuk mengulangi thawafnyalagi. Itu hanya

sunah, karena kami tidak mengetahui ada dalil yang mewajibkannya.

Mujahid pernah berkata: Jika kamu sudah hampir keluar dari masjid,

maka menolehlah sebentar dan berdoalah: Ya Allah, jangan jadikan ini

kali terakhir aku ke sini.

664. Masalah: "Barangsiapa meninggall<an Thawaf Ziarah,
berarti dia pulang ke kampungnya dalam keadaan haram (ihram)
sampai dia thawaf untuk Ziarah (Ifadhah)."

Thawaf Ziarah adalah rukun haji -tidak sah hajinya bila di
tinggalkan-, dan tidak bisa halal (keluar dari ihram) kalau tidak
melakukannya. Jika ada yang pulang ke rumahnya sebelum

melaksanak an thaw afitu. maka dia dianggap masih dalam keadaan ihram,

dan dia harus kembali untuk thowafkapan dia mampu, tak ada yang bisa

menggantikannya. Demikian pendapat 'Atha, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i,
Ishaq, Abu Tsaur Ashhab Ar-Ra'yi dan Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan Hasan berpendapat, dia bisa berhaji pada tahun

berikutnya. Ini juga diriwayatkan dari 'Atha sebagai pendapat kedua,

dia berkata, "Dia harus datang pada tahun berikutnya baik untuk haji
maupun umrah."

Menurut kami, sabda Nabi SAW ketika diberitahukan bahwa

Shafiyyah sedang haid,"Apakoh dia aksn membuat kita menunggu?",
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ini menunjukkan bahwa thawafini harus dilaksanakan dan dia menahan

orang yang belum melaksanakannya. Kalau pun dia berniat untuk tahallul

dan melepaskan ihramnya, maka itu tidak sah, karena ihram tidak bisa

dilepaskan hanya dengan niat. Tetapi, jika dia datang kembali ke Makkah

dan thawaf di Al Bait maka lepaslah ihramnya dengan thawafitu, karena

thawaf tidak ada batas waktunya, sebagaimana yang telah kami

terangkan.

Pasal: Kalau dia meninggalkan sebagian thawafrmaka itu sama

dengan meninggalkan semuanya sebagaimana yang telah kami

terangkan.

Sama saja apakah dia meninggalkan satu putaran atau kurang, atau

lebih. Ini adalah pendapat 'Atha, Malik, Asy-Syaf i, Ishaq danAbu Tsaur.

Sedangkan Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, siapa saja yang telah thawaf

empat putaran di Thawaf Ziarah atau thattafumrah dan sa'i di Shafa

dan Marwah, kemudian kembali ke Kufah maka sa'inya sudah

mencukupinya, tapi dia harus membayar dam karena meninggalkan

thawaf yang tersisa.

Menurut kami, apa yang dilakukannya di Makkah tidak

mencukupinya, maka tidak pula mencukupi bila dia di luar Makkah,

sama dengan kalau melakukan thawafkurang dari empat putaran.

Pasal: Jika dia meninggall<anThawaf Ziaraft setelah melempar

Jumrah 'Aqabah, maka tak ada lagi yang haram kecuali wanita.

Karena dia sudah memperoleh tahallul awal dengan lemparan

Jumrah tersebut, maka sudah halal segala hal kecuali wanita. Kalau pun

dia melakukan hubungan suami istri, maka hajinya tidak rusak dan tidak

pula wajib menyembelih unta, tetapi dia wajib membayar dam, serta

memperbarui ihramnya untuk thnvaf dalam ihram yang shahih'
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Ahmad berkata: Siapa yangThawaf Ziarah atau lalu dia kembali

ke Baghdad, maka dia harus kembali (ke Makkah), karena masih ada

sisa ihram padanya. Kalau sampai dia rnenyetubuhi wanita, maka dia

harus ihram dari Tan'im, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dan harus

membayar dqm. LIal ini sama seperti yang telah kami jelaskan.

665. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalaupun dia sudah

Thawaf Wada', tetap tidak bisa menggantikan Thawaf Ziarah."

Karena menentukan niat adalah syarat untuk Thawaf Ziarah, seperti

yang sudah kami jelaskan. Apabila melaksanakan Thawaf Wada'tanpa

menentukan niat, maka thawafnyatidak sah.

666. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, o'Bagi yang melaksanakan

haji qiran, praktiknya sama dengan ifrad, hanya saja dia wajib
membayar dafin. Kalau tidak sanggup' maka dia harus puasa tiga

hari di haji yang batas akhirnya adalah haridrafah, dan tujuh hari
sisanya ketika dia sudah kebali ke kampung halaman."

Pendapat yang terkenal di kalanganmazhab Ahmad menegaskan,

bahwa orang yang menyatukan haji dengan umrah (qorin) praktiknya

sama dengan ifrad. Dia cukup melakukan satu kali thawaf dan sa'i untuk

haji sekaligus umrah. Ini ditegaskan olehAhmad dalam beberapa riwayat

dari para sahabatnya. Ini juga pendapat Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah,

'Atha, Thawus, Mujahid, Malik Asy-Syaf i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu

Al Mundzir.

Adapun riwayat kedua dari Ahmad menyatakan, bahwa dia harus

dua kali thawaf dandua kali sa'i. ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Jabir

binZaiddan Abdunahman bin Al Aswad. Ini pula yang menjadi pendapat

Ats-Tsauri, Hasan bin Shalih danAshhab Ar-Ra'yi. Ada riwayat dari Ali
yang mendukung ini, tetapi tidak shahih dari beliau.

Mereka yang berpendapat dengan riwayat kedua ini berdalil dengan
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firmanAllah,

!.i'#r,U,,i,
"Dan sempurnalcnnlah haji dan umrah lcorena Allqh." (Qs. Al

Baqarah[2] : 196).

Kesempurnaan di sini adalah melakukan amalan khusus untuk

keduanya secara lengkap, dan tidak dibedakan antara yang qarin dengan

yang lain. Juga ada riwayat dari Nabi SAW yang bersabda,

" Barangsiapa yang menggabung antara haii dan umrah maka dia

harus melakukan dua thawaf."ta3

Karena, keduanya merupakan nusuk (ibadah) yang berbeda, maka

sudah sepantasnya dilakukan duathowaf, sebagaimana kalau dilakukan

secara terpisah.

Menurut kami, riwayat dari Aisyah yang berkata, "Adapun orang-

orang yang menggabung haji dan umrah, mereka melakukan satu kali

thawaf sekaligus untuk keduanya." (Muttdaq 'alaih). Dalam riwayat

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2/258), dari hadits Ibnu umar bahwa dia

menggabung haji dan umrahnya dan melakukan dua kali thawaf dan sa'i untuk

masing-masing, lalu dia berkata: Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW

melakukan sebagaimana yang aku lakukan.

Ad-Daraquthni berkata: Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Hakam selain

Hasan bin Imarah dan hadits riwayatnya matruk. Dia mengeluarkannya juga dari

jalan Isa bin Abdullah bin Muhammad bin umar bin Ali, ayahku menyampaikan

kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bahwa Nabi SAW melakukan

haji qiran dan thawaf dua kali, serta sa'i dua kali.
Ad-Daraquthni berkomentar lagi: Isa bin Abdullah yang biasa dipanggil Mubarak

hadits yang diriwayatkannya tidak dipakai.
Disebutkan pula oleh At-Tirmidzi (3aro. 283) dengan katanya: Sebagian ulama

dari kalangan sahabat Nabi SAW berpendapat, dia harus thawaf dan sa'i dua kali.

Ini adalah pendapat Ats Tsauri dan penduduk Kufah. Dia tidak menyebutkan

satupun hadits bersanad.
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Muslim, Nabi SAW berkata kepadaAisyatr ketika dia menggabung haji

dan umrah:

*risa.*,*r-
"Thawafmu sudah culap untuk haji dan umrah."t44

Ibnu Umar yang berkata: Rasulullah SAW bersab da, " B ar an gs i apa

ihram untuk haji dan umrah (bersamoan) maka culuplah baginya satu

luli thawaf dan sa'i untukkeduanya."tas

Dari Jabir, bahwaNabi SAW menggabung haji dengan umrah dan

beliau hanya melakukan satu kali thawafwfiuk keduanya bersamaan.ra6

Kedua hadits diatas diriwayatkan olehAt-Tirmidzi dan ia katakan

masing-masing sanadnya has an.

Al-Laits juga meriwayatkan dari Thawus, 'Atha, dan Mujahid, dari

Jabir dan Ibnu Umar serta lbnuAbbas, bahwa Rasulullah SAW dan para

sahabat hanyamelakukan satu kalithawafuntukhaji dan umrah mereka.
trzlHR. Al Atsram dan Ibnu Majah).

Dari Salamah, ia berkata: Thawus bersumpah bahwa tak ada satu

pun sahabat Nabi SAW yang menggabungkan haji dan umrah (qiran)

melakukan thowafleblh dari satu kali.

Lagi pula ini adalah satu ibadah yang cukup dilakukan dengan

r44 Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajjl879), Ahmad dalam Musnad-nya (6/124).
r45 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3/l.{o. 948), Ibnu Majah (24.{o. 2975), Ad-

Daraquthni (2/257) dan hadits ni shahih.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3No. 947), Ibnu Maj ah (2N o. 297 3), An-Nasa' i
(5AIo. 2934) dengan lafazh, *Nsbi SAW thawaf satu kali;' Isnadnya shahih.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No.2972) dalam sanadnya ada Laits bin Abi
Sulaim dia ini dhaif dan mudallis, tapi hadits ini punya penguat riwayat lbnu
Majah juga dari Jabir bahwa Nabi SAW hanya melakukan satu thawaf untuk haji
dan umrah beliau. Hadits ini shahih -insya Allah-. Hadits ini juga disebutkan
oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (31246) dan dia berkomentar:
Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ada Laits bin Sulaim di dalamnya, dia itu tsiqah
tetapi mudallis.

I46
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satu kali mencukur" rambut, melempar Jumrah, maka seharusnya tidak

cukup dengan satu kali thawaf dansa'i, sama seperti melaksanakanhaii

mufrad. Haji dan umrah secara qiran adalah dua ibadah dari jenis yang

sarna, jika bergabung maka yang kecil masuk dalam yang besar seperti

halnya wudhu dan mandi wajib.

Adapun maksud dari ayat diatas adalah amalan itu kalau sudah

dilakukan untuk keduanya berarti sudah sempurna. Sedangkan hadits

yang mereka jadikan hujj ahtidak diketahuikeshahihanrrya. Diriwayatkan

oleh Ad-Daraquthni, dari jalan silsilah yang dhaif, salah satunya ada

Hasan bin Imarah, di jalan lain ada Umar bin Yazid, di tempat lain ada

lagi Hafsh bin Abu Daud yang kesemuanya termasuk kategori perawi

dhaf. Cukuplah kedhaifanhadits ini, karena bertentangan dengan hadits-

hadits shahih yang sudah kami sebutkan. Kalau pvn shahih, mungkin

maksudnya adalah siapa saja yang ingin thrwaf dan sa'i. Lalu dalam

hadits ini disebutkan dua thawaf,thowafkedua adalah sa'i, sebagaimana

Allah biasa menyebutkannya seperti itu, dalam firman-Nya,

"...maka tidak ada dosa baginya mengerjakon so'i antara

keduanya. " (Qs. Al Baqarah[2]: I 58).

Mungkin maksud dari dua thawaf disini adalah Thawaf Ziarah

danThawaf Wada'

Pasal: Jika orang yang melakukan haji qiran membunuh

binatang buruan, maka dia cukup membayar satu kali denda yang

senilai dengan binatang itu.

Ini ditegaskan oleh Ahmad, dia berkata: Jika qarin membunuh

buruan, maka dia harus membayar denda satu kali. Sedangkan yang lain

berpendapat, dia harus membayar dua kali denda(yang satu untuk haji

satu lagi untuk umrah). Konsekuensinya, mereka harus mengatakan

gr'J'r+'oi*|(**
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bahwa buruan yang haram ada tiga, karena mereka mengatakan di saat

halal ada dua, maka disaat haram berarti ada tiga. Ini adalah pendapat

Malik dan Asy-Syaf i. Sedangkan Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, dia

harus membayar dua denda. Al Qadhi berkata: Kalau kita katakan dia

harus melakukan dua kali thawaf, berarti seharusnya dia membayar dua

denda.

Menurut kami, firman Allah Ta'ala:

ft C ;t c'ei,;" $Zt E ua V,t

"...Berengsiapo di antara lamu membunuhnya dengan sengaja

(di wahu ihram/, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya... " (Qs. Al
Maidah[5]:95).

Ini berarti yang mewajibkan dua kali denda berarti mewajibkan

dua binatang ternak yang seimbang, padahal buruan yang dibunuhnya

hanya satu, maka hanya satu yang perlu diganti, sama halnya kalau dia

(muhrim) membunuh binatang buruan di Tanah Haram, maka dendanya

juga satu kali.

Pasal: Jika qarin merusak hajinya dengan bersetubuh, maka

dia juga harus membayar dam satukali.

Demikian pendapat' Atha, Ibnu Juraij, Malik, Asy-Syaf i, dan Abu

Tsaur. Dam qiran yang tersendiri pun tidak gugur. Al Hakam berkata,

"Dia harus membayar dva dom." Tetapi ada satu yang mengganjal bagi

kami, kalau dia harus melakukan dua thawafmaka dia harus membayar

dam berupa seekor unta dan seekor kambing." Ashhab Ar-Ra'yi
berpendapat jika dia bersetubuh sebelum uukufmaka rusaklah ibadahnya

dan dia harus membayar dengan dua ekor kambing untuk haj i dan umrah,

dan gugurlah dam qiran atas dirinya.

Menurut kami, para sahabat RA ditanya tentang orang yang
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merusak hajinya dan mereka tidak memerintatrkan orang itu selain satu

kali dam dan mereka tidak membedakan, karena ini adalatr salah satu

dari tiga ibadah, maka bila dirusak tidak wajib lebih dari satu dam sarna

dengan yang lain. Larangan ihram yang lain, seperti: memakai pakaian

berjahit, memakai wewangian dan lainnya, bila dilanggar hanya akan

menyebabkan satu kali dam, sama seperti orang yanghaji ifrad. Wallahu

'alom.

667. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Baginya kewajiban
membayar dam, jika tidak sanggup maka dengan puasa tiga hari
pada saat haji dan tujuh hari setelah kembali ke kampung halaman."

Ini adalah pengecualian yang terputus. Maksudnya, dia harus

membayar dam,karena pembayaran dam tidak diingkari dan tidak ada

keistimewaan antaraqiran danifrad- Kami tak mengetahui ada perbedaan

pendapat dalam masalah wajibnya dam atas yang melakukan haji qiran,

kecuali apa yang diriwayatkan dari Daud ketika dia masuk Makkah, dia

ditanya tent ang q ar i n, apakah dia waj ib membay ar d a m? . Dia menj awab :

Tidak. Lalu kakinya ditarik, ini menunjukkan masalah ini sudah cukup

populer di kalangan masyarakat.

Dalil kami adalah firmanAllah,

f4, ", fit uUt i\i)3r,'6J3
" ... maka b agi s iapa yang ingin mengerj aknn' umr ah s ebelum haj i

(didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah

didapat.... " (Qs. Al Baqarah[2]:196).

Qarin sebenamya masuk kategori mut amatti', dengan dalil bahwa

Ali RA ketika mendengar Utsman melarang tamattu', maka dia

melakukannya supaya orang-orang tahu bahwa itu tidak dilarang.

Ibnu Umar berkata: Qiran itu hanya untuk orang yang berasal dari

tempat jauh. Lalu dia membaca firmanAllah,
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" ... Demikian itu (kew aj iban memboyar lidyoh) bagi orang-orang

yang lceluarganya tidak berada (di sekitd) Masjidil-haram (orang-or-

angyang bukan penduduk lata Makkah).... " (Qs.Al Baqarah[2J:I96).

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW bersab da, " Barang siapa yang

menggabung antara haj i dan umrah maka hendaklah dia menumpahkan

darah (menyembel ih hewan kurban). "

Karena qiran ini juga merupakan satu kemudahan di mana salah

satu dari dua perjalanan (untuk haji atau umrah. penerj) sudah gugur,

maka dia harus membayar dam sebagaimana yang tamaftu'. Jika tidak

bisa membayar dam maka dia harus prusa tiga hari disaat haji dan tujuh

hari ketika sudah pulang ke kampung halaman, sama halnya dengan

yang mengerjakan haji thmattu'.

Pasal: Menurut pendapat jumhur ulama, salah satu syarat
wajibnya dam adtlah selain penduduk sekitar masjid Al Haram.

IbnuAl Majisyun berkata: Dia (penduduk sekitarAl Haram) tetap

harus membayar dam, karena Allah hanya menggugurkan dam untuk

mutamqtti '(orang yang melaksakan haji tamatta), sedangkan dia bukan

mutamatti '. Pendapat ini tidak betul. Kita sudah sebutkan, bahwa meski

bukan mut amat t i', dia tetaplah cabang darinya. Kewaj iban da m atas qar in

didasarkan pada makna Nash tentang mutamatti '. Hukum cabang tidak

boleh bertentangan dengan hukum asal.

668. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Barangsiapa yang umrah
pada bulan-bulan hajirthawafdan sa'i serta tahallul,lalu dia ihram
untuk haji pada tahun itu, maka dia tidak boleh keluar dari Makkah
ke jarak yang melebihi batas qashar. Dia dianggap mutomatti' dan

harus membayar dam."
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Pembahasan mengenai hal ini mencakup beberapa pasal.

Pasal Pertama: Kewajiban dam atts mutamatti'secara umum.

Ini merupakan kesepakatan para ulama. IbnuAl Mundzir berkata:

Para ulama telah sepakat, bahwa yang berihlal untuk umrah pada bulan-

bulan haji dari Miqat lalu datang ke Makkah sampai selesai umrahnya

dan bermukim di sana kemudian melaksanakan haji pada tahun itu juga,

maka dia dianggap mutamatti '. Kalau ada dia harus menyembelih hewan

kurban, kalau tidak, maka dia harus berpuasa."ra8

Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah dalam firman-Nya, "Dan

sempurnakanlah ibadah haii dan 'umrah karena Allah. iika kamu

terkepung (terhalang oleh musuh atau ksrena sakit), Maka (sembelihlah)

korban yang mudah didapat .... " (Qs. Al Baqarah[2]:196).

Ibnu Umar berkata: Orang-orang melakukan tomattu' bersama

Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang beliau bersabda:

,ir';r ,
'a 

./2 '

G' et-l U)\i

t;o" \t, s .L..'th{t.5Gf e'3, t ;
'et fi6 y'f ';t,a4-': V-:U.,V'i,'A,

*( jye:6t."*rd'

"Barangsiapo diantara knlian yang belum berkurban hendaklah

dia thawaf di Al Bait dan sa'i di Shafa dan Marwah, lalu menggunting

rambut. Selanjutnya dia berihlal untuk haji dan berkurban. Bagi yang

tidak mendapatkan hewan kurban, maka dia harus berpuasa tiga hari

pada waktu haji dan tujuh hari setelah kembali kekeluorganyo."'on

(Muttafaq 'alaih).

Jabir berkata: Kami befiamattu'bersama Rasulullah SAW dalam

148 Disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir dalam Al lima'Ha\.50, No. l8l.
r4e Diriwayatkan oleh Bukhari (3,No. 169l), Muslim (2lHaiil90lll227), Abu Daud

(2No. 1805/160), An-Nasa'i (5A,lo. 2731), Ahmad dalam Musnad-nya (21140).
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umrah dan haji. Beliau kemudian menyembelih seekor sapi untuk tujuh

orang dan kami ikut di dalamnya. tsolHR. Muslim).

Dari Abu Jumrah, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas

tentang mut'ah (haji tamattu), lalu dia menyuruhku untuk melakukannya.

Aku bertanya lagi tentang al hadyuu (hewan kurban), dia menjawab:

Seekor Jazur (unta), atau sapi, atau kambing, atau bersama-sama untuk

satu hewan.tst (Muttafaq 'alaih)

Dam yang wajib adalatr satu ekor kambing, atau sapi untuk tujuh
orang, atau unta untuk tujuh orang. Kalau pun satu orang ada yang ingin
menyembelih satu ekor unta atau sapi, maka itu lebih baik. Demikian
pendapat Asy-Syaf i, dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Sedangkan Malik berpendapat, tidak bisa dijadikan hewankurban

dalam hal ini selain unta, karena Nabi SAW ketika bertamattu'
menyembelih unta.

Pendapat Malik ini meninggalkan makna yang tersurat dalam

firman Allah, " . . . maka apa yang mudah dari hewan kurban .. ..", Juga

meninggalkan atsar-atsar yangsudah tetap keshahihawrya. Adapun yang

mereka jadikan alasan, semuanya tak dapat diterima, karena apa yang

dilakukan Nabi SAW dalam hal ini tidak berarti hal yang lain dilarang.

Nabi SAW juga memotong seratus ekor unta, dan tak ada perbedaan

pendapat bahwa hal itu tidak wajib. Juga tidak ada kewajiban untuk

mencari unta yang sama dengan unta Nabi SAW. Lagi pula mereka

berpendapat, bahwa Nabi SAW melakukan haji ifrad, makanya mereka

berpendapat ifrad itu lebih utama. Pertanyaannya, bagaimana mereka

bisa menjadikan itu dalil untuk tamattu'sedangkan beliau tidak sedang

tamattu'?-

Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajj/9561355), Abu Daud (3A{o. 2807), An-Nasa'i
(7No.4a05).
Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1688), Muslim (2/Hajj//9ll/1242).
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Pasal Kedua: Ada lima syarat yang wajib d/nlarm damt

l. Dia harus umrah dalam bulan-bulan haji.

Jika dia ihram untuk umrah di luar itu maka dia tidak dianggap

mutamotti', sama saja apakah kemudian dia melakukan umrahnya di

bulan-bulan haji atau di luarnya. Demikian yang ditegaskan olehAhmad.

Al Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang

orang yang berihlal untuk umrah di luar bulan haji, kemudian datang di

bulan Syawwal, apakah dia harus tahallul dari umrahnya di bulan Syawal

atau menjadi mutamatti'?.Dia menjawab: Dia bukan mutamatti '. Dia

berdalil dengan hadits Jabir dengan menyebutkan isnadnya sampai

kepada lbnu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya

tentang wanita yang bemadzar untuk umrah di bulan tertentu, kemudian

suatu malam dia bertahallul lalu haid?. Dia menjawab: Dia harus keluar

dan berihlal untuk umrah, lalu menunggu sampai suci kemudianthawaf.

AbuAbdullah berkata, "Jabir menjadikan umrahnya berdasarkan bulan

dia ihlal, bukan ketika dia tahallul."

Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat, bahwa yang

umrah di luar bulan haji dan tahallul di bulan itu juga sebelum bulan

haji maka dia tidak dianggap mutamatti'.

Tetapi ada dua pendapat yangjanggal dalam hal ini:

Pertama, dari Thawus yang berkata: Jika engkau umrah di luar

bulan haji lalu kau menetap (di Makkah) sampai haji, maka kau dianggap

mutamatti'.

Kedua, dari Hasan yang berkata: Siapa yang umrah sesudah hari

Nahar berarti dia mutamatti'.

IbnuAl Mundzir berkomentar: Kami tidak mengetahui ada seorang

pun yang setuju dengan dua pendapat ini.

Adapun orang yang ihram untuk umrah di luar bulan-bulan haji,

kemudian tahallul darinya di bulan haji, maka mazhab Ahmad tidak
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menganggap orumg ilu mutamallf '. Makna s€perti ini diambil dari Jabir

dan Abu 'Iyad6.tsz Ini juga merupakan pendapat Ishaq dan salah satu

perkataan dari Asy-Syafi'i.

Thawus berkata, "Umrahnya dihitung dari kapan dia masuk ke

Tanah Haram." Sedangkan Hasan, Al Hakam, Ibnu Syubrumah, Ats-

Tsauri, dan Asy- Syafi' i dalam salah satu pendapatnya, umrahnya dihitung

dari kapan dia thawaf. Lain lagi 'Atha yang berpendapat, umrahnya

dihitung sejak dia tahallul, dan ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah berkata: Jika dia thawaf untuk umrah empat kali

putaran di luar bulan haji maka dia bukan mutamatti '. Tetapi jika dia

thawaf empat putaran itu di bulan haji, maka dia dianggap mutamatti',

karena umrah sah dilakukan di bulan haji, dalilnya adalah kalau dia

bersetubuh maka umrahnya itu rusak. Ini sama dengan kalau dia ihram

untuk umrah di bulan haji.

Menurut kami, apa yang kami sebutkan dari Jabir tadi, juga karena

dia telah melakukan satu ibadah yang tidak sah umrah tanpa thowaf di

luar bulan haji, maka dia tidak bisa dianggap mutomalli'. Sama halnya

kalau dia thawaf. Apa yang merckaqiyaskan terbantahkan oleh pendapat

mereka sendiri.

2. Dia harus haji langsung pada tahun itu juga.

Jika dia umrah di bulan haji tetapi tidak haji pada tahun itu juga,

melainkan tahun depan, maka dia tidak dianggap mutomatti '. Dalam hal

ini kami tak menemukan adanya perbedaan pendapat kecuali satu

pendapat janggal dari Al Hasan yang mengatakan, bahwa orang yang

umrah di bulan haji disebut mutamatti', baik dia melanjutkan haji di

tahun itu atau tidak.

Mayoritas ulama menentang pendapat ini, karena Allah

r52 Abu 'Iyadh adalah Amr bin Al Aswad Al Ansi seorang tabi'i yang termasuk

ulama terpercaya. Wafat pada masa pemerintahan Mu'awiyah, Tahdzib At-Tahdzib
81604.
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menjelaskan,'"...Makn bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah

sebelum haji (di dalam bulan hoji), (wajiblah ia menyembelih) korban

yang mudah didapat . .. " (Qs. Al Baqaratr[2] : I 96). Ini menunjukkan harus

ada keberlangsungan antara keduanya. Kalau mereka sepakat bahwa yang

umrah di luar bulan haji kemudian haji di tahun itu tidak dianggap

mutamatti ', maka seharusnya yang seperti ini lebih layak dianggap bukan

mutamatti'.

3. Dia tidak boleh safar antara haji dan umrah.

Yaiw safar yang jaraknya memboleh shalat qashar. pendapat ini
ditegaskan olehAhmad, dan diriwayatkan pula dari 'Atha, Al Mughirah,

Al Madini dan Ishaq. Sedangkan Asy-Syaf i berpendapat, jika dia

kembali ke Miqat maka tak ada dam atasnya. Ashhab Ar-Ra'yi
berpendapat kalau dia kembali ke negerinya, batallah tamattu'nya, tapi

kalau tidak, maka tidak batal. Malik berpendapat, kalau dia pulang ke

negerinya atau ke tempat lain yang lebih jauh dari itu maka batallah

tamattu'nya, dan kalau tidak, maka tidak batal.

Sedangkan menurut Hasan dia tetap dalam keadaan mutamatti'

meski sempat pulang ke negerinya. Pendapat Hasan ini disetujui oleh

ibnu Al Mundzir berdasarkan keumuman firman Allah dalam surah Al
Baqarah ayat196 di atas.

Menurut kami, riwayat Umar RA yang berkata: Jika dia umrah di

bulan-bulan haji lalu menginap, maka dia disebut mutamatti '. Tetapi

kaiau dia keluar atau pulang maka tidak dianggap mutamaf/l'. Dari Ibnu

Urnar diriwayatkan seperti itu juga. Jika dia kembali ke Miqat atau lebih

jauh, berarti dia wajib ihram dari sana. Kalau dia sampai safar terlaltt
jauh berarti dia melelahkan diri sendiri dengan safar tersebut dan tidak

bisa dinamakan tamatta' (bersantai atau bersenang-senang), dan tidak

beristirahat dari salah satu di antara dua perjalanan,r53 maka dia tak wajib

" arena perjalanan yang tadinya harus dua kali,
satu untuk haji dan satu lagi untuk umrah dijadikan satu, sehingga lebih santai.

Makanya, qiran pun digolongkan tamattu', karena kesantaian yang didapatkan

sama. Penerj.
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membayar dam, sama halnya bila dia berasal dari pelosok negeri yang

jauh. Ayat di atas hanya untuk yangmutamatti', sedangkan yang seperti

ini tidak bisa dikatakan mutamalli'berdasarkan pernyataan Ibnu Umar.

4. Dia harus bertahallul dulu dari umrahnya sebelum ihram untuk

haji.

Kalau dia memasukkan hajinya ke dalam umrahnya sebelum

tahallul dari umrah, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para

sahabat yang membawa hewan kurban, maka dia dianggap qarin, dan

tidak wajib membayar dam mut'ahtsa (tamattu).

Aisyah berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun

haji Wado '(perpisahan) dan kami berihlal untuk umrah. Aku sampai ke

Makkah dalam keadaan haid dan aku tidak thawaf di Baitullah dan sa'i

antara Shafa dan Marwah. Aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah

SAW dan beliau bersabda, "lkatlah rambutmu dan bersisirlah, lalu
berihlallah untuk hoji dan tinggalkan umrah." Aku melakukannya, dan

ketika kami selesai melaksanakan haji Rasulullah SAW mengutusku

bersama Abdunahman bin Abu Bakr ke Tan'im. Aku umrah dari sana

bersamanya dan dia berkata: Ini adalah tempat umrahmu.

Riwayat dari urwah menyatakan bahwaAllah menetapkan haji dan

umrahnya (Aisyah) serta tak ada denda berupa hewan kurban, atau puasa,

atau sedekah lantaran itu. r55 (Muttafaq 'alaih).

Akan tetapi dia tetap wajib membayar dam qiran karena dia

berubah menjadi qarin dengan kesantaiannya lepas dari salah satu dari

dua perjalanan (haji atau umrah). Adapun pernyataan Urwah, bahwa dia
tak lagi wajib membayar denda apapun, mungkin maksudnya denda atas

dasar mut'ah,karena sudah jelas keterangan dari Rasulullah SAW bahwa

beliau menyembelihkan seekor sapi untuk para istrinya."r56

r54 Mut'ah di sini maksudnya tamattu', bukan nikah mut'ah, bukan pula mut'ah
untuk talak. Penerj.

r55 Sudah dikemukakan takhrijnya dalam masalah No. 624.
r56 Diriwayatkan olehAbu Daud (2A{o. l75l),Ibnu Majah (2No.3133).
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5. Dia bukan penduduh sekitar Masjid Al Harom (Hadhiri Al
MasjidAl Haram).

Tak ada perbedaan pendapat bahwa dam mut'ahtidak wajib bagi

penduduk sekitar MasjidAl Haram karenaAllatr sudah menegaskan itu

dalam firman-Nya:

f.lt r*:ir € *L'^t\|'f-;- i ?.U:
" ...demikian itu (kewajibon memboyarfidyah) bagi orang-orang

yang lreluargonya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-

or ang yang bukan penduduk lat a Mal*ah)... . " (Qs. Al Baqarah[2] : I 96).

Karena penduduk sekitar masjid Al Haram Miqatnya adalah

Makkah, maka tak ada kesantaian yang mereka peroleh, sebab mereka

ihram untuk haji dari Miqatnya, keadaannya sama dengan mufrid.

Pasal: Maksud dari penduduk sekitar masjidAl Haram adalah

penduduk Tanah Haram dan mereka yang jarak rumahnya dengan

Makkah kurang dari jarak qashar.

Ini ditegaskan oleh Ahmad dan diriwayatkan dari 'Atha. Ini juga

menjadi pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik berpendapat,

rnaksudnya hanya penduduk Makkah. Mujahid mengatakan: Maksudnya

penduduk Tanah Haram. Pendapat senada juga diriwayatkan dari Thawus.

Sementara itu Makhul dan Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat,

maksudnya mereka yang berada di dalarn Miqat-Miqat, karena di tempat-

ternpat itulah disyariatkan manasik haji, sama halnya dengan Tanah

Haram.

Menurut kami, penduduk suatu tempat adalah orang yang tinggal

dekat dengan tempat itu. Jarak di bawah jarak qashar adalah jarak yang

dekat, sama hukumnya dengan penduduk sekitar. Dalilnya, kalau dia

menuju ke sana maka dia tidak mendapatkanrukhshah safar, maka dia
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termasuk penduduk sekitar.

Pembatasan dengan jarak Miqat tidak benar, karena itu terkadang

sangatjauh dan terkena rukhshah safar. Itujuga akan menyebabkan or-

ang yang tinggal sangat jauh dari Makkah masih dianggap penduduknya,

dan yang dekat bisa jadi bukan penduduknya. Karena, Miqat itu ada

yang dekat dan ada yang jauh (dari Makkah). Makanya, batasan yang

kami berikan lebih layak dipakai, karena syari' telah menetapkan batasan

penduduk suatu tempat adalah yang di bawah jarak qashar dengan

meniadakan hukum sa/ar bagi mereka. Jadi, lebih layak memakai patokan

seperti itu daripada patokan manasik(Miqat) karena ada kalimat Hadhirii
(orang-orang yang hadir atau penduduk di suatu tempat) dalam ayat itu.

Pasal: Jika mutamatti'mempunyai dua kampung, yang satu
jauh dan yang satu lagi dekat, maka dia termasuk penduduk sekitar
Masjid Al Haram.

Karena kalau dia mempunyai keluarga yang dekat maka salah satu

syarat tamattu' hilang darinya, yaitu bukan penduduk sekitar MasjidAl
Haram. Lagi pula dia bisa saja ihram dari kampung yang dekat itu, maka

dia tidak lagi bersantai dari salah satu di antara dua perjalanan. Al Qadhi
berkata: Dia mengikuti hukum kampung yang lebih sering di singgahi.

Jika sama-sama sering disinggahi, maka ditinjau dari segi di kampung

mana hartanya lebih banyak disimpan. Kalau masih sama juga, maka

patokannya adalah di kampung mana dia lebih sering berniat untuk
tinggal. Kalau masih sama lagi, maka dia di jatuhkan hukumnya dari

kampung mana dia ihram.

Telah kami sebutkan dalilnya bagi mazhab kami sebelunnya.

Pasal: Apabila penduduk yang jauh dari Makkah (Afaqi)
masuk ke Makkah dalam keadaan tamattut dengan niat tinggal di
sana setelah tamattutnya, maka dia harus membayar dam mut'ah.
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Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat akan hal ini.r5?

Apabila seseorang lahir dan besar di Makkah, lalu pindatr ke daerah

lain dan kembali lagi dalam keadaan tamattu'dengan niat tinggal di

sana atau tanpa niat untuk itu, maka dia harus membayar dam tamattu'.

Sebab dia keluar dari Makkah dengan niat menjadi penduduk tempat

lain. Demikian menurut pendapat Malik, Asy-Syaf i dan Ishaq.

Alasannya, penduduk sekitar masjid Al Haram adalah mereka yang

berniat tinggal di sana dan benar-benar melakukannya, sedangkan yang

kita sebutkan ini hanya sekedar berniat tinggal. Jika dia sudah selesai

melaksanakan umrahnya maka dia bemiat lagi keluar untuk haji. Seolah-

olah dia bemiat akan tinggal di sana setelah membayar dam.

Berbeda dengan orang Makkah yang keluar ke suatu daerah tetapi

bukan pindah dari Makkah. Orang yang seperti ini jika dia kembali ke

Makkah dan ihram untuk umrah dari Miqat dan haji pada tahun itu pula,

maka tak ada dam atasnya. Dalam hal ini dia tetap dianggap sebagai

penduduk Tanah Haram.

Pasal: Ini adalah syarat kewajiban damattsnya, bukan syarat

untuk melaksanakan haji tamattu'.

Sebab, iamattu'yang dilaksanakan penduduk Makkah itu sah,

karena tamottu'adalah salah satu dari tiga cara pelaksanaan haji, maka

dia sah dilakukan penduduk Makkah, sama dengan dua cara lainnya.

Hakikat tamattu'adalah umrah di bulan haji dan haji pula pada tahun

itu, dan ini bisa dilakukan penduduk Makkah.

Ada satu riwayat dari Ahmad, penduduk Makkah tak ada

tamattu'nya. Maksudnya, tidak ada dam mut'ah atas dirinya, karena

ts7 LthatAlljma'Hal.50No. lSl.tekslengkapnya, "Merekasepakatbahwapenduduk
jauh yang ihlal untuk umrah di bulan-bulan haii dan berniat tinggal di sana

setelah selesqi melakukan umrah berarti dia tqmattu' dan harus menyembelih

hewan hadyu jika ada. Kalau tidak ada maka harus puasa."
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tamattu'dalam posisinya adalah hak, bukan beban. Maka, pernyataan

Ahmad tersebut harus diartikan seperti yang kami terangkan.

Pasal: Jika penduduk jauh meninggalkan ihram dari Miqat
atau ihram dari tempat setelah Miqat untuk umrah lalu dia tahallul
dari umrahnya itu, kemudian ihram lagi untuk haji dari Makkah
pada tahun itu juga maka dia dianggap mutamatti' (orang yang

melaksakan haji tamattu\ dan harus membayar dual<alidam.

Pertama dam mut' ah, dan kedua dam karenatelah me lew ati M i q at

baru berihram. IbnuAl Mundzir dan IbnuAbdil Ban berkata: Para ulama

sudah sepakat bahwa orang yang ihram untuk umrah pada bulan-bulan

haji dan tahallul dari umrahnya, dan dia bukan penduduk sekitar Masjid

Al Haram, kemudian dia menginap di Makkah dalam keadaan halal,

kemudian melakukan haji di tahun itu, maka dia dianggap mutamatti'

dan harus membayar dam."ts8

Al Qadhi berkata: Jika dia melewati Miqat hingga antara dia dan

Makkah jaraknya kurang dari jarak qashar, dan dia ihram dari tempat

itu, maka tak ada dam mut'ah atasnya. Sebab, dia termasuk penduduk

sekitar Masjid Al Haram.

Pendapat Al Qadhi ini tidak tepat, karena untuk menjadi penduduk

sekitar Masjid Al Haram dia harus tinggal di sana terlebih dahulu. Dan,

orang yang kita bicarakan ini belum melakukan itu, dan tidak pula

meniatkannya, padahal Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat

196, " ...Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang

yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-or-

sng yang bukan penduduk kota Makkah)...". Ayat ini menunjukkan

bahwa yang menjadi penghalang untuk membayar dam adalah statusnya

sebagai penduduk daerah itu, sedangkan yang kita bicarakan bukan

penduduk daerah itu.

riE Disebutkan oleh IbnuAl Mundzir dalamAl ljma'Ha\.50, No. l8l.
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Apabila orang jauh ihram untuk umratr di luar bulan haji, lalu

tinggal di Makkah dan umrah dari Tan'im di bulan haji, serta dia

melakukan haji di tahun itu juga, maka dia dianggap mutamalli' dan

wajib membayar dam.lni ditegaskan oleh Ahmad. Dalam penegasan

terhadap ilustrasi tadi ada peringatan wajibnya dam wrtuk keadaan

pertama lebih layak diterapkan.

Al Qadhi menyebutkan, bahwa salah satu syarat wajibnya dam

adalah niat melakukan tamattu' sebelum umrah, atau ketika
melaksanakannya. Akan tetapi secara tekstual Nasft menunjukkan ini

bukanlah syarat, lagi pula ini bertentangan dengan ijma'yang sudah kami

sebutkan. Orang seperti ini telah mendapatkan kesantaian dengan

terbebas dari salah satu di antara dua perjalanan, maka dia harus

membayar dam sebagaimana orang yang belum berniat melakukannya.

Fasal Ketigarse: Waktu wajibnya hadyu dan waktu
penyembelihannya.

Waktu wajibnya: Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa waktunya

adalah ketika sudah ihram untuk haji. Ini juga merupakan pendapat Abu

Hanifah dan Asy-Syafi' i, karena Allah Ta' ala berfirman:

" . . . Makn bagi siapa yang ingin mengerj aknn 'umrah sebelum haj i
(didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah

didapat .... " (Qs. Al Baqarahl2l:196).

Orang yang ihram untuk haji sudah melakukan hal itu, karena suatu

tujuan. Bila sudah dilaksanakan permulaannya berarti sudah dianggap

melakukan tduan tersebut, seperti firman Allah,

ifut,*ii
r5e Ini adalah pasal ketiga dari masalah Nomor 668. Penerj.

i, -,. tl, . t.. c . i
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"Kemudian sempurnakan puosa itu sampai (danng) malam. " (Qs.

Al Baqarah[2J : I 87).t60

Dia juga adalah mutamatti ' yang ihram untuk haji lebih dekat

daripada Miqat, maka dia wajib membayar dam sebagaimana kalau dia

wukuf atau tahallul.

Riwayat lain darinya, dam menjadi wajib bila sudah wukuf di

Arafah. Ini adalah pendapat Malik dan pilihanAl Qadhi, karena tsmattu'

(bersantai) dengan umrah hanya terealisasi setelah adanya haji, dan haji

tidak terealisasi kecuali dengan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda

Rasulullah, "Haji itu Arafah."

Juga karena sebelum wukuf dia bisa saja ketinggalan haji dan tidak

bisa dianggap tamattu',karena kalau dia ihram untuk haji lalu terhalangi

oleh satu sebab (ihshar atau ketinggalan haji), maka dia tidak perlu

membayar dam tamattu' serta tidak dianggap mutamatti'. Kalau saja

diwajibkan dam tentulah tidak gugur.

'Atha berpendapat , dam ituwajib ketika sudah melempar Jumrah.

Pendapat serupa dari Abu Al Khaththab yang berkata, "Dam menjadi

wajib kalau sudah terbit fajar pada hari Nahar, karena itulah waktu

penyembelihan, maka sudah seharusnya menjadi waktu wajib.

Adapun waktu mengeluarkannya adalah pada hari Nahar. Ini adalah

pendapat Malik danAbu Hanifah, karena sebelum hari Nahar tidak boleh

menyembelih Udhhiyyah, maka tidak boleh pula menyembelih Hadyu

untuk tamattu'sama dengan tahallul dari umrah.

Abu Thalib berkata: Aku mendengar Ahmad berkata tentang

seseorang yang masuk Makkah di bulan Syawwal dan dia membawa

hadyuu: Dia harus menyembelihnya di Makkah.

Kalau dia datang sepuluh hari sebelum bulan Dzulhijjah, maka

160 Maksudnya, ketika seorang telah puasa, meski belum malam, maka dia sudah

dianggap orang yang puasa. Penerj.
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dia boleh menyembelihnya agar tidak hilang, mati, atau dicuri orang.

Tetapi kalau dia datang sesudah tanggal satu Dzulhijjah, maka dia tidak

boleh menyemhlihnya sampai tiba waktu penyembelihan di Mina.

Alasannya, Nabi SAW dan para sahabat datang pada sepuluh hari pertama

Dzulhijjah dan merekatidak menyembelih sampai tibawaktunya di Mina.

Adapun yang datang sebelum tanggal satu, dia boleh menyembelihnya

untuk umrah dan tetap berada dalam ihrarnnya, dan dia termasuk qarin.

Asy-Syaf i berkata: Boleh menyembelihnya setelah ihram untuk

haji. Hal ini hanya terdapat dalam satu riwayat, tak ada yang lain'

Adapun sebelum itu (sesudah halal dari umrah), maka ada dua

kemungkinan. Alasan pembolehannya adalah, jika dia dianggap dam

yang tergantung kepada ihram bisa diganti oleh puasa, maka dibolehkan

sebelum hari Nahar seperti halnya dam atas mereka yang memakai

wewangian atau pakaian berjahit. Karena boleh diganti sebelum hari

Nahar, maka boleh pula dilakukan sebelumnya, layaknya fidyah-fidyah

yang lainnya

669. Masalah: "Jika tidak mendapatkan hewan kurban ('4l

Hadyu) maka diganti dengan puasa tiga hari pada waktu haji dan

tujuh hari setelah kembali."

Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat, bahwa

mutamatti' jika tidak mendapatkan hewan kurban maka dia boleh

menggantinya dengan puasa tiga hari ketika masih dalam haji dan tujuh

hari jika sudah kembali ke rumah masing-masing. Ini berdasarkan firman

Allah,

" . .. Maka b agi s iap a yang ingin me nge rj akan' umr ah s e b e lum hai i

'.;J,t,jt ;,^,1,.,'rt;?(:- \J'- -t . (*
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(didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mndah

didapat. Tetapi jikn ia tidak menemuknn (binatang korban atau tidak

mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari
(agi) apabilo knmu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang

sempurna.'. " (Qs. Al Baqarah[2]: I 96).

Kemampuan menemukanAl Hadyu harus pada saat itu, kalau dia

tidak sanggup mendapatkan kurban dalam waktu-waktu yang telah

ditentukan, maka dia boleh menggantinya dengan puasa. Bila dia

mendapatkan kurban setelah pulang ke negaranya, maka itu tidak lagi

dianggap, karena waktu penyembelihan kurban terbatas. Semua yang

waktunya terbatas maka kemampuan melaksanakannya hanya sampai

batas waktu tersebut, sama dengan orang yang tidak mendapatkan air

sampai batas waktu shalat hampir habis, maka dapat menggantinya

dengan debu.

Pasal: Untuk setiap puasa yang tiga hari dan tujuh hari punya

dua waktu, yaitu waktu jawaz (boleh) dan waktu sunah.

Untuk puasa yang tiga hari pada saat haji ini, waktu pilihannya

adalah antara ihram untuk haji sampai Arafah. Hari terakhir dari puasa

itu tidak boleh melewati hari Arafah. Thawus berkata, "Dia harus puasa

tiga hari dan akhirnya adalah hari Arafah." Ini diriwayatkan pula dari

'Atha, Asy-Sya'bii, Mujahid, Al Hasan, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair,

'Alqamah, Amr bin Dinar danAshhabAr-Ra'yi. Diriwayatkan dari Ibnu

Umar dan Aisyah, bahwa dia harus melakukannya antara ihlal untuk

haji dan hari Arafah.

Telah jelas dari pendapat ini, bahwa hari terakhirnya adalah hari

Tarwiyah, demikian pendapat Asy-Syaf i, karena puasa pada hari Arafah

di Arafah gft airy mus tahcb (tidak disukai). Demikian pula yang dikatakan

olehAl Qadhi dalam "Al Muhanar."

Adapun pendapat mazhab Ahmad adalah sama seperti yang
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dikatakan Al l(hiraqi, bahwa hari terakhirnya adalah hari Arafah. Ini

adalah pendapat ulama yang telah kami sebutkan di atas.

Kami menyunahkan puasa pada hari Arafah karena keperluan, dan

menurut pendapat ini disunahkan mendahulukan ihram untuk haji

sebelum hari Tarwiyah, supaya bisa berpuasa pada hari itu dalam keadaan

haji.

Boleh pula memulai puasa itu sebelum ihram untuk haji. demikian

apa yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Adapun waktu bolehnya adalah ketika dia ihram untuk umrah.

Demikan pula pendapatAbu Hanifah. Dari Ahmad diriwayatkan bahwa

waktunya ketika dia sudah halal dari umrahnya.

Pendapat Malik dan Asy-Syaf i, tidak boleh memulai puasa itu

kecuali setelah ihram untuk haji. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu

Umar dan juga menjadi pendapat Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. dasarnya

adalah firman Allah, "Maka hendaklah dia berpuasa tiga hari di waktu

haji." Juga karena dia adalah puasa wajib, maka tak boleh dilakukan

sebelum waktu wajibnya, seperti puasa-puasa wajib lainnya. Lagi pula

sebelum itu bukanlah waktu yang boleh dilakukan penyembelihan

sebagai hukum asal, maka puasa sebagai pengganti dari penyembelihan

itu seharusnya juga tidak diperbolehkan.

Ats-Tsauri dan Al Auza'i berpendapat, puasa tersebut boleh

dilakukan sejak tanggal satu Dzulhijjah sampai hari Arafah.

Menurut kami, ihram umrah merupakan salah satu dari dua ihram

tamattu'. Maka, bolehlah melakukan puasa setelahnya, sama dengan

melakukannya setelah ihram haji.

Adapun firmanAllah di atas, maksudnya adalah dalam bulan-bulan

haji. Dalam ayat ini harus ada yang idhmar (disembunyikan teksnya),

karena haji itu sendiri adalah kumpulan ibadah yang tidak terdapat puasa

di dalamnya, tapi puasa hanya boleh dilakukan bersamaan dengan

waktunya haji itu sendiri yaitu pada bulan-bulan haji. bulan-bulan itu
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diterangkan Allah dalam firman-Nya,

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi... " (Qs.

Al Baqarahlz)l:197).

Dibolehkan melaksanakannya sebelum waktu wajib jika ada

sebabnya, seperti mendahulukan kaffarah sebelum melanggar sumpah

atau menghilangkan nyawa orang.

Untuk menjawab alasan bahwa sebuah pengganti tak boleh

mendahului yang digantinya, maka kami sudah menyebutkan riwayat

yang membolehkan pendahuluan pemotongan kurban sebelum ihram

untuk haji, demikian halnya puasa. Adapun mendahulukan puasa (yang

dimaksud diatas) dengan ihram umrah tentu tidak boleh, dan kami tidak

menemukan ada orang yang membolehkannya, kecuali satu riwayat yang

diceritakan dari Ahmad oleh sebagian sahabat kami, tapi itu tak bisa

dipertanggungjawabkan. Karena, tak bisa mendahulukan puasa dari

sebabnya, lagi pula ini menyalahi pendapat para ulama. Imam Ahmad

tak mungkin berpendapat seperti itu.

Adapun puasa tujuh hari (ika telah kembali ke rumah) juga punya

dua waktu: waktu ikhtiyar danwaktu jcrwaz.

Waktu ikhtiyar adalah ketika dia sudah pulang ke keluarganya,

sesuai dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Umar, dari Nabi SAW yang

bersabda, " Barangsiopo yang tidak mendapatkan hewan kurban,

hendaklah dia puasa tiga hari di saat haji dan tujuh hari ketiko sudah

lcembali ke keluarganye." t6t (Muttafaq 'alaih).

Sedangkan waktujawamya adalah setelah selesai hari-hari Tasyrik.

Al Atsram berkata: Ahmad pernah ditanya: Bolehkah berpuasa di jalan

atau di Makkah?. Dia menjawab: Terserah. Ini juga merupakan pendapat

16r Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1691), Muslim (2lHajjl90l/173), Abu Daud
(2No. 1805), An-Nasa'i (5No. 2731) dan Malik dalam Al Muwaththa' (l/344).
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Abu Hanifah dan Malik. 'Atha dan Mujahid berpendapat, boleh

melaksanakannya dalam perjalanan pulang, dan ini juga merupakan

pendapat Ishaq. Sedangkan Ibnu Al Mundzir berpendapat, dia harus

melaksanakannya ketika sudah sampai di keluarganya demi

melaksanakan petunjuk hadits di atas. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar

dan sepert inilah pendapat Asy-Syaf i. Asy-Syaf i juga pernah

berpendapat seperti pendapat kami (Hanbali) dan seperti pendapat Ishaq'

Menurut kami, setiap puasa yang harus dilaksanakan dan boleh

dilakukan di rumahnya, maka boleh pula dilakukan sebelum itu, sama

halnya dengan seluruh kewajiban lain. Adapun ayat di atas, Allah hanya

membolehkan dia mengundur puasa yang wajib, tapi tidak berarti

melarang pelaksanaan sebelumnya. Sama halnya dengan kebolehan tidak

puasa Ramadhan bagi musafir dan yang sakit. Allah membolehkan

pengundurannya dalam fi rman-NYa,

"maka (wajibtah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggallrnnnya itu, pada hari-hari yang lain. " (Qs. Al Baqarah[2]: 1 85).

Juga karena puasa ini ada setelah adanya sebab, maka sah dilakukan

sama seperti puasanya musafir dan orang sakit.

Pasal: Tidak wajib melaksanakan puasa ini secara kontinu,

baik untuk yang tiga hari maupun yang tujuh.

lni ditegaskan olehAhmad. Sebab, perintah untuk puasa disebutkan

secara mutlak (bebas) dan itu tidak menuntut harus kontinu sebagaimana

tidak mengharuskan pelaksaniuumya secara terpisah. Demikian pendapat

Ats-Tsauri, Ishaq dan lainnya. Di sini kami belum menemukan ada

pendapat lain yang bertentangan.

..1 .4o la:
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670. Masalah: Menurut satu riwayat dariAbuAbdullah (Imam

Ahmad), "Jika dia belum berpuasa pada hari Nahar, maka dia harus

melaksanakannya pada hari-hari Mina". Riwayat lain mengatakan,

"Dia tidak boleh puasa pada hari-hari Mina, tapi setelah itu selama

sepuluh hari dan dia harus membayar dam."

Penjelasan : Seorang mutamatti' yang belum melaksanakan puasa

tiga hari di saat haji, maka dia harus melaksanakannya setelah haji.

Demikian pendapat Ali, Ibnu Umar, Aisyah, Urwah bin Zubair, Ubaid

bin Umari, Hasan, 'Atha, Az-Zvhi, Malik, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-
Ra'yi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Thawus dan

Mujahid, mereka berpendapat, jika dia ketinggalan puasa pada sepuluh

hari pertama bulan Dzulhijjah dan setelahnya, maka kewajiban

menyembelih al hadyuz (hewan kurban) menjadi tanggungannya (utang),

karena Allah berfirman, "Berpuasa tiga hari pada saat haji dan tujuh

hari ketika kalion kembali. " Lagi pula dia adalah pengganti yang

ditentukan waktunya, maka bila waktunya habis, dia pun tidak bisa lagi

dikerjakan, sama halnya dengan shalat Jum'at.

Menurut kami, puasa itu wajib dan tidak bisa gugur dengan

keluarnya waktu, sama seperti puasa Ramadhan. Ayat di atas menujukkan

kewaj ibarurya bukan malah menggugurkannya. Qias di sini terbantahkan

oleh puasa zihar yang dilakukan setelah berhubungan suami istri.
Sedangkan Jum'at bukanlah pengganti, tapi asal, dia gugur karena waktu

menjadi syarat sahnya.

Jika ditetapkan seperti ini maka dia harus puasa pada hari-hari

Mina. Demikian pendapat lbnu Umar, Aisyah, Urwah, Ubaid bin Umari,

Az-ZuIv| Malik, Al Auza'i, Ishaq dan Asy-Syaf i dalam perkataan

lamanya. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar danAisyah di mana mereka

berkata, "Pada hari-hari Tasyrik tidak ada keringanan untuk puzna, kecuali

bagi mereka yang tidak mendapatkan hewan kurban."tut (HR. Bukhari).

t62 Diriwayatkan oleh Bukhari (3Arlo. 1691, 1692) dari hadits Ibnu Umar danAisyah,
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Ini kembali kepada keringanan yang diberikan Nabi SAW, lagi

pulaAllah memerintahkan agar puasa yang tiga hari itu dikerjakan pada

saat haji, dan tak ada lagi hari-hari haji yang tersisa selain itu, maka

kapan lagi puasa kalau tidak di hari-hari tersebut!. Bila dia sudah puasa

pada hari-hari ini maka hukumnya sama dengan yang puasa sebelum

hari Nahar.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan, dia tidak boleh

puasa pada hari-hari Mina. Pemyataan ini diriwayatkan dari Ali, Hasan,

'Atha, dan merupakan pendapat Ibnu Al Mundzir, karena Nabi SAW

melarang puasa pada enam hari, dan disebutkanlah hari-hari Mina

(Tasyrik) di antaranya. Beliau bersabda,

q?s
"Itu adalah hari-hari makan dan minum."r63

Karena pada hari-hari tersebut tak boleh berpuasa sunah, maka

tak boleh pula puasa wajib (pengganti kurban) sama seperti hari Nahar.

Berdasarkan riwayat ini dia harus puasa sepuluh hari setelah itu. Hukum

ini berlaku bila dia tidak juga puasa tiga hari pada hari-hari Mina. Tetapi,

untuk masalah dam setelah itu ada perbedaan riwayat dari Ahmad.

Diriwayatkan bahwa dia harus membayar dam, karena dia telah

mengundur waktu wajib dari manasik haji, maka harus adadam seperti

halnya melempar Jumrah. Dalam hal ini tak ada bedanya karena udzur

atau tidak, berdasarkan apa yang kami sebutkan.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, jika dia mengundurnya karena

udzur maka tak ada yang harus dia lakukan selain qadha. Dam yang

merupakan hukum asal kalau diundur pelaksanaannya juga tak ada dam

Al Baihaqi dalam ls-Sznan (4/291), dari Ibnu Umar dan Aisyah dengan teks

seperti yang disebutkan penulis.

Diriwayatkan oleh Muslim (21 Shauml8\\l144), Abu Daud (2No. 28 l3), An-Nasa'i

(7No. 42al), Ahmad dalam Musnad-nya (31450, 451).

s4;tr:6t
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atasnya, maka pengganti juga harus mengikuti hukum yang digantikan.

Diriwayatkan pula dari Ahmad, bahwa dia tidak wajib membayar

dam dengan tetap wajib puasa. Ini menjadi pilihan Abu Al Khaththab

dan mazhabnya Asy-Syaf i, karena dia adalah puasa wajib yang

mengharusk an q a dha bila ditinggalkan, maka tak pe rlu d am lagi lantaran

meninggalkannya, sama seperti puasa Ramadhan.

Adapun kurban wajib bila diundur lantaran udzur, misalnya karena

hewannya tiba-tiba hilang, maka dia tak perlu hal lain selain

menggantinya, sebagaimana kurban-kurban waj ib lainnya.

Akan tetapi kalau dia mengundumya tanpa udzur, maka ada dua

riwayat dalam hal ini:

Pertama, tidak perlu dam,hanya qadha (menggantinya).

Kedua, kurbannya menjadi berlipat dua, karena dia merupakan

ibadah yang bila ditinggalkan atau diundur tanpa udzur akan

menyebabkan wajibnya dam yang lain, sama seperti melempar Jumrah.

Ahmad berkata, "Barangsiapa yang tamattu'lalu dia tidak
menyembelih kurban sampai waktunya, maka dia harus menyembelih

dua kali." Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas.

Pasal: Tidak perlu memisahkan puasa yang tiga hari dengan

yang tujuh hari, bila diwajibkan atasnya puasa sepuluh hari.

Pengikut Asy-Syaf i berpendapat, dia harus memisahkannya,

karena dia wajib dari sisi perbuatan, dan yang harus dipisahkan sejak

awal tetap harus dipisahkan di waktu lain, sama seperti ruku' dan sujud

dalam shalat.

Menurut kami, dia itu puasa wajib di waktu yang boleh berpuasa

padanya, maka tak perlu dipisahkan layaknya puasa-puasa yang lain.

Jika dia puasa pada hari-hari Mina dan langsung dilanjutkan dengan

puasa tujuh hari berikutnya, maka tidak ada pemisahan waktu di sini.
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Kalau pun kita terima harusnya memisahkan antar puasa itu dalam

pelaksanaannya, maka hukum pemisahannya ini gugur dengan luputnya

waktu sama halnya dengan memisahkan dua shalat.

Pasal: Waktu wajibnya puasa adalah pada saat wajibnya

hewan kurban, karena dia adalah pengganti.

Waktu wajib bagi yang digantikan adalah waktu wajib bagi

pengganti sama dengan proses penggantian yang lain. Kalau ada yang

berkata, "Bagaimana kalian membolehkan puasa sebagai pengganti

sebelum waktu pelaksanaan asal yang digantikan (menyembelih hewan

kurban) dan belum bisa dipastikan ketidaksanggupan melaksanakan yang

asal. Karena hanya boleh melaksanakan bodal (pengganti) pada waktu

wajibnya pelaksanaan yang digantikan. Bagaimana kalian bisa

membolehkan puasa sebelum waktu wajibnya?."

Kami jawab: Kami membolehkan pelaksanaan amalan pengganti

karena melihat ketidaksanggupan mendatangkan asal secara lahir, karena

yang tampak dari orang yang tidak sanggup adalah ketidakmampuannya

Secara terus menerus, sebagaimana kami bolehkan membayar kaffarah

dengan pengganti sebelum waktu wajibnya. Adapun pembolehan puasa

sebelum waktu wajibnya, telah kami sebutkan dalilnya sebelum ini.

671. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Siapa yang sudah mulai

berpuasa, lalu dia sanggup mengurbankan hewan maka dia tidak

perlu keluar dari puasanya, kecuali kalau dia mau."

Demikianlah pendapatAl Hasan, Qatadah, Malik danAsy-Syaf i.

sedangkan IbnuAbi Nujaih, Hammad, danAts-Tsauri berpendapat, jika

dia sanggup sebelum menyempurnakan yang tiga hari maka dia harus

berkurban. Tetapi kalau dia sudah selesai menjalankan yang tiga hari,

maka dia tinggal melanjutkan yang tujuh hari." Ada juga yang

berpendapat, kapanpun dia sanggup berkurban sebelum hari Nahar maka
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dia harus pindah ke kurban, baik ketika dia sudah puasa atau belum.
Tetapi jika dia mendapatkannya setelah hari Nahar, maka dia cukup
berpuasa saja, baik dia mendapatkan kurban atau belum. Kewajiban
beralih ke kurban (sebelum hari Nahar) karena dia mendapatkannya tepat
pada waktu wajibnya, maka tak bisa digantikan dengan pengganti, sama
halnya jika dia belum puasa.

Dalil kami, dia adalah puasa yang dilakukan lantaran tidak adanya
hewan kurban. Bila sudah ada hewannya maka dia tak perlu lagi
berpindah ke kurban, sama halnya dengan puasa yang tujuh hari. Dengan
ini hukum asal yang mereka qiyaskan tidak termasuk di sini, dan dia
tidak disyariatkan dalam puasa.

Pasal: Kalau dia sudah wajib berpuasa, tetapi belum juga
melaksanakannya sampai dia mendapatkan hewan kurban. Ada dua
riwayat tentang ini, salah satunya menyatakan tidak perlu pindah
ke kurban.

Ahmad berkata dalam riwayat Al Marwadzi: Jika dia tidak puasa
di saat haji maka dia harus puasa di saat kembali dan tidak perlu kembali
ke dam (menyembelih kurban). Kewajibannya telah berpindah ke puasa.
karena puasa sudah melekat dalam tanggungannya sejak dia tidak
mendapatkan hewan kurban. Artinya, sebab kewajiban puasa itu
bersambung dengan syarat wajibnya, yaitu tiadanya hewan kurban.

Riwayat kedua menyatakan bahwa dia harus pindah ke kurban.
Ya'qub berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang mutamatti' jika
belum puasa sebelum hari Nahar?. Dia menjawab: Dia harus
menyembelih kurban dua kali yang dikirim ke Makkah. Kurban pertama
wajib sebagai hukum asal, dan yang lain wajib karena dia telah
mengundur pelaksanaan puasa dari waktunya.

Alasannya, karena dia sanggup melaksanakan hukum asar (kurban)
sebelum melaksanakan pengganti (puasa), maka dia wajib pindah ke
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kurban, seperti halnya orang yang ingin tayammum lalu mendapatkan

air.

Pasal: Orangyang berkewajibtnpuasa mut'ah den meninggal

sebelum melaksanakannya lantaran udzur yang menyebabkannya

tak bisa puasa, maka dia tak punya kewajiban apapun.

Tetapi jika sengaja meninggalkan tanpa udzur, maka walinya harus

bersedekah dengan memberi makan orang miskin untuknya, seperti

halnya untuk puasa Ramadhan.

672. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Wanita yang

melaksanal<an tamattz' lalu haid dan dia khawatir ketinggalan haj i,

maka dia boleh ihlal untuk haji dan dianggap qarin,serta tidak harus

mengqadha' Th awaf Qudum."

Jika wanita yang melaksanakan hai i tamattu' haid sebelum thawaf

untuk umratr, maka dia tidak boleh rlz av, af, karcna thaw af itu sama dengan

shalat, harus suci dari hadats dan haid. Lagi pula, dia dilarang masuk

masjid dan sudah tidak memungkinkan baginya untuk halal dari

umratrnya sebelum thawaf.

Dalam kondisi seperti ini, apabila dia khawatir akan ketinggalan

ibadah haji, maka dia boleh ihram untuk haji dan umrah bersamaan.

Dengan begitu dia menjadi qarin.Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i,

Asy-Syaf i dan mayoritas ulama. SedangkanAbu Hanifah berpendapat,

dia harus meninggalkan umrah dan ihlal untuk haji. Ahmad berkata:

Abu Hanifah berkata: Dia telah meniggalkan umrah dan melaksanakan

haji. Tak ada yang mengatakan seperti ini selain Abu Hanifah.

Abu Hanifah berdalil dengan riwayat Aisyah yang berkata: Kami

ihlal untuk umrah, lalu aku tiba di Makkah dalam keadaan haid. Aku

tidak thawaf di ltl Bait dan Shafa-Marwah. Aku mengadukan hal itu

kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, "Sanggullah rambutmu
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dan bersisirlah serta berihlallah untuk haji dan tinggalkan umrah!"
Aku pun melakukannya. Setelah kami selesai melaksanakan haji,
Rasulullah kemudian mengirimku bersama Abdunahman bin Abi Bakr
ke Tan'im. Aku umrah dari sana bersamanya dan Beliau berkata, "lni
adalah te mpat umr qhmu."

Riwayat ini menunjukkan bahwaAisyah membatalkan umrah dan
ihram untuk haji. Hal itu bisa dilihat dari tiga sisi:

1. Kalimat, "Tinggall<an umrahmu"

2. Kalimat, "bersisirlah"

3. Kalimat, "lni adalah tempat umrahmtt,

Menurut kami, riwayat Jabir yang berkata: Maka datanglah Aisyah
dalam keadaan umrah, rulmun ketika sampai di sarafl6a dia pun haid.
Rasulullah datang menemuinya dan mendapatinya sedang menangis.
Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?. " Dia menjawab: Aku haid, dan
orang-orang sudah tahallul, sedang aku belum. Aku juga belum thawaf
di Al Bait padahal orang-orang sudah pergi ke haji sekarang." Beliau
bersabda, "sesungguhnya ini adalah suatu yang telah ditetapkan Alrah
lrepoda putri-putri Adam. Mandilah dan berihlallah untuk haji." Dia
pun melakukannya. Dia wukuf, dan ketika sudah suci barulah diathatuaf
di Al Bait serta sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian Rasulullah
SAW bersabda, "Kamu sudah halal dari haji dan umrahmu." Tetapi
Aisyah menyampaikan: Ya Rasulullah, aku merasa tidak enak, karena
aku belum thawaf tapi sudah ihlal untuk haji.Rasulullah berkata pada
Abdunahm*1as,"Ya Abdurrahman, bswalah dia umrah dari Tan'im."

Diriwayatkan Thawus, dari Aisyah yang menceritakan: Aku ihlal
untuk umrah dan ketika sampai (di Makkah) aku haid. Aku tidak thawaf

Suatu tempat dekat Tan'im, jaraknya dari Makkah kira-kira 20 Mil. shifatur Hajj
An-Nabiy,Al Albani mengutip dari An-Nihayah. penerj.
Abdurrahman ini adalah saudaraAisyah, karena sama-sama anakAbu BakarAsh-
Shiddiq RA. Penerj.
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tetapi melaksanakan semua manasik yang lain, dan aku ihlal untuk haji

pada hari Nafar, Nabi SAW bersabda padanya, "thawafmu sudah

mencukupi untuk haji dan umrahmu. " Tetapi dia masih enggan, maka

Nabi pun mengirimnya bersama Abdurrahman untuk ihram dari

Tan' im."r(HR. Muslim).

Kedua riwayat ini sebagai dalil dari semua pendapat kami di atas.

Memasukkan haji ke dalam umrah dibolehkan menurut ijma' meski tidak

khawatir akan ketinggalan haji. Dengan demikian, kalau ada

kekhawatiran akan ketinggalan haji, tentunya lebih dibolehkan lagi.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama sudah bersepakat bahwa or-

ang yang sudah ihram untuk umrah, maka dia boleh memasukkan haji

di dalamnya" selama dia belum mulai thawaf di Ka'bah.r66 Nabi SAW

juga memerintahkan orang yang membawa hewan kurban pada saat haji

wada'untuk ihlal haji bersama umrah, dan bersama keluasan untuk tetap

haji dan umrah masih berlanjut. Tidak boleh membatalkan umrah, karena

Allah Ta' ala berfirman:

ii')3, : .'*;lr'f 
':

"Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Alloh. " (Qs. Al

Baqarah[2]:196).

Lagi pula, umrah tersebut bisa saja dilakukan wanita haid tanpa

kesulitan, maka tak boleh dibatalkan sama halnya dengan yang tidak

haid.

Mengenai hadits dari Urwah di mana Rasulullah SAW bersabda

pada Aisyah, "sanggutlah rambutmu, bersisirlah dan tinggalkan

umrah." Riwayat ini diriwayatkan oleh Urwah secara sendirian dan

menyalahi semua riwayat dari Aisyah dalam kasus yang sama'

* Pertama: Diriwayatkan oleh Muslim (2lHajjaslNo. 136), Abu Daud (2/No.

1995), Ad-Darimi (2Aio' 1862).

Kedua: telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 624
166 Disebutkan IbnuAl Mundzir dalamAl ljma'HaL 50/182.
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Diriwayatkan dari Thawus, Al Qasim, Al Aswad, Amrah dan Aisyah
sendiri tanpa kalimat di atas.167

Hadits Jabir dari Thawus membantah tambahan riwayat Urwah di
atas. Ada pula Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah,
dari ayahnya, dari Aisyah hadits tentang haidnya Aisyah. Di sana

disebutkan "Akudiberitahu lebih dari satuorang sahabat Rasulullah SAW
batrwa beliau bersabda pada Aisyah, " Tinggalkan umrah dan sanggullah
rambutmu dan bersisirlah." Ini menunjukkan bahwa Urwah tidak
mendengar langsung kalimat Rasulullah tersebut dari mulut Aisyah.
Selain itu, dia bertentangan dengan riwayat perawi-perawi lain yang

sudah kami sebutkan, serta bertentangan pula denganAl Kitab dan kaidah
dasar. Karena, kita tak boleh membatalkan umrah padahal masih bisa
menyempurnakannya.

Bisa pula kalimat " Tinggalkan umr ah " diinterpretasikan lain, yaitu
tinggalkan dia sebagaimana adanya dan berihlal lagi untuk haji bersama

umrah itu. Atau, tinggalkan amalan umrah, karena dia sudah masuk dalam
amalan haji.

Mengenai umrahnya Aisyah dari Tan'im, maka itu bukan atas

perintah Nabi SAW, melainkan keinginannya sendiri berdasarkan
perkataannya kepada Nabi SAW, "Aku merasa tidak enak, aku belum
thawaf di Ka'bah sampai aku melaksanakan amalan haji." Maka
Rasulullah pun berkata, "Ya Abdurrahman antarkan dia untuk ihram
dsri Thn'im."

Diriwayatkan oleh Al Atsram, dengan sanad dari Al Aswad yang

bertanya kepada Aisyah: Apakah anda umrah lagi setelah haji?. Dia
menjawab: Demi Allah, itu bukan umrah, melainkan hanya ziarah ke

Baitullah. Itu hanya seperti nafkahnya(memuaskan perasaannya yang

tidak enak. Ed.).

Ahmad berkata: Nabi SAW menyuruhAisyah untuk umrah ketika

Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajjlll3/871) dari Aisyah.
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dia yang meminta sendiri dalam perkataannya: Orang-orang pulang

dengan membawa dua ibdah (Haji dan Umrah), sedangkan aku hanya

satu. Maka Nabi memerintahkan Abdurrahman untuk mengantarnya

menuju Tan'im untuk ihram umrah. Abdrurahman melihat mana batasan

haram terdekat, lalu dia mengumrahkan Aisyah dari batasnya.r68

Perkataan Al Khiraqi, "Dia tak perlu mengqadha Thawaf Qudum."
Karena haw af Qudum itu sunah dan tak waj ib diqadha, Nabi SAW j uga

tidak memerintahkan Aisyah mengqadhanya, dan dia pun tidak
melakukannya.

Pasal: Semua mutamatti'yang khawatir ketinggalan haji,
hendaklah ihram untuk haji.

Dengan begitu dia menjadi qarin. Demikian halnya mutamatti'

yang membawa hewan kurban, karena dia tidak bisa halal dari umrahnya,

tapi harus ihlal untuk haji bersama umrahnya sehingga menjadi haji qiran.

Kalau pun dia memasukkan haji ke dalam umrahnya sebelum thawaf

tanpa ada kekhawatiran akan ketinggalan haji, maka itu juga boleh. Tak

ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini pernah dilakukan Ibnu

Umar, dan dia meriwayatkannya dari Nabi SAWr6e

Tetapi jika sudah thawaf, maka dia tak boleh melakukan itu dan

tidak bisa lagi menjadi qarin. Demikian pendapat Asy-Syaf i dan Abu

Tsaur. Tetapi Malik berpendapat dia tetap qarin, dan ini diriwayatkan

pula dari Abu Hanifah. Alasannya, dia memasukkan haji ke dalam ihram

umrah, maka tetap sah, baik sebelum maupun sesudah thawaf.

Menurut kami, dia telah melaksanakan tahallul dari umrah, maka

tak bisa lagi memasukkan haji ke dalamny4 sama dengan kalau dia sudah

168 Diriwayatkan oleh Bukhari (3AIo.1787) dari Aisyah, Muslim (2lHaijl126/876,
877), Ahmad dalarn Musnad-nya (61 43, 245).

r6e Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No.2975), dari Ibnu Umar dengan isnad yang

shahih.
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antara Shafa dan Marwah.

Pasal: Adapun memasukkan umrah ke dalam haji, maka itu
tidak dibolehkan dan pelakunya tidak bisa dianggap qarin.

Ini diriwayatkan dari Ali, dan merupakan pendapat Malik, Ishaq,
Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, itu
sah dan dia dianggap qarin. Karena haji adalah salah satu dari dua ibadah
(haji dan umrah), maka boleh saja memasukkan salah satunya ke dalam
yang lain, diqiyaskandengan memasukkan haji ke dalam umrah.

Dalil kami adalah riwayat Al Atsram dengan isnadnya sampai
kepada Abdunahman bin Nashr, dari ayahnya, ia berkata, "Aku keluar
untuk melaksanakan haji. Aku datang ke Madinah dan mendapatkan Ali
juga keluar untuk haji. Aku berihlal untuk haji kemudian keluar. Aku
mendapati Ali di tengah perjalanan dan dia berihlal untuk umrah dan
berikut haji. Aku berkata padanya, "Wahai Abu Al Hasan, saya keluar
dari Kufah untukmengikuti anda, tapi andamendahului saya, maka saya

ihlal untuk haji. Bisakah saya memasukkan umrah ke haji sebagaimana
yang anda lakukan?" Dia menjawab, "tidak bisa. Kau hanya bisa
melakukan itu kalau dari awal berihlal untuk unu.ah."t70

Memasukkan umrah ke dalam haji tak bermanfaat apa-apa kecuali
untuk akad awal. Samahalnyabila seseorang mengupah orang lain untuk
satu pekerjaan, kemudian di tangah proses pekerjaan dia memasukkan
pekerjaan lain yang tak ada dalam akad awal. Tetapi sebaliknya boleh,
sama dengan memasukkan haji ke dalam umrah.

r70 Diriwayatkan olehAl Baihaqi dalamAs-Sunan(4Ba$. Dari jalan Syu'bah, dari
Manshur, yang mendengar Malik bin Harits menceritakan dari Abun Nashr As
Silmi bahwa dia bertemu Ali yang sedang ihlal untuk ....
Manshur ragu apakah dia mendengar langsung dari Malik atau dari Ibrahim, dari
Malik.
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673. Masalah: (AlKhiraqi) berkata, "Siapa yang bersetubuh

sebelum melempar Jumrah 'Aqabah maka rusaklah haji mereka

berdua (suami dan istrinya). Dendanya, si suami harus menyembelih

seekor unta bila dia memaksa istrinya dan si istri tidak harus
membayar apa-apa (bila dalam keadaan terpaksa)."

Ada tiga pasal dalam masalah ini.

Pasal pertama: Bersetubuh sebelum melempar Jumrah'Aqabah

merusak haji.

Sama saja apakah dia melakukannya sebelum wukuf atau

sesudahnya. Demikian pendapat Malik dan Asy-Syaf i. Sedangkan

Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, kalau dia melakukannya sesudah wukuf
maka hajinya tidak rusak, karena sabda Nabi SAW "Barangsiapa

mendapatkan wukuf di Arafah makn hajinya telah sempurna."t7t Dia
sudah aman dari ketinggalan haji, maka seharusnya aman pula dari

kerusakannya sebagaimana tahallul awal.

Menurut kami, seorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas dan

Abdullah binAmr: Saya menyetubuhi istri saya dan kami berdua sedang

muhrim (berihram). Mereka berdua berkata pada orang ini: Engkau sudatr

merusak hajimu. Dan mereka tidak meminta rincian dari orang yang

bertanya, apakah itu dilakukannya sebelum atau sesudah wukuf. tzz (HR.

al Atsram).

Lagi pula, yang seperti ini adalah persetubuhan yang tepat berada

di waktu ihram yang masih utuh, maka sudah pasti merusaknya. Sama

saja bila dilakukan sebelum wukuf. Berbeda dengan jika dilakukan

Diriwayatkan oleh Abu Nu' aim dalam " Al H i ly ah " (5/ l l 6) dengan lafazh, " S i ap a

yang mendapatkan Arafah sebelum terbit fajar berarti dia mendapatkanrrya
(wukufl. " Dia berkomentar: Hadits ini gharib dari Umar yang bersendirian dari
Ubaid. Al Haitsami menyebutkannya dalam Al Majma' (31255) dan dia berkata:

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam "Al Kabir" dan "Al Awsath". Dalam
sanadnya ada Umar bin Qais, dia itu penduduk Makkah yang dha'if dan matruk.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan (51167,168) dia berkata sanadnya

shahih.
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sesudah tahallul awal, karena pada waktu itu ihram tidak lagi utuh.

Sedangkan hadits yang mereka bawakan maksudnya adalah dia
sudah aman dari ketinggalan haji, tapi tidak mesti aman pula dari
kerusakannya. Sama dengan umrah, yang bisa saja aman dari
ketinggalannyatapi belum tentu aman dari kerusakannya.Ahmad berkata:
Aku tidak mengetahui bahwa ada yang mengatakan hajinya tidak
sempurna. Hanya sajaAbu Hanifah berkata: Haji ituArafah, barangsiapa
yang wukuf di sana berarti hajinya telah sempuma.

Ini sama dengan sabda Nabi sAw "Barangsiapa mendapatkan satu
raka'at dari shalat berarti dia sudah mendapatkan shalat itu.', Artinya
mendapatkan keutamaan shalat, tidak sia-sia dia mengejarnya. Demikian
pula haji.

Jika sudah demikian maka jelaslah haji keduanya (suami dan istri)
rusak, karena jima'ada pada diri mereka masing-masing. Sama saja
apakah dia melakukannya karena lupa atau sadar, terpaksa atau suka
rela, atau ketika tertidur, baik suaminya tahu atau tidak" Asy-Syaf i
berkata dalam salah satu pendapatnya, "Tidak rusak haji orang yang
lupa, karena dia ma' dzur."

Menurut kami, ini adalah satu perbuatan yang mewajibkan qadha,
semua kondisi kejadiannya memiliki hukum yang sama, tak ada beda
setelah hari Nahar ataukah sebelumnya, karena dia melakukannya
sebelum tahallul awal, maka rusaklah hajinya seperti halnya dia
melakukan itu pada hari Nahar.

Pasal kedua: Diwajibkan baginya menyembelih seekor
badanahtT3.

Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syaf i. Abu Hanifah
berpendapat, jika dia melakukannya sebelum wukuf, maka rusaklah
hajinya dan dia harus menyembelih seekor kambing. Tetapi jika

Unta yang telah digemukkan, lain dari unta biasa. penerj.
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melakukannya sesudah wukul maka hajinya tidak rusak dan dia harus

menyembelih seekor badanah, karena persetubuhan sebelum wukuf
berarti mewajibkan qadha,jadi tak perlu seekor badanah seperti halnya

rukun yang ketinggalan.

Menurut kami, riwayat dari Amr dan Ibnu Abbas mendukung

pendapat kami. Lagi pula itu adalah persetubuhan yang dilakukan di

waktu ihram yang masih utuh, maka wajiblah seekor badanah

sebagaimana setelah wukuf. Merusak haji adalah kesalahan yang besar,

maka pantas kalau dendanya juga berat. Sedangkan yang ketinggalan,

para ulama mewajibkan seekor unta untuk itu, bagaimana mungkin bisa

diqiyaskan dengan masalah ini?!

Pasal ketiga: Tak ada dam atas istri bila dipaksa.

Ini adalah pendapat 'Ath4 Malik, Asy-Syaf i, Ishaq danAbu Tsaur.

Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, dia harus membayar denda juga

(sebagaimana suaminya), karena dia telah merusak hajinya, maka

wajiblah atasnya seekor badanah sama saja kalau dia suka rela disetubuhi.

Menurut kami, itu adalah kaffarah jima', maka tidak wajib atas

istri dalam kondisi terpaksa. Hukumnya sama persis kalau dia disetubuhi

secara paksa ketika puasa.

Pasal: Barangsiapa yang bersetubuh sebelum tahallul dari
umrah maka batallah umrahnya dan dia harus menyembelih

kambing disertai qadha umrah.

Asy-Syaf i berpendapat, dia harus mengqadha umrahnya itu dan

menyembelih seekor badanah, karena dia adalah ibadah yang mencakup

thawaf dansa'i, sama dengan haji. SedangkanAbu Hanifah berpendapat,

jika dia bersetubuh sebelum thowaf empat putaran, maka pendapatnya

sama dengan kami. Tetapi jika setelah itu, maka dia harus menyembelih

seekor kambing dan umrahnya tidak rusak.
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Menurut kami (unt'k pendapat Asy-Syaf i), ini adalah ibadah yang
tidak ada wukufirya, makatak wajib baginya seekor badanah,sama kalau
dia menggabungkan umrah itu dengan haji. umrah itu bukan haji, berarti
hukumnyajuga berbeda.

Sedangkan menurut kami (untuk pendapat Abu Hanifah),
bahwasanya jima' adalah salah satu pantangan dalam ihram, maka
hukumnya sama saja apakah dilakukan sebelum atau sesudah thawof.
Juga karena dia adalah persetubuhan yang dilakukan pada saat ihram
masih utuh sehingga dia merusak umrah, sama dengan kalau dilakukan
sebelum thawaf.

Pasal: Jikt Qarin dan Mutamatti' merusak ibadah mereka,
bukan berarti dam gugur dari mereka.

Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syaf i. Abu Hanifah
berpendapat, dam itu gugur. Ada pula riwayat dari Ahmad seperti
pendapat Abu Hanifah ini, karena dia tidak mendapatkan kesantaian dari
salah satu di antara dua perjalanan.

Menurut kami, bahwa apa yang diwajibkan dalam ibadah yang
shahih berarti wajib pula dalam ibadah yangfasid (rusak), sama dengan
rukun. Juga karena itu adalah dam yangwajib atas dirinya sejak awal,
maka tak bisa digugurkan oleh pengrusakan (pembatalan) sama dengan
damlantaran meninggalkan Miqat (melewati Miqat tanpa ihram).

Pasal: Jika Qarin merusak lbadahnya, lalu mengqadhanya
dengan cara ifrad, maka tak perlu dam dalam qadha itu.

Tetapi Asy-Syaf i berpendapat, dia tetap waj ib dom. Sebab, q adha
itu mengikuti pelaksanaan, dan dam ituwajib dalam pelaksanaan, maka
harus tetap diwajibkan ketika qadha.

Menurut kami, ifrad itu lebih afdhal daripada qiran yang disertai
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dam. Jikadia melaksanakan keduanya berarti telah melaksanakan yang

lebih baik, maka tak perlu lagi denda apapun. Sebagaimana orang yang

ketinggalan shalat ketika dia hanya bisa tayammum di waktu

pelaksanaan, lalu dia mengqadhanya dengan berwudhu.

674. Masalah: (AlKhiraqi) berkata, "Jika dia bersetubuh

setelah melemparJumrah ,Aqabah maka dia harus membayar dam,

dan harus pergi ke Tan'im dan ihram untuk bisa thawaf dalam

keadaan muhrim."

Dalam masalah ini ada tiga Pasal:

Pasal pertama: Persetubuhan setelah melempar Jumrah' Aqabah

tidak membatalkan haj i.

Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, 'Atha, Asy-Sya'bi,

Rabi'ah, Malik, Asy-Syaf i, Ishaq, dan Ashhab Ar-Ra'yi. Sedangkan

An-Nakha'i, Az-Zuhri dan Hammad berpendapat, dia harus

menggantinya dengan haji tahun depan, karena persetubuhan itu

bertepatan dengan ihram haji. Jadi, haji pun rusak karenanya, sama halnya

dengan bersetubuh sebelum melempar Jumrah.

Menurut kami, sabda Nabi SAW "Barangsiapa yang sempat

mengikuti shalat (Shubuh) bersama kami (di Muzdalifah), dan telah

mendatangi Arafah sebelumnya, malam ataupun siangnya, mala hajinya

telah sempurno dan hilanglah kotorannya, membersihkan badan dsb). "

Sehin itu ada pemyataan Ibnu Abbas ketika ditanya tentang seseorang

yang berhubungan suami-istri sebelum Thawaf lfadhah di hari Nahar.

Dia menjawab, "Mereka berdua harus menyembelih unta sebagai ganti

perbuatan mereka, dan tak perlumengqadha h4ii lagi tahun depan." Kami

tidak mengetahui ada yang menentang fat'wa IbnuAbbas ini dari kalangan

sahabat.

Alasan lain, karena haji itu adalah ibadah yang punya dua kali

tahallul. Adanya perusak setelah tahallul pertama tidak merusaknya
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secara keseluruhan. Analoginya dalam shalat adalah seperti salam
pertama.

Pasal kedua: Denda yang wajib adalah kurban seekor kambing.

Ini adalah pengertian tekstual dari perkataan Al Khiraqi dan
ditegaskan oleh Ahmad, juga merupakan pendapat lkrimah, Rabi'ah,
Malik dan Ishaq.

Al Qadhi berkata: Ada riwayat lain dalam hal ini, yaitu dia harus

berkurban seekor badanah.Ini adalah pendapat lbnuAbbas, 'Atha, Asy-
Sya'bii, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra'yi. Sebabnya, dia melakukan itu
dalam haji, maka wajiblah atasnya seekor badanah, sebagaimana kalau
dia melakukannya sebelum melempar Jumrah 'Aqabah.

Tetapi kami menganggap itu adalah persetubuhan yang tidak
merusak haji, maka tak perlu berkurban seekor badanah. Hukumnya
sama dengan bercumbu tanpa senggama dan tidak sampai keluar mani.
Hukum ihram sudah diperingan dengan terlaksananya tahallul awal;
maka semestinya konsekuensi dari pelanggarannya tidak sama dengan

pelanggaran pada saat ihram masih penuh.

Pasal ketiga: Hubungan suami istri setelah melempar Jumrah

merusak ihram.

Maka, dia wajib ihram kembali dari tanah halal. Demikian pendapat

Ikimah, Rabi'ah dan Ishaq. Sedangkan lbnuAbbas, oAtha, Asy-Sya'bii
danAsy-Syaf i berpendapat, hajinya tetap shahih dan dia tak perlu ihram
lagi. Sebab, ihram tersebut tidak rusak secara keseluruhan, maka tak
rusak pula sebagiannya, sebagaimana kalau dia bersetubuh setelah

tahallul kedua.

Menurut kami, itu adalah persetubuhan yang bertepatan dengan

iluam, maka dia merusak ihram sama dengan ihram yang masih penuh.

Kalau ihram sudah rusak maka harus diperbarui agar bisa thawaf dalam
keadaan ihram yang sempurna. Thawaf itu rukun, maka dia harus

dikerjakan dengan ihram yang penuh sama seperti wukuf. Dia harus
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ihram dari tanah halal, karena yang namanya ihram harus

menggabungkan antara tanah halal dan Tanah Haram. Kalau kita
bolehkan dia ihram dari Tanah Haram, berarti dia tidak sempat merasakan

tanah halal di ihramnya yang baru ini dan dia tidak dikatakan
menggabung tanah halal dengan Tanah Haram. Semua amalan yang akan

dilakukan berikutnya ada di Tanah Haram, layaknya orang yang umrah.

Kalaudia sudah ihram dari TanahHalal, makadiaharus mendatangi

Ka'bah untuk Thawaf Ziarahlalu sa'i, kalau dia belum sa'i. Kalau dia

sudah sa'i sebelumnya berarti dia tinggal thawaf kemudian tahallul.

Demikian maksud dari perkataan Al Khiraqi.

Amalan yang tersisa adalah amalan haji, hanya saja diwajibkan

ihram kembali supaya dia bisa melaksanakan amalan haji yang tersisa

itu dengan ihram yang sempurna.rT4 Ditetapkan oleh Ahmad dan yang

setuju dengannya adalah dia harus umrah. Mungkin maksudnya sama

dengan yang kami terangkan, hanya saja mereka menamakannya umrah

karena amalan yang dilakukiur sama persis dengan amalan umrah. Tetapi

bisa jadi jugayarLgmereka maksudkan adalah umrah sebenamya, berarti

dia harus sa'i lagi dan menggunting rambut. Tetapi yang pertama lebih

shahih sebagaimanayang telah kami terangkan.

PerkataanAl Khiraqi, "Dia harus ihram dari Tan'im", maksudnya

dari tempat yang halal, tetapi tidak mesti di Tan'im. Pada intinya siapa

yang ihram dari tanah halal (di luar batas Tanah Haram), maka itu boleh,

sebagaimana orang yang umrah.

Pasal: Keabsahan haji bagiyang bersetubuh setelah melempar

Jumrah ini berlaku baik bagi yang sudah mencukur maupun yang

belum, dia tetap wajib membayar dam dan ihram lagi dari tanah

halal.

t74 Sebab, bila sudah dirusak dengan persetubuhan berarti ihramnya sudah tidak
sempurna. Penerj.

-lssl 
- 

At Nlughni
r-



Demikian pemahaman tektual dari pernyataan Imam Ahmad dan

Al Khiraqi, serta para ulama yang telah kami sebutkan. Karena hukum
ini berlaku untuk yang bersetubuh setelah melempar Jumratr semata,

tanpa melakukan amalan lain setelah pelemparan itu.

Pasal: Jika dia Thawaf Ziarah dan belum melempar Jumrah
lalu bersetubuh, maka hajinya tidak batal, karena hajinya sudah

sempum4 dan dia tidak perlu ihram lagi dari tanah halal. Sebabnya karena

melempar Jumrah itu bukan rukun.

Apakah dia wajib membayar dam?. Kemungkinan tidak ada

kewajiban apa-apa atasnya berdasarkan keterangan yang telah kami

sebutkan. Namun, kemungkinan lain wajib dam atas dirinya, karena dia

melakukan itu sebelum tahallulnya sempurna, maka dia sama dengan

orang yang bersetubuh setelah melempar tapi sebelum thawaf.

Pasal: Qarin sama dengan Mufrid.

Jika seorang qarin melakukan hubungan suami istri setelah

melempat Jumrah, maka hajinya tidak rusak, begitu pula umrahnya.

Hukum yang menjadi patokan adalah haji. Sebagaimana anda ketahui

bahwa dia tidak dianggap halal dari umrahnya sebelum thawaf. Itu
dilakukan ketika haji qiran. Haji tidak rusak sebelum thawaf, demikian
pula umrah.

Ahmad berkata: Barangsiapa yang bersetubuh setelah thaw afpada

hari Nahar sebelum wukuf, maka tak ada apa-apa atasnya. Abu Thalib
berkata: Aku bertanya kepadaAhmad tentang seorang pria yang mencium

istrinya setelah melempar Jumrah tapi belum thawaf. Dia menjawab:

Tak ada masalah baginya. Dia telah melaksanakan manasik. Atas dasar

ini, jika dia sekedar bercumbu tanpa senggama, maka tak ada denda atas

dirinya.
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675. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Diperbolehkan bagi yang

bertugas memberi minum da'n ru'ah (para penggembala) untuk
melempar pada malam hari."

Ru'ah (Cj\ sama dengan kata Du''ah 16t;fur; (para dai) atau

Qudhaah liua.ilry @arahakim), biasapuladisebut rr'a' 6b jry. Keduanya

adalah bahasa yang benar. Allah Ta'ala berfirman:

ie'St 
-rt- 

,r-
"...sebelum pengembala-pengembola fn 

^r*ulangkan
(ternalmya).... " (Qs. Al Qashashfz8]: 23).

Dalam sebuatr hadits disebutkan,

6'; frLi_ j ,6'ii1'1't1 ;G!)J 'u+'r:l

"Pora ru'ah (penggembala) diberi keringanan untuk melempar

satu hari dan tidak melempar satu hari."t7s

Dibolehkan itu bagi mereka (melempar jamarat di malam hari),

karena mereka sangat sibuk di siang hari menjaga hewan-hewan
gembalaan mereka.

Sedangkan petugas pemberi minum adalah mereka yang biasa

menyiapkan air minum untuk jamaah haji dari sumur Zatrtzarn. Mereka

akan sangat sibuk pada siang hari, makanya mereka dibolehkan melempar

Jumrah pada malamnya sebagai waktu kosong mereka. Semua itu untuk

mempermudah tugas mereka. Mereka boleh melempar pada malam

berikutnya, artinya mereka melempar Jumrah 'Aqabah pada malam

tanggal 1 I Dzulhijjah atau malam pertama hari Tasyrik. Pelemparan pada

hari pertama Tasyrik mereka lakukan di malam kedua hari Tasyrik.

r75 DiriwayatkanolehAbuDaud(2A{o.1976),IbnuMajah(2A.1o.3036),At-Tirmidzi
(3No.954), An-Nasa i (5Af o. 3 068), Ahmad dalam Musna d-ny a (5 / 4 5 0). Ini adalah

hadits shahih.
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Pelemparan hari kedua Tasyrik mereka lakukan pada malam ketiga
Tasyrik, dan khusus untuk malam hari ketiga, jika sampai Maghrib
mereka belum juga melempar, maka mereka tak perlu melempar lagi
(karena waktunya sudah habis. penerj).

'Atha berkata: Tak ada yang boleh melempar pada malam hari
kecuali penggembala unta. Adapun pedagang tidak mendapat keringanan
tersebut.

Malik, Asy-Syaf i dan Abu Tsaur berpendapat bagi yang lupa
melempar Jumrah, maka mereka boleh melemparnyapadamalam hari
dan tak adaapa-apaatas mereka, baik untuk penggembala atau pun yang
lain.

676. Masalah: (At Khiraqi) berkata, ,,Dibolehkan bagi
penggembala untuk mengundur pelemparan dan mengqadhanya di
waktu kedua."

Penj elasan : Di bolehkan bagi para penggembala untuk tidak m.sb i t
di Mina pada malam-malam Mina serta mengundur pelemparan hari
pertama, lalu dia boleh melempar pada hari nafor awwal (tanggal 12)

untuk hari pertama Tasyrik dan hari keduanya (hari nafar awal itu
sendiri). Karena, mereka kesulitan bila harus bermalam di Mina dan

melaksanakan pelemparan.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Abdullah bin Abu Bakr, dari
ayahnya, dari Abu Al Baddah bin 'Ashim, dari ayahnya, ia berkata:
Rasulullah SAW memberi keringanan bagi penggembala unta pada
waktu-wakt u m ab it di Mina untuk melempar pada hari Nahar, kemudian
menggabungkan dua pelemparan setelah hari Nahar. Dia cukup melempar
pada salah satu dari dua hari tersebut (antara tanggal 1l dan l2). Malik
berkata: Aku kira dia berkata pada kali pertamanya, kemudian dia
melempar pada hari nafar.t76 (HR. Ibnu Majah danAt-Tirmidzi, dan dia
t't6 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3A{o. 955), Ibnu Majah (2AIo. 3037), Abu Daud

(2Afo. 1975)An-Nasa'i (5A{o. 3069) dan isnadnya shahih.
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katakan hadits ini hasan shahih).

Diriwayatkan Ibnu Uyainah, dia berkata, "Para penggembala diberi

keringanan untuk melempar satu hari dan istirahat satu hari."

Hukum yang sama berlaku pula untuk yang memberi minum para

jamaah haji. Ibnu Umar meriwayatkan bahwaAbbas minta izin kepada

Rasulullah SAW untuk menginap di Makkah pada malam-malam Mina

karena tugasnya memberi minum jamaah haji.'u (Muttafaq 'alaih).

Namun ada perbedaan antara penggembala dengan pemberi

minum. Penggembala bisa menghentikan kegiatan gembalanya pada

malam hari, karena kalau sudah malam otomatis tak ada lagi
penggembalaan, sedangkan pemberi minum tetap bertugas siang dan

malam. Para penggembala statusnya sama dengan orang sakit yang

dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at karena penyakitnya. Mereka

boleh tidak mabil bila sedang menggembala, tapi bila sudah tidak lagi

menggembala, maka mereka harus mabit.

Pasal: Orang-orang yang berhalangan (udzur) selain
penggembala, seperti orang sakit, atau yang sedang menjaga harta
berharga yang dikhawatirkan hilang kalau ditinggal pergi, maka

hukumnya sama dengan penggembala.

Karena, Nabi SAW memberi keringanan kepada mereka sebagai

isyarat untuk yang lain. Dengan kata lain diNasftkan untuk penggembala,

tetapi hukumnya berlaku untuk siapa saja yang kondisinya sama dengan

mereka.

Pasal: Seseorang yang sakit atau tertahan, dan punya udzur,

maka dia boleh mewakilkan pelemparan kepada orang lain.

t77 Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1745), Muslim (2/Hajjl953l346), Abu Daud

92A{o. 1959), Ibnu Majah (2A{o. 3065), Ahmad dalam Musnad-nya(2/19,22,
28, 88).
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Al Atsram berkata:Aku bertanya kepada Abu Abdullah: Jika
wakilnya ini melempar, haruskah dia menyaksikannya, atau dia cukup
berada di kendaraan?. Dia menjawab: Aku lebih senang kalau dia turut
menyaksikan kalau dia sanggup. Aku bertanya lagi: Kalau dia tidak
sanggup, apa dia boleh berada di kendaraannya saja ketika pelemparan

untuknya dilaksanakan?. Jawabnya: Ya.

Al Qadhi berkata, "Hal yang lebih baik adalah dia meletakkan

kerikil yang akan dilemparkan ke tangan wakilnya, agar diapunya andil
dalam pelemparan itu."

Kalau yang diwakilkan ini pingsan, maka perwakilan tadi tidak
terputus. Si wakil tetap boleh melempar untuknya sama halnya kalau
dia mewakilkannya dalam haji dan yang diwakilkan ini pingsan. Apa
yang kami sebutkan ini sama dengan pendapat Asy-Syaf i. Malik juga

berpendapat senad4 hanya saja dia berkata, "Sebaiknya yang sakit (yang

diwakilkan) ini berusaha untuk bertakbir ketika dilemparkan untuknya."

Pasal: Siapa yang tidak melempar tanpa udzur, maka wajib
rtasnya dam.

Ahmad berkata, "Menurutku bila dia meninggalkannya pada semu:r

hari, maka dia harus membayar dan. Bila meninggalkan satu kali Jumrah

maka juga harus membayar darn." Afunad menengaskan hal itu. Ini juga

merupakan pendapat 'Atha, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Diriwayatkan dari Malik, dia berkata: Orang yang meninggalkan

satu Jumrah atau lebih harus berkurban seekor badanah. Al Hasan

berkata: Barangsiapa lupa melempar satu Jumrah maka dia harus

bersedekah kepada orang miskin.

Menurut kami, pemyataan Ibnu Abbas: Siapa yang meninggalkan

salah satu manasik maka dia harus membayar dam.t78 Sebabnya, dia

r78 Diriwayatkan oleh Malik dalam Al Mrwaththa"(ll4l9) dari Ibnu Abbas.
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telah meninggalkan salah satu dari manasik yang tidak merusak haji,

maka wajiblah baginya menyembelih seekor kambing, seperti halnya

meninggalkanmabit. Kalau dia meninggalkan kurang dari satu Jumrah

maka menurut perkataanAhmad, dia tidak hartrs membayar apa-apa kalau

hanya satu atau dua batu. Darinya pula diriwayatkan pendapat, bahwa

setiap orang harus melempar tujuh batu, kalau ada yang tertinggal maka

dia harus bersedekah dengan apa saja yang bisa disedekahkan. Darinya

diriwayatkan pula pendapat, bahwa dalam tiap batu yang tidak

dilemparkanharus membayar dam,dan ini sesuai denganpendapat Malik,

dan Al Laits, karena lbnu Abbas berkata, "Siapa yang meninggalkan

salah satu manasik maka dia harus membayar dam."

Masih dari Ahmad, juga ada riwayat yang menyatakan bahwa bila

meninggalkan ketiga pelemparan maka wajiblah satu dsm.Ini adalah

pendapatAsy-Syaf i. Sedangkan yang kurang dari itu dendanya adalah

sedekah satu Mudd vntlk tiap batu yang tidak dilempar. Ada juga riwayat

darinya, setengah dirham untuk tiap batu. Abu Hanifah berpendapat,

jika dia meninggalkan Jumrah'Aqabah atau seluruhJamarat, maka dia

harus membayar dam. Kalau dia meninggalkan selain itu, maka untuk

setiap batu dendanya adalah setengah Sfta', sampai pelanggarannya

mencapai satu dam, dan kami telah sebutkan itu.

Akhir waktu pelemparan adalah hari Tasyrik terakhir. Siapa yang

keluar pada hari itu sebelum melempar, wajiblah dam atas dirinya.

Demikian pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari 'Atha, bahwa

siapa yang sudah melempar Jumrah 'Aqabah lalu keluar menuju untanya

pada malam keempat belas kemudian melempar sebelum terbit fajar,

maka itu dibolehkan. Kalau dia tidak melempar maka dia harus

menyembelih kurban.

Pendapat pertama lebih utama untuk diikuti, karena tempat

pelemparan adalah siang hari, maka habisnya waktu pelemparan

tergantung habisnya siang. Wallahu a'lam.
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67 7 . Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Barangsiapa mencukur
rambutnya lebih dari empat lembar, baik sengaja maupun tidah
maka dia harus berpuasa selama tiga hari, atau memberi makan
tiga sha'dari kurma untuk enam orang miskin, atau berkurban
seekor kambing. Dia boleh memilih mana yang mau dia rakukan."

Pembahasan masalah ini mengandung enam pasal.

Pasal pertama: Muhrim harus membayar fidyah bita mencukur
kepalanya.

Tak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. IbnuAl Mundzir
berkata, "Para ulama sudah sepakat tentang wajibnya fidyah atas orang
yang mencukur kepalanya pada saat masih ihram tanpa sebab."rTe

Landasan dalilnya adalah firman Allah:

,tU \i Tt:ri'sf (e d 
^;^,aJ 

,,-1, y ,sii q'ri G,-;,

" ...danjangan knmu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai
di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramuyang sakit atau ada
gangguan di kepalanya (alu ia bercular), makawajiblah atasnya berfid-
yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.... ', (es. Al
Baqarah[2]:196).

t7e Disebutkan oleh lbnu Al Mundzir dalan At ljma, (44/147).

'il-, JlJ-]j'^f,i14l *.
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Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab bin'Ujrah'

6-f-r ' 5t ;r :l .J1

;fa.'e;t'tf

"Mungkin kamu menderita karena kutu di kepalamu?' Dia

menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah'' Maka beliau pun berkata

podonyo, 'Kalau begitu cukurlah kepalamu dan puasalah tiga hari'

afuumemberrmalranenumorangmiskin,atauberlcttrbanlahdengan

seekar l<ambing'." ts} (Muttafaq 'alaih)'

Dalamlafazhlain,"Atauberilahmaksnenamorangmiskin
sebanyak setengah Sha' kurma'"

Dalam hal ini tak ada bedanya menghilangkan rambut dengan

mencukur, atau dengan cara lainnya' Tak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini.

Pasal kedua: Menurut Madzhab (Hanbali)' tak ada perbedaan

antara yang sengaja ataupun tidak' yang punya masalah rambut (saktt)

atuu Yang tidak.

Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri

berpendapat senada. Ada versi lain, tak ada fidyah atas yang lupa, dan

inisamadenganpendapatlshaqdanlbnuAlMundzirberdasarkansabda

Nabi SAW

"Dimaaflranbagiumatkubilamerekakhlilafdanlupa'"tB|

Menurut kami, mencukur rambut adalah merusak sesuatu' maka

sama saja hukumnya antara yang sadar dengan yang lupa' seperti halnya

Diriwayatkan oteh sukhari (+No. l8r4), Muslim (2rHaiil860-861), Abu Daud

(2No. 1856), At-Tirmid)iillll"a1S111Uu Isa berkata: Hadits tni hasan shahih'

irnmaa dalarn Musnad-nya (41241' 244)' . . -.
i"futt ait"Uu*an takhrijnya di jilid I masalah No' 16'

'Jy', 
\:- i iJv ,:e1r* !r;t 'oA

'j^{6L'&i'ri $:;ii gs 'l'tLY,,

-
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dengan memburu binatang saat ihram. Allah sendiri tetap mewajibkan
fidyah atas orang yang terpaksa mencukur kepala karena sakit. orang
ini sebenamya adaudnx yang menimpffiya, itu artinya yang tidak ada
udzur lebih layak mendapat kewajiban tersebut. Disamakan dengan or-
ang yang lupa adalah orang yang tertidur dan kepalanya berada di dekat
tungku, sehingga api membakar rambutnya.

Pasal ketiga: Fidyah itu berupa salah satu dari tiga hal yang
disebutl<an dalam ayat dan hadits (puasa tiga hari, atau member i makan
enam orang miskin, atau berlarban seekor kambing).

Boleh memilih yang mana saja, karena perintahnya keluar dengan
kalimat "atau" yang berarti bebas memilih. Tak ada beda antara yang
udzur atau tidak, juga tak ada beda antara yang sadar dan yang lupa. Ini
juga merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi,i.

Ada riwayat dari Ahmad, jika dia mencukur tanpa udzur maka dia
harus membayar dam (bukan fidyah lagi), tanpa harus memilih. Ini
merupakan pendapat Abu Hanifah. Alasannya, Allah ra'ala
membebaskan untuk memilih dengan syarat ada udzumya, kalau syarat
di atas tidak ada berarti kebebasan memilih itu otomatis hilang.

Menurut kami, hukum itu tetap berlaku bagi yang tidak ada
udzumya berdasarkan isyarat, sebagai hukum ikutan dan yang mengikuti
tidak boleh berbeda dengan yang diikutinya. Juga, setiap kaffarah yang
boleh dipilih dengan penyebab hal yang mubah, maka dengan sebab
yang haram pun tetap bebas memilih. Ini sama halnya dengan membunuh
binatang buruan, di sini hukumannya sama apakah dia membunuh karena
darurat tak mendapat makanan, atau bukan karena itu. Syarat udzur yang
ada dalam ayat di atas hanya untuk kebolehan mencukur, bukan untuk
menentukan bebas memilih fidyah atau tidak.

Pasal keempat: Pencukuran yang menyebabkan wajibnya dam
adalah empat helai rambut otau lebih.

Dalam hal ini ada riwayat lain, yaitu minimal tiga lembar rambut.

At Nlughni 
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Al Qadhi berkata: Inilah pendapat mazhab (Hanbali), dan merupakan

pendapat Al Hasan, 'Atha, Ibnu Uyainah, Asy-Syaf i dan Abu Tsaur'

Alasannya karena dia adalah rambut manusia yang terkena penyebutan

jamak secara mutlak, maka boleh disangkutpautkan dengan dam sepettr

halnya seperemPat.

Abu Hanifah berpendapat, tidak perlu dam iika tak sampai

seperempatkepalayangdicukur,karenaseperempatitumewakili
keseluruhan. Makanya, kalau ada orang yang berkata, "Aku melihat si

Fulan", itu biasanya berarti dia hanya melihat salah satu dari empat

sisinya.

Malikberpendapat,jikadiamencukurbagianyangmenghilangkan

rasasakitataugangguandikepalanya,makadiawajibmembayardam'

AlasanAlKhiraqiberpendapatbahwaempathelaikeatasyang
menyebabkan wajibny a dam,karena empat helai itu sudah banyak sama

dengan seperempat. Sedangkan tiga adalah akhir dari sesuatu yang

sedikit. Jadi, dia sama d,engan satu atau dua helai. dalil yang menjelaskan

bahwa seperempat itu mewakili keseluruhan tidaklah betul, karena itu

tidak terikat dengan seperempat. Seperempat itu hanyalah kiasan yang

mencakup banYak dan sedikit.

Pasalkelima:Rambutkepalasomadenganbululaindalam
kewajiban dam.

Karena mencukur bulu lain selain rambut juga menghasilkan

keindahan, yaitu bersihnya diri' maka hukumnya sama dengan rambut

kepala. Bila ada rambut kepala atau bulu badan yang dicabut maka wajib

satu fidyah, meski yang tercabut itu banyak. Kalau dia mencukur dua

helai rambut dari kepala dan dua helai lagi dari badan maka wajiblah

satu fidyah. Ini adalah maksud dari perkataan Al Khiraqi dan pilihan

Abu Al Khaththab, serta mazhab mayoritas Ahli Fikih'

AbuAlKhaththabmenyebutkanadaduariwayatdalammasalah

ini:
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Pertama, seperti yang sudah kami sebutkan di atas.

Kedua, jika dia mencukur rambut dalam jumlah yang
mengharuskan dam,lalu juga mencabut bulu badan dalam jumlah yang
mewajibkan fidyah, berarti fidyahnya berlipat dua. Inilah yang disebutkan
olehAl Qadhi dan Ibnu 'Aqil. Alasannya, kepala berbeda dengan badan,
karena tahallul harus dengan mencukur rambut bukan bulu badan.

Menurut kami, rambut itu seluruhnya adalah satu jenis di badan

maupun kepala. Maka tak ada dua fidyah untuk pencabutan yang
rurmanya bulu, baik di badan maupun kepala. Sama dengan pakaian,
yang sekaligus membatalkan pembedaan antara bulu kepala (rambut)

dengan bulu lain di badan, karena itu wajib membuka kepala tapi tidak
untuk bagian lain. Fidyah atau denda untuk pakaian samar82.

Pasal keenam: Fidyah itu wajib bagi yang mencukur rambut
adalah sebagaimana diterangknn dalam hadits Ka'ab bin 'Ujrah.

Yaitu, sabda Nabi SAW "Kalau begitu cukurlah kepalomu dan
puasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, atau
berkurbanlah dengan seekor kambing. "

Dalam lafazhlain, "Atau beri makan secaro terpisah untuk enom

orang miskin." (Muttafaq 'alaih).

Dalam lafazhlain, "Atau beri makan enam orang miskin, masing-
masing saht Sha'. "

Dalam lafazhlain,"Maka berpuasalah tiga hari, atau kalou kou
mau bersedekahlah dengan tiga Sha' letrma untuk enam orang miskin
secarq merata. " t$ (HR.Abu Daud).

Inilah yang menjadi pendapat Mujahid, An-Nakha'i, Abu Mrjlaz,
Asy-Syaf i, Malik dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Sama saja apakah dia dipakai untuk badan, kaki, atau kepala. Penerj.
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/No. 1857), dari Ka'ab bin 'Ujrah dan isnadnya
shahih.
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Sementara itu Hasan, Ikrimah dan Nafi' berpendapat, puasanya

sepuluh hari, dan sedekahnya untuk sepuluh orang miskin. Pendapat

senada juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Ashhab Ar-Ra'yi, mereka

mengatakan bahwa kalau ingin memberi makan.dengan al burc (gandum

kualitas terbaik) cukup dengan setengah Sfta'untuk setiap orang miskin,

sedangkan kalau berbentuk kurma dan sya 'lr (gandum kualitas kedua)'

jumlahnya satu Sftc'. Akan tetapi, akan lebih utama kalau kita mengikuti

apa yang tertera dalam As-Sunnah.

Pasal: Boleh mengeluarkan gandum, sya'ir, kismis (anggur

kering) untuk fidyah.

Karena, semua hal yang bisa dibayar dengan kurma maka bisa

juga dengan semua jenis makanan tersebut, salna halnya dengan zakat

fitrah dan kaffarah sumpah. Abu Daud meriwayatkan dari Ka'ab bin
.Ujrah dengan redaksi berikut, Ka'ab berkata: Lalu Rasulullah SAW

memanggilku, dan beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu, lalu

berpuasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin masing-

masing dengan kismis, atau berkurbanlah dengan seekor kambing." t}a

(HR Abu Daud).

Untuk semua jenis makanan ini tidak boleh kurang daritigaSha',

kecuali burr.Tentang burr ada dua riwayat (dari Ahmad):

Pertama, satu Mudd bzrr untuk tiap orang miskin. Itu setara dengan

setengah sfta 'untukjenis makanan yang lain sebagaimana dalam kaffarah

sumpah.

Kedua, harus setengah sha' iuga, karena hukumnya ditetapkan

berdasarkan pengertian atau qiyas. Dalam hal ini, hukum cabang harus

mengikuti hukum asal. Atas dasar inilah, Asy-Syaf i dan Malik

berpendapat.

I84 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2No. 1860). Isnadnya hasan'

--
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Pasal: Jika dia sudah mencukur, kemudian mencukur lagi,
makayangwajib hanya satu kali fidyah, selamayang pertama belum
dibayar. Tetapi jika yang pertama sudah dibayar, raru kembali
mencukur maka dia harus membayar fidyah yang baru.

Hukum yang sama berlaku kalau dia berpakaian (yang berjahit),
kemudian berpakaian lagi. Atau memakai wewangian, dan memakai lagi.
Demikian halnya bila dia melakukan pelanggaran ihram yang sama
berkali-kali, di mana kewajiban fidyahnya tidak bertambah dengan
bertambahnya pelanggaran.

Beda halnya dengan membunuh hewan buruan, dia harus
membayar denda sesuai berapa jumlah hewan yang dia bunuh. Karena,
dendanya bergantung pada berapajumlatr pelanggaran. untuk setiap ekor
hewan dibayar denda masing-masing, sama saja apakah hewan-hewan
itu dibunuh bersamaan, atau terpisah.

Intinya, melakukan pelanggaran berulang kali sama dendanya
dengan satu kali selama yang pertama belum dibayar fidyahnya. Tetapi
ada satu riwayat dari Ahmad, bahwa yang mengulang pelanggaran yang
sama dengan sebab yang berbeda, maka kaffarah (denda)nya berbeda
pula. Misalnya, dia memakai pakaian berjahit karena kedinginan,
kemudian memakainya lagi karena kepanasan, lalu memakainya lagi
karena sakit, maka ada tiga kali denda yang harus dibayar. Tetapi, kalau
sebabnya sama, maka kaffarahnya juga sama.

Diriwaya&an oleh Al Atsram, dari Ahmad tentang orang yang
memakai gamis, jubah dan surban karena satu sebab yang sama. Al
Atsram berkata: Aku bertanya padanya (Ahmad): Bagaimana kalau dia
(muhrim) sakit dan memakai jubah, lalu sembuh. Tetapi kemudian sakit
lagi dan memakainya kembali?. Dia menjawab: Kalau sudah seperti itu
maka dia harus membayar dua kaffarah.

Ada riwayat dari Asy-Syaf i yang menyatakan bahwa dia
berpendapat sama dengan pendapat kami (Hanbali). Ada pula riwayat
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lain darinya bahwa kaffarahnya tidak bisa disatukan.

Sedangkan Malik berpendapat, yang bisa dijadikan satu hanya

kaffarah bersetubuh, sedang yang lain tidak b.isa.

Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, jika dia mengulangi

pelanggaran itu dalam satu majlis maka kafftarahnya satu. Tetapi kalau

dalam majlis-majlis yang berbeda, maka kaffarahnya sesuai jumlah

pelanggaran, karena hukum yang berlaku dalam satu maj lis sama dengan

hukum satu kali perbuatan, berbeda dengan yang lain'

Menurut kami, semua yang menjadi satu jika dilakukan setelah

yang satunya lagi berarti harus menjadi satu, meski berbeda seperti halnya

hudud (pembayaran had) dan kaffarah sumpah. Karena, Allah Ta'ala

mewajibkan satu kali fidyah saja untuk pencukuran rambut di waktu

ihram, dan Dia tidak membedakan kalau terjadinya sekaligus dengan

yang terjadi berulang kali. Adapun pendapat bahwa itu tidak bisa

disatukan, tidak benar, karena orang yang mencukur rambut pasti

melakukannya berulang kali, tidak bisa sekaligus rambutnya langsung

botak.

Pasal: Denda untuk hewan buruan tidak bisa dijadikan satu.

Tiap hewan harus diganti dengan satu denda, baikitu terjadi dalam

satu kali buruan atau berulang kali, sama saja statusnya'

Ada satu riwayat dari Ahmad bahwa itu bisa disatukan, diqiyaskart

dengan seluruh larangan ihram yang lain. Tetapi pendapat ini tidak shahih,

karena Allah jelas-jelas berfirman,

"...Mekq dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak

seimbang dengan buruanyang dibunuhnya.... " (Qs. Al Maidah[5]: 95).

Kalau dia membunuh dua hewan dan diganti dengan satu hewan

/ti';a c'eit**t ,4"F 6'ii,*
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yang s'ma' di mana letak kesamaawrya?l Kalau dia membunuh dua
hewan buruan sekaligus maka dia harus mengganti dengan hewan yang
sama sebanyak dua ekor pula. Artinya, kalau dilakukan terpisah juga
harus diganti terpisah pula.

Pasal: Jil<a muhrim mencukur kepara orang yang haral (tidak
sedang ihram) atau memotongkan kukunya, maka tak ada frdyah
atas dirinya.

Demikian pendapat .Atha, Mujatrid, Amr bin Dinar, Asy-Syafi,i,
Ishaq, dan Abu Tsaur. semenkra itu sa'id bin Jubair berpendapat kalau
seorzurg muhrim memotongkan kumis orang yang halal, maka dia harus
bersedekah satu dirham. sedangkanAbu Hanifah berpendapat, dia harus
bersedekah, karena telah menghilangkan bulu seorang anakAdam, jadi
sama saja dengan mencukur rambut orang yang ihram.

Menurut kami, itu adalah bulu yang boleh dicukur, maka tak perlu
membayar fidyah karena telah menghilangkannya, sama halnya dengan
bulu binatang temak.

Pasal: Kalau seorang muhrimmencukur rambutya ng muhrim
dengan izinnya, maka fidyah harus dibayar oreh yang mencukur.

Begitu pula kalau muhrim dicukur oleh yang telah berihlal dengan
iziwrya, karenaAllah berfirman, "Jangon kamu mencukur kepalamu.,,
(Qs. Albaqarahl2l:196). Sebagaimana diketahui yang mencukur pasti
orang lain, tapi penisbatan kata kerjanya kepad a yang dicukur
menunjukkan dialah yang membayar fidyah. Tetapi kalau dia dicukur
dalam keadaan tidur atau dipaksa maka dia tak dibebani fidyah. Inilah
pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al easim murid Malik dan Ibnu Al
Mundzir. Sedangkan Abu Hanifah berkata: orang yang dicukur
kepalanyalah yang harus membayar fidyah. Dari Asy_Syafi,i
diriwayatkan dua versi pendapat tersebut.
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Menurut kami, orang yang dicukur kepalanya tanpa izinnya, maka

hukumnya sama dengan orang yang rambutnya rontok dengan sendirinya.

Maka dari itu, yang harus membayar fidyah adalah yang mencukur, baik

dia dalam keadaan halal maupun ihram. Sedangkan Ashhab Ar-Ra'yi

berpendapat, kalau pencukurnya halal maka dia harus bersedekah. 'Atha

berpendapat, yang mencukur harus bersedekah baik dia dalam keadaan

halal maupun ihram.

Menurut kami, dia (yang halal) menghilangkan apa yang

seharusnya tidak boleh dihitangkan saat ihram, maka dialah yang harus

menanggung fidyahnya, sama dengan kalau muhrim mencukur

rambutnya sendiri.

Pasal: Kalau kulitnya terkelupas dan ada rambutnya, maka

tak perlu membayar fidyah, karena rambut itu hilang lantaran mengikuti

kulit yang menjadi landasannya. Sesuatu yang hanya mengikuti tidak

menanggung konsekuensi apapun.

Pasal: Kalau dia menyela-nyela rambutnya, lalu ada yang

rontok, dan rambut itu adalah rambut mati (rambut patah)r Yang

memang sudah rontok di atas kepala, maka tak ada fidyahnya. Tetapi

kalau rambut itu masih tumbuh (mengakar di kepala), paka harus

membayar fidyah. Kalau ragu apakah dia rambut mati atau yang masih

tumbuh, berarti tak perlu membayar fidyah. Karena hukum awal tidak

ada fidyah hingga dia yakin.

678. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Untuk setiap rambut

yang tiga lembar fidyahnya satu mud makanan."

Yakni, jika rambut yang dicukur atau digunting kurang dari empat

helai, maka untuk setiap helai rambut dendanya satu mud. Demtkian

pendapat Hasan,Ibnu Uyainah, danAsy-Syaf i, dengan syarat rambutnya
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kurang dari tiga helai.

Ada riwayat dari Ahmad yang menyatakan, bahwa setiap helai
rambut satu dirham, dua helai dua dirham. Ada riwayat lain darinya,
untuk satu helai segenggam makanan, pendapat senada diriwayatkan
dari 'Atha, dan Malik mempunyai pendapat yang mirip dengan itu.

Ada riwayat lain dari Malik, bila kurang dari satu helai rambut
maka dia harus memberi makan. sedangkan Ashhab Ar-Ra'yi
berpendapat, dia harus bersedekah dengan yang bisa disedekahkan,
karena tak ada ukuran pastinya. oleh karena itu, harus bersedekah
setidaknya dengan ukuran minimal yang pantas untuk disedekahkan.

Dari Malik ada pendapat, tak ada tanggungan untuk itu, karena
dalam Nashhanya mewajibkan fidyah untuk pencukuran kepala, maka
yang dihitung adalah yang menurut bahasa bisa dinamakan satu kepala.

Menurut kami, sesungguhnya yang keseluruhannya dikenai denda,
maka yang sedikitnya pun juga harus kena denda, sama dengan hewan
buruan. Yang lebih utama adalah mewajibkan pelanggarnya memberi
makan, karena syar'i telah mengganti hewan dengan pemberian makan
dalam denda untuk pembunuhan hewan buruan, dan di sini kewajiban
memberi makan disertakan dengan kewajiban menyembelih kurban
dalam bentuk pilihan. Artinya, kalau tidak mewajibkan dam, seharusnya
yang diwajibkan adalah pemberian makan (kepada orang miskin). yang
wajib adalah satumudd,karena itulah jumlah minimal yang diwajibkan
syar'i untuk fidyah, maka sepantasnya dia menjadi standar minimal untuk
lepasnya tiap helai rambut. Makanan yang wajib dikeluarkan untuk denda
rambut yang terlepas ini sama dengan makanan yang dikeluarkan untuk
mencukur rambut lebih dari empat helai, yaitu bum, sya'ir, tamr dan
kismis.

Pasal: orang yang dibolehkan mencukur rambutnya karena
penyakit di kepalanya boleh memilih jenis fidyah mana yang akan
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dia bayarkan, baik sebelum maupun sesudah pencukuran.

Ini ditegaskan oleh Ahmad, sebagaimana diriwayatkan bahwa

Husein bin Ali mengeluh sakit di kepalanya. Lalu Ali datang dan

disampaikanlah kepadanya, "Ini Husein, ada gangguan di kepalanya."

Dia lalu memanggil tukang jagal dan menyembelih unta, kemudian

mencukur kepala Husein yang berada di Su'ayya'. Diriwayatkan oleh

Abu Ishaq Al Jauzajani.

Itu adalah kaffarah, maka boleh didahulukan pembayararrny4 sama

seperti kaffarah sumpah.

679. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Begitu pula dengan

memotong kuku."

Ibnu Al Mundzir berkata : Para ulama telah sepak at bahw a muhr im

haram baginya memotong kuku. Bila itu dilakukan maka dia harus

membayar fidyah menurut mayoritas ulama. Ulama yang berpendapat

seperti ini adalah Hammad, Malik, Asy-Syaf i, Abu Tsaur dan Ashhab

Ar-Ra'yi, juga diriwayatkan dari 'Atha. Riwayat lain dari 'Atha bahwa

memotong kuku tak ada fidyahnya, karena tidak disebutkan oleh syari'.

Menurut kami, dia telah menghilangkan sesuatu yang tidak boleh

dihilangkan dalam ihram, dengan tduat ingin mendapat kesenangan.

Dengan demikian dia harus membayar fidyah, sama dengan mencukur

rambut. Tak adanya Nash yang menegaskan hal ini tak berarti dia tak

bisa diqiyaskan dengan yang lain.

Hukum fidyah dalam memotong kuku sama dengan rambut, yaitu

berlaku dam blla memotong empat kuku atau lebih. Ada riwayat dari

Ahmad, bahwajumlah minimalwailb'dam adalah tiga kuku. Sedangkan

untuk satu kuku fidyahnya adalah satu Mud makanan, dua kuku dua

Mud sebagaimana yang kami jelaskan beserta perbedaan pendapat dalam

hal ini. Asy-Syaf i dan Abu Tsaur juga berpendapat sama. Sedangkan

Abu Hanifah berpendapat, tidak wajib hdyah kecuali kalau memotong

tlt.l - 
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kuku keseluruhan. Bahkan, menurutnya, kalau pun dia memotong empat
kuku di masing-masing jari tetap tidak mewajibkan dam. Alasannya, itu
tidak menunjukkan kesempurnaan fungsi tangan, jadi disamakan dengan
satu atau dua kuku saja.

Menurut kami, dia telah memotong sejumlah minimal untuk
dinamakan jamak (banyak) kuku. lni sama kalau dia memotong lima
kuku dari satu tangan. Apa yang mereka katakan dibantah oleh analogi
pencukuran seperempat kepala. Bukankah seperempat juga tidak
menunjukkan fungsi kepala secarautuh, tapi mengapa mewajibkandam
untuk seperempat kepala?t Lagipula pendapat mereka ini (Hanafi) bisa
menyebabkan kewajibandam padayang sedikit, tapi yang banyak malah
tidak.

Jika pendapat mereka dikukuhkan, maka memotong tiga kuku
terkena kewajiban untuk membayar dam, jika hal ini diqryaskan ke
rambut. Hukum cabang mengikuti hukum asalnya.

Pasal: Untuk pemotongan sebagian kuku sama dengan
memotong seluruhnya, sama dengan rambut, bila dipotong bagian
kecilnya berarti sama dengan memotong seluruhnya. Fidyah itu wajib
bila memotong rambut atau kuku, tak peduli ukuran yang dipotong itu
pendek ataukah panjang. Tak ada ukuran batasan yang dipotong, sehingga

ditetapkanlah denda untuk ukuran tersebut. Dia sama dengan
muwdhihahtt' yang wajib dibayar dendanya baik kecil maupun besar

lukanya.

Ibnu 'Aqil menyebutkan pendapat lain, pemotongan kuku ini
diqiyaskan dengan terpotongnyajari, di mana bisa diukur kalau satu jari
terpotong maka dendanya penuh, tapi kalau cuma sepertiganya, berarti
dendanya sepertiga juga. Wallahu o'lam.

Iti Muwdhifuah adalah luka yang sampai menampakkan
kelihatan akibat pukulan benda tumpul ataupun tajam.
jinayat tentang diyat anggota tubuh. Penerj.

tulang, tulang sampai
Ini dibahas dalam bab
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680. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Bagi mahrim yang

sengaja memakai wewangian harus membasuh wewangian itu dan

membayar dam. Sama halnya kalau dia memakai pakaian yang

berjahit dengan sengaja, atau memakai seilatu padahal dia punya

sandal yang bisa dipakai, dia wajib membayar dam."

Tak adaperbedaan pendapat tentang wajibnya fidyah bagimuhrim

jika memakai wewangian atau pakaian b€rJahit dengan sengaja, karena

itu termasuk kategori bersenang-senang dalam ihram, maka wajiblah

fidyah, sama halnya dengan bersenang-senang dengan mencukur rambut

atau memotong kuku.

Dalam hal ini sama saja apakah wewangian yang dipakai itu banyak

atau sedikit, atau pakaian yang besar atau kecil, semuanya wajib

membayar dam yangsarna, demikian pendapatAsy-Syaf i. Tetapi Abu

Hanifah berpendapat, tak ada kewajiban dam kecuali kalau memakai

minyak wangi di seluruh tubuh, dan untuk pakaian adalah yang dipakai

sehari semalam, kalau kurang dari itu berarti tidak wajib dam, katena

dia tidak dianggap memakai pakaian secara biasa, sama halnya kalau

dia memakai kemeja untuk sarung.

Menurut kami, kapan pun seseorang bersenang-senang dengan

melakukan pelanggaran ihram, maka hanya dengan melakukan itu saja

dia sudah harus membayar dam. Tak ada ukuran banyak atau sedikit,

atau lama dan sebentar. Lagi pula orang-orang biasanya berbeda

kebiasaannya dalam berpakaian. Apa yang disebutkan Abu Hanifah

adalah pembatasan ukuran tertentu, dan hal itu bersifat tqrqrfi'tu dalam

syariat.

Makanya, menetapkan sehari semalam untuk memakai pakaian

berjahit bagi muhrim yang harus membayar fidyah adalah tahakkumtsl.

186 Harus berdasarkan Nash atau dalil Al Qur'an dan hadits, tidak boleh menurut

pendapat orang. Penerj.
r87 Tahakkum artinya menetapkan sesuatu tanpa dalil yang jelas, tetapi lebih kepada

dugaan. Penerj.
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Jug4 memakai kemeja untuk sarung tidak dianggap memakai pakaian
berjatrit, maka tak dilarang.

Pasal: Dia harus membasuh minyakwangi dan menanggarkan
pakaian yang dipakai.

Karena itu adalah larangan ihram, maka harus ditinggalkan.
Disunatrkan dia minta bantuan dengan orang yang halal untuk membasuh
bagian yang terkena minyak wangi, supaya tidak menyentuh langsung
minyak wangi tersebut. Tetapi, boleh pula kalau dia menghilangkannya
sendirian, karena Nabi SAW bersabda kepada orang yang dilihatnya
memakai wewangian atau pewangi mulut, "Basuhlah wewangian itu
darimu,')t88

Kalau dia tidak menemukan air untuk membasuhnya, dia bisa
mengelapnya, atau dengan tanah, kertas atau rerumputan. yang penting
harus dihilangkan sedapat mungkin.

Pasal: Jika dia perlu berwudhu dan membasuh wewangian,
padahal air yang ada hanya cukup untuk salah satunya, maka dia
harus menggunakan air itu untuk membasuh wewangian dan
bertayammum.

Karena tak ada keringanan selain menghilangkan bau wangi it'
darinya dengan segala cara, tapi dia memperoleh keringanan untuk
bertayammum sebagai ganti wudhu. Namun, kalau dia bisa
menghilangkan bau itu dengan selain air, maka dia harus melakukannya
dan menggunakan air yang ada untuk wudhu.

r88 Diriwayatkan oleh Bukhari (HajjA.{o.
Hajj/Hat.836, 837). Abu Daud (2A.{o.
224) dan dia berkata ni shahih.

1536), (Umrah / No. 1789). Muslim (2/
I 8 1 9), Ahmad dalun Musnad-nya (4/222,
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Pasal: Kalau pun dia memakai sorban, baju, celana, dan sepatu

kulit maka fidyahnya hanya satu saja.

Karena dia melakukan pelanggaran dari jenis yang s€una, berarti

fidyahnya cukup satu, sama dengan kalau dia memakai minyak wangi

di kepala, badan dan kaki.

Pasal: Kalau dia melakukan pelanggaran dari jenis yang

berbeda, maka dia harus membayar fidyah untuk masing-masing
pelanggaran, baikitu dilakukan bensamaan atau terpisah. Misalnya,

dia mencukur rambut, lalu memakai baju dan memakai wewangian,

setelah itu mengauli istrinya.

Ini sesuai dengan mazhab Asy-Syaf i. Ada riwayat lain dari

Ahmad, bahwa wewangian, baju dan cukuran itu fidyahnya satu, tapi

kalau dia melakukannya secara berkala, maka urrtuk setiap pelanggaran

di hitung satu dam. Riwayat ini sesuai dengan pendapat Ishaq.

Sedangkan 'Atha, dan Amr bin Dinar berpendapat, jika dia

mencukur, kemudian memakai wewangian, atau memakai topi, maka

dia hanya perlu membayar satu fidyah.

Al Hasan berpendapat, Kalau dia memakai pakaian, memakai

wewangian dan surban sekaligus, maka fidyahnya hanya satu kali. Malik
berpendapat senada dengan ini.

Menurut kami, itu semua adalah larangan yang berbedajenis, maka

tak bisa dicampurkan. Ini sama dengan orang yang melakukan berbagai

tindak kejahatan yang melanggar batas, atau orang yang banyak

bersumpah untuk kasus yang berbeda.

681. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Jika dia memakai
pakaian, atau wewangian karena lupa, maka tak perlu fidyah, tapi
dia harus segera menaggalkannya serta kembali bertalbiyah."

--
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Pendapat yang masyhur dalam mazhabHanbali adalah, orang yang
memakai parfum atau pakaian berjahit karena lupa atau tidak tahu, tidak
perlu membayar fidyatr. Ini adalah pendapat 'Atha, Ats-Tsauri, Ishaq
dan IbnuAl Mundzir.

Ahmad berkata: Sufyan berkata: Ada tiga kasus di mana
ketidaktahuan dan lupa mempunyai konsekuensi hukum yang sama,
yaitu: ketika menyetubuhi istri, memburu hewan, dan mencukur rambut.
Ahmad berkomentar: Jika dia menyetubuhi istrinya, batallah hajinya.
Karena itu sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Demikian pula hewan
buruan yang telah dibunuh tak bisa dihidupkan lagi, dan rambut yang
telah dicukur tak mungkin ditempel lagi.

Inilah tiga hal di mana kesengajaan, kekhilafan, lupa, dan tidak
tahu hukumnya sama. Dengan kata lain, semua kasus selain tiga itu dan
bisa dikembalikan ke keadaan normal tidak berakibat fidyah. seperti
kalau dia memakai tutup kepala, bisa segera dilepas, atau memakai
sepatu, bisa segera ditanggalkan, dan setelah itu tak ada fidyah atas
dirinya.

Ada riwayat lain dari Ahmad, dia harus membayar fidyah apapun
kondisinya. Ini sesuai dengan pendapat mazhab Malik, Laits, Ats-Tsauri
danAbu Hanifah, karena dia telah melanggar kehormatan ihram, maka
disamakanlah antara yang sengaja dengan yang tidak.

Dalil kami adalah keumuman sabda Rasulullah SAW,

yrrfi ttj oq;6fLAr
"DimaaJkan bagi umatku bila mereka khilaf (tak sengaja), lupa

dan terpaksa."tse

Diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, ada seorang laki-laki
mendatangi Nabi SAW dan ketika itu beliau ada di Ju'ranah dan orang

r8e Telah dikemukakan takhrijnya dalam masalah No. 16 di jilid I buku ini.

. el, . .tqu.{
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itu memakai jubatr, serta ada bekas khaluq (pewangi) padanya atau bekas

shufrah (pacar berwarna kuning)). Dia berkata: Ya Rasulullah, apa yang

harus saya lakukan dalam umratr saya?. Beliau menjawab:

. ,1, ,€e
;i -tu ,i-s'ril,.J;t ,;";';f 'aLj*;6 a5t '$ eii; !!r

'$3 (.|!t:; €eti,-,t;iJ
"Tanggalkan jubahmu, cuci bekas shufrah dan lihaluq dan lakulwn

dalam umrahmu apa yang biasa dilalukan dalam hajimu- "tn (Muttafaq

'alaih).

Dalam sebuatr lafaztr: YaRasulullah, sayatelah ihram untuk umrah

dan saya memakai jubah ini....dst.

Beliau tidak memerintatrkannya membayar fidyah. Padahal, sudah

menjadi ijma' bahwa keterangan tidak boleh diundur pada saat yang

diperlukan. Ini menunjukkan ketidaktahuan menjadi udzur tersendiri.

Tidak tahu dan lupa hukumnya sama. Haji adalah ibadah yang

kerusakannya harus diganti dengan kaffarah, dan diantara larangan dalam

haji ini ada yang dibedakan antara yang sengaja dengan yang lupa.

Berbeda dengan mencukur rambut, dan membunuh hewan, semua ifu

tidak bisa dikembalikan.

Seorang yang tidak tahu atau lupa bisa melepaskan apa yang

dipakainya seketika, tapi kalau dia mengundurkannya tanpa alasan maka

dia harus membayar fidyatr.

Kalau ada yang mengatakan, "Mengapa dia tidak boleh terus

memakai wewangian di sini seperti halnya orang yang memakainya

sebelum ihram?."

Kami jawab: Memakai wewangian sebelum ihram itu disunahkan,

maka boleh diteruskan (tak perlu dihilangkan ketika sudah ihram. Penerj).

reo Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1789), Muslim (21736,738), Abu Daud (2Aio'

I 8 l9), dan Ahmad dalam Musnad-nya (41224, 61339).
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kita bicarakan, dia ini sudah ihram yang

kalau lupa atau tidak tahu. Tetapi dalam

atau sudah tahu, maka kembali pada

PerkataanAl Khiraqi "Dia meneruskan talbiyah" maksudnya, dia
segerabertalbiyah saat ingat akan haji yang baru saja dilupakannya demi
merasa bahwa dia kembali kepada kewajiban haji. Ini adalah sebuah
pendapat yang diriwayatkan dari Ibratrim An-Nakha'i.

682. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Orang yang wukuf di
Arafah pada siang hari atau bertolak sebelum Imam harus
membayar dam."

Orang yang wukuf pada siang hari harus berada di sana sampai
terbenam matahari. agar dia mengumpulkan siang dan malam dalam
wukufrrya. Kalau dia bertolak dari Arafah sebelum Maghrib dan tidak
kembali lagi sampai matahari terbenam, dia harus membayar dam.

Asy-Syaf i berpendapat, itu tidak perlu, tidak ada dam atasnya
kalau dia bertolak sebelum Maghrib. Dia berdalil dengan hadits urwah
bin Mudhanis. Juga karena dia mendapatkan wukuf yang sah, sama kalau
dia mendapatkan wukuf hanya di waktu malam.

Menurut kami, Nabi SAW wukuf sampai Maghrib tanpa ada
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perbedaan pendapat dalam masalatr ini. Beliau bersabda, "Ambillah

manasik kalian dariku." Kalau itu ditinggalkan maka wajiblah dam atas

yang meninggalkan, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Juga karena

wukuf itu adalah rukun, dan dia melakukannya tidak dalam cara yang

dituntun syariat, maka wajiblah dam atasnya, sama kalau dia ihram

melewati Miqat. Dalil mereka menunjukkan sahnya wukuf, sedangkan

yang kita bicarakan ini wajib atau tidaknyadam (meski wukufnya satr).

Adapun orang yang wukuf pada malam hari saja (tanpa siang)

maka itu sah dan dia tidak perlu membayar dam, karena jika hanya

mendapatkan malam, berarti tidak mungkin lagi bisa mengulang siang

untuk wukuf padanya. Berbeda dengan yang mendapatkannya pada siang

hari, dia masih bisa melanjutkan pada malam hari.

Perkataan Al Khiraqi, "atau dia bertolak sebelum Imam"

maksudnya, dia wajib membayar dammeskiberangkat setelah Maghrib.

Diriwayatkan oleh Al Atsram, dari Ahmad: Dia mendengar Ahmad

ditanya tentang seseorang yang bertolak dari Arafah sebelum Imam

setelah terbenamnya matahari. Dia menjawab: Aku tidak mendapatkan

ada yang memberi keringanan dalam hal itu, semuanya bersikap keras.

Aku tidak suka kecuali kalau bertolak bersama Imam.

'Atha berkata: Jika dia bertolak sebelum Imam, hendaknya dia

menyembelih seekor kambing. Lalu ada yang bertanya: Bagaimana kalau

dia bertolak dari Muzdalifah sebelum Imam?. Dia menjawab: Muzdalifah

itu menurutku tidak sama denganArafah. Lalu dia menyebutkan hadits

Ibnu umar yang bertolak dari Muzdalifah sebelum lbnu Az-zubair.rer

Selain Al Khiraqi, para ulama kami (Madzhab Hanbali) tidak

mewajibkan apa-apa atas orang yang bertolak sebelum Imam. Mereka

n Az-Zubair bin Awwam, saudara Urwah bin

Zubak, ibunya adalah Asma' putri Abu Bakr Ash Shiddiq. Dia sempat menjadi

kHalifah setelah Mu'awiyah bin Yazid. Dia adalah kHalifah yang sah di luar Bani

Umayyah menurut ulama ahlus sunnah, meski akhimya terbunuh oleh Hajjaj bin

Yusufyang dianggap para ulama sebagai pemeberontak. Baca lebih lanjut, Tarikh

Al Khulafa', karya As-Suyuthi. Penerj.

-
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juga tidak ada yang menggolongkan itu
yang benar, karena mengikuti Imam
bersamanya bukanlah kewajiban dalam
kasus ini.

sebagai kewajiban, dan inilah

dan melaksanakan manasik
haji, demikian halnya dalam

Para sahabat berangkat bersama Nabi SAW hanya karena
kebiasaan, bukan kewajiban, sama dengan bertolak bersama beliau dari
Muzdalifah serta lfadhah d,ari Mina. Lagi pula itu bukan perbuatan
Rasulullah sAw, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam perintah
mengambil manasik dari beliau.

683. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Siapa yang bertolak dari
Muzdalifah sebelum lewat tengah malam, padahal dia bukan
penggembala atau petugas pemberi minum jamaah haji, maka dia
harus membayar dam."

Mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji yang bila ditinggalkan
harus diganti dengan dam. lm berlaku bagi yang meninggalkannya
dengan sengaja atau lupa, tahu ataukah tidak akan hukumnya.
Meninggalkannya berarti meninggalkan ibadah, dan lupa tak berpengaruh
pada ibadah.

Orang yang mendapat keringanan untuk tidakmabitdi Muzdalifah
hanya petugas pemberi minum dan para penggembala unta, karena Nabi
SAW memutuskan itu dalam hadits .Ashim bin Adi.re2 Beliau juga
memberi keringanan kepada Abbas yang bertugas memberi minum
jamaah haji. Mereka akan sulit bila harus menginap di Muzdalifah, karena
mereka harus menjaga hewan gembalaan mereka dan mempersiapkan
air minum untuk jatnaah haji. makanya, mereka boleh tidak bermalam
di Muzdalifah sebagaimana pada malam-malam Mina mereka juga diberi
izin untuk tidak bermalam di sana.

te2' Diriwayatkan olehAbu Daud (2alo. 1975), At-Tirmidzi (3No. 955), Ibnu Majah
(2No. 7037), An-Nasa'i (5AIo. 3069), Malik dalam Al Muwaththa, (1AIo. 40g),
Ahmad dalatn Musnad-nya (5/450).
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Ada riwayat dari Ahmad, bahwa mabit di Muzdalifatr tidak wajib,

dan tak ada denda apapun bagi yang meninggalkannya. Tetapi riwayat

pertamalatr yang dipakai dalam mazhab.

684. Masatah: (Al Khiraqi) berkata, "Barangsiapa membunuh

hewan darat ketika ihram baik sengaja maupun tidak maka

dendanya adalah hewen yang serupa' kalau yang terbunuh itu

adalah hewan berkaki empat

Dalam masalatr ini ada €rulm pasal.

Pasal pertama: Wajib denda atas muhrimyangmembunuhhewan

buruan.

Ini merupakan ijma'ulama, danAllah telah menegaskan itu dalam

firman-Nya,

o)o

€
'^ri €3 ?? il '':.:t tfr .&.

ktr:
..1.t9..t
j.*! lJ--r:.,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh

binatang buruan, ketika knmu sedangihrarn Barangsiapa di antara kamu

membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialahmengganti dengan

binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya,...." (Qs.

Al Maidah[s]:9s).

Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat bahwa muhrim

yang sengaja membunuh hewan buruan harus membayar denda serupa

yang dibunuhnya, kecuali Hasan dan Mujahid yang berpendapat; jika

dia membunuhnya dengan sengaja dalam keadaan ingat akan ihramnya,

tak perlu membayarjaza' (denda khusus membunuh hewan), tapi kalau

dia khilaf atau lupa akan ihramnya, barulah wajib mambayariaza'.lni
jelas bertentangan dengan Nash, karena Allah jelas menegaskan,

"Barangsiapa di antaro kamu membunuhnya dengan sengaja, Makn

Y
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dendanya ialah menggonti dengan binatang ternak seimbang dengan

buruan yang dibunuhnya... " Dan, dalam ayat itu Allah menegaskan

bahwa penetapan denda tersebut agar dia merasakan akibat buruk dari

perbuatanny a $y( JU.: O:4l.Orang yang tak sengaja atau lupa tak ada

siksa bagi mereka.

Membunuh hewan ini ada dua macam, ada yang mubah dan ada

yang haram. Membunuh hewan yang haram adalah membunuhnya
dengan sadar, tanpa sebab yang membolehkan. Dalam kasus seperti ini
waj iblah membay ar j aza' .

Adapun pembunuhan yang mubah ada tiga macam:

Pertama, terpaksa membunuhnya untuk dimakan.

Ini dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat sepanjang
pengetahuan kami, berdasarkan firman Allah,

t-# \r
"...Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri kedalam

kebinasaan... " (Qs. Al Baqarah[2]: I95).

Tidak makan dalam kondisi darurat padahal bisa mendapatkan

makanan termasuk menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Bila sudah

dibunuh maka itu harus diganti, baik mendapatkan hewan lain atau pun

tidak. Tetapi Al Auza'i berkata, "Dia tidak harus menggantinya, karena

itu mubah, sama dengan hewan laut."

Menurut kami, keumuman ayatyangmenjelaskan bahwa tak ada

yang mengharuskan dia membunuh buruan itu dari segi hewan tersebut,

maka dia harus menggantinya seperti yang lain. Dia membunuhnya guna

menghilangkan gangguan pada dirinya (tapi bukan lantaran hewan itu.
Penerj.), ini sama dengan orang yang mencukur rambut karena sakit di
kepala.

Kedua, jika hewan tersebut menyerangnya dan tak ada jalan lain

Jrt-+,,
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kecuali membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya dan tak harus

mengganti.

Demikianlah pendapat Asy-Syaf i. Abu Bakr berkata, "Dia harus

membayar jaze'," ini sesuai dengan pendapdrt Abu Hanifah, karena dia

membunuhnya untuk kepentingan pribadi, jadi sama dengan kasus di

atas, yaitu untuk dimakan.

Menurut kami, hewan ini dibunutr untuk menghindari bahaya yang

bisa ditimbulkannya, jadi tak perlu bertanggung jawab, seperti halnya

kalau diserang orang yang ingin membunuhnya. Hewan seperti ini

disamakan dengan hewan berbahaya layaknya anjing gila. Di sini tak

ada beda apakah serangan hewan itu dikhawatirkan dapat membunuhnya,

atau melukai, atau merusak harta benda yang dibawa atau mencelakakan

hewan yang dibawa.

Ketiga, jika dia menyelamatkan hewan buruan dari cengkraman

binatang buas, atau melepaskannya dari jebakan pemburu, atau ingin

mencabut benang dari kaki hewan itu lalu hewan itu mati, dia tidak harus

menggantinya. Demikian pendapat'Atha.

Ada pula yang berpendapat bahwa dia tetap harus mengganti, yaitu

pendapat Qatadah yang berlandaskan pada keumuman ayat. Ini sama

dengan pembunuhan tak disengaja.

Menurut kami, dia melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk

menyelamatkan hewan itu sendiri, sama halnya dengan wali seorang

anak kecil yang berusaha mengobati anak tersebut, lalu anak itu mati.

Ini tidak bisa disebut sengaja dan tidak masuk dalam koridor ayat.

Pasal kedua: Tak ada beda antara yang sengaja dengan yang

tidak dalam hal membunuh hewan buruan.

Ini menurut salah satu dari dua riwayat (dari Ahmad), juga

merupakan pendapat Al Hasan, 'Atha, An-Nakha'i, Malik. Ats-Tsauri,

Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra' yi. Az-h*viberkata, "Untuk yang sengaj a

dijelaskan dalam A1 Qur'an, sedangkan yang tidak sengaja dijelaskan
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I

I olehl s-Sunnah.
I

I Riwayat kedua, yang tidak sengaja tak perlu membayar kaffarah.

I m merupakan pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Thawus, Ibnu Al

I Mundzir dart Daud, karenaAllah jelas menyebutkan dalam ayat di atas

I kalimat, (f,6i & UV t> "Barangsiapa di antara kamu

t m€ffibunuhnya dengan sengaja." Berdasarkan pemahaman ini berarti

yang tidak sengaja tidak perlu membayar jaza'. Lagi pula hukum asal

adalah bara'atudz dzimmah (bebasnya seseorang dari tuntutan kecuali

ada dalil yang mengharuskannya dituntut). Harus dibedakan antara yang

sengaja dengan yang tidak, karena ini merupakan larangan ihram yang

tidak merusaknya, sama seperti berpakaian dan memakai parfum.

Dalil untuk riwayat pertama adalah hadits dari Jabir yang berkata,

"Rasulullah SAW menetapkan seekor domba sebagai pengganti dhob'te3

yang diburu ketika ihram."

Rasulullah SAW menetapkan orang yang merusak telur burung

unta unhrk mengganti seharga telur itu. Beliau tidak membedakan (apakah

dia sengaja atau tidak).tno(HR. Ibnu Majatr).

Sebab lain, kaffarah ini adalah ganti atas sesuatu yang rusak atau

hilang, maka sama hukumnya bagi yang sengaja atau tidak, sama seperti

orang yang tidak sengaja merusak barang orang lain (dia tetap harus

mengganti. Penerj.).

Pasal ketiga: Jazo' (denda hewan buruan) tidakwajib kecuali
atas diri yangmuhrim.

Tak ada bedanya apakah dia ihram untuk haji atau untuk umrah,

rer Sejenis anjing kecil, Imam Syaf i membolehkannya dimakan. Penerj.
te4 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3A{o. 3801) dengan lafazh: "Dhab' itu termasuk

buruan (boleh dimakan), dan beliau SAW menelapkan gantinya adalah seekor
domba, jika dia diburu pada saat ihram." Ibnu Majah (2Afo. 3085), Al Baihaqi
dalam As-Sunan (51207,208), isnadnya shahih.
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karena Nasft menyebutkannya secara umum. Tak ada perbedaan dalam

masalah ini. Juga tak ada beda antara ihram untuk satu ibadah(haji atau

umratr) atau dengan dua ibadatr (haji dan umratr), atau yang melaksanakan

haji qiran, karenaAllah tidak membedakamya'

Pasal keempat: razo, tidak wajib kccuali kalau sampei

membunuh buruan tersebut

Karena dalam Nasft disebutkan' (Qt rj* l) "Dan ianganlah

lramu membunuh binatang buruan."

Hewan yang dikategorikan hewan buruan adalah yang mencakup

tiga syarat: halal dimakan, tak ada yang PuYa, dan terlarang'

Menurut kriteria pertama: Berarti hewan yang haram tidak

termasuk hewan buruan yang dilarang dibunuh. Maka tak masalatr

membunuh hewan buas, atau binatang menjijikkan berupa serangga dan

burung dan semua yang haram dimakan.

Ahmad berkata: Jaza'itu hanya untuk pembunuhan binatang

buruan yang halal dimakan. Dia juga berkata: (hewan buruan adalah)

setiap yang mengganggu bila ditemui oleh muhrim dan bisa dimakan.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, tetapi mereka juga mewajibkan

jaza'untuk hewan peranakan campuran dari yang halal dengan yang

haram, misalnyaperanakan dari dhab' dan serigala, mereka memberatkan

sisi larangan untuk membunuhnya di waktu ihram'

Sebagianulamakamiberpendapat,UmmuHubbain(Henya)
kaffarahnya adalatr anak kambing yang berumur setahgn' Ummu Hubbain

adalah sejenis hewan yang perutnya buncit dan ini bertentangan dengan

qiyas, sebab Ummu Hubbain itu tidak dimakan karena menjijikkan

menurut orang arab.

Dikisahkan, ada seorang arab yang ditanya apa saja binatang yang

kamu makan?. Dia menjawab: Semua binatang berkaki empat dan yang
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melata, kecuali Ummu Hubbain. ' ,'

Ini berdasarkan perbuatan Utsman yang memutuskan pembunuhan

Ummu Hubbain itu dendanya adalah anak kambing berumur setahun

(al jadyu).Tetapi pendapat yang benar adalah dia tak termasuk hewan

buruan, karena dia tidak bisa dimakan.

Mengenai kutu, ada dua riwayat (dari Ahmad), dan yang benar dia
tidak termasuk, karena tidak dimakan, juga termasuk hewan yang

berbahaya dan tak ada harganya. Maimun bin Mihran menceritakan:

Aku pernah bersama Abdullatr bin Abbas, ada seorang yang bertanya
padanya: Saya mengambil seekor kutu (dari kepala) lalu saya buang.

Tetapi saya cari lagi dan dia sudatr tidak ada. Ibnu Abbas menjawab:

Dia itu kalau hilang tidak perlu dicari (tidak berharga).

Al Qadhi berkata, "Kedua riwayat tadi berlaku untuk yang
menghilangkan kutu dari rambutnya. Tetapi kalau yang terdapat di badan

ataupakaian lalu dibuang, makatak ada masalahmenurut semuariwayat
(dari Ahmad)."

Bagi yang mewajibkan jaza'urfittkitu, mereka akan berkata,"Apa
saja yang mau disedekahkan untuk itu, maka itu baik."

Mengenai rubah ada beberapa riwayat yang berbeda (dari Ahmad).
Ada riwayat darinya bahwa rubatr harus diganti dengan jaza' pula. lni
sesuai dengan pendapat Thawus, Qatadah, Malik dan Asy-Syaf i. Dia
berkata: Itu adalah hewan buruan yang bisa dimakan, dan kalau dibunuh
di waktu ihram harus diganti dengan yang setimpal Qaza).

Ada lagi riwayat dariAhmad, tak ada apa-apauntuknya. Pendapat

senada dari Az-ZrIri, Amr bin Dinar, Ibnu Abi Najih, dan Ibnu Al
Mundzir, danadariwayatyang simpang siurdari 'Atha. Sebabnya, rubah
itu hewan buas, dan Rasulullah SAW melarang semua hewan buas yang

bertaring. Kalau pun kita wajibkanjaza'padanya, maka yang setimpal
untuknya adalah kambing, karena itu pernah diriwayatkan dari 'Atha.

Demikian halnya kucing, riwayat tentangnya masih simpang siur,
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baik itu kucing rumah atau kucing hutan. Yang benar, tak ada jaza'

untuknya. Itulatr pilihan Al Qadhi, karena dia hewan buas dan tidak

dimakan.

Sementara ituAts-Tsauri dan Ishaq berpendapat, kalau kucing liar

(hutan) maka adajaza ny4 tapi kalau kucing rumah tidakadaiaza'nya.

Karen4 yang dinamakan buruan adalah yang liar.

Perbedaan riwayat juga terjadi pada burung Hudhud dan bwung

Shurad,karena m€mang ada perbedaan riwayat apakah keduanya boleh

dimakan atau tidak, dan semua yang diperselisihkan halal-haramnya akan

diperselisihkan pula masalah jaza nya. Adapun pendapat yang benar

adalah tak adajazo hya, karena bertentangan dengan qiyas dan tak ada

N a s h y ang mendukungnya.

Kriteria kedua: Hewan tersebut tak ada yang punya, artinya dia

harus liar. Hewan yang tidak liar, tidak diharamkan bagi muhrim untuk

memburunya, seperti halnya hewan ternak, kuda, ayam dan lain

sebagainya. Kami tak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama dalam masalah ini. keadaan yang dijadikan patokan adalah asal

status hewan itu, bukan keadaan sekarang. Artiny4 kalau pun ada hewan

liar yang dijinakkan, maka dia tetap tidak boleh diburu oleh muhrim dan

ada jaza nya. Makanya, burung merpati ada jazo hya baik yang jinak

maupun yang liar, mengingat asalnya dia adalah liar. Ahmad berkata

tentang sapi yang menjadi liar, "Tak ada jazahya karena pada asalnya

dia adalah hewan peliharaan."

Hewan peranakan campuran dari yang liar dengan peliharaan juga

adajazo 'nya dan tak boleh diburu oleh muhrim, demi memberatkan sisi

haramnyares, sebagaimana pendapat kami dalam hal hewan campuran

antara yang halal dengan yang haram dimakan.

Mengenai unggas, ada dua riwayat dalam hal ini. Ahmad berkata

re5 Dalam kaidah fikih, kalau bercampur pada sesuatu sifat Halal (mubah) dan sifat

haram, maka harus dipilih yang haramnya.
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tentang itik yang disembelih oleh muhrim dan dia bukan buruan, ..yang
benar dia haram disembelih danadajazahya, karena asalnya dia adalah
hewan liar, sama seperti merpati.

Pasal kelima: Jazo, hanya berlaku
tidak berlaku untuk hewan laut

Tak ada perbedaan pendapat daram masarah ini, karenaAllah Ta,ara
berfirman,

untuk hewan darat dan

??3 9U) E c6'ir+, Ht T. e l-f
r.!, o'ro,,-i-, ,.--?.;.tv,..ltJ*

"Dihalalknn bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makananyang rezat bagimu, dan bagi orang-
orong yang dalam perjaranan; dan diharamkan atasmu (menangkap)
binatang buruan dqrat, selama kamu dalam ihram....,,(es. Al
Maidah[5]:96).

Thk ada bedanya hewan air asin dengan air tawar seperti yang adadi sungai, atau danau. Kata laut dalam Al eur.an meliputi air tawar
sebagaimana firman Allah,

"Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segari sedop
diminum danyang rain asin lagipahit. Dan dari masing-masing laut itu
kamu dapat memakan daging yang segar...,,(es. Fathir[35]:12).

Allah juga berfirman dalam surah Al Maidah[5] ayat 95 di atas
dengan kalimat, "Diharamkan bagimu buruan darat.,,Ini menunjukkan
selain hewan darat berarti termasuk hewan laut.

'&Jt
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Maksud dari hewan laut adalah yang hidup di air, beranak dan

bertelur di sana. Hewan yang memang sedianya di air, seperti ikan dan

semacarnnya tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa mereka masuk

kategori hewan laut. Hewan yang hidup di darat seperti kura-kura,

kepiting darat, disamakan dengan ikan dan tak adajaza 'padanya. 'Atha'

berkata, "Ada jaza'padanya, termasuk katak dan semua yang hidup di

darat."

Menurut kami, kura-kura dan sejenisnya itu beranak di air dan

bertelur di sana, sehingga harus disamakan dengan ikan.

Adaptrn burung-burung air, dia tidak boleh diburu dan ada jaza'nya

menurut mayoritas ulama, antara lain, Al Auza'i, Asy-Syaf i, Ashhab

Ar-Ra'yi dan lainnya. Kami tak mengetahui adayang menyelisihi mereka

kecuali satu riwayat dari 'Atha' yang berkata, "Burung itu tergantung di

mana dia lebih sering berdomisili."

Menurut kami, btrung itu termasuk yang berkembang biak, makan,

dan bertelur di darat. Dia masuk air hanya untuk mencari makanan,

statusnya sama dengan nelayan yang masuk air hanya untuk mencari

makan.

Juga ada perbedaan riwayat tentang belalang. Diriwayatkan dari

beliau (Ahmad) bahwa itu termasuk hewan laut dan tak adaiaza 'padanya.

Ini adalah pendapat mazhab Abu Sa'id. Ibnu Al Mundzir berkata: Ibnu

Abbas dan Ka'ab berkata: Belalang termasuk hewan buruan laut. Urwah

berkata: Dia adalah makanan ikan hiu.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami membunuh

belalang dengan salah seorang dari kami mengibaskan pecutnya ketika

dia sedang muhrim, sehingga dia dipersalahkan. Lalu hal itu dilaporkan

kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Dia termasuk hewan buruan

laut." Juga darinya, Nabi SAW bersabda, "Belalang termasuk buruan

/crzr. "te6 (Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud).
re6 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2No. 1853) dari jalan Maimun bin Jayan dari Abu

Rafi', dari Abu Hurairah...." Seperti itu. Maimun bin Jayan statusnya maqbul,

Et - 
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Diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa itu termasuk hewan darat dan

ada jaza ' bila membunuhnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama,

berdasarkan riwayat dari Umar RA yang berkata kepada Ka'ab tentang
dua ekor belalang: Dengan apa kau akan menebusnya?. Dia menjawab:
Wah, dua dirham lebih berharga daripada seratus ekor belalang.tnt(HR.
Asy-Syafi' i dalam musnadnya).

Dia adalah serangga yang terbang di darat, hanya saja dia akan

mati kalau tenggelam di air, terkena ombak, maka statusnya sama dengan

burung-burung kecil. Adapun dua hadits yang kami sebutkan di atas

sepertinya ada keraguan di dalamnya, demikian menurut Abu Daud.

Dengan demikian harus diganti sesuai harganya, karena tak ada

binatang yang bisa diserupakan dengannya untuk disembelih sebagai
jaza'. Demikian pendapat Asy-Syaf i. Ada riwayat dari Ahmad yang

menegaskan, bahwa yang membunuh belalang harus bersedekah dengan

satu tamr (kurma kering) untuk satu ekor belalang. Ini diriwayatkan pula
dari Umar dan Abdullah -anaknya-. Ibnu Abbas berkata: Sedekahnya

dengan segenggam makanan. Al Qadhi berkata: Dari sini dapat dipahami
bahwa dia mewajibkan berdasarkan nilai harga belalang. Sepertinya
mereka tidak menetapkan ukuran seperti itu, hanya saja mereka
mengharuskan ganti seekor belalang adalah jumlah minimal yang biasa

disedekahkan orang.

Kalau dia menginjak belalang di jalan yang dia tidak mungkin
menghindarinya, maka ada dua versi pendapat akan hal ini:

Pertama, wajib jaza'. Karena dia telah membunuh untuk
kepentingan dirinya maka dia harus mengganti layaknya orang yang

terpaksa untuk makan.

sebagaimana dikatakan Al Hafizh. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah dari jalan Abu Al Mahzam, dari Abu Hurairah. Abu Al Mahzam matruk
sebagaimana kata Al Hafizh dalam At-Taqrib. Hadits ini sanadnya dha,ifjiddan.

te1 Lthat, Tartib Musnad Asy-Syaf i (l/32i).
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Kedua, tidak perlu mengganti. Karena dia terpaksa harus

menginjaknya, sulma dengan kalau binatang itu menyerangnya'

Pasal keenam: Jaza'untuk seekor hewan darat adalah hewan

ternak yang serupa dengannYa.

Demikian pendapat mayoritas ulama, antara lainAsy-Syaf i' Abu

Hanifahberpendapat, yang wajib adalah nilai harganya, tetapi bolehpula

dengan yang serupa, karena buruan itu tak ada yang sama.

Menurut kami, firman Allah, " Maka gantitrya adalah hew an ternak

yang seimbang (mirry) dengan hewan irz' " (Qs. Al Maidah[5]:95)

Nabi SAW menetapkan ganti dari pembunuhan seekor dhab' adalah

domba. Para sahabat sepakat akan wajibnya hewan yang serupa. Umar,

Utsman, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Mu'awiyah berpendapat,

bahwa membunuh burung unta dendanya adalah unta.

Abu ubaidah dan Ibnu Abbas menetapkan ganti pembunuhan

keledai liar dengan unta, tapi Umar menetapkan dendanya adalah sapi'

Umar menetapkan ganti pembunuhan ktjang dengan kambing'

Di sini kita bisa melihat bahwa mereka menetapkan hukum yang

satu di masa yang berbeda-beda dan di negeri yang tidak sama. Itu

menunjukkan mereka tidak menganggap harga sebagai standar dalam

penentuanj aza' . Kalausaja mereka menjadikannya standar tentu mereka

mengukur sifat hewan yang mati dengan harganya berbeda-beda. Tak

ada informasi bahwa mereka menanyakan berapa harga hewan yang

dibunuh ketika menetapkan hukum tersebut. Bayangkan, mereka

menetapkan dendajaza'untuk seekor merpati adalah seekor kambing,

padahal harga seekor merpati jauh di bawah kambing.

Dapat kita bisa simpulkan, bahwa keseimbangan (kemiripan) yang

dimaksud dalam ayat ini bukanlah kemiripan sebenamya, karena jarang

sekali buruan itu benar-benar sama dengan hewan temak penggantinya.

Tetapi maksudnya adalah kemiripan dalam bentgk dan rupa hewan-hewan

l-l% | 
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tersebut.

Buruan yang mati ada dua macam:

l. Hal yang sudah pernah diputuskan oleh para sahabat.

Jika demikian, maka wajib mengikuti keputusan mereka. Demikian
pendapat 'Atha, Asy-syaf i dan Ishaq. Malik berpendapat, hukum harus
diperbarui kembali, karena Allah berfirman:

" . .. menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu .. . . 
,, (es.

Al Maidah[5]:95).

Tetapi bagi kami (membantah Malik) ada sabdaNabi SAW,

iirs' i-Gt **_r,ir;lts g-GLI

"Para sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, siapa sajo yang
Iralian jadikan panutan, niscaya kalian akan mendapat petunjuk."tss

Beliau juga bersabda,

"Ikutilah dua orang sesudahku, Abu Balr dan (Jmar.',tse

Para sahabat itu lebih dekat pada kebenaran dan lebih mendalam

Diriwayatkan oleh Ibnu Hamr dalam AI lhkam (6/82),dari jalan Sallam bin Sulaim
yang berkata: Hadits Al Harits bin Ghudhain, dari Al,{masy, dari Abu Sufan,
dari Jabir secara marfu'. Ibnu Hazm berkata: Ini riwayat yang jatuh (nilainya).
Abu Sufan termasuk perawi dha'rf, dan Al Harits bin Ghudhain adalah Abu
wahb Ats-Tsaqafi, Sallam bin Sulaiman meriwayatkan hadits-hadits palsu, dan
ini salah satu darinya dengan adanya keraguan.
Disebutkan pula oleh Al 'Ajluni dalam "Kasyful Khafa" (l/3gl), hadits ini
maudhu'(palsu). Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam "Mizan Al lTidal" (l/
413), darijalan Ja'far bin Abdul Wahid Al Hasyimi Al eadhi.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (5/3662), Ibnu Majah (ug7), Ahmad dalam
Musnad-nya (5/Hal. 382,385,399, 402), isnadnya shahih_

o2o tc. ,, 1 t2.,

- t"':'l'.r\^r-
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ilmunya. Jadi, keputusan mereka adalah hujjah atas orang lain selain

mereka, layaknya orang alim dengan orang awam.

Informasi yang sampai kepada kita tentang keputusan hukum para

sahabat adalah, dhab' diganti dengan domba kibasy.Ini berdasarkan

keputusan Umar, Ali, Jabir dan IbnuAbbas. Tentang hal ini ada riwayat

dari Jabir, bahwaNabi SAWmenetapkan dhab' yang dibunuhdendanya

adalah seekor kibasy.2oo (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW yang bersabda,

,ir-2,fut*i,iF
i* t'ilt e '1 ,bv.-t]!i

" Dhab' itu diganti dengan kibasy bila dibunuh oleh muhrim. Kijang

gantinya adalah knmbing, kelinci gantinya adalah anak knmbing betina,

yarbu'20t gantinya adalah jufrah (anak kombing leecil)."202

AbuAz-Zubair berkata, "Jufrah yang dimaksud di sini adalah yang

sudah disapih dan merumput sendiri." (HR.Ad-Daraquthni).

Ahmad berkata: Rasulullah SAW memutu skan dhab' diganti seekor

kibasy." demikian pendapat 'Atha, Asy-Syaf i, Abu Tsaur, Ibnu Al

Mundzir. Al Auza'i berkata: Meski pun ulama Syam memasukkannya

ke dalam hewan buas, dan tak mau memakannya. Itulah yang sesuai

dengan qiyas. Tetapi, mengikuti sunnah lebih utama.

200 Telah dikemukakan takhrijnya.
20r Sejenis tupai. Penerj.
202 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2ft1a1.246,247), Al Baihaqi (5/183), dari

jalanAlAjlah, dariAbuAz-Zubalr, dari Jabir.AlAjlah binAbdullah, dikomentari

Al Hafizh sebagai orang yang jujur tetapi syi'ah.
Dalam sanadnya ada Ajlah, Ibnu Al Qaththan berkata: Perasaanku tidak enak

dengan orang ini. Ahmad berkata: Dia meriwayatkan hadits mungkar. Yahya bin

Ma'in berkata: Dia tidak kuat, tetapi hadisnya masih ditulis, dan tak dapat dijadikan

hujjah.

qwi rlii3 :v2! ;
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Sedangkan keledai liar gantinya adalah seekor sapi. Ini
diriwayatkan dari Umar RA dan merupakan pendapat Urwah, Mujahid
dan Asy-Syaf i. Dari Ahmad, bahwa gantinya adalah seekor unta

badanah.Ini diriwayatkan dari Abu Ubaidah dan Ibnu Abbas, serta

merupakan pendapat 'Atha dan An-Nakha'i.

Untuk seekor sapi liar, dendanya adalah sapi biasa. Ini diriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud, Urwah, 'Ath4 Qatadatr, dan Asy-Syaf i.

Untuk unta, dendanya adalah sapi menurut Ibnu Abbas.

Untuk kambing gunung, dendanya adalah seekor sapi, sama dengan

rusa.

Untuk seekor kambing liar, dendanya adalah sapi, itu dikatakan

oleh Ibnu Umar. Al Qadhi berpendapat, dendanya adalah anak sapi yang

tanduknyabaru segenggam, tetapi belum sampai usai limatahm(jadza).
Ini juga diriwayatkan dari Al Azhari.

Untuk krjang dendanya adalah kambing. Informasi ini benar di
ambil dari Umar, juga ada riwayat senada dari Ali, dan merupakan

pendapat 'Atha, Urwah, Asy-Syaf i dan Ibnu Al Mundzir. Kami tidak
mengetahui ada yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal ini.

Unnrk wabar (binatang sejenis marmot) dendanya adalah kambing.

Ini diriwayatkan dari Mujahid dan'Atha. Al Qadhi berkata, dendanya

adalah Jufrah (anak kambing), karena dia tidak lebih besar darinya.

Demikian pula yang dikatakan Asy-Syaf i. Wabar ini biasa dimakan

oleh orang arab. Jufrah adalahanak kambing yang berumur empat bulan

dan telah berpisah dari ibunya. Jantannya disebutJufr.

Yarbu ' (hewan sejenis tikus) dendanya adalah jufrah, demikian
kata Umar RA, ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Inilah yang

menjadi pendapat 'Atha, Asy-Syaf i dan Abu Tsaur. Sedangkan An-
Nakha'i berpendapat, dendanya adalah nilai harganya. Malik
berpendapat, dendanya adalah makanan seharga dengannya. Amr bin
Dinar berkata: Kami belum pernah mendengar Dhabb (sejenis biawak

Alllughni 
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tanpa taring) dan yarbu' diganti dengan denda. Tetapi akan lebih baik
kalau kita mengikuti sunnah.

Dhabb203 dendanya adalahjady (anak kambing jantan). Ini pernatr

diputuskan oleh Umar danArbad. Itu menjadi pendapatAsy-Syaf i. Ada
riwayat dari Ahmad, bahwa dendanya adalah kambing betina, karena

Jabir bin Abdullatr dan'Atha berpendapat demikian. Sedangkan Mujahid
berpendapat, dendanya hanya sebakul makanan. Qatadah berkata: Satu

Sha'makanan. Malik berpendapat, dihargai saja dia dengan makanan.

Namun, mengikuti sunnah lebih utama. Keputusan yang dibuat Umar
lebih layak diikuti daripada yang lain. Lagi pula, jadyu lebih dekat
kemiripannya dengan dhabb daripada kambing dewasa (syoh).

Untuk kelinci dendanya adalah anak kambing betina ('anaq).
Demikianlah yang ditetapkan Umar, dan merupakan pendapat Asy-
Syaf i. IbnuAbbas berpendapat dendanya adalahhaml. Sedangkan 'Atha
menetapkan kambing betina dewasa (syah).Tetapi keputusan Umar lebih
layak diikuti. 'Anaq adalah anak kambing betina yang masih berada di
tahun pertama usianya, jantannya dinamakan jady.

2. Hewan-hewan yang belum diputuskan oleh para sohabat Nabi
SAW:

Dalam hal ini harus mengikuti dua orang ahli yang adil,
sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah[5] ayat 95 di atas.

Mereka menetapkan keputusan dengan hewan ternak kaki empat yang

lebih menyerupai dengan buruan yang terbunuh dari segi rupa, bukan
dari segi harganya. Dalilnya, keputusan yang diambil para sahabat tidak
berdasarkan harga.

Kedua orang yang memutuskan itu tidak harus seorangAhli Fikih,
karena menetapkan demikian berarti menambah apa yang tidak
disyaratkan oleh Allah To'ala. Umar pernah memerintahkan seseorang

203 Biawak padang pasir, Halal dimakan menurut ketetapan Nabi SAW meski beliau
tidak suka memakannya. Penerj.
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untuk memutuskan denda untuk dhabb, dan dia tidak bertanya apakah

orang tersebut Ahti Fikih atau bukan. Yang diperhitungkan hanyalah

keadilannya, karena itulah yang disebutkan dalam Nasft. Sifat adil itulatt

yang merupakan syarat diterimanya perkataan seseorang di semua tempat.

Keahlian juga diperlukan karena tak mungkin bisa menetapkan

persamiumnya, kecuali orang yang benar-benar ahli. Lagi pula keahlian

adalatr syarat dari semua hakim yang akan memutuskan suatu perkara.

Bisa saja yang membunuh binatang itu adalah salah satu dari dua

orang yang adil tadi, sebagaimana pendapat Asy-Syaf i, Ishaq dan Ibnu

Al Mundzir. An-Nakha'i berpendapat, tidak bisa demikian, karena

seseorang tidak boleh menetapkan keputusan untuk dirinya sendiri.

Menurut kami, firmanAllah, " ...menurut putusan dua orangyong

adit di ant ar a ksmu ... . " Pembunuh binatang tersebut tetap masuk dalam

kategori ayat ini sebagai salah satu dari dua orang adil yang dimaksud.

Diriwayatkan oleh Sa'id dalam sunannya dan Asy-Syafi'i dalam

musnadny*oa, dari jalan Ibnu Syihab yang berkata: Kami berangkat haji,

dan salah seorang dari kami yang bernama Arbad menginjak seekor

dhabb sampai pecah punggungnya. Kami lalu menghadap Umar RA dan

dia bertanya kepada Arbad. Dia kemudian berkata kepada Arbad: Hai

Arbad, tentukan keputusannya?. Arbad menjawab: Wahai Amirul

Mukminin, anda lebih baik daripada saya. Umar berkata: Arbad! Aku

menyuruhmu memutuskan, bukan memuj iku ! . Akhirnya Arbad berkata:

Saya berpendapat dendanya adalah seekor iady (anak kambing) yang

telah minum susu dan makan tumbuhan. Umar berkata: Baik,

laksanakanlah itu."

Di sini Umar memerintahkannya menentukan keputusan padahal

dialah pembunuh hewan itu. Dia juga pernah menyuruh Ka'ab Al Akhbar

untuk menentukan denda bagi dirinya sendiri dalam kasus dua ekor

belalang yang dia injak ketika ihram.205 Alasan lain, denda yang akan

204 Lrhat Tqrtib Musnad Asy Syaf i (1/332).
205 Lthat Tartib Musnad Asy-Syaf i (1/327).
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dikeluarkan itu adalah harta yang menjadi hak Allah, maka seseorang

boleh menenhrkan untuk dirinya sendiri sebagaimana menentukan berapa

besar zakat yang harus dia keluarkan.

Pasal: Para ulama kami berpendapat, buruan yang besar

gantinya juga ternakyang besar, buruan yang kecil gantinya hewan

yang kecil juga, buruan jantan gantinya jantan, buruan betina

gantinya betina, buruan sehat gantinya yang sehat pula, dan buruan

cacat gantinya yang cacat pula.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik berpendapat,

buruan kecil gantinyatetap yang besar, dan buruan cacat gantinya adalah

yang sehat, karena ini adalah persembahan untuk Allah sebagaimana

firman-Nya, {f3' dlt l,".rl} "sebagai hadya yang dibrwa sampai ke

Ka'bah. " Maka, tak sah menyembellh hadyu berupa hewan yang

berukuran kecil dan cacat, juga karena dia adalah kaffarah yang berkenaan

dengan pembunuhan binatang, maka tak ada bedanya antara yang besar

dengan yang kecil sama halnya dengan pembunuhan manusia.

Menurut kami, Allah berfirman, "Dendanya adalah hewan yang

seimbang (mirip) dari binatang ternak. " Dengan demikian ganti yang

seimbang dengan yang kecil adalah yang kecil pula. Juga karena ganti

rugi yang ditanggung seseorang karena merusak barang orang lain

bergantung pada besar kecilnya barang yang dirusak, sama halnya dengan

binatang. Dan, hadyu yang disebutkan dalam ayat di atas dipatok harus

seimbang. Lagi pula, para sahabat sendiri sudah sepakat menjadikan

beberapa hewan ternak yang sebetulnya tak sah dij adik an hadyu sebagai

hewan jaza', seperti: 'anaq, jady dan jufrah. Adapun denda untuk

manusia yang dianiaya bukanlah ganti dari diri menusia tersebut dan

tidak berlaku hukum ganti rugi padanya, karena manusia itu tidak terbagi

dalam anggota tubuhnya.

Akan tetapi dalam kasus penggantian hewan ini, kalau ada yang

L
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mau m€ngganti hewan cacat dengan yang sehat maka itu lebih baik, tapi

kalau dia mau menggantinya dengan yang cacat pula tidaklah mengapa.

Tetapi cacatnya itu harus s€rna, tidak boleh yang buta diganti dengan

yang pincang, karena itu bukan seimbang namanya. Tetapi kalau dia

mengganti yang pincang kanan dengan yang pincang kiri, atau buta kanan

dengan buta kiri maka itu boleh, karena perbedaannya tidak signifikan.

Jenis cacatnya sama, hanya beda tempatnya.

Boleh pula mengganti hewan jantan dengan yang betina, karena

daging yang betina lebih baik dan lebih empuk, kalau mengganti betina

dengan jantan juga diperbolehkan menurut salah satu riwayat, karena

dagingnya lebih banyak. Tetapi dalam riwayat lain, yang betina tak boleh

diganti dengan yang jantan, karena kelebihan jantan dari betina tidak

sama dengan kelebihan betina daripada jantan, maka sama dengan

mengganti yang cacat dengan cacat yang berbeda jenis.

Pasal: Membunuh hewan yang hamil.

Al Qadhi berkata, "Diaharus mengganti sesuai harganya." Ini sama

dengan pendapatAsy-Syaf i, karena nilainya melebihi nilai dagingnya.

Abu Al Khaththab berpendapat, "Gantinya harus dengan hewan yang

hamil juga sepertinya, karena Allah Ta'ala berfirman:

,*nl' ;1 
'P 6 ,P t,rtb, yang berarti mensyaratkan agar mengganti

dengan yang sama sifatnya dan mampu saat itu."

Tetapi kalau pun diganti dengan yang tidak hamil bisajadi diterimq

karena kehamilan tidak menambah daging, malah bisa mengurangi.

Makanya, tak ada syarat kehamilan, sama dengan warna, dan cacat.

Kalau menganiaya hewan hamil dan gara-gara itu anaknya lahir

dalam keadaan mati, maka kerugian ibunya harus diganti sama kalau

dia melukai ibunya. Kalau janin hewan itu keluar dalam keadaan hidup,

lalu mati, maka gantinya adalah yang seimbang dengan janin tersebut.

Tetapi kalau hidupnya untuk u'aktu yang tidak bisa disamakan dengan
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gantinya maka dianggap mati dalam kandungan sebagaimana janin

manusia.

Pasal: Merusak anggota tubuh hewan buruan ada dendanya

pula.

Karena hewan itu secara keseluruhan terjaga dan harus diganti

bila dirusak, maka sebagian anggota tubuhnya pun harus diganti sama

halnya dengan anggota tubuh manusia. Nabi SAW bersabda ketika

mengharamkan Tanah Haram, "Tidak boleh membuat kabur hewan

buruannya. " Kalau membuat kabur hewan itu saja tidak boleh, apalagi

sampai melukainya. Semua yang haram dilakukan pada buruan berarti

ada ganti materinya. Ganti materinya juga harus sama atau seimbang

dengan yang hilang dari hewan itu, karena bila secara keseluruhan dia

harus diganti dengan seimbang maka yang sebagian pun juga harus

diganti dengan yang seimbang, demikian menurut salah satu dari dua

pendapat yang ada.

Menurut pendapat lainnya, gantinya bisa berupa harga yang

seimbang, karena sangat sulit mengeluarkan jaza'yang seimbang,

sehingga pelaksanaannya pun jadi tak mungkin. Makanya, Syar'i
menetapkan zakat lima ekor unta adalah seekor kambing, bukan dari

jenis unta sendiri. Tetapi lebih utama mengikuti versi pertama di atas,

karena kesulitan yang dikhawatirkan bisa dihilangkan dengan adanya

pilihan lain dalam jaza'itu yakni, memberi makan, atau puasa maka

hilanglah penghalang pelaksanaan eksekusi dan hukum asal pun bisa

berlaku. Ini semua berlaku bagi hewan buruan yang mulai sembuh dan

kuat.

Tetapi bagi yang mulai sembuh tapi tidak bisa seperti sedia kala,

maka harus diganti secara keseluruhan, karena itu sama dengan

membunuhya, demikian pendapat mazhab Abu Hanifah. Tetapi hal ini
sulit dilakukan, karena dia tidak membunuhnya secara keseluruhan, sebab
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kalau binatang itu dibunuh orang lain, maka yang membunuh itulah yang

menanggung jaza'nya.

Sedangkan kami mempunyai dasar batrwa dua orang yang bekerja

sama membunuh binatang hanya wajib membayar dengan satu jaza',
dan kalau yang melukai pertama tadi diwajibkan pula membayar jaza'
secara p€nuh berarti ada dtn jaza'.

Kalau buruan itu lari dan tak ketatruan beritanya, tapi luka yang

dia derita biasanya akan menyebabkan kematian, maka harus dibayar

jaza' secara penuh, sama halnya kalau dia membunuhnya. Tetapi kalau

lukanya biasanya tidak menyebabkan kematian, maka dia hanya

membayar yang diderita binatang itu saja.

Kalau dia memanatr buruan tapi tidak diketahui kena atau tidak,

maka dia tidak mengganti seluruhnya. Demikian halnya kalau dia
menemukannya mati dan tidak diketahui apakah itu lantaran jinayah
(perbuatan manusia) atau bukan. Tetapi ada j uga kemungkinan dia waj ib
membayar denda (iaza) di sini, karena dia melakukan satu sebab yang

menyebabkan kematian binatang itu, dan tidak diketahui ada sebab lain
yang menyertai. Maka, hendaknya menduga kematian disebabkan oleh
perbuatannya karena itulah yang terlihat, sama halnya dengan air yang

dijatuhi najis, kemudian air itu berubah, maka bisa dihukumi bahwa

perubahan air itu karena najis yang jatuh tadi.

Demikian pula orang yang memanah hewan buruan lalu hilang,

dan berapa lama kemudian didapati hewan itu mati dan tak ada bekas

luka lain selain bekas panahnya, maka halal dimakan.

Pasal: Jika melukai hewan buruan dan hewan itu kuat
menahan sakitnya, tetapi kemudian dia jatuh ke sesuatu yang
menyebabkan kematiannya gara-gara luka itu, maka harus diganti.

Karena, diamati lantaran perbuatan orang yang melukainya. Sama

dengan kalau dia mengejarnya lalu hewan itu jatuh ketika lari. Tetapi,
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kalau hewan itu tetap diam di tempat dan tidak lari, lalu mati, maka dia

tak perlu mengganti.

Kami sudah sebutkan kemungkinan lain, yaitu dia harus

menggantinya, sebab Asy- Syafi ' i pernah meriwayatkan bahwa Umar RA

masuk ke Daar An-Nadwah, dia melemparkan kainnya ke jendela rumah

lalu terkena merpati lalu terbang ke jendela lain, kemudian disambar

ular dan mati. Umar berkata kepada Utsman bin Affan dan Nafi' bin

Abdul Harits: Aku merasa bahwa aku sudah membuatnya pindah dari

rumah yang aman ke rumatr yang membuatnya terbunuh. Lalu Nafi'
berkata kepada Utsman: Bagaimana menurut anda kalau kita tetapkan

kambing usia dua tahun sebagai denda atasAmirul Mukminin?. Utsman

menjawab: Ya aku setuju. Lalu Umar pun memerintahkan itu dilakukan.26

Pasal: Semua perbuatan yang menyebabkan ganti rugi pada

diri manusia berlaku pula pada hewan buruan, baik langsung

maupun hanya sebagai penyebab.

Misalnya hewan peliharaannya menyerang hewan buruan dengan

tangan atau mulutnya, maka yang punya harus mengganti rugi. Tetapi

kalau buruan itu mati lantaran diinjak hewan tunggangannya, maka tak

ada ganti rugi, karena dia tidak mungkin bisa menjagaapayang diinjak

kaki hewan tersebut. Al Qadhi berkata, "Pengendara tetap bertanggung

jawab materil atas semua yang dilakukan hewan tunggangannya, karena

tangannya di atas hewan itu dan menyaksikan kaki sang hewan."

Sementara itu Ibnu 'Aqil berpendapat, tidak ada ganti rugi dari apayang

disebabkan kaki hewan, karena Nabi SAW pernah bersabda,

"Kaki (hewan) itu tak bisa ditunt111."207

2os Lthat Tartib Musnad Ary-Syali'i (l/333).
207 Diriwayatkan oleh Abu Daud (4AIo. 4592), Ad-Daraquthni (31152), dia berkata:

iG 
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Kalau hewan itu berbalik dan menyebabkan kematian hewan

buruan, maka tidak ada ganti rugi akibat perbuatannya, karena Nabi SAW
bersabda,

)G):;ar
"Hewan itu takdapat dituntur."

Bahkan kalau dia menyebabkan kematian manusia gara-gan
berbalik tadi, juga tak bisa dituntut pemiliknya.

Jika seorang muhrim memasang jaring atau menggali sumur lalu
ada hewan buruan yang masuk ke dalamnya dan mati karena itu, maka

dia harus mengganti rugi. Ini sama dengan bila yang kena itu adalatr

manusia, kecuali kalau sumur yang digalinya itu benar penempatanny4

seperti di sekitar rumahnya, atau di jalan yang luas agar bisa dimanfaatkan

semua orang. Dalam kasus ini tak perlu mengganti kerugian apapun.

Kasus lain, kalau dia memasang jaring sebelum ihram, lalu ada

hewan yang masuk sesudah dia ihram, maka dia juga tak perlu mengganti

rugi, karena ketika dia ihram dia tidak melakukan hal-hal yang
menyebabkan hewan itu mati. Hal yang sama kalau dia memburu hewan

sebelum ihram, kemudian menyimpannya di rumah dan hewan itu mati
setelah dia ihram, atau dia menjualnya sebelum ihram dan disembelih
pembeli setelah dia ihram.

685. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalau buruan itu
burung, maka dia harus menggantinya dengan harganya di tempat
kejadian."

Maksudnya, harga sesuai tempat burung itu diburu. Tak ada

perbedaan pendapat antara ulama tentang wajibnya ganti rugi terhadap

Tak ada yang meriwayatkannya dari Az-Zvlvi selain Sufuan bin Husain, dan tak
ada yang memperkuat Husain dalam kalimat, *Kaki itu tak dapat dituntuf' dan
kalimat itu tidak jelas, karena perawi lain yang terpercaya tak meriwayatkan kalimat
itu.
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burung, kecuali riwayat dari Daud yang hrpendapat tak ada ganti rugi

bila burunglr" l*i.lt kecil da-ripada merpati, karenaAllah mensyaratkan

{#' 1|yv'S*iti.a), yaitu seimbang dengan hewan ternak, dan

burung yang lebih kecil dari itu tak ditemukan hewan ternak yang

seimbang dengannya.

Menurut kami, keumuman firman Allah, "Jangan kalian

membunuh hewan buruan letilu ihram."

Juga firmanAllah,

5-rif '^tg -r*st u ;,* il, &# r;ri u:st tflu-t' '.

lli u U;'t"J. 6-ti,,r u* -jjr.tu" J ilt&.'&6i,
t.i

dr

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan

menguj i kamu dengan se suatu dari binatang buruan yang mudah didapat

oleh tangan dan tombalonu supaya Allah mengetahui orangyang takut

kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang

melanggar batas sesudah itu, makn baginya azab yang pedih-" (Qs. Al
Maidah[s]:9a).

Maksud dari "binatang buruan yang mudah ditangkap dengan

tanganmu" dalam ayat ini adalah anak burung dan telurnya serta hewan

buruan yang tidak bisa lari karena masih kecil. Sedangkan maksud dari

"yang ditangkap dengan tombak" adalah hewan-hewan besar.

Ada riwayat dari Umar dan IbnuAbbas bahwa mereka menetapkan

jaza'untuk belalang. Ganti rugi untuk burung selain merpati adalah

harganya, karena itulah hukum asal untuk setiap ganti rugi. Hanya dalam

kasus jaza'kita beralih ke hukum lain disebabkan dalil. Harga yang

menjadi patokan adalah harga di tempat dia dibunuh.

| ,os-l 
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Pasal: Telur hewan buruan diganti sesuai harganya.

Ibnu Abbas berkata: Telur burung unta diganti dengan harganya.

Ini juga diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Inilah yang menjadi

pendapat An-Nakha'i, Az-Zrrttri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-
Ra'yi. Mereka meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau
menetapkan ganti untuk telur burung unta adalah harganya.20t(HR. Ibnu

Majah).

Kalau burung unta yang ada padanannya dengan binatang ternak

saja telurnya diganti dengan harga, maka yang lain juga demikian. Lagi

pula telur itu tidak mempunyai padanan dengan hewan temak, maka

wajiblah membayarharganya saja seperti halnya anakburung yang masih

kecil. Kalau dia tak punya harga, misalnya karena rusak atau mati, maka

tak perlu diganti. Para ulama kami berkata, "Kecuali telur burung unta,

karena kulitnya saja ada harganya." Tetapi yang benar tidak perlu, karena

kalau dia rusak dan tak ada harapan menjadi hewan berarti dianggap

sama dengan batu atau kayu.

Bagi orang yang memecahkan telur, lalu keluar darinya anak

burung dalam keadaan hidup dan tetap hidup setelah keluar, maka tak

ada ganti rugi atas pemecahan telur itu, tapi kalau mati maka gantinya

sama dengan ganti untuk anak burung yang masih kecil. Untuk anak-

anak merpati, dendanya adalah anak-anak kambing, dan untuk anak-

anak burung urta dendanya adalah anak-anak unta. Selain kedua jenis

burung itu, denda disesuaikan dengan harga.

Seorang muhrim tidak boleh memakan telur yang ia pecahkan atau

dipecahkan muhrim yang lain. Kalau dipecahkan oleh orang yang tidak
sedang ihram, maka hukumnya sama dengan daging hewan buruan. Kalau

dia memburu binatang untuk si muhrim berarti dagingnya tidak boleh

208 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/No. 3086). Dalam isnadnya ada Ali bin Abdul
Aziz y ang m aj hul, dan Abu Al Muhazzim yang namanya adalah Yazid bin Sufo an,
isnadnya dha'f.
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dimakan oleh si muhrim. Kalau si muhrim memecahkan telur maka itu

tidak haram untuk orang yang tidak ihram, karena kehalalan telur itu
tidak tergantung pada keharaman orang yang memecahkannya, bahkan

tak perlu hukum khusus siapa yang memecahkan telur. Misalnya, telur

itu dipecahkan dan dimasak oleh Majusi atau penyembah berhala

sekalipun, ia tetap halal dimakan. Hukumnya sama dengan potongan

daging dan proses memasaknya.

Al Qadhi berkata, "Dihararnkan bagi yang halal (tidak ihram) untuk

memakannya, sama halnya kalau dia menyembelih hewan buruan itu,

karena memecahkan telur berarti menyembelih hewannya. Dalilnya

adalah kalau dia dipecatrkan oleh yang tidak ihram, maka yang muhrim

boleh memakannya."

Kalau dia memindahkan telur itu, atau dia menyimpannya bersama

telur yang lain, atau bersama sesuatu yang membuat induknya
meninggalkan telur sehingga telur itu rusak, maka dia harus
menggantinya. Karena, telur itu rusak akibat perbuatannya. Tetapi kalau

telur itu menetas dan anaknya selamat, maka tak perlu mengganti.

Kalau kebetulan ada burung yang bertelur di tempat tidumya, lalu
dia memindahkannya dengan lembut dan pelan, dan telur itu rusak,

bagaimanakah hukumnya?. Ada dua versi pendapat dalam hal ini, sama

dengan hukum belalang kalau berada di jalanan. Kalau si muhrim

memeras susu hewan buruan, maka dia harus didenda sesuai harga susu

itu, sama hukumnya kalau dia memerah susu hewan curian.

Pasal: Jika seorang muhrim mencabut bulu burung, maka dia
harus membayar kerugian burung itu.

Demikian pendapatAsy-Syaf i, danAbu Tsaur, sedangkan Malik
danAbu Hanifah mewajibkan jaza'untuk semua itu.

Menurut kami, kalau dia mengurangi sesuatu yang mungkin

dihilangkan, maka dia tidak harus mengganti keseluruhannya, sama
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halnya kalau dia melukai. Tetapi kalau dia memelihara kembali burung

itu, memberinya makan dan bulu yang tercabut tadi tumbuh kembali
maka dia tidak perlu mengganti, karena kekurangannya sudah hilang.

Sama halnya kalau dia sembuh dari lukanya

Ada pula yang mengatakan wajib denda seharga bulu tersebut,
karena bulu yang tumbuh berikutnya bukanlah ganti dari bulu yang

tercabut tadi-

686. Masalah: (Al Khiraqi) ber*ata,'Kalau burung itu adalah
burun g unta, maka j aza'nya adalah seekor Da d a n a h. Kalau merpati
dan yang sejenisnya dendanya kambing.'

Ini berhubungan dengan perkataan sebelumnya, "Kalau dia itu
burung, maka diganti dengan harga di tempat ia diburu." Dikecualikan
dari itu adalah burung unta, karena dia punya dua sayap dan bertelur.
Hukumnya jadi sama dengan ayam. Denda yang seimbang untuknya
adalah badanah, karena Umar, Ali, Utsman, ZaidbinTsabit, Ibnu Abbas,
dan Mu'awiyatr RA menetapkan hal tersebut. Ini menjadi pendapat 'Atha,
Mujahid, Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama.

Ada riwayat dari An-Nakha'i bahwa burung unta cukup diganti
sesuai harganya saja. Ini menjadi pendapat Abu Hanifah, tapi kedua
muridnya berbeda pendapat dengannya dalam masalah ini.

Di sini lebih baik kita mengikuti Nash Al Qur'an dan Atsar yang
sudah disebutkan di atas. Lagi pula, burung unta itu mirip bentuknya
dengan unta, seharusnya itulah hewan ternak yang seimbang dengannya

sebagaimana yang dimaksud ayat.

Untuk burung merpati jaza nya adalah kambing. Demikian yang
diputuskan oleh Umar, Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Nafi' bin
Harits terhadap merpati yang ada di Tanah Haram. Ini menjadi pendapat

Sa'id binAl Musayyib, 'Atha', Urwah, Qatadah, Asy-Syafi'i dan Ishaq.
SedangkanAbu Hanifah dan Malik berpendapat, dendanya sesuai dengan
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harganya. Hanya saja Malik sepakat dengan jumhur kalau itu adalah

merpati di Tanah Haram. Sebenarnya qiyas menghendaki agar setiap

burung itu dendanya sesuai dengan harganya kecuali burung merpati di

Tanah Haram, karena demikianlah para sahabat memutuskan. Sedangkan

burung lain yang tidak ada keputusannya dari mereka kembali ke hukum

asal yaitu harga.

Kami jawab dalil Malik ini dengan riwayat Ibnu Abbas tentang

burung merpati yang dibunuh pada saat ihram, intinya sama dengan

pendapat kami. Dia adalah merpati yang dilarang berdasarkan hak Al-
lah, jadi hukumnya sama dengan merpati Tanah Haram. Lebih utama

mengqiyaskan merpati dengan merpati daripada dengan yang lain. Ketika

dia wajib diganti dengan kambing di Tanah Haram, maka sudah

semestinya denda yang sama diterapkan di Tanah Halal bagi yang ihram.

Perkataan, "dan yang sejenisnya" maksudnya sejenis merpati, di

mana dia menghirup air dengan panrhnya. Dia tidak meminum air pertetes

seperti yang dilakukan ayam dan burung-burung jenis pipit.
Kemiripannya dengan kambing justru terletak pada cara minum tersebut.

Ahmad berkata dalam riwayat Abul Qasim dan Syanadi, "Semua

burung yang menghirup air seperti merpati makadenda ihramnya adalah

kambing." Masuk dalam kategori ini adalah fawakhit, warasyaan,

syanatiin, darr qumra, dubsi dan quthan 20e Karena semua ini bagi orang

arab dinam akan hamam (merpati). Ada riwayat dari Al Kisa'i bahwa

setiap yang punya kerah leher dinamakan merpati. Dengan demikian

berarti burung puyuh juga termasuk merpati, karena ada lingkaran di

lehernya.

Pasal: Burung yang lebih besar daripada merpati, seperti:

bangau, burung sekretaris (crane)rburung kuntul (curlew)zr0, ayam

20e Semuanya termasuk jenis merpati. Penerj.
zto Crane dan curlew diambil dari bahasa Inggris, sejenis bangaujuga Penerj.

t
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hutan, entok dan angsa, ada dua pendapat.

Pendapat pertoma, dendanya adalah kambing juga, karena ada

riwayat dari IbnuAbbas, Jabir dan'Atha, mereka berkata, "Untuk ayam

hutan, bangau, dan burung sekretaris dendanya adalah kambing."

Kalau untuk merpati saja dendanya adalah seekor kambing, maka

yang lebih besar juga tak boleh kurang dari seekor kambing.

Pendapat kedua, disesuaikan dengan harganya. Ini adalah pendapat

mazhabAsy-Syaf i, karenaqiyas mewajibkan harga untuk semua burung

kecuali merpati, mengingat para sahabat telah sepakat dendanya adalah

seekor kambing, sedangkan burung yang lain kembali ke hukum asal.

687. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Dia boleh memilih,
penggantinya dengan hewan sepadan, atau menghargai hewan
tersebut lalu membayar uang sejumlah harganya itu. Seharga itulah
dia belikan makanan lalu memberikan makanan tersebut kepada
fakir miskin, untuk setiap orang miskin sartu mud.Atau untuk satu
mudnyt diganti dengan puasa satu hari, baik dia kaya maupun
miskin.t'

Masalah ini mempunyai empat pasal.

Pasal pertama, muhrim yang membunuh hewan buruan apapun

boleh memilih satu antara tiga di atas, apapun pilihannyo itu sudah

cukup.

Ini berlaku untuk yang kaya dan yang miskin, demikian pendapat

Asy-Syaf i, Malik danAshhab Ar-Ra'yi. Ada riwayat kedua dari Ahmad,
bahwa denda ini harus dijalani dengan berurutan, wajib melaksanakan
yang pertama (menyembelih kurban), kalau tidak mampu baru memberi

makan, kalau tidak mampu juga baru berpuasa. Pendapat ini diriwayatkan
pula dari Ibnu Abbas, dan Ats-Tsauri. Alasannya, kurban untuk haii
tamattu'saja berlaku dengan urutan, dan kasus membunuh buruan ketika
ihram ini lebih dahsyat daripada tamattu', sudah barang tentu harus
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diurutkan pula.

Ada riwayat ketiga dari Ahmad, bahwa tak ada pemberian makan

dalam kaffarah membunuh hewan buruan di saat ihram ini. Adapun

penyebutannya dalam ayat hanya untuk mengukur berapa lamanya puasa.

Ini mengingat orang yang mampu memberi makan, berarti mampu pula

menyembelih kurban. Seperti inilah yang dikatakan Ibnu Abbas, Asy-

Sya'bi dan Abu 'Iyadh.

Menurut kami, firman Allah:

,tltlQU\ lV',ri3Sr;;W i;w'rf a;Ar Cs.ri";

"...sebagai hadyu yang di bawa sampai ke Ka'bah, atau
(dendanya) membayar kafarat dengan memberi malmn orang-orang

miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan

itu,.... " (Qs.Al Maidah[5]:95).

Kata "atau" dalam ayat ini menunjukkan kebebasan memilih. Ada

riwayat dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Semua perintah yang

mengandung kata'atau', berarti dia untuk memilih. Tetapi kalau dengan

kalimat, kalau tidak ada maka ini... berarti itu harus dilakukan secara

prioritas."

Dalam ayat ini digunakan kata "atau" berarti semuayang ada bebas

dipilih, seperti kaffaratr sumpah. Lagi pula dia adalah fidyah yang wajib

dilakukan lantaran melakukan pelanggaran, seharusnyalah dilakukan

sesuai pilihan.

Allah menamakan makanan itu dengan kaffarah, dan tidak bisa

dikatakan kaffaratr kalau tidak wajib dikeluarkan kepada orang miskin.

Dan, yang tidak bisa dimanfaatkan untuk mereka tidak dinamakan

memberi mereka makan. Menyambung kata pemberian makan setelah

kata kurban dan kata puasa setelah itu merupakan petunjuk adanya

eksistensi dari kesemuanya. Kalau ada salah satu yang tidak dianggap

maka kalimatnya seharusnya tidak demikian.
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Adapun argumentasi merek4 "Bagi yang melakukan pelanggaran

(memburu hewan saat ihram) harus membayar jaza'dengan hewan sejenis

tanpa ada pilihan, tebantatrkan oleh fidyah bagi yang berhalangan".

Sebab, adaNash yang menjelaskan itu dengan gambang.

Tak sepantasnya pemahaman yang jelas ini ditinggalkan hanya
karena ingin menggiyaskawrya dengan kafarah tamattu'. Sebaliknya,

tidak bisa mengqiyaskan kaffarah tamottu'dengan ayat ini karena

lafalnya di sana juga dengan tegas menunjukkan prioritas, bukan pilihan
seperti dalam ayat ini.

Pasal kedua, j ika di a s udah me mil ih hew an t er nak y an g s e im b ang,

maka disembelih dan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada

di sekitar Tanah Haram.

Karena All ah Ta' al a berfnmarr, " Se b a gai hew an kurb an (H adyu)
yang dibawa ke Ka'bah."

Hewan ini tidak bisa disedekahkan dalam keadaan hidup kepada

orang miskin, karenaAllah menamakarrryahodyz yang harus disembelih.

Dia boleh menyembelihnya kapan saja dia mau, dan tidak harus di hari
Nahar.

Pasal ketiga, kalau dia memilih untuk bersedekah dengan
makanan, maka harus dihitung harga hewan yang seimbang lalu
dibelikan maknnan seharga itu.

Makanan itu kemudian disedekahkan kepada orang-orang miskin.
Demikian pendapat Asy-Syaf i. Sedangkan Malik berpendapat, yang

dinilai harganya itu buruan yang dibunuhnya, bukan hewan
penyeimbangnya, karena penyamiuul harga harus disesuaikan dengan

barang yang dirusak, seperti halnya yang tidak ada penyeimbangnya.

Menurut kami, segala sesuatu yang wajib diukur dengan
penyeimbangnya, maka ketika dia dihargai harus berdasarkan pada harga
penyeimbang tersebut, seperti harta manusia. Harga yang berlaku adalah
yang ada di Tanah Haram, karena di sanalah tempat mengeluarkannya.
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Tetapi tidak bisa bersedekah dengan uang, karena Allah menyebutkan '
tiga pilihan, dan bersedekah dengan uang tidak termasuk di dalamnya.

Makanan yang akan disedekatrkan haruslatr sama dengan makanan

yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dan fidyah mencukur kepala karena

sakit, yaitu gandum, kurma, dan kismis. Tetapi, ada kemungkinan

makanan jenis lain pun bisa dikeluarkan sebagai sedekatr tersebut, karena

masuk dalam keumuman Nash.

Untuk setiap orang miskin diberikan safiimud, kalau makanan itu

dari jenis Dzrr (gandum kualitas nomor satu). Sedangkan dari jenis lain

jumlahnya setengah sfta' (dua mud), sebagaimana dalam kaffarah

sumpah. Demikian ditegaskan oleh Ahmad, di mana dia berkata,

"Makanan yang dikeluarkan untuk fidyah dan kaffarah sumpah bila

berupa Dzrr jumlatrnya satu zuduntuk setiap orang miskin. Kalau berupa

kurma (tamr) jumlahnya setengatr sho'."

Al Khiraqi sepertinya tidak membedakan jenis makanan dan dia

menyatakan semuanya satu zudcukup untuk setiap orang miskin. Tetapi

yang lebih baik selain burr jangankurang dari setengah sha ', mengingat

dalam syariat belum ditemukan yang menetapkan makanan selain burr

ktnang dari seteng ah sha ' (dlua mud). Sedekah ini harus diberikan kepada

orang miskin Tanah Haram Makkah, karena sebagaimana daging hewan

kurban hanya untuk mereka maka sedekahnya pun juga untuk mereka.

Pasal keempat, tentang puasa.

Diriwayatkan dari Ahmad, batrwa puasa itu ukurannya satu hari

untuk setiap mud. hnmerupakan pendapat' Ath4 Malik, dan Asy-Syaf i.

Alasannya adalah karena puasa dan memberi makan orang miskin

termasuk kaffarah, maka satu hari diukur dengan satu mud, seperti halnya

dalam knffarah zihaftt .

Kaffarah zihar adalah memberi makan 60 orang miskin, atau puasa dua bulan

atau 60 hari. Artinya jumlah puasa disesuaikan dengan berapa orang miskin yang

diberi makan Penerj.
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Riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa puasa satu hari

seimbang dengan setengah sha'makanan. Ini merupakan pendapat Ibnu

Abbas2r2, Hasan, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Ashhab Ar-Ra'yi dan IbnuAl
Mundzir.

Al Qadhi berkata: Sebetulnya riwayat Ahmad dalam masalah ini
satuyaitu satu hari untuk satumud burr,sedangkan yang lainnya satu

hari untuk setengah sfta'. Riwayat yang menyatakan satu hari setengah

sfta'harus dipahami dengan memperhatikan perbedaan jenis makanan.

Puasa satu hari disesuaikan dengan pemberian makan seorang miskin,

dan pemberian makan itu harus berjumlah sal;.t mud untuk bun dm
setengah sfta'untuk yang lain. Perhatikan, di mana Allah menjadikan

satu hari puasa dalam kaffarah zihar selaras dengan pemberian makan

satu hari untuk orang miskin.

Ada riwayat dari Abu Tsaur dan konon dari Ibnu Abbas, bahwa
jumlah pemberian makan dan puasa wfiukj aza' hewan buruan disamakan

dengan jumlatr pemberian makan dan puasa dalam kafarah mencukur

rambut karena halangan.

Menurut kami, dia merupakan denda untuk sesuatu yang hilang,

maka harus dibedakan sesuai obyek yang hilang itu, seperti halnya harta

benda milik manusia (gantinya tidak bisa sama kalau yang hilang itu
beda. Penerj.).

Jika tersisa harga yang kurang dari satu mud, makapuasanya tetap

harus satu hari, karena yang namanya puasa tidak bisa kurang dari itu.

Ini sama dengan pendapat 'Ath4 An-Nakha'i, Hammad, Asy-Syaf i,

2t2 Dalam buku asli ditetapkan Ibnu Aqil, tetapi muhaqqrq sendiri mengakui bahwa
dalam manuskrip H ditetapkan IbnuAbbas. Melihat dari kebiasaan penulis (Ibnu

Qudamah) yang selalu menyebut nama ulama yang lebih senior di depan, maka
penerjemah berkesimpulan, naskah yang dalam manuskrip H itulah yang benar.
Karena tidak lazim dia menyebut Ibnu 'Aqil yang merupakan penganut mazhab
Hanbali kemudian menyandingkannya dengan nama besar Hasan Al Bashri, An-
Nakha'i dan seterusnya. Apalagi Ibnu 'Aqil adalah ulama abad ke limq sedangkan
Hasan, An Nakha'i, Ats Tsauri masuk dalam kategori tabi'in atau tabi'tabi'in
yang jelas jauh lebih senior dari Ibnu 'Aqil. Wallahu a'lam. Penerj.
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AshhabAr-Ra'yi dan kami belum mengetahui adayang membantatrnya.

Puasa kaffarah hewan buruan ini tidak wajib dilakukan secara

bersambung. Ini sama dengan pendapat Asy-Syaf i, dan Ashhab Ar-
Ra'yi, karenaAllatr Ta'ala menyebutkannya secara mutlak (tanpa syarat).

Jadi, tidak bisa ditentukan harus bersambung tanpa adanya dalil.

Selain itu, tidak boleh membayar kaffaratrnya dengan cara yang

berbeda, misalnya sebagian dibayar dengan pemberian makanan,

sebagian lagi dengan puasa. Demikian yang ditegaskan Ahmad, dan juga

merupakan pendapatAsy-Syaf i, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu
Al Mundzir. Tetapi hal ini dibolehkan oleh Muhammad bin Hasan kalau
yang bersangkutan tidak mampu memberi makan secara utuh. Tetapi

pendapat ini tidak benar, karena dia adalah satu kaffarah penuh, tak bisa

dikerjakan secara berlainan.

Pasal: Hewan buruan yang tidak bisa dicarikan hewan ternak
penyeimbangnya bisa diganti dengan membelikan makanan yang
seharga dengan hewan itu, atau berpuasa.

Pertanyaannya, bolehkah membayar denda berupa uang seharga

hewan yang terbunuh itu?. Ada dua kemungkinan.

Pertama: Ttdakboleh. Ini adalahpemahaman lahiriah dari pendapat

Ahmad dalam riwayatHanbali, karenadiaberkata, "Jika seorang muhrim
membunuh hewan buruan yang tak didapatkan penyeimbangnya dari
hewan ternak, maka dia harus menghargai hewan itu kemudian
membelikan makanan sesuai harga tersebut jika dia mampu. Kalau tidak,
dia harus puasa dengan perbandingan satu hari puasa sebagai ganti

setengah s ha' makanan ."

Pendapat senada diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Alasannya dia
adalah denda untuk buruan maka tetap tak bisa dibayarkan dengan

harganya saja (berupa uang), sama seperti hewan-hewan lainnya. Allah
Ta'ala hanya memberikan tiga pilihan, dan tak ada pilihan untuk
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membayarkan harganya saja. Jika salah satu dari ketiga itu tak dapat

dipenuhi, maka tinggallah pilihan kedua dan ketiga. Sedangkan untuk
mewajibkan sesuatu yang tidak disebut dalam Nash makaitu tidak boleh.

Kedua: Boleh membayar denda dengan uang seharga binatang
tersebut,karenaUmar RAberkata kepada Ka'ab: Apa yang kau putuskan
atas dirimu?. Dia menjawab: Dua dirham. Umar berkata: Ya sudah,

lakukanlah.2t3

'Atha berkata: Burung kecil (pipit,Layang-layang, dsb.), harganya

setengah dirham. Ini bisa dipahami bahwa mengeluarkan uang itu wajib.

688. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,,Setiap kali dia
membunuh hewan buruan maka hukuman itu berlaku baginya."

Artinya, jaza'ini wajib dibayarkan setiap kali melakukan
pelanggaran. Dalam hal ini ada tiga riwayat dari Ahmad:

Pertama: Setiap hewan wajib dibayar jaza'nya masing-masing.
Ini adalah pendapat mazhab (Hanbali). Abu Bakfla berkata, "Ini adalah
pendapat yang paling dapat dipertanggung jawabkan dariAbuAbdullah
(Imam Ahmad). Ini sama dengan pendapat 'Atha', Ats-Tsauri, Asy-
Syaf i, Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Kedua: Diwajibkan hanya pada kali pertama saja.Ini diriwayatkan
dari Ibnu Abbas, dan merupakan pendapat Syuraih, Al Hasan, Sa'id bin
Jubair, Mujahid, An-Nakha'i dan Qatadah, karenaAllah berfirman,

to t1, j .o.':u,#;cAj
" Dan barangsiapa yang kemb ali mengerj akannya, nis c aya All ah

akan menyiksanya. " (Qs.Al Maidah[5]:95).

Dalam ayat ini Allah tidak mewajlbkanjaza'.

2't3 Telah dikemukakantakhrijnya.
2t4 Maksudnya Abu Bakr Al KHallal, salah satu murid Imam Ahmad. penerj.
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Ketiga: Kalau dia sudah membqtar lrafarahiaza'nya untukyang

pertama, kemudian melalatknn lagi, maka yang kcdua ini harus dibayar

lrembali. ktapi kalau yang pertama belum dibayaf don sudah melalairan

yang kedua, maleo pemboyarannya culatp satu ftali saia. Karen4 katrarah

itu wajib dibayarkan lantaran melakukan pelanggalan dalam ihram, maka

hukumnya sama dengan memakai pakaian berjahit atau memakai

wewangian.

Menurut kami, dia adalatr kaffaratr untuk suatu pembunuhan, b€rarti

sama saja antara yang memulai dengan yang mengUlangi. Hukumnya

sama dengan pembunuhan manusia. Juga, ini adalah ganti untuk sesgultu

yang hilang, maka wajiblah diganjar sesuai harganya atau

penyeimbangnya, sama dengan harta manusia yang dirusak.

Ahmad berkata: Diriwayatkan dari Umar dan lainnya, bahwa

mereka memberi sangsi kepada yang membunuh secara sengaja atau

tidak, dan tanpa bertanya apakah sebelumnya mereka sudah membunuh

binatang lain atau tidak. Hukuman ini hanyalah unhrk menggambarkan

betapa khususnya kedudukan ihram.

Ayat di atas memberi pemahaman, bahwa yang mengulang

perbuatan itu juga harus mengganti kembali, dan penyebutan azab di

kali kedua bukan berarti tidak mewajibkan ganti sebagaimana yang

pertama. Ini sama dengan firman Allah dalam kasus lain (riba),

,r': iut Jt,;?(:';t-, u 'r[ .#u i:, ,t -,$e'; ;iv ',t;

U'i:6t ot*i'aarfi,a
"...Orang-orang yang telah sampai kcpadanya larangan dari

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datanglarangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba),

makn orang itu adalah penghuni-penghuni nerakn; mereka kekal di

dalamnya. " (Qs. Al Baqarah[2]:27 5).
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Dalam ayat ini orang yang mengulangi perbuatannya (memakan

riba, maka dia mendapatkan apa yang telah lalu dan urusannya kembali
kepada Allah.

Tidak bisa mengq iyaskan jaza' buruan ini dengan perkara lain,
karena dia sudah ditentukan kadamya, jelas perbedaan besar kecilnya,
dan kalau dia membinasakan dua buruan sekaligus makajaza'nya juga

berlipat, seharusnya begitu pula kalau dia membinasakannya secara

terpisah. Hal ini beda dengan larangan lain dalam ihram.

Pasal: Boleh mengeluarkan (membayar) jaza' setelah hewan
itu terluka tetapi belum mati.

Ini ditegaskan olehAhmad, karena itu adalah kaffarah maka boleh
didahulukan sebelum matinya korban seperti halnya pembunuhan
manusia, juga sama dengan knffarah zihor dan sumpah.

689. Masalah: (AL Khiraqi) berkata,,,Kalau lebih dari satu
orangyang membunuh buruan, makajaza' atas mereka juga hanya
satu.tt

Ada tiga riwayat dari Ahmad untuk masalah ini.

Pertama: Jaza'nya yang wajib adalah satu kali. Inilah pendapat

yang benar. Ini diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab, IbnuAbbas,
Ibnu Umar RA, juga merupakan pendapat' Atha', A z-Zuhi, An-Nakha' i,
Asy-Sya'bii, Asy-Syaf i, dan Ishaq.

Kedua: Masing-masing membayor jaza' sendiri-sendiri. Ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Musa dan menjadi pilihan Abu Bakr. Ini
merupakan pendapat Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Juga
diriwayatkan dari Hasan. alasannya, dia adalah kaffarah pembunuhan di
mana terdapat puasa di dalamnya, dan mirip dengan kaffarah untuk
pembunuhan manusia.
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Ke t i ga : Kal au merelra ingin membayar dengan puas a, maka setiap

or ang b e rpuas a s e b a gaimana b i as a. Tetapi bila ingin memilih yang lain,

maka mereka berkongsi dalam hal itu. Kalau salah satu dari mereka

mau menyembelih kurban dan yang lain ingin membayar dengan puasa,

maka yang berkurban membayar sesuai bagiannya, dan yang puasa

berpuasa penuh .lnl'arcnajaza ' itu bukan kaffaratr, dia adalah pengganti,

sebab Allah Ta'ala berfirman, "Maka gantinya adalah dengan hewan

ternakyang seimbang. " Sedangkan puasa adalah kaffarah, sama halnya

dengan kaffarah pembunuhan.

Menurut kami, firman Allah, "Maka gantinya adalah dengan

hew an ternak yang seimbang. " Di sini beberapa orang membunuh seekor

buruan, maka mereka harus mengganti dengan hewan yang seimbang

dengan yang dibunuh itu, kalau lebih berarti tidak dinamakan seimbang.

Jika ini berlaku untuk penyembelihan hewan yang seimbang, berarti

berlaku pula unnrk puas4 karenaAllah Ta' ala menyebutkan, " Atau puasa

sejumlah itu." Telah ada kesepakatan bahwa dia diganti dengan harga,

baik harga hewan yang mati, atau harga penyeimbangnya. Mewajibkan

yang lebih dari itu berarti berlawanan dengan Nash. Lagi pula riwayat

dari sejumlah sahabat yang kami sebutkan mendukung pendapat kami

ini. Alasan lain, dia adalah ganti untuk hewan yang terbunuh, berbeda

jumlahnya tergantung jenis hewannya.

Pasal: Jil<a muhrim bersama yang halal atau hewan tersebut

terbunuh dengan bantuan binatang buas, maka si muhrim tetap

terkena denda penuh, sedang yang halal tak terkena apa-apa.

Kalau yang halal atau binatang buas yang terlebih dulu melukai,

maka si muhrim harus membayariaza'yarLgterluka. Kalau si muhrim

yang terlebih dulu melukai, maka dia menanggung luka yang

disebabkannya saja. Kalau lukanya terjadi bersamaan, ada dua versi:

Pertqma: Muhrim berkewajiban membayar sesuai bagiannya
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seperti halnya kalau yang menyertainya melukai binatang itu adalah

muhrim juga, karena dia hanya merusak sebagian.

Kedua: Dia harus membayarjaza'sepenuhnya, karena yang halal

tidak berkewajiban membayar jaza', jadi disamakan kalau dia sendiri

yang melakukan. Sama halnya kalau salah satu dari mereka adalah

pemberi petunjuk dan yang lain sebagai pelaksana. Semua jaza'
ditanggung oleh muhrim.

Pasal: Kalau perburuan itu terjadi di Tanah Haram, maka
baikyang halal maupun yang m uhrimberkewajiban membay ar jaza'
dengan porsi yang sama.

Kewajiban si muhrim tidak bertambah lantaran bersama yang halal

membunuh hewan di Tanah Haram. Jadi, keduanya punya beban yang

sama. Ini kalau perburuan itu dilakukan bersama-sama, namun jika yang

satu mendahului yang lain, maka hukumnya seperti yang sudah kami
sebutkan di atas.

Pasal: Jika seseorangihram dan dia memiliki hewan buruan
sebelumnya, maka kepemilikan itu berlanjut, juga kekuasaannya
atas hewan itu secara hukum.

Misalnya, hewan itu berada di kampungnya atau di tangan
wakilnya. Dia tidak bertanggung jawab kalau hewan itu mati. Dia juga

boleh melakukan transaksi atas hewan itu, seperti menjualnya, atau

menghadiahkannya. Orang yang merampas hewan itu dari tangannya

wajib mengembalikan kepadanya, tapi si muhrim ini tidak boleh
melakukan tindakan terhadap hewan itu saat ihram. Artinya, kalau hewan
itu ada di tangannya, atau di kemahnya, atau di kendaraannya, atau

dikurung dan dibawa bersamanya (dalam perjalanan), atau terikat
bersamanya, maka dia harus melepasnya. Ini adalah pendapat Malik dan

Ashhab Ar-Ra'yi. Sedangkan Ats-Tsauri berpendapat, dia tetap
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bertanggung jawab terhadap hewan tersebut meski berada di rumahnya

(tidak dibawa). Pendapat yang senada denganAts-Tsauri ini diriwayatkan

dari Asy-Syaf i.

Sementara ituAbu Tsaur berpendapat, dia tidak perlu melepasnya.

Pendapat Abu Tsaur ini merupakan versi lain dalam riwayat dari Asy-

Syaf i. Karena, dia berada dalam kekuasaannya, sama dengan kalau

hewan itu berada dalam kepemilikannya secara hukum. Larangan untuk

memburu hewan ketika ihram tidak berarti larang pula untuk membawa

sertahewanbtruanyang sudatrditangkap sebelum ihram ke dalam ihram.

Dalilnya, buruan di Tanah Haram.

Menurut kami, dia memang tidak perlu menanggalkan kepemilikan

terhadap hewan buruan itu, karena dia tidak melakukan apa-apa terhadap

hewan tersebut secara langsung. Makanya, dia tak perlu bertanggung

jawab. Sama halnya kalau hewan itu adalah milik orang lain. Sebaliknya,

jika hewan itu ada padanya saat ihram berarti hewan tersebut ada dalam

kekuasaannya secara langsung, dan ini dilarang sama halnya kalau dia

menangkap hewan itu di saat ihram.

Dengan demikian hak kepemilikannya atas hewan tersebut tidak

hilang lantaran ihram. Orang yang mengambil hewan itu wajib
mengembalikannya kepadanya bila dia sudah halal. Dan, yang

membunuh hewan itu harus menggantinya dengan membayar jaza'nya

untuk si muhrim tadi sebagai pemilik sah.

Akan tetapi, kalau hewan itu mati ketika berada bersamanya dan

dia kondisi memungkinkan dia untuk melepasnya, maka dia harus

membayar jaza', karena dia dianggap melakukan tindakan yang

menyebabkan hewan itu mati. Tetapi kalau keburu mati sebelum sempat

dilepas, maka dia tak bertanggung jawab, karena dia tidak sengaja dan

itu berada di luar kuasanya.

Kalau orang lain yang melepaskannya dari tangannya, dia juga

tidak bertanggung jawab, karena orang ini melakukan sesuatu yang
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memang seharusnya dilakukan oleh si muhrim.

Kepemilikannya terhadap hewan itu berlangsung terus jika dia

sudah halal, karena ihram tidak menghilangkan kepemilikannya terhadap

hewan buruan, yang hilang hanya kuasa tindakan secara langsung. Hewan

tersebut ibarat jus yang berfermentasi, lalu menjadi cuka sebelum

dibuang.

Pasal: Muhrim tidak boleh memiliki hewan buruan dengan

cara membeli, hibah dan sebab-sebab lainnya.

Ash-Sha'ab bin Jutsamah menghadiahkan seekor keledai liar
kepada Rasulullah SAW dan beliau menolaknya, dan bersabda,

?? (t \\'#;!':; V ey.

"Sebetulnya aku tidak ingin menolalmya, hanya saja oku seknrang

sedang ihrom."2t5

Kalau dia tetap mengambilnya dengan sebab-sebab di atas dan

hewan itu mati, maka dia harus membayar jazahya. Kalau dia sudah

terbeli maka dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Kalau

dia melepasnya dia juga harus mengganti sebagaimana dia
membunuhnya, tetapi dia tidak perlu membayar jazo '. Kemungkinan

lain dia harus melepasnya sebagaimana kasus hewan buruan miliknya

seperti pasal di atas. Karena, seorang muhrim tidak boleh punya kuasa

langsung terhadap hewan buruan. Ini sama dengan pendapatAsy-Syafi'i

danAshhab Ar-Ra'yi.

Buruan yang dijual seorang muhrim pada saat dia masih halal tidak

boleh dikembalikan selama harga dan kualitasnya tidak bermasalah.

2t5 Diriwayatkan oleh Bukhari (4lJaza' Ash-Shaid/No.1825), Muslim (2/Hajjl 850/
50), At-Tirmi dzi (3/849), An-Nasa'i (5AIo. 28 I 8), Ibnu Majah (2AIo. 3090), Ad-
Darimi (211828), Malik dalaml I Mnuaththa'(llHajj/353/No. 83), Ahmad dalam
Musnad-nya (11216,262\ (4/37,38,71,73) dari Ibnu Abbas.
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Karena mengembalikan lagi binatang itu kepadanya di saat dia ihram

sama saja dengan memiliki hewan buruan di saat ihram, dan itu dilarang.

Tetapi kalau pembelinya mengembalikan lantaran ada cacat dari binatang

itu, maka dia boleh menerimanya, karena sebab pengembalian sah dan

tidak menjadi milik si muhrim, dan dia harus melepasnya.

Pasal: kalau muhrim mendapat warisan berupa binatang

buruan, maka itu menjadi miliknya.

Karena kepemilikan berdasarkan warisan berlaku secara otomatis

dan bukan atas kehendak si pewaris. Harta warisan langsung menjadi

miliknya baik dia suka ataupun tidak. Tetapi ada kemungkinan juga dia

tidak bisa memilikinya2t6, karena itu didapatkan berdasarkan pemindahan

kepemilikan, jadi menyerupai jual beli dan lainnya. Dengan ini dia lebih

berhak memiliki binatang itu daripada yang lain, dan kalau sudah halal

dia langsung memilikinya.

690. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Bagi yang tidak wukuf
di Arafah sampai terbit fajar hari Nahar, hendaklah dia tahallul
unfuk umrah dan menyembalih kurban kalau dia membawa kurban.

Selanjutnya dia harus haji lagi tahun depan, dan membtyar dam."

Pembatrasan tentang masalatr ini meliputi empat pasal.

Pasal pertama: Batas akhir wukuf sampai akhir malam Nahar.

Orang yang ketinggalan wukuf sampai terbitnya fajar hari Nahar

berarti dia ketinggalan haji (hajinya tidak sah). Sepengetahuan kami tak

ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jabir berkata: Seseorang

tidak akan ketinggalan haji sampai terbitnya fajar hari Jama'. Abu Az-

Zubalr bertanya padanya: Apakah Rasulullah SAW berkata seperti itu?.

Dia menjawab: Ya. ztz 
1HR. Al Atsram dengan sanadnya).

216 Khusus hewan buruan. Pened.
2t7 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan (5/174).
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SabdaNabi SAW

" Haji itu Arafah, siapa yang sampai lce sana sebelum shalat Subuh

pada malam Jama' berarti hajinya sudah sempurna."

Hal yang menunjukkan batrwa dia ketinggalan adalah terlewatnya

malam jama'. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW

bersabda,

Jj,l ov? bu u
,t

ot.. -rc t
4.L9r o.or.r b.-,- J J 'U/,

" Barangsiopa wukuf di Arafah pada malam hari berarti dia sudah

mendapatkan haji, dan siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah pada

malam hari makn hilanglah hajinya, dan hendaklah dia tahallul untuk

umrah dan dia harus haji lagi tahun depan. " zta (HR. Ad-Daraquthni

dan dia menganggapnya dhaifl.

Pasal kedua: Bagi yang sudah ketinggalan haji, hendaklah tahallul
dengan cara melakuknn thawaf, sa'i dan mencukur rambut.

Inilah pendapat yang benar menurut mazhab. Itu diriwayatkan dari

Umar bin Khaththab dan putranya, serta Zud bin Tsabit, Ibnu Abbas,

IbrruAz-Zubair, Marwan bin Hakam. Dan ini menjadi pendapat Malik,
Ats-Tsauri, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra'yi. Ibnu Abi Musa berkata:

Dalam masalah ini ada dua riwayat, salah satunya sudah kami sebutkan,

dan yang lain, dia harus tetap melaksanakan manasik haji, tetapi hajinya

2r8 Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutlni (2/241/21), diaberkata: Rahmah bin Mush'ab
dhaif. Dia tidak membawakan hadits lain selain ini. Az Zaila'i dalam Nashb Ar-
Rayahmeriwayatkannya dari Ibnu Umar dan dia berkomentar: Diriwayatkan oleh
Ibnu Adi dalam Al Kamfi, dan cacatnya adalah pada Muhammad bin Abdurrahman
bin Abi Laila, dia didhaiJkan oleh jamaah tanpa menyebvt tawtsiqnya." Llhat Al
Kamil, karya Ibnu'Adi (6/183).

r < z--:.Jl
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sudah rusak. Ini juga menjadi pendapat Al Muzanni yang berkata: Dia

harus melaksanakan semua amalan haji, karena ketinggalan satu rukun

bukan berarti harus meninggalkan yang tersisa.

Tetapi pendapat kami dikuatkan dengan banyaknya tokoh sahabat

yang mendukungnya seperti yang telah kami sebutkan dan belum ada

yang membantahnya dari kalangan mereka, makanya dia seperti ijma'.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya, bahwa Umar

berkata kepada Abu Ayyub ketika dia ketinggalan haji: Lakukanlah apa

yang biasa dilakukan orang yang umrah, lalu kau pun telah halal. Jika

kau masih dapat melaksanakan haji tahun depan, maka laksanakanlah

dan bawalah kurban yang mudah didapat sebagai hadyu.2te

Ibnu Umar meriwayatkan hal yang senada. Al Atsram

meriwayatkan dengan sanadnya dari Sulaiman bin Yashar, bahwa Hubar

bin Al Aswad220 melaksanakan haji dari Syam. Dia datang pada hari

Nahar, maka Umar berkata padanya: Apa yang membuatmu terlambat?.

Dia menjawab: Aku pikir hari ini masih hari Arafah. Umar berkata:

Berangkatlah ke Ka'bah dan thawaf tujuh kali, kalau kau membawa

hewan kurban sembelihlah. Tahun depan kamu harus haji lagi, dan kalau

ada kemampuan berkurbanlah, kalau tidak bisa berpuasalah tiga hari di

saat haji dan tujuh hari kalau sudah kembali -insya Allah-.221

Diriwayatkan oleh An-Najjad, dengan isnadnya sampai kepada

' Atha, bahwa Nabi S AW bers abda, " B ar an g s i ap a y an g ke t i n gg a I an h aj i

makn dia harus membayar dam, dan hendalmya segera beralih ke umrah

Diriwayatkan oleh Malik dalart Al Muwaththa' (113831153), Al Baihaqi dalam

As-Sunan (5/174).
Dia adalah anak Abdul Muththalib bin Asad bin Abdul Uzzabin Qusay bin Al
Qurasyi. Dia pernah menyerang Zainab putri Rasulullah SAW bersama orang-

orang dungu dari kalangan Quraisy ketika ia dikirim suaminyaAbu Al 'Ash. Dia
merobohkan ft audaj (tenda di atas unta) milik Zainab, sehingga Zainab keguguran.

Nabi SAW menghalalkan dari Hubar, tapi kemudian dia masuk Islam dan menjadi

muslim yang baik, bahkan menjadi sahabat Nabi SAW. Usd Al Ghabah (51384).

Diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa' (llHaL 383/ No. 154), Al Baihaqi
dalam As-Sunan (51114), isnadnya shahih.

221
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Ialu haji lagi tahun depan."222

Boleh saja mengalihkan haji ke umrah tanpa sebab, maka kalau
ada sebab akan lebih ditekankan lagi. Kalau sudah begitu, berarti dia
harus menjadikan ihramnya sebagai ihram umrah. Demikian maksud
perkataan Al Khiraqi. Ahmad menegaskannya dan pendapat ini dipilih
Abu Bakr. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair,
'Atha dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Ibnu Majd berpendapat, ihramnya tidak bisa berubah ke umrah,
tetapi dia hanya bertahallul dengan thawaf,sa'i dan mencukur, ini adalah
pendapat mazhab Asy-Syaf i dan Malik. Alasannya, ihramnya sudah
sah untuk salah satu dari dua ibadah, maka tak bisa beralih ke yang lain
sebagaimana kalau dia ihram hanya untuk umrah. Orang yang
mengatakan "Hendaknya dia menjadikan ihramnya untuk umrah"
mungkin maksudnya, apa yang biasa dilakukan mutamir,yaitu thawaf,
dan sa'i. Jadi, tak ada kontradiksi dalam hal ini. Bisapulayang dimaksud
adalah ihramnya untuk haji dianggap umrah, jadi dia sudah melakukan
umrah dalam Islam yang kalau dimasukkan haji ke dalamnya akan
menjadi haji qiran. Tetapi tidak mungkin lagi memasukkannya ke dalam
haji kecuali dia ihram di luar bulan haji, maka statusnya sama dengan
yang ihram di luar bulan haji.

Mengubah haji ke umrah dibolehkan meski tanpa sebab, maka
kalau ada sebab seperti ini tentu lebih boleh lagi. Ini tidak berlaku untuk
umrah ke haji, karena ihram umrah tidak bisa dijadikan haji, lagi pula
umrah itu tidak ada yang membuat pelakunya bisa ketinggalan, jadi tak
ada perlunya mengubah ihramnya.

Pasal ketiga: Harus diganti tahun depan.

Sama saja apakah haji yang ketinggalan itu wajib atau sunah. Ini

222 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni e/241) dari jalan Muhammad bin Amr Al
Ghizzi,Yahya bin Isa, dari IbnuAbi Laila, dari 'Atha, dari IbnuAbbas, dari Nabi
sAw.... Dalam isnadnya ada Muhammad bin Abdunahman bin Abi Laila yang
dhaif.
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diriwayatkan dari Umar dan putranya, Zaid,Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair

dan Marwan. Juga merupakan pendapat Malik, Asy-Syaf i dan Ashhab

Ar-Ra'yi.

Ada riwayat dari Ahmad yang menyatakan hajinya tidak perlu

diqadha. Bahkan, kalau saja itu haji wajib (haji pertama) maka sudah

dilakukan dengan kegiatan sebelumnya, serta kalau itu haji sunah, berarti

sudah gugur dengan sendirinya. Pendapat s€perti ini diriwayatkan dari
.Atha, dan merupakan salah satu pendapat Malik. Dalilnya, ketikaNabi

SAW ditanya tentang haji lebih dari sekali, beliau menjawab, "Hanya

satu lrali. "223 Kalau kita mewaj ibkar' qadha, itu artinya mewajibkan haji

lebih dari sekali. Lagi pula orang tadi punya udzur untuk tidak

menyempumakan hajinya maka tak bisa dibebani qadha seperti halnya

yangmuhrim dantertahan oleh musuh (muhshir). Untuk haji yang sunah

tentu tidak wajib diqadha layaknya amalan sunah lainnya.

Akan tetapi, alasan yang dikemukakan riwayat pertama (yang

mewajibkan qadha baik untuk yang wajib maupun sunah) lebih layak

dipakai. Dalilnya adalah riwayat Ad-Daraquthni, dari Ibnu Abbas,

Rasulullah SAW bersaM 4 " siapa yang ketinggalan wuhtf di Arafah pada

malam hari maka hilangloh hajinya, dan hendoklah dia tahallul untuk

umrah dan dia harus haii lagi tahun depan. "zzr(HR.Ad-Daraquthni).

Alasan lain, haji itu begitu diniatkan dan dilaksanakan

permulaannya harus disempumakan. Dia sama dengan nadzar, berbeda

dengan amalan sunah lainnya. Adapun hadits di atas, maksudnya haji

itu wajib dalam keadaan normal hanya satu kali. Sedangkan pembicaraan

kita tentang haji yang sudah dilaksanakan tapi tertahan, dan ini sama

o. fi2l),Ibnu Majah (2AIo. 2886), hadits ini

shahih dari Ibnu Abbas.
224 Diriwayatkan olehAd-Daraqtlni(2/241/21), dia berkata, "Rahmah bin Mush'ab

dhaif)'Dia tidak membawakan hadits lain selain ini. AzZalla'i dalam Nashb Ar'
Rayah meriwayatkannya dari Ibnu Umar dan dia berkomentar, "Diriwayatkan

oleh Ibnu Adi dalam Al Kamil, dan cacatnya adalah pada Muhammad bin

Abdurrahman bin Abi Laila, dia didha'fikan oleh jamaah tanpa menyebut

tawtsiqnya;'Lthat Al Kamil, karya Ibnu 'Adi (6/183).
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dengan nadzar. Sedangkanmuhshir (yangtertahan oleh musuh, sehingga

tak dapat meneruskan perjalanan haji. Penerj), dia tidak bisa

dikategorikan lalai, berbeda dengan orang yang ketinggalan wukuf.

Jika sudah diqadha, maka itu mencukupi untuk haji yang wajib.

Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam masalah ini,
karena haji yang diqadha kalau sudah sempurna berarti mencukupi haji

yang wajib, demikian pula qadhanya.

Pasal keempat: Wajib merryembeli hodyu bagi yang hajinya tidak

sah.

Ini menurut satu dari dua riwayat yang ada. Pendapat ini merupakan

pendapat para sahabat yang telah kami sebutkan di atas, serta pendapat

para Ahli Fikih kecuali Ashhab Ar-Ra'yi, karena mereka berpendapat

tak ada kewajiban hadyu bagi yang hajinya tidak sah. Pendapat ini
merupakan riwayat kedua dari Ahmad. Alasannya, kalau saja

ketidaksahan haji itu merupakan sebab wajibnya hadyu,tentulah muhrim

harus membawa dua hewan kurban untuk ketidaksahan haji dan tertahan

dalam perjalanan.

Menurut kami, hadits 'Atha dan ijma'para sahabat, karena dia

sudah halal dari ihram sebelum meny€mpumakan ihram tersebut, maka

wajiblah hadyu atasnya, sama dengan muhshir,padahal muhshir sendiri

hajinya tidak ketinggalan, malah dia sudah halal sebelum ketinggalan.

Kesimpulanny4 waj ib menyembelih hadyu pada haj i qadha (tahun

berikutnya) kalau kita berpegang pada pendapat wajibnya qadha. Tetapi

kalau tidak, berarti hadyu itu harus dikeluarkan pada saat itu juga (saat

hajinya tidak sah).

Kalau yang hajinya tidak sah tadi membawa hadyu dan sudah

menyembelihnya, maka kita katakan penyembelihan itu juga tidak sah

kalau kita berpegang pada pendapat wajib qadha tahun depan, malah

dia harus membawa hadyu yang lain ketika melakukan haji qadha di
tahun berikutnya. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dalilnya
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adalah hadits Umar di atas.

Hewan kurban yang harus dikeluarkan adalah yang mudah didapat

sama dengan hadyu tamattu' atau qiran berdasarkan hadits Umar di atas.

Hukum ketinggalan haji yang kita bicarakan ini berlaku untuk yang

melaksanakan haji tamettu', qiran, atau ifrad serta penduduk Makkah,

karena ketinggalan wukuf bisa menimpa siapa saja.

Pasal: Kalau orang yang ketinggalan wukuf ini memilih untuk
tetap dalam ihramnya sampai tahun depan kemudian melaksanakan

haji, maka dia boleh melakukan itu.

Ini diriwayatkan dari Malik, karena panjangnyajarak tunggu antara

ihram dan pelaksanaan manasik tidak menghalangi sahnya ihram, sama

seperti umrah dan orang yang ihram untuk haji di luar bulannya.

Kemungkinan lain ini tidak boleh, sebagaimana pendapat Asy-

Syaf i, Ashhab Ar-Ra'yi dan Ibnu Al Mundzir, serta salah satu riwayat

dari Malik pula. Dalilnya adalah hadits dan pemyataan para sahabat RA,

lagi pula itu menyebabkan ihram dilakukan di luar bulan haji, jadi sama

dengan orang melaksanakan ibadah sebelum waktunya.

Pasal: Jika seorang yang melaksanakan haji qiran lalu
ketinggalan haji dan bertahallul, maka dia harus mengganti hajinya
tahun depan.

Ini ditegaskan olehAhmad, dan merupakan pendapat Malik, Asy-

Syaf i, Abu Tsaur dan Ishaq.

Tetapi adakemungkinan umrahnya sudah sah untuk umrah Islam225

dan tak perlu lagi umrah. Tinggal menyempurnakan haji, karena yang

22s Istillah umrah Islam adalah umrah yang wajib, karena menurut mazhab Hanbali
danAsy-Syaf i umrah itu wajib dikerjakan sekali seumur hidup, meski waktunya
tidak ditentukan, umrah yang wajib ini biasa disebut umratul Islam. Penerj.

t
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ketinggalan itu hanya hajinya saja.

Ats-Tsauri dan Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, bahwa dia harus

thawaf dan sa'i untuk umrah dan dia belum halal sampai dia thawaf dan

sa'i tntuk hajinya. Hanya saja SufuanAts-Tsauri berpendapat, di samping

itu dia juga wajib menyembelih kurban.

Alasan pendapat pertama adalah kaidah bahwa qadha harus

mengikuti pelaksanaan dalam cara dan maksud, dan itu juga berlaku
dalam kasus ini. Dengan demikian dia harus membawa dua hadyu tahun

depan, satu untuk qirannya dan satu lagi untuk denda haji yang tidak sah

di tahun lalu. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syaf i.

Ada yang mengatakan dia harus membawa hewan kurban yang

ketiga sebagai hadyu khusus qadha. Tetapi pendapat ini tak perlu
dihiraukan, karena qadha tak perlu hewan kurban. Hadyu yang
diwajibkan di tahun berikut tersebut adalah hadyu sebagai denda haji
yang tidak sah. Lagi pula para sahabat tidak pemah memerintahkan lebih
dari satu hadyu. Wallahu a'lom.

Pasal: Kalau orang-orang semua salah menghitung tanggal
dan mereka wukuf di luar malam Arafah, maka wukuf mereka sah.

Ini berdasarkan riwayat Ad-Daraquthni dengan isnadnya dari Abdul
AzizbinAbdullah bin Khalid bin Usaid yang berkata, Rasulullah SAW
bersabda,

o6t -i.. to ,
49,9tt

" Hari Arafoh adalah hari yang ditentukan oleh orang banyak. "226

Kalau mereka berbeda pendapat dan sebagian ada yang benar
wukufirya dan sebagian lagi salah, maka itu tidak sah, karena tak ada

226 Diriwayatkan olehAd-Daraqutlni(2/2231224) danini hadits nzrs al,adaAlwaqidi
dalam sanadnya dan dia itu dha'ifjiddan.

o. t.6.t .i.
aJ !) .s r (JJl
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uzdur bagi mereka dalam kondisi seperti ini. Abu Hurairatr meriwayatkan

bahwa Rasulullah SAW bersabda,

tfut;.'€*i
"Idul Fitri knlian adolah hari di mana orang banyak berifthar

(idak berpuasa setelah puasa sebulan), dan ldul Adhha kalian adalah

hari di mana orang banyak tertswa (karena gembira)." 22? (HR. Ad-

Daraquthni dan lainnya).

691. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalau dia berstatus

budak maka dia tidak perlu menyembelih, dan dia hanya perlu

berpuasa sesuai dengan harga seekor kambingyang dibelikan bahan

makanan. Perhifungan puasanya adalah satu mud untuksatu puasa.

Kemudian, dia boleh menggunting rambut dan tahallul."

Maksudnya, seorang budak tidak harus membayar denda dengan

menyembelih hadyu, karena dia tidak punya harta. Keadaannya sama

dengan orang yang tidak mampu berkurban. Menurut pemahaman dari

perkataanAl Khiraqi di atas, kalau pun dia diizinkan oleh tuannya untuk

menyembelih hadyu, itu tetap tidak wajib baginya, dan yang bisa dia

lakukan hanyalah puasa. Ini sesuai dengan pendapat Ats-Tsauri, Asy-

Syaf i, dan Ashhab Ar-Ra'yi. Ibnu Al Mundzir menyebutkan hal ini

dari mereka dalam hal hewan buruan, dandiqiyaskanlah darinya semua

damyangharus dibayar saat ihram bagi budak hanya dengan ciua puasa.

Selain pendapat Al Khiraqi, kalau tuannya mengizinkan dan

memberinya uang untuk membeli hewan kurban, maka dia tidak termasuk

dalam pembahasan kedua riwayat di atas. Kalau kita katakan bahwa si

budak tadi memilikinya dengan pemindahan hak milik, berarti diaharus

22't Diriwayatkan olehAbu Daud (2No.2324),Ad-Daraquthni(2/1631224),Al Baihaqi

dalam As-Sunan (31317) (4/252) (5/175,176). IbnuAl Munkadir tidak mendengar

dari Abu Hurairah sebagaimana disebutkan penulis kitab Kanzul 'Ummal (237 6l)
dan dia menyebutkannya dari Asy Syaf i dari 'Atha secara mursal.

' 4/ t c. .o tl ,a tc 2 c ,-tl ,
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menyemhlih kurban dan itu sah darinya. Tetapi kalau kita katakan bahwa

budak tidak memiliki apa-apa, maka itu tidak sah dan dia hanya bisa

berpuasa, karena dia tidak memilih hewan itu dan tak ada jalan untuk

memilikinya. Statusnya sama dengan orang yang tidak mampu berkurban

dan tak bisa melakukan apa-apa selain puasa.

Puasa yang harus dia lakukan disesuaikan dengan jwriah mud

makanan yang bisa dibeli dari harga seekor kambing. Kalau ada yang

kurang dari satu mud, pvasarrya tetap harus sehari penuh. Tetapi yang

lebih layak diikuti adalah dia puasa sepuluh hari seperti halnya puasa

lrafarah mut'ah. Sebagaimana dalam hadits Umar di mana dia berkata

kepada Hubar bin Al Aswad: Kalau kamu mampu maka berkurbanlah,

kalau tidak maka puasalah tiga hari di saat haji dan tujuh hari kalau

sudah kembali -insya Allah-.

Asy-Syaf i meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Umar
seperti itu jug4 danAhmad berpendapat berdasarkan hadits Umar. Puasa

tersebut adalah puasa wajib lantaran kehalalannya sebelum sempurna

ihramnya. Orang yang tidak mampu puasa hukumnya sama dengan

budak, makanya Umar berkata kepada Hubar binAl Aswad, "Jika kamu

mampu maka berkurbanlah, jika tidak maka berpuasalah".

Mampu tidaknya itu dihitung pada saat waktu wajibnya tiba, yaitu
pada saat pelaksanaan haji qadha pada tahun berikutnya, bila kita
berpendapat bahwa qadhc itu wajib. Tetapi kalau kita berpendapat batrwa

qadha itu tidak wajib, maka mampu tidaknya diukur pada saat haji yang

tidak sah tersebut.

PerkataanAl Khiraqi, "Kemudian, dia boleh menggunting rambut
dan tahallul." Menunjukkan bahwa budak tidak boleh mencukur habis

rambutnya, baik di sini maupun di tempat lain. Karena, mencukur itu
berpengaruh pada harga jual, dan dia adalah harta milik tuannya maka
tak boleh menentukan penggundulan rambut sendiri, sama halnya di luar
ihram. Tetapi kalau tuannya mengizinkan barulah dia boleh melakukan
itu, karena pelarangan itu bergantung pada setuju tidaknya sang tuan.
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692. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalau seorang wanita

ihram untuk sesuatu yang wajib, maka suaminya tidak berhak

melarang.tt

Seorang wanita yang ingin ihram untuk haji yang wajib atau umrah

yang wajib, yaitu haji dan umrah Islam, atau nadzar, maka suaminya

tidak bisa melarangnya juga untuk melakukan tahallul dari ihram itu.

Demikian pendapat mayoritas ulama seperti An-Nakha'i, Ishaq, dan

Ashhab Ar-Ra'yi, serta Asy-Syaf i dalam salah satu perkataannya. Dalam

perkataannya yang lain Asy-Syaf i berpendapat, sang suami boleh

melarangnya, karena haji itu tidak mesti segera dilaksanakan, maka tidak

mesti melaksanakatrnya tahun sekarang.

Tetapi ini tidak benar, karena haji yang wajib harus segera

dilaksanakan bila sudah ihram, sama dengan shalat, atau qadha puasa

Ramadhan jika sudah mulai melaksanakannya. Sebab, hak suami itu

berlangsung terus menerus, sedangkan pengulangan ibadah atau qadha

hanya berlaku satu kali. Kalau sang suami boleh melarang tahun ini,

berarti dia juga boleh melarangnya tahun depan, dan seterusnya. Akhimya

akan mengakibatkan gugurnya kewaj iban melaksanakan salah satu rukun

Islam.

Tetapi kalau dia ihram untuk haji sunah atau umrah sunah, maka

sang suami boleh membatalkannya menurut penjelasan dari perkataan

Al Khiraqi. Tetapi Al Qadhi berkata, "Dia tetap tidak boleh membatalkan

ihram istrinya, karena haji harus dituntaskan bila sudah dimulai dengan

ihram, makanya meski haji sunah suami tetap tidak bisa membatalkannya.

Statusnya sama dengan haji nadzar"

Ada riwayat dari Ahmad mengenai wanita yang bersumpah untuk

puasa atau haji dan dia mempunyai suami, bahwa dia boleh puasa tanpa

izin suaminya. Ketika ditanya, lalu bagaimana yang harus dia lakukan?

Dia menjawab, "Dia dan suaminya sedang diuji."

Dalil kami adalah haji sunah menyebabkan hak orang lain hilang
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darinya, maka sang suami berhak membatalkan ihram haji sunah istriny4
sama halnya dengan budak tidak boleh haji tanpa izin tuannya, dan or-

ang yang berhutang tidak boleh haji sunah kecuali atas izin yang memberi

hutang yang sudah jatuh tempo. Pengulangan menghalangi bisa dilarang

lantaran hakAllah, makahak manusia lebihutama, karenamanusia lebih
membutuhkan haknya sedangkan Allah maha kaya dan pemurah.

Perkataan Ahmad tidak berkenaan dengan permasalahan yang

sedang diperbincangkan, dengan dua alasan:

Pertama: Perkataan itu tentang puasa dan dampak puasa terhadap

hak suami relative kecil, karena hanya dilakukan pada siang hari. Tetapi

kalau si istri bersumpah melaksanakan haji, maka suami berhak
melarangnya, apalagi sumpah untuk haji tidak mesti dilaksanakan, bisa

diganti dengan membayar kaffarah sumpah bagi yang bersumpah dalam

keadaan marah atau terpaksa. Makanya, suami berhak melarang istrinya
melaksanakan haji nadzar sebelum dia ihram dalam semua kondisi, lain
halnya dengan puasa.

Kedua: Puasa jika sudah berstatus wajib maka dia seperti yang

dinadzarkan, berbeda dengan apa yang kita bicarakan sekarang.

Menyempurnakan ibadah dalam pembicaraan kita ini tidak disyariatkan,

makanya tidak berakibat hukum bagi yang punya hak atas pelaku ibadah

tersebut. Tetapi kalau hajinya itu adalah haji yang wajib seumur hidup
(haji Islam) dan sang istri belum cukup syarat melaksanakannya maka

suami berhak melarangnya keluar dan memulainya. Karena itu belum
menjadi wajib atas diri sang istri. Sedangkan kalau dia sudah ihram tanpa

izin suami, maka si suami tak lagi berhak membatalkannya (dalam haji
Islam. Penerj), karena dia sudah masuk dalam ihram untuk haji Islam
yang wajib berdasarkan pokok syariat. Hukumnya sama dengan orang

sakit yang sudah masuk masjid untuk shalat Jum'at (dia tidak lagi boleh

keluar. Penerj).

Tetapi ada kemungkinan si suami boleh membatalkannya, karena

si istri kehilangan salah satu syarat wajib haji tersebut, hajinya sama
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dengan haji budak wanita yang masih kecil, di mana tuannya boleh

melarang karena yang bersangkutan belum balighh atau tidak merdeka

dan keduanya merupakan syarat wajib haji.

Pasal: Demikian pula sebelum ihram tapi syaratwajib hajinya

sudah lengkap, dia mampu dan adtmahramyln9menemaninya ke

tanah suci, maka suami tidak berhak melarangnya.

Karena haji yang akan dia laksanakan adalah haji wajib (rukun

Islam) yang tidak boleh dilarang oleh siapapun, sarna halnya dengan

puasa Ramadhan dan shalat. Tetapi kalau syarat-syaratnya belum lengkap,

suami boleh melarang istrinya berangkat, karena dengan

keberangkatannya yang tidak wajib itu sang suami akan kehilangan

haknya. Sama halnya dengan puasa sunah di mana suami boleh melarang

istrinya melakukan. Suami juga berhak melarang istrinya melakukan

haji sunah dan ihram untuk itu tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami tahu telah

sepakat bahwa suami boleh melarang istrinya melaksanakan haji

sunah."228 Lagi pula itu hanya sunah yang bisa menghilangkan hak

suaminya, maka si suami boleh melarang, sebagaimana dia berhak

melarang istrinya i'tikaf.

Kalau suaminya tidak izinkan, maka si istri boleh tidak jadi

melaksanakan hajinya dengan syarat dia belum melaksanakan ihram.

Tetapi kalau dia sudah melakukan ihram maka dia tidak boleh kembali

ke kampungnya sebelum menyempurnakan haji, dan suaminya tidak bisa

lagi membatalkan ihramnya, karena dia sudah menjadi haji yang wajib.

Kalau si istri ini kembali ke kampungnya sebelum ihram, kemudianihram

maka dia sama dengan yang haji tanpa izin. Kalau kita katakan suami

boleh membatalkan ihram tersebut dalam kondisi seperti ini, maka sta-

dahtn At ljma\Hal- 401 134).
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tus istri sama seperti muhshir (yang tertahan oleh musuh) dan dia harus

membayar denda berupa hewan kurban, kalau tidak bisa harus puasa,

baru kemudian tahallul.

Pasal: Kalau dia (istri) ihram untuk sebuah haji wajib, lalu

suaminya bersumpah kalau dia melanjutkan hajinya tahun ini maka

dia akan ditalak tiga, maka dia tidak perlu membatalkan ihramnya,

karena talak itu mubah.

Talak itu mubah, maka tak membuat dia harus meninggalkan

kewajibannya kepada Allah hanya karena takut itu terjadi.

Tetapi menurut riwayat Muhanna, dari Ahmad, bahwa dia pemah

ditanya tentang masalah ini, dan jawabnya: Atha berkata: Talak itu sama

dengan bahaya. Dia sama statusnya dengan muhshir.Ibnu Manshur

meriwayatkan pula darinya, bahwa dia berfatwa: Wanita itu sama dengan

muhshir. Dia berdalil dengan perkataan 'Atha, lalu meriwayatkannya.

Wallahu a'lam.

Beliau (Ahmad) berpendapat demikian karena bahaya yang

ditimbulkan perceraian itu besar sekali, karena akan mengakibatkan dia

keluar dari rumah suaminya, berpisah dengan suami dan anak-anak.

Bahkan, bisa jadi cerai itu lebih bahaya daripada hilangnya harta dan

seluruh keluarganya, maka dari itu 'Atha menyebutnya sebagai perkara

yang berbahaya. Kalau saja musuh dan orang jahat yang akan mengambil

hartanya menyebabkan dia boleh membatalkan haji, maka di sini tentu

lebih patut menjadi penyebab dia membatalkan hajinya. Wallahu a'lam.

Pasal: Orang tua tidak berhak melarang anaknya
malaksanakan haji yang wajib, juga tidak bisa memaksanya
membatalkan ihram. Sebaliknya si anak tidak boleh menuruti
kehendak orangtuanya dalam hal ini.
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Karena Nabi SAW bersabda,

*ir nr a#L'*l o'.)L)'^LGi
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"Tak ada ftptaatan ftcpada makhluk untuk bermal<siat kepada Al-

lah Ta'alo. "22e

Tetapi orang tua boleh melarangnya keluar untuk menjalankan

ibadah sunah, karenamerekaboleh melarang anaknyabe{perang di jalan

Allah, padahal itu termasuk kewajiban kifayah, ma.ka yang sunah lebih

boleh lagi. Tetapi kalau di anak ini sudah ihram, maka tak bisa lagi

dibatalkan karena sudah wajib menyempurnakannya, hukumnya sama

dengan haji yang wajib atau haji nadzat

693. Masalah: (At Khiraqi) berkata, "Barangsiapa yang

membawa hewan kurban (hadyu) yang wajib lalu hewan itu cacat

sebelum sampai di tempat, maka dia boleh melakukan apapun

terhadap hewan itu, tetapi harus menggantinya dengan yang lain."

Kurban yang wajib itu ada dua, wajib karena dinadzarkan dalam

tanggungan, dan wajib yang tidak dinadzarkan, seperti dam tamattu',

qiran, dan dam-dam y36ryharus dibayar lantaran melakukan pelanggaran

ihram atau meninggalkan manasik yang wajib.

Penentuan hadyu itu bisa dilakukan dengan dua cara.

Pertama, hewan yang digiring ke Tanah Haram dan diniatkan untuk

kurban yang wajib, tetapi tidak mengucapkannya dengan lisan'

Dalam kasus ini hewan itu tetap menjadi miliknya, sampai dia

menyembelihnya dan menyerahkannya kepada yang berhak. Artinya,

dia boleh melakukan apa saja terhadap hewan itu seperti menjualnya,

22e Diriwayatkan oleh Muslim (3/1469139), Abu Daud (3/No. 2625), An-Nasa'i (7/

No. 4216), Ahmad dalam Musnad-nya (l/131) (41432,436) dengan redaksi yang

dipakai penulis dari Al Hakam bin Amr Al Ghifari.
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atau menghadiahkannya kepada orang lain, atau memakannya. Karena

hewan ini belum berkenaan dengan hak orang lain. Dia boleh
memeliharanya sampai berkembang lebih besaq dan kalau dia sakit maka

diobati dari hananya. Tetapi dalam keadaan cacat hewan tersebut tidak

bisa disembelih dan dia harus mengorbankan hewan lain.

Kewajiban berkurban itu ada dalam dzimmah (tanggungan), maka

tidak bisa lepas kecuali jika sudah sampai kepadayang berhak menerima.

Kasusnya sama dengan orang yang ingin membayar hutang, tetapi

sebelum sampai ke yang berpiutang uang untuk membayar hutang tadi

hilang. Maka dia tetap berkewajiban membayar hutang tersebut dengan

uang lain.

Kedua, dia menentukannya dengan ucapan bahwa hewan yang di

bawa itu sebagai kurban wajib. Apabila diniatkan seperti itu, tidak ada

alasan untuk mengugurkan tanggungannya. Kalau dia mewajibkan suatu

hewan kurban tetapi pada dasarnya dia tak ada kewajiban untuk itu,
maka hal itu menjadi wajib, sama halnya kalau itu memang wajib atasnya

dan dia menetukannya.

Andai hewan itu mati atau dicuri orang, atau hilang, maka
kewajiban tetap ada padanya. Kewajiban yang ia tanggung tidak bisa

lepas hanya karena menentukan kurban, tetapi kewajiban itu berkaitan

dengan tempat lain, sama dengan hutang yang dijamin atau digadaikan,

maka tanggungannya berada pada penjamin dan penerima gadai, tapi
kewajiban tetaplah atas diri yang berhutang. Apabila si penjamin gagal

memenuhi atau sebagai barang gadaian dia kemudian rusak, maka

kewaj iban pembayaran tetaplah harus ditanggung. S epengetahuan kami,
tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kalau dia sudah menyembelih hewan tersebut, lalu dia dicuri or-
ang, atau rusak, maka tak ada tanggungan lagi atas dirinya. Ahmad
berkata, "Kalau dia sudah menyembelih dan dicuri sebelum sempat dia
bagikan kepada yang berhak, maka tak ada tanggungan atasnya." Karena
dengan menyembelih lepaslah kewajibannya. Ini sama dengan pendapat
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Ats-Tsauri, Ibnu Al Qasim (murid Malik), dan Ashhab Ar-Ra'yi. Tetapi

Asy-Syaf i berpendapat, dia harus menyembelih hewan lain, karena

belum sampai kepadayang berhak, sama saja dengan tidak menyembelih

apa-apa.

Menurut kami, dia sudah melaksanakan kewajibannya dan dia

sudah lepas dari tanggung jawab, sama halnya kalau dia sudah

membagikan dagingnya. Dalil bahwa dia telah melaksanakan kewajiban

adalah tak ada lagi yang harus dia kerjakan selain membagi daging, dan

membagi itu bukan kewajibannya, karena Nabi SAW sendiri bersabda

setelah menyembelih, " Siapa yang ingin memotong sendiri silahknn."23o

Kalau hewan itu tiba-tiba cacat sehingga tak sah untuk dijadikan

hewan kurban, maka dia tak boleh disembelih, karena pemiliknya

diharuskan menyembelih hewan yang sehat dan layak dijadikan kurban,

maka dia harus menggantinya dengan yang lain, sedangkan hewan yang

cacat tadi dikembalikan menjadi miliknya yang boleh dijual, dimakan

dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman tekstual dari perkataan Al

Khiraqi. Ibnu Al Mundzir menjelaskan hal tesebut dari Ahmad, Asy-

Syaf i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi. Pendapat senada juga

diperoleh dari 'Atha. Sedangkan Malik berpendapat, boleh dimakan dan

diberikan kepada orang kaya sekali pun, tapi tidak boleh dijual.

Menurut kami, riwayat dari Sa'id, Sufran menyampaikan kepada

kami, dari Abdut Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata:

Jika engkau berkurban hewan secala tathm,vwu' (bukan kurban wajib)

lalu hewan itu cacat, maka sembelihlah dan celupkan sandal ke dalam

darahnya, lalu capkan sandal itu ke dagingnya. Kalau kau memakannya

atau menyuruhnya, kamu akan mengenalnya. Jika kamu berkurban yang

wajib dan dia cacat,maka sembelihlah dan makanlah kalau kamu mau,

atau hadiahkan, atau juallah kalau kamu mau, dan kamu harus

menggantinya dengan kurban yang lain.

230 Diriwayatkan oleh Abu
Al Hakim (41221), darr

Daud (2AIo. 1765), Ahmad dalam Musnad-nya(4/350)'

isnadnya shahih
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Kalau dia diperbolehkan memberikannya kepada orang kay4 maka

dia boleh pula menjualnya, karena hewan itu sudah menjadi miliknya
secara penuh. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia harus menyembelih

hewan yang cacat itu beserta semua yang ada dalam tanggungannya,
dan hewan tersebuttidak kembali menjadi miliknya, sebab dengan sudah

ditentukannya hewan itu berarti dia sudah menjadi milik fakir miskin,
maka wajiblah menyembelihnya sebagaimana kalau dia menadzarkannya

sejak awal.

Pasal: Kalau hewan yang sudah ditentukan tadi tiba-tiba
hilang, dan dia sudah menyembelih hewan gantinya, atau sudah
menentukan gantinya, kemudian hewan yang hilang tadi ditemukan
kembali, maka dia harus menyembelih hewan itu pula sebagai
kurban.

Ini diriwayatkan dari Umar dan putranya, Ibnu Abbas, dan
dipraktikkan oleh Aisyatr. lni kemudian menjadi pendapat Malik, Asy-
Syaf i dan Ishaq.

Lain halnya kalau hewan yang ditentukan tadi tiba-tiba cacat dan

digantikan dengan hewan lain. Hewan yang cacat ini dikembalikan ke
pemiliknya (tidak menjadi hadyu),karena dia sudah menyembelih untuk
melepaskan kewajibannya dan dia tak perlu menyembelih yang lain. Ini
adalatr pendapat Ashhab Ar-Ra'yi.

Dalil bagi kasus pertama adalah riwayat dari Aisyah di mana dia
berkurban dua ekor hewan kurban (hadyu) lalu keduanya hilang.
Kemudian, Ibnu Az-Zubair mengirimkan kepadanya dua ekor hewan
penggantinya dan dia pun menyembelihnya. Kemudian, dua ekor kurban
yang hilang tadi muncul kembali, dan dia juga menyembelih keduanya
(sebagai hadyu). Dia berkata, "Inilah sunatr dalam hadlty."ztt

dikembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW, karena dia

23t Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Aisyah (2tHa1.242).
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berhubungan dengan hak Allah dengan mewajibkan keduanya untuk

dijadikan hadyu,atau dengan telah menyembelih salah satunya dan yang

satu lagi masih menjadi kewajiban'

Pasal: Kalau hewan yang ditentukan itu sedari awal memang

sudah cacat, maka itu tidak sah sebagai kurban, tapi tetap harus

disembelih sebagai qiyas dari hukum udhhiyyah bilt sudah

ditetapkan meski dalam keadaan cacat, maka harus disembelih tapi

tidak sah sebagai udhhiYYah.

Kalau dia menetapkan hewan itu dalam keadaan sehat' tetapi

kemudian jadi cacat tanpa ada kekeliruan darinya, maka dia tidak perlu

menggantinya, karena yang lebih tidak termasuk ke dalam beban yang

harus ditanggung. Ini berkaitan dengan hewan itu sendiri, maka gugur

kewajiban mengganti dengan kerusakan yang bersumber dari hewan

kurban itu sendiri. Tetapi kalau dia yang menyebabkan kerusakan pada

hewan itu atau kurang baik dalam menjaganya, maka dia wajib mengganti

seperti hewan tersebut waktu sehatnya, karena ini sudah menyangkut

hakAllah Ta'sla.Apabila dia sengaja tidak menjaganya, maka dia harus

mengganti sebagaimana hewan kurban yang ditetapkan sejak awal.

Pasal: Penetapan itu terealisir dengan ucapan, "Ini untuk

kurban." Atau dengan memberi tanda pada hewan tersebut dengan

niat sebagai kurban.

Demikian pendapatAts-Tsauri dan Ishaq. Tidak diwajibkan dalam

membelinya dengan niat atau sekedar niat saja, menurut pendapat

mayoritas ulama. Abu Hanifah berkata, "Wajib niat (untuk berkurban)

dalam membelinYa."

Menurut kami, penghilangan hak milik demi mendekatkan diri

kepada Allah tak perlu niat untuk itu, sama halnya dengan membebaskan

budak atau mewaqafkan sesuatu.
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Pasal: Apabila dia mencuri atau merampas seekor kambing

lalu menyembelihnya untuk kurban wajib, maka itu tidak sah.

Sama halnya apabila pemilik hewan itu ridha atau tidak, baik dia

menggantinya kemudian ataupun tidak. Sementara itu Abu Hanifah

berpendapat, kalau pemiliknya ridha kurbannya dianggap sah.

Menurut kami, ini tidak termasuk ibadah untuk mendekatkan diri
KepadaAllah sejak awal, begitu pula di tengah-tengahnya. Sama halnya

kalau dia menyembelih untuk makan, kemudian dia niatkan untuk
mendekatkan diri. Persamaan lain kalau dia membebaskan budak, berapa

saat kemudian dia niatkan sebagai kaffarah dari pelanggaran yang dia

lakukan.232

694. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Jika dia membawa hewan

itu dengan niat untuk kurban sunah, maka dia harus
menyembelihnya di tempatnya, dan menyerahkannya kepada fakir
miskin, serta dia dan orang-orang yang bersamanya tidak boleh
memakannya, juga tidak boleh diganti."

Penjelasan: Orang yang berkurban sunatr itu tidak lepas dari dua

kemungkinan:

Pertama: Dia meniatkan itu sebagai kurban, tapi tidak diucapkan

dengan lisan, tidak pula memberi tanda, atau mengalungkan tanda di
lehernya. Niat seperti ini tidak wajib dilaksanakannya, dia berhak
mengembangbiakkan dan menikmati hasilnya, bahkan dia boleh
mengambilnya kembali kapanpun dia mau, selama hewan itu belum
disembelih. Di sini dia hanya bemiat untuk bersedekah dengan salah

satu hartanya, jadi sama dengan dia niat bersedekah dengan uangnya.

Kedua: Dia menetapkannya dengan ucapan, atau memberi tanda
(dengan kalung dan sebagainya) dan diniatkan sebagai kurban, maka

2r2 Misalnya unf'llr'. kaffarah zihar dan sumpah. Semua itu tidak bisa dianggap sah
untuk kaffarah, karena tidak diniatkan sejak awal. Penerj.
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dengan ini hewan itu menjadi wajib sebagai kurban, dan tidak ada hak

bagi si pemilik. Hewan itu dianggap sebagai titipan di tangan pemiliknya,

dia harus menjaganya dan menyampaikannya ke tempat penyembelihan

sampai membagikannya kepada yang berhak. Kalau hewan itu mati, atau

dicuri, atau hilang bukan karena kelalaian darinya, maka dia tidak

bertanggung jawab, karena kewajiban bukan pada si pemilik, tapi pada

diri si hewan bersangkutan.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dengan sanadnya dari Ibnu

Umar RA. yang berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

t

Y!
o/

d!j ,iv'of ,J-tll
a! z11 . .c1a.
t' V)E dr^l i./

Jnt 4i 6r:

c,t z g'.

qle .,-"J, |&

"Barangsiapa berkurban seekor binatang secara suka rela

(tathawwu), kemudian binatang itu hilang, maka dia tidak harus

menggantinya, kecuali kalau dia mau. Tetapi kalau kurbon itu

dinadzarkan, harus diganti. "

Dalam riwayat lain beliau bersabda,

rlri ors 'JL 
r ;J?i iu'ty : ,l;.i ir:'ty'.-bL "; a:";i ;

" B ar angs i ap a b er lntr b an s e c ar a suka r e I a (t at hawwz ), kemudian

hewan itu mati atau cocat, makn dia bisa menggantinya kalau dia mau,

atau dia boleh memakannya saja (tidak perlu dikurbankan), tapi kalau

berupa nadzari harus diganti."233

233 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2/Ha1.242), dari jalan Abdullah bin Syabib,

Adz-Dzahabi dalam Al Miz an mengatakan: Dia itu' Al I am ah (banyak ilmunya),

tetapi lemah periwayatannya. AbuAhmad Al Hakim mengatakan: Diaitu dzahibul

hqdits .

J:'{'
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Adapun kalau binasa atau cacat, atau hilangnya hewan itu rantaran

kelalaiannya, maka dia harus bertanggung jawab. Ini sama halnya dengan
wadi'ah (titipan) yang hanrs diganti bila kelalaian menjaganya.

Kalau dia takut hewan itu mati, atau dia tak sanggup membawanya
ke MaLkah, maka dia boleh menyembelihnya di tempatnya saja, lalu
membagikannya kepada fakir miskin, tapi dia sendiri tak boleh
memakannya, juga para sahabatnya meski mereka juga miskin.

Disunahkan baginya untuk mengalungkan sandal ke leher hewan,
memberitahu dengan darah dan bertepuk (untuk mengalihkan perhatian),
agar orang-orang miskin tahu batrwa hewan ini adalah hewan kurban
lalu mengambilnya.23a Demikian yang dikatakan Asy-Syafi' i, dan Sa' id
bin Jubair.

Ada riwayat dari Ibnu umar bahwa dia makan hewan kurbannya
yang cacat dan tidak menggantinya lagi dengan hewan lain. Malik
berpendapat, dibolehkan bagi teman-temannya untuk makan, yang tidak
boleh hanya pemilik hewan itu atau yang menggiringnya (ke Makkah).
Dia tidak boleh menyuruh seorang pun untuk makan dari hewan itu,
karena dia harus mengganti apa yang dia makan dari situ.

IbnuAbdil Ban berhujjah dengan riwayat Hisyam bin urwah, dari
ayahnya, dari Naj iyah binti Ka' ab yang membawa unta Rasulullatr sAw,
dia (Ka'ab) berkata: watrai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan
dengan hewan kurban yang sudatr cacat (sakit, binasa)?. Beliau bersabda:

"Sembelihlah, lalu celupkan kalungnya ke dalam darahnya,
kemudianpukulknn (capkan) ke samping lehernya, dan biarkan orang-

234 Ini adalah kebiasaan orangArab untuk menandakan bahwa hewan sembelihan ini
untuk kurban sehingga fakir miskin berkumpul untuk mengambil dagingnya. Ed.

o o., t! t.?r'I y'Jt ,L;:;y ,r*;r i;'-nt
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o r ang me n gqmb il da gin gnY a."23 5

Dia (IbnuAbdil Ban) berkata: Riwayat ini lebih shahih dari hadits

Ibnu Abbas, dan inilah yang dipraktikkan para ulama. Makna umum

kalimat "Bl arknn orang-orong mengambil dagingnya" itu adalah teman-

temannya seperj alanan. 236

Menurut kami237, riwayat dari IbnuAbbas , Dzu'aibAbu Qabishah

m€nyampaikan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimnya

dengan membawa badanah dan beliau berpesan:

,;J11,r*-\ i O'-;u €; ^l; 4 ;e g,{ lY

Jjf 'H Li \'t'e:.i ,1:Jk \'r'\7tie :rJ?,' ; Ut g.' '0'a"

,,Kalau dia sakit atau cacat (hampir mati) dan knu takut hewan

itu akon mati (dalam perjalanan ke Makknh), makn kembalilah, lalu

celupkan sandalnya23s ke dalam darahnya dan puhtlkan ke sampingnya,

tapi knmu dan teman-temanmu tidak boleh memaknnnya. " zr 
1HR. Mus-

lim).

Dalam sebuah pendapat yang diriwayatkan ImamAhmad berbunyi,
,,Hendaklah dia membiarkan orong-orang mengambil dagingnya, dan

janganlah dia dan teman-temannya ikut maknn daging hewan i1v."2a0

62), At-Tirmi dzi(3l910),lbnu Majah (213105'

3106), Ahmad dalam Musnad-nya (41334), isnadnya shahih'
236 Maksudnya teman orang yang membawa hewan tadi untuk disembelih di Makkah,

baik dalam keadaan haji maupun umrah. Penerj'
231 Bahwa teman-temannya juga tidak boleh makan daging hewan itu. Penerj.

z3a Sandal yang dimaksud adalah sandal yang digantungkan di leher hewan tersebut,

karena biasanya itulah tanda bahwa hewan itu untuk hadyu yang akan dibawa ke

Makkah. Penerj.
23e Diriwayatkan oleh Muslim (2lHajjl963),Ibnu Majah (2AIo. 3105), Ahmad dalam

Musnad-nya (41225)'
240 Diriwayatkan oleh Ahmad dalarn Musnadnya (41225) di dalamnya ada perkataan

Abdunazzaq: Hadits ini mursal-

| ,4st 
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I Sa'id berkata: Ismail bin Ibrahim meny:Impaikan kepada kami,

I O* Abu At-Tayah, dari Musa bin Salamah, dari Rasulullah SAW yang

I bersabda: Beliau mengirim delapan belas ekor badanah yang dibawa

I oleh seseorang. Beliau berpesan kepadayang membawa,"Kalau terjadi

I apa-apa padanya di jalan, maka sembelih saja, Ialu celupkan sandalnya
I

I k dalam darahnya dan pukulkan ke sampingnya. Kamu dan teman-

I 
temanmu tidak boleh memakannya."zal

I ttadits ini shahihdan mengandung tambahan hukum. Jadi, wajib

I mendatrulukannya daripada yang lain yang masih bersifat umum. Tidak

bisa disamakan antara teman-temannya dengan orang-orang lain, karena

biasanya seseorang lebih mementingkan teman-temannya dan

memberinya kemudahan lebih dibanding orang lain. Hikmah dari
larangan dari orang yang membawahewan itu dan teman-temannyauntuk

makan adalah supaya dia tidak lengatr dalam menjaga hewan itu, sehingga

dia bisa jadi tertuduh sebagai penyebab hewan itu cacat atau sakit agar

dia dan teman-temannya bisa memakannya.

Apabila dia dan temannya memakan sebagian daging itu, atau

menjualnya, atau memberikannya kepada orang kaya, maka dia harus

mengganti apa yang dia ambil tersebut. Demikian pula kalau dia yang

menyebabkan kebinasaan pada hewan itu, atau hewan itu binasa lantaran

kelalaianny4 atau hewan itu sebenamya sudah sekarat, tapi dia tidak

segera menyembelihnya. Dalam semua kondisi tersebut dia harus

mengganti rugi, karena pada prinsipnya tak ada yang menghalanginya

sampai ke Tanatr Haram, berbeda kalau binatang itu akan binasa dengan

sendirinya.

Kalau dia memberinya kepada orang miskin atau menyuruh mereka

memakan daging hewan tersebut, dia tak perlu mengganti apa-ap4karena

dia menyalurkannya kepada yang berhak.

24t Diriwayatkan oleh Muslim (2/962), Abu Daud (2,No. 1763), Ahmad dalam
Musnad-nya (ll2l7) dan isnadnya shahih.
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Kalau hewan itu cacat sembelihannya, maka itu sah. Abu Hanifah

mengatakan, itu tidak sah, kecuali kalau cacatnya terjadi setelah dia

membaringkan hewan tersebut untuk disembelih'

Menurut kami, kalau hewan itu binasa, maka dia tidak perlu

mengganti, apalagi kalau sekedar cacat sedikit. Lagi pula cacat itu terjadi

setelah terlaksananya kewajiban. Kalau hewan itu cacat gara-gata

perbuatan s€seorang, maka dia harus mengganti harganya dan bersedekah

dengan seharga itu. Abu Hanifah berpendapat, dia harus menjual

semuanya dan membeli hewan kurban yang baru. Pendapatnya tersebut

berdasarkan hukum sembelihan yang cacat tadi tidak sah, tapi kami sudah

jelaskan bahwa itu sah.

Pasal: Hewan kurban yang cacat dan sudah diniatkan untuk

kurban boleh di ganti, atau dijual untuk kemudian dibelikan yang

lebih baik kualitasnYa.

Ini ditegaskan oleh Ahmad dan merupakan pilihan mayoritas

pemuka mazhab (Hanbali), dan pendapat Abu Hanifah. Abu Al Khaththab

berpendapat, hak kepemilikannya telah lengser dan tidak ada hak baginya

untuk menjual maupun menggantinya. Pendapat Abu Al Khaththab ini

sesuai dengan pendapat Malik dan Asy-Syaf i. Alasannya, hewan

tersebut sudah menjadi hak yang berkaitan dengan jiwa hewannya yang

diteruskan ke anaknya. Pelarangan untuk menjualnya sama dengan

pelarangan mengembangbiakkannya. Jug4 dia tidak boleh diganti dengan

yang sama, maka untuk yang lebih baik pun tak boleh pula'

Alasan pendapat pertama, nadzat itu dianalogikan dengan hukum

pokok yang sudah berlaku disyariat, yaitu zakat, dimana zakat itu boleh

diganti dengan yang lebih baik, demikian pula yang berlaku dalam hewan

kurban. Karena kalau sekiranya kepemilikan dari yang punya hewan ini

hilang, tentu tidak bisa kembali lagi dengan matinya hewan tersebut

sebelum sampai ke Tanah Haram. Qiyas mereka bahwa hewan itu

I 2s0l 
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disamakan dengan kasus mudabbirarfo, yutgboleh drjual. Dalil yang
menunjukkan bolehnya menjual mudabbir adalah bahwa Nabi sAW
pemah melakukannya.2al

Ini hanya untuk ganti yang lebih baik, sedangkan kalau diganti
dengan hewan yang s:rma atau lebih rendatr mutunya, maka itu tidak
boleh, karena tak ada gunanya.

Pasal: Kalau hewan kurban itu melahirkan, maka anaknya
juga harus ikut dibawa untuk kurban. Bila memungkinkan dia
digiring, kalau tidak bisa, dinaikkan ke punggung induknya dan
diberi makan dari air susu induknya itu.

Kalau semua tidak memungkinkan, maka dia diperlakukan sebagai
hewan yang sakit dan hampir binasa. Dalam hal ini tak ada bedanya
yang ditetapkan sejak awal dengan yang ditetapkan sebagai ganti dari
yang hilang.

Al Qadhi berpendapat, bahwa yang ditetapkan sebagai ganti tidak
harus mengikut sertakan anaknya, karena yang diganti itu satu, maka
tidak perlu membawa dua binatang. Tetapi yang benar dia mengikuti
induknya, karena dia adalah anak dari hewan kurban yang wajib
diteruskan, hukumnya jadi sama dengan yang digantikannya.

Al Mughirah bin Hadzf berkata: Ada seseorang datang kepadaAli
dengan membawa seekor sapi dan anaknya. Ali berkata padanya: Jangan
kamu minum susu sapi itu kecuali yang tersisa dari minuman anaknya.
Bila sudah tiba hari raya kurban, sembelihlah ia beserta anaknya untuk
tujuh orang.,oo(HR. Sa'id danAl Atsram).
t42 Mudabbirah adalah budak wanita yang menulis akad untuk kebebasannya. penerj.
243 Diriwayatkan oleh Bukhari (4/Buyu't No. zzzo1, gl,ltqNo.2534),Ibnu Majah

(2No. 2512), Ad-Darimi (2No.2573). Ahmad daram Musnad-nya (3/30r, 3-65,
369, 37 t, 390).

244 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi daram As-sunan (5/237), dari jalan Al Mughirah
bin HadzfAl 'Ansi, dia mendengar seorang dari Hamdan (nama tempat) bertanya
kepadaAli RA.....dst. Ibnu Ma'in berkata: Mughirah ini terkenal tapidutu* haai ,

I

I

I
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Jika hewan yang sudah ditentukan tadi ada cacatnya (dalam

perjalanan) dan kita putuskan bahwa dia harus segera disembelih, maka

anaknya pun harus ikut disembelih saat itu juga, karena anak ini hanya

ikutan. Tetapi kalau kita katakan bahwa penetapannya sebagai hewan

kurban harus dibatalkan dan dia kembali pada pemiliknya, maka bisa

jadi anaknya pun harus ikut induknya.

Bisa pula si anak ini tidak ikut induknya tapi harus disedekahkan

kepada fakir miskin. Karena, dia ikut induknya saat induknya menjadi

hewan kurban, dan ketika induknya cacat dia tidak ikut cacat (adi

induknya saja yang dibatalkan. Penerj). Dalam hal ini dia terpisatr sama

halnya dengan seseorang membeli hewan, kemudian hewan itu

melahirkan setelah di tangan pembeli, dan ternyata si pembeli

mengembalikan, maka akad jual belinya kepada sang anak tidak otomatis

dikembalikan juga.

Htrkum yang sama kalau seorang budak mudabbirafr membunuh

tuannya" maka dia tidak jadi merdeka, tapi kalau dia melatrirkan, anaknya

tetap jadi merdeka.2as

Pasal: orang yang berkurban boleh meminum susu hewan

kurbannya.

Karena, air susu itu bila tidak dikeluarkan akan membatrayakan

sang hewan. Tetapi kalau hewan itu punya anak, maka dia hanya boleh

mengambil sgsu yang tersisa dari minuman anaknya itu saj4 sebagaimana

perkataan Ali RA yang sudah kami sebutkan tadi. Kalau pengambilan

susu tersebut bisa membatrayakan sang induk atau sang anak, maka dia

harus mengganti kerugian materinya.

Mengenai bulu hewan itu, kalau sekiranya akan membahayakan

ini ada seseorang yang tidak disebut namanya.
245 Hukum tadbir dibatalkan darinya karena membunuh, tetapi tadbir tersebut tetap

berlaku pada si anak. Penerj.
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bila tidak dicabut, maka boleh dicabut dan disedekahkan kepada fakir
miskin. Perbedaan antara susu dan bulu adalah, bulu itu sudah ada sejak
ditetapkan hewan tersebut sebagai kurban, makanya harus disedekahkan,
karena termasuk bagian yang harus dikurbankan. Sedangkan susu
terjadinya setahap demi setahap, maka mengambil susu sama dengan
menunggangi hewan tersebut (dibolehkan).

Pasal: Dia boteh mengendarai hewan itu kalau diperlukan dan
tidak membahayakan hewan tersebut.

Ahmad berkata, "Dia tidak boleh mengendarainya kecuali kalau
darurat. lni sama dengan pendapat Asy-Syaf i, Ibnu Al Mundzir dan
Ashhab Ar-Ra'yi, karena Rasulullah SAW bersabda,

t:.&'.t-,J & rA'..Af s1-:rylJt, r-6g.,r

"Tunggangilah dia dengon sepantasnya dikala kamu
membutuhlrnn, sampai komu mendapat tungganganyang lain.',2+o (HR.
Abu Daud).

Sebab lain, hewan ini sudah menjadi hak orang miskin, maka tak
boleh dikendarai sembarangan tanpa ada suatu keadaan yang mendesak,
seolah menunggangi milik orang lain.

Bagaimana kalau menungganginya tanpa ada keperluan?. Ada dua
riwayat (dari Ahmad) dalam hal ini:

Pertama: Tidak diperbolehkan, sebagaimana yang sudah kami
terangkan.

Kedua: Boleh saja berdasarkan riwayat Abu Hurairah dan Anas,
bahwa Rasulullah sAw melihat ada seorang pria mengiring seekor
badanah, dan beliau bersabda, "Tunggangilah dia.,, Dia menjawab:

246 Diriwayatkan oleh Muslim (2/g6t),Abu Daud (2aro. l76l), An-Nasa,i (s/tgs/
No. 3801), dari hadits Jabir.
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Wahai Rasulullatr, dia ini badanah(yang sudah disiapkan tmtuk kurban)."

Beliau berkata yang sama sampai dua atau tigakali.za1 (Muttafaq 'alaih).

Pasal: Hewan itu tetap akan jadi hewan kurban sampai

disembelih.

Nabi SAW menyembelih unta kurbannya. Proses sembelihan

kurban dianggap sah kalau dia sendiri yang menyembelihnya, atau

mewakilkan kepada orang lain, atau ada orang lain yang menyembelih

tanpa sepengetahuannya tapi tepat di waktu penyembelihan yang

disyariatkan. Kalau dia menyerahkan hewan itu kepada fakir miskin

dalam keadaan sehat dan mereka sendiri yang menyembelihnya, maka

itu juga sah. Karena tujuan dari penyembelihan tersebut tercapai.

Apabila mereka (fakir miskin yang diberikan hadyu untuk

disembelih) tidak membelinya, maka bagi pemilik hadyu meminta

kembali hewan tesebut dan menyebelihnya. Jika tidak sanggup

menyembelihnya, meka baginya jaminan karena dia telah melalaikan

kewajibannya terhadap mereka untuk menyerahkan hewan tersebut

secira utuh (baik sembelih ataupun belum).

Pasal: Disunahkan untuk menyembelih sendiri hewan

kurbannya.

Karen4 Nabi SAW menebas sendiri batang leher kurbannya dengan

tangan beliau. Ghurfah bin Harits Al Kindi berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAW di haii wada'dan hadirkan kepada beliau unta-unta

untuk kurban. Beliau berkata,

o. 1689), Muslim (21960), Abu Daud (2/

No. 1760), At-Tirmidzi (3alo. 911), Malik dalarn Al Muwaththa' (113771139),

dari Abu Hurairah.
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"Panggillmn Abu Hasan. " Maka Ali pun dipanggil menghadap
beliau. Beliau berkata padanya, "Ambil bagian bawah tombak ini."
Rasulullah sAw sendiri mengambil bagian atasnya, kemudian
menusukkannya ke leher unta-unta tersebut. zu(HR.Abu Daud).

Beliau mengajak Ali karena memang kurban itu dari mereka
berdua. Jabir menyampaikan, bahwa Rasulullah sAw menyembelih 63
ekor unta dan sisanya disembelih oleh Ali.2ae

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW menyembelih lima ekor
badanah kemudian bersabda, "siapa yang mau sirahkan memotong
sendiri (dagingnya). " zso (HR. Abu Daud).

Kalau pun yang berkurban tidak menyembelih sendiri dengan
tangannya, dia tetap disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan
tersebut, sebagaimana ada riwayat bahwa Rasulullah sAw berkata
kepada Fathimah,

4#f u?,
" Salrs ikanlah pe nyemb e I ihan larh anm,, kare na do s amu akan

diampuni di swal tetesan darahnyo."zsl

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2alo. 1766), isnadnya dha'if. ada Abdullah bin
Harits Al Kindi Al Azdi. Al Hafizh dalarn At-Taqr,rb mengatakan dia itu maqbul.
Diriwayatkan oleh Muslim (2,ato. 886, 892), Abu Daud (2A.Io. 1905), Ibnu Majah
(2Aro. 3074), Ad-Darimi (2/Iio. 1850), Ahmad dalam Musnad-nya(3/33t), dari
Jabir.
Diriwayatkan olehAbu Daud (2No. I 765) dari Abdullah bin earzh, Ahmad dalam
Musnad-nya (41350), Al Hakim (41221) dan dia katakan isnadnya shahih tapi
tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslirn." Adz-Dzahabi menyetujui
pernyataannya itu.
Diriwayatkan oleh Al Hakim (4/222) dan dishahihkan olehnya. Adz-Dzahabi
berkata: Abu Hamzah yang ada dalam isnadnya dha'ifjiddan, dan Ismail tidak

ti't u;rw Jl:lu et
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Disunahkan pula membagikan sendiri dagingnya kepada orang

yang berhak, karena itu lebih menjaga hak fakir miskin, tapi kalau

membiarkan saja orang-orang miskin itu memotong sendiri daging dari

hewan tersebut juga tidak mengapa sebagaimana dilakukan Rasulullah

SAW di atas.

Pasal: Orang-orang miskin boleh mengambil daging kurban

meski belum diserahkan kepada mereka, dengan dua syarat:

Pertoma, dengan izin secara lisan, sebagaimana kata Nabi sAw

"Siapa yang ingin memotong silahknn'"

Kedua, isyarat yang menunjukk anizin,seperti membiarkan mereka

mengambil sendiri.

Asy-Syaf i dalam salah satu pendapatnya menyatakan tidak boleh

ada yang mengambil kecuali setelah ada izin secara lisan dari yang

berkurban.

Namun, perintah Nabi SAW supaya dagingnya dicap dengan san-

dal di sampingnya sudah menunjukkan bolehnya orang mengambil tanpa

ada izin secara lisan. Sebab kalau tetap tidak boleh, buat apa

menempelkan sandal (tanda bahwa ini hewan kurban) kalau ini tak

bermanfaat!.

695. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, o.C)rang yang berkurban

tidak boleh makan daging kurbannya yang wajib, kecuali kurban

tamattut."

Menurutmazhab(Hanbali),yangberkurbanbolehmemakan

begitu.AlBaihaqi(51239),daritmranbinHusein.DisebutkanolehAlHaitsam
aalan ,qt Maima;14ltl) dan dia berkata: Diriwayatkan olehAth-Thabrani dalam

Al Kabir dan Al Awsath, dalam sanadnya ada Ibnu Hamzah An.Nahhal yang

statusnya dha'if.
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daging kurbannya bila itu untuk tamattu' dan qiran, jikauntuk yang lain
tidak dibolehkan. Demikian ditegaskan olehAhmad. MungkinAl Khiraqi
tidak menyebutkan qiran karena dia menganggapnya sama dengan
tamattu' sebagai sama-sama mut'ah. Kebolehan itu karena penyebab
kurban tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan, bukan karena
pelanggaran, sehingga disamakan dengan kurban tathawwu,. Ini juga
menjadi pendapat Ashhab Ar-Ra'yi.

Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa tidak boleh memakan daging
kurban unfuk nadzar dan karena membunuh hewan buruan saat ihram,
selain itu boleh semua. Ini adalah pendapat Ibnu umar, .Atha, 

Hasan
dan Ishaq. Alasannya, jaza' buruan adalah ganti dari buruan yang
terbunuh, sementara nadzar memang sudah diperuntukkan bagi Allah,
berbeda dengan yang lain. IbnuAbi Musa menambahkan selain dua ini,
hadyu karena kaffarah, ini mirip dengan pendapat Malik. Menurut mereka
selain tiga itu tidak dikhususkan untuk orang miskin dan tidak ada jalan
untuk menjadikannya pemberian makan, maka hukumnya sama dengan
kurban tathawwu'.

Asy-Syaf i berpendapat, semua kurban yang wajib tidak boleh
dimakan (oleh yang berkurban) sama halnya dengan dam kaffarah.

Menurut kami, istri-istri Nabi SAW melakukan haji tamattu,
bersama beliau di haji wada', danAisyah menggabungkan haji dengan
umrah (qiran). Kemudian, Nabi sAw menyembelihkan sapi untuk
mereka dan mereka juga ikut makan dagingnya.

Ahmad berkata: Para istri Nabi SAW turut memakan daging sapi
tersebut berdasarkan hadits Aisyah. Aisyah berkata: Nabi SAW
memerintahkan siapa yang tidak membawa hewan kurban untuk
bertahalluljika telah thawaf di lrl Bait. pada hari Nahar kami dibawakan
daging sapi, aku bertanya: Apa ini?. Diberitahukan kepadaku bahwa Nabi
SAW menyembelihnya sebagai kurban untuk para istrinya."252

252 DiriwayatkanolehAbuDaud(2alo. 1750),IbnuMajah(2a{o.3135),dariAisyah
dengan sanad shahih.
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Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah

SAW menyembelih untuk keluarga Muhammad dalam haji wada ' dengan

seekor sapi.253

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW melakukan tamattu' arftzra

umrah dan haji, dan beliau menyembelih kurban di Dzul Hulaifah.

(Muttafaq 'alaih).254

Juga ada berita otentik dari Nabi sAw bahwa beliau

memerintahkan agar setiap unta badanah diambil sebagian dagingnya

dan dimasukkan ke dalam periuk, lalu beliau danAli memakannya, serta

minum dari kuahnya.255 (HR- Muslim).

Dam tamattu, dan qiran adalah dam karena mekanisme

pelakasanaan haji, sama dengan dam tathawwu', tapi kalau yang lain

dam karenapelanggaran, jadi disamakan dengan dam j aza' hewan buruan

yang tak boleh dimakan oleh yang berkurban'

Pasal: Adapun hadyu tathawwu'yaitu yang ditetapkan dari

awal sebagai kurban suka rela dan bukan untuk sesuatu yang wajib'

maka disunahkan bagi yang berkurban untuk memakannya.

Dasamya adalah firman Allah,
ll z

ti- l-/i
* 

. ..Maka makanlah dari itu '.'" (Qs. Al HaiJl22l:28)'

Perintah di sini setidaknya mengandung pengertian sunah, karena

Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. I 69 I ), Muslim (2 I H aji 190 1 No. I 74), Abu Daud

(zrNo. i sos), An_Nisa (5No. 273 1 ), dan Ahmad dalam Musnad-nya (2,No. 140),

dari Ibnu Jabir.

Diriwayatkan oleh muslim (2lHaiil8s6:892A{o. 147), Abu Daud (2alo. 1905)'

Ibnu Majah (2Afo. 30a7), Ad-Darimi (2A{o'1850), dari Jabir'

oiriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1720), dari Aisyah. Muslim (2lHajjl\16No.

125),IbnuMajah(24fo.2981),AhmaddalamMusnad-nya(61194'273)'
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Nabi SAW sendiri juga memakan daging badanahyang beliau kurbankan,

sebagaimana kata Jabir, "Kami biasanya tidak mau makan dari unta yang

kami kurbankan melebihi tiga hari, lalu Nabi SAW memberi keringanan
pada kami dengan sabda beliau, "Makan dan simpanlah." Kami pun

memakannya dan menyimpannya."256

Kalau pun dia tidak mau memakannya juga tidak mengapa, karena

Nabi SAW bersabda setelah menyembelih lima ekor unta, "Siapa yang
mau silahkan memotong sendiri." Tetapi beliau sendiri tidak
memakannya sedikit pun.

Sunnahnya adalah dia makan sedikit seperti yang dilakukan oleh

Nabi SAW. Dia juga boleh makan banyak dan menyimpan daging itu di
rumahnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir di atas. Dia boleh

bersedekah dengan bagian yang tidak terlalu banyak sebagaimana boleh
dilakukan dalam Udhhiyyah.

Pasal: Kalau dia makan daging yang tidak boleh dia makan,
maka dia harus menggantinya dengan daging pula, karena semua

yang ada di hewan itu harus dia ganti kalau terjadi apa-apa, sama

ketika hewan itu masih hidup. Demikian juga kalau dia memberikan
tukang jagal sebagian dari daging itu, dia juga harus mengganti.

Kalau dia memberikannya kepada orang kaya sebagai hadiah, maka

itu dibolehkan sebagaimana dalam udhhiyyah, karena yang boleh dia

makan boleh pula dia hadiahkan. Tetapi, kalau dia menjualnya atau

merusak sebagiannya, maka dia harus mengganti, karena itu tidak

dibolehkan, sama dengan memberikannya kepada tukang jagal. Kalau

yang merusaknya itu orang lain, dia juga harus menggantinya dengan

harga yang dia rusak itu, karena yang dirusak tak ada penyeimbangnya

dengan barang yang sama, maka tinggal dihargai dengan uang,

256 DiriwayatkanolehBukhari(3No. 1719),Muslim(2/Hajjl1562130),Ahmaddalam
Mus nad-ny a (3 / 3 l7), dari Jabir.



sebagaimana kalau diamerusak daging yang diperuntukkan khusus buat

seseorang.

Pasal: Kurban wajib selain nailzar terbagi menjadi dua:

Manshush (disebutkan dalam Nash), dan yang diqiaskan dengan

manshush.

Kurban yang disebutkan dalam Nash adaempat, dua di antaranya

dikerjakan dengan prioritas atau berurutan dan yang wajib untuk itu

adalah yang mudah didapat, yaitu paling sedikit dengan seekor kambing,

atau sepertuj uh unta.25?

1. Dam Mut'ah.

FirmanAllah,

"...mal(o bagi siapo yang ingin mengerialran'umrah sebelum haji

(didatam bulan haji), (waiiblah ia menyembelih) korban yang mudah

didapat. Tetapi jitra ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak

mampu), malrswajib berpuasa tiga hari dalam maso haji dan tujuh hari

(agi) apabila kamu telah pulang kBmbali.... " (Qs.Al Baqarahl2):196)-

2.Dam lhshar.2$

Altah berfirman tentang ihshar,

f4'n'fi't*
"...maka (sembelihlah) kurban yang mudah di dapat..'" (Qs. Al

257 Maksudnya satu ekor unta untuk tujuh orang. Penerj.
258 Orang yang tidak dapat melanjutkan ibadah haji karena tertahan oleh musuh,

bencana alam, dan lain sebagainya. Penerj'
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Baqarahl2l : 1 96).

Dam ihshar juga harus prioritas. Jika dia tidak bisa berkurban

barulah dia boleh puasa sepuluh hari. Pengurutan prioritas ini karena

Allah mewajibkan kurban tanpa mempersilahkan untuk memilih. Tidak

bisa menggantinya dengan yang lain kecuali kalau memang sudah tidak
sanggup melakukannya, yaitu puasa sepuluh hari sebagai hasil qiyas

dui dam tamattu'.Tetapi akibatny4 dia belum halal dari ihramnya sampai

puasanya itu selesai. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i.

Sedangkan Malik danAbu Hanifah berpendapat, dam ihshartidak
ada gantinya, karena tidak disebutkan dalam Nash AlQur'an. Tetapi ini
tidak harus, karena apa yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an bukan

berarti tidak boleh diqiyaskan Demikianlah qurban yang harus dikerjakan

secara prioritas.

Sedangkan dam yang bebas memilih antara kurban, puasa, dan

memberi makan, ada dua yaitu:

1. Fidyah mencukur rambut karena ada gangguan di kepala.

Berdasarkan fi rman Allah,

. t / o t..+ o .c .. l. c .f

:l ?* Jr- al-rii a-'11 ur' cSil 4{
,.

*...jika ada di antaromu yang sakit atau ada gangguan di
lrepalanya (alu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu:
berpuasa atau bersedekah atau berkorban.... " (Qs.Al Baqarahl2l:196).

2. Jaza'hewan buruan.

Ini juga boleh memilih antara kurban, memberi makan, atau puasa

sebagaimana firman Allah,

,. 1 t),. .G, to o ',,t9'.t c)c t',.'-o'.
t'1> a-;'&- d, ';ac,P 

):*ftJe"& i3 r")

':f 6-l'Eok *
,'J!'ri us*

a,
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"...barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja,

maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang

dengan buruanyang dibunuhnya, menurut putusan dua orangyong adil

di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa sampai ke Ka'bah, atou

(dendanya) membayar kaffarat dengan memberi maksn orang-orang

miskin, atau berpuosa seimbang dengan maknnan yang dikeluarkan

ittt...." (Qs. Al Maidah[5]:95).

Adapun yang diqiyoskan dari manshush adalah dam untuk haii
qiran yang diqiyaskan dengan dam tamattu', karena esensinya sama yaifu

tidak perlu lagi menlakukan satu di antara dua perjalanan wajib, haji

atau umrah, cukup dilaksanakan dengan satu kali perjalanan.

Diqiyaskan pula dari hal ini adalah dambagi yang ketinggalan

ibadah haji atau hajinya tidak sah. Kewajibannya sama dengan dam

mut'ah,dari segi cara dan juga penggantinya yaitu puasa selama sepuluh

hari. Hanya saja puasanya tidak mungkin dilaksanakan tiga hari setelah

hari Nahar, mengingat yang dikatakan ketinggalan haji adalah yang pada

malam Nahar dia tidak wukuf di Arafah. Ini diqiyaskan dengan dam

tamattu', karena dia meninggalkan sebagian amalan yang seharusnya

dilakukan dalam ihram, jadi dia sama dengan yang meninggalkan salah

satu dari dua perjalanan.

Kalau ada yang menyanggah, Kenapa kalian tidak

mengqiyaskannya dengan dam ihshar, karena dia lebih mirip ke sana,

karena sama-sama meninggalkan haji sebelum sempurna ihramnya?

Kami jawab: Dari segi hewan kurban mereka memang sama, tapi

dari segi pengganti, penggantinya ilrhor itutidak disebutkan dalan'Nash,

hanya ditetapkan melalui qiyas. Maka, mengqiyaskan ini dengan yang

sudah ada dalam Ncsft lebih utama daripada mengqiyaskannya dengan

yang hasil qiyas juga.
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Puasa dalam kasus ketinggalan haji ini sama dengan pwua ihshar
yaitu sepuluh hari. Bedanya, kalau puasa lantaran ihshar harus
dilaksanakan sebelum tahallul, sedangkan puasa lantaran ketinggalan
haji boleh dilaksanakan sebelum atau seterah tahallul. Dia juga beda
dengan puasa knfarah mut'alt, karena puasa mut'ahyang tiga hari pada
saat haji itu distnahkan berakhir pada hari fuafah. Sedangkan puasa
ketinggalan haji dilaksanakan karena ketinggalan wukuf di Arafah, jadi
setelatr hari Arafah.

Al Khiraqi menyamakan puasa ketinggalan haji dengan puas aj aza'
buruan dalam hal jumlah pwma bergantung pada berap a mud makanan
yang bisa dibeli dari harga hewan penyeimbang. yang diriwayatkan dari
Umar dan putranya adalah seperti pendapat kami.

Diqiyaskan pula dengannya semua dam wajib lantaran
meninggalkan kewajiban dalam haji, seperti dam qiran, meninggalkan
ihram dan Miqat, wukuf di Arafah tidak sampai terbenamnya matahari,
tidak mqbir di Muzdalifah, tidak melempar Jumrah, tidak mabit pada
malam-malam Mina, dan tidak Thawaf Wada'. Dam yang harus
dikeluarkan untuk itu semua adalah hewan kurban yang mudah didapat.
Kalau tidak mendapatkannya maka gantinya adalah puasa sepuluh hari.

Sedangkan untuk orang yang merusak hajinya dengan berhubungan
suami istri saat ihram, maka dia harus berkurban dengan seekor badanah
berdasarkan perkataan para sahabat yang sudah terkenal dan tak ada
yang menentangnya. Kalau tidak bisa berarti harus puasa tiga hari di
saat haji dan tujuh hari kalau sudah kembali, sama dengan puasa mut'ah.
Demikian pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan
Abdullah bin Amr, Al Atsram meriwayatkan dari mereka. Thk ada satrabat
yang menentang pendapat mereka ini, maka jadilah dia seperti rjma'.
Dengan begitu, gantinya diqiyaskandengan dam mut'ah.

Para ulama kami berpendapat, badanah itu bisa diganti dengan
uang lalu dibelikan makanan dan diberikan kepada fakir miskin satu
mud untuk setiap orang, atau puasa sejumlah mud yang bisa dibelikan

AlMughni 
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dari harga badanah itu. Dalam hal ini dia diqiyaskan dengan badanah

dalan, jaza'buruan.

Sedangkan fidyah karena mencukur rambut lantaran ada gangguan

dikepala, banyak hukum yang diqiyaskan darinya, antara lain, semua

pelanggaran, seperti memotong kuku, memakai pakaian berjahit dan

memakai wewangian, serta semua percumbuan dengan istri, atau

bersetubuh dalam umtah, atau dalam haji setelah melempar Jumrah.

Semua itu sama esensinya dengan mencukur rambut lantaran gangguan

di kepala berdasarkan analogi yang sudah kami sebutkan. lbnu Abbas

berkata kepada seorang wanita yang disetubuhi suaminya sebelum

mencukur rambut, "Kamu harus membayar fidyah berupa puasa, sedekah,

atau berkurb*." zsr(HR. Al Atsram).

696. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Setiap hewan kurban

atau pemberian makan harus diperuntukkan kepada fakir miskin

yang ada di Tanah Haram (Makkah) jika mampu membawanya

sampai ke sana. Kecuali bagiyang menderita gangguan di kepalanya

lalu mencukur, maka dia harus membagikan damnya kepada orang

miskin tempat di mana dia mencukur rambut."

Khusus untuk fidyah pencukuran boleh dilaksanakan di tempat

pencukuran. Ini ditegaskan oleh Ahmad. Sedangkan Asy-Syaf i

berpendapat, harus dibayarkan di Tanah Haram, karena Allah Ta'ala

berfirman,

o o . , -t

dt -;l .,J) tiJ-;;j

"...kemudian tempat wajib (serta at nfi, *ara1 menyembelihnya

ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullaft)." (Qs. 
^lHaJj[22]:33).

25e Diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam As-Sunan (51112) secara mcM'quf dari jalan

Ayyrb bin Sa'id Jubair, isnadnya shahih.Lthat Al lrwa' (1041).
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Menurut kami, riwayat di manaNabi sAw memerintatrkan Ka'ab
bin Ujrah membayar fidyah di Hudaibiyyah, dan dia tidak menyuruhnya
membawa hasil fidyah itu ke Tanah Haram.

Al Atsram, Ishaq danAl Jauzajani meriwayatkan dalam kedua kitab
mereka, dari Abu Al Asma' mawla (mantan budak) Abdullah bin Ja'far
yang berkata: Aku pernah bersama utsman, Ali dan Husain binAli untuk
melaksanakan haji. Tiba-tiba sesampainya di suqya Husain bin Ali
mengeluh kesakitan. Ia mengisyaratkan ada sesuatu di kepal anya,
sehinggaAli mencukurnya. Lalu, dia menyembelih seekor unta di Suqya.
Ini adalah lafazh yang diriwayatkan Al Atsram dan tidak diketahui ada
yang menentangnya. Sedangkan ayat di atas ditujukan pada hadyu.

Secara lahiriyah perkataan Al Khiraqi menunjukkan pengkhususan

itu hanya untuk fidyah mencukur rambut, sedangkan dam-damyang lain
harus dilakukan di Makkah. Al Qadhi berpendapat, bahwa dam yang
wajib lantaran melakukan pelanggaran ihram seperti memakai pakaian
berjahit atau memakai wewangian sama hukumnya dengan dam untuk
mencukur rambut lantaran penyakit di kepala.

Untuk semua ini ada dua riwayat:

Pertama, fidyahnya dibayarkan pada saat penyebabnya sudah ada.

Kedua, fidyahnya dibayarkan di Tanah Haram.

Adapun jaza'hewan buruan hanya untuk fakir miskin Tanah
Haram. Ini ditegaskan olehAhmad. Beliau berkata: Semua pelanggaran
yang terjadi di Makkah atau berupa pembturuhan terhadap hewan buruan,
maka pembayarannya harus dilaksanakan di Makkah, karena Allah ra' ala
berfirman, "sebagai hadyuyang di bowa sampai tre Ka'bah. " Sedangkan
yang berkenaan dengan fidyah pencukuran kepala bisa dibayarkan di
tempat pencukuran.

Al Qadhi menyebutkan, ada riwayat lain (dari Ahmad) tentang
dam pembunuhan hewanburuan, bahwa dia boleh dibayarkan di tempat
pembunuhannya. Tetapi ini jelas bertentangan denganAl eur'an.
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Imam Ahmad menegaskan perbedaan antara pembunuhan hewan

buruan dengan pencukuran rambut, maka tak bisa saling qiyas. untuk

pelanggaran larangan ihram atau meninggalkan wajib haji dendanya

hanya untuk fakir miskin Tanah Haram, bukan yang lain. Sebab, itu adalah

kurban lantaran meninggalkan nusuk (amalan haji), jadi mirip dengan

kurban untuk haji qiran. Menurut Ibnu 'Aqil, pelanggaran larangan ihram

tanpa sebab dendanya harus dibayarkan di Tanah Haram sama dengan

denda lain yang beruPa hadYu.

Pasal: Semua kurban yangwajib disembelih diTanah Haram,

maka pembagian dagingnya pun harus di sana.

Ini juga menjadi pendapatAsy-Syaf i. Sedangkan Malik danAbu

Hanifah berpendapat jika dia menyembelihnya di Tanah Haram, maka

pembagian dagingnya boleh di tanah halal.

Menurut kami, penyembelihan itu merupakan salah satu maksud

dari adanya ibadah, tidak boleh dilakukan di luar Tanah Haram. Hikmah

dari penyembelihannya di sana adalah supaya lebih mudah diambil oleh

orang-orang miskin yang ada di sana. Ini tidak bisa terlaksana dengan

memberikan daging itu kepada orang lain. Lagi pula ibadah yang dilangar

atau ditinggalkan itu adalah ibadah yang hanya ada di Tanah Haram,

maka sudah selayaknya semua konsekuensinya dilakukan di Tanah

Hararn pula.

Pasal: Demikian pula pemberian makanan (sedekah

makanan), sama dengan hadyu yang hanya khusus untuk orang

miskin di Tanah Haram.

Akan tetapi .Atha dan An-Nakha'i berpendapat semua yang berupa

hadyuharus ada di Makkah, dan semua yang berupa pemberian makan

atau puasa boleh dilakukan di mana saja. Pendapat ini senada dengan

pandangan mazhab Malik danAbu Hanifah.
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Menurut kami, pemyataan Ibnu Abbas,,,Had1/u dan pemberian
makan harus di Makkah, sedangkan puasa boleh di mana saja." Karena,
pemberian makan itu merupakan ibadah yang manfaatnya khusus untuk
orang miskin di ranah Haram, maka sepantasnya dilakukan di ranah
Haram, sama dengan hodyu.

Pasal: Orang miskin Tanah Haram adalah penduduk asli yang
memang miskin, atau orang luar yang datang ke sana dalam keadaan
miskin, baik jamaah haji maupun bukan.

Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau
pun diberikan kepada orang yang secara lahirnya kelihatan miskin,
ternyata ketahuan dia kaya, maka ada dua kemungkinan hukum
sebagaimana zar<at. Dalam maztrab Asy-Syaf i ada dua pendapat tentang
ini.

sembelihan yang boleh dilakukan di luar Tanah Haram tetap tidak
boleh dibagikan kepada orang miskin dari kalangan ahli dzimmah. rni
sama dengan pendapat Asy-Syaf i, Abu Tsaur. Tetapi Ashhab Ar-Ra'yi
membolehkannya.

Menurut kami, ahli dzimmah itu orang kafir, dalam hal ini sama
saja dengan kafir harbi, tetap tak boleh diberikan bagian pada hewan
kurban.

Pasal: Kalau dia menadzarkan akan berkurban secara mutlak
(tak menentukan jenisnya), maka minimal dia harus berkurban
dengan seekor kambing, atau sepertujuh unta atau sapi.

Kurban yang wajib dalam syariat harus dari hewan ternak260, dan

260 Dalam bahasa arab Al An'an (hewan ternak) itu meliputi kambing, sapi, kerbau
dan unta, sedangkan ayam dan yang lebih kecil dari kambing tidak termasuk
Penerj.
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yang paling kecil dari itu adalah kambing, maka dari ituAllah berfirman,

c . t. / . / o4 , ,. .

,1J-a)\ '-, *:"1 L-g
Y9iJ

"...yang mudah didapat dari hewan ternak'"(Qs' Al
Baqarah[2]:196)

Kalau mau berkurban dengan seekor unta tentu lebih baik.

Pertanyaan berikutnya apakah yang wajib adalah semua daging unta

itu, atau sepertujuhnya saja sebagaimana disebutkan dalam batas mini-

mum?. Ada dua riwayat dalam masalah ini:

Pertama,wajib keseluruhan. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu 'Aqil,

karena yang bemadzar telah memilihnya untuk menjalankan nadzarnya,

sama halnya kalau dia memilih bagian terberat untuk membayar kaffarah

sumpah atau kaffarah karena menyetubuhi istri saat haid'

Kedua, wajib hanya sepertujuhny4 dan sisanya sunah- Kurban yang

sunnah ini boleh dia makan atau menghadiahkannya kepada siapa saja

yang dia kehendaki. Alasannya, yang lebih dari sepertujuh daging unta

tersebut boleh saja ditinggalkan tanpa harus diganti. Sama halnya kalau

dia menyembelih dua ekor kambing (sedangkan yang waj ib hanya seekor.

Penerj.).

Akan tetapi, kalau dia menentukan hewan hadyu tersebut, maka

dia harus memenuhinya sesuai yang dia tentukan sendiri, baik itu berupa

hewan ternak atau bukan, baik yang bisa dipindahkan ataupun tidak'

Nabi SAW sendiri bersabda, " Barangsiapa berangl<nt pada hari Jum'at

di saat keempat, seolah dia mempersembahkan seekor ayam.

Barangsiapa berangkat pada saat kelima, seolah dia mempersembahknn

sebutir telur."*

@ tHat. 881/ Fatft), Muslim (2lJum'arl582No. l0),

Abu Dud (lNO. 351), At-Tirmidzi (2No. 499), An-Nasa'i (3a,lo. 1387), Malik

dalam Al Muw atht ha' ( I / I 0 I ), dan Ahmad dalam Mu snad-nya (2 1239, 259, 280,

505) dari Hadits Abu Hurairah.
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Penyebutan ayam dan telur menunjukkan itu bisa dipakai untuk
hadyu dan harus dibawa ke Thnah Haram karena dinamakan hadyu darr
harus dibawa ke tempat hadyu yang seharusnya, sebagaimana firman
Allah, "...kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya
ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)...', (es. Al Hajjl22l:33).

Tetapi kalau berupa benda yang tidak bergerak, seperti bangunan,

maka harus dijual dan uangnya dibawa ke Tinnah Haram (Makkah) dan

disedekahkan di sana.

Pasal: Kalau dia (muhrim) bernadzar melaksanakan hadyu
secara mutlak maupun tertentu, dan tidak menyebutkan tempatnya,
maka harus dibawa untuk orang miskin Tanah Haram.

Akan tetapi Abu Hanifah membolehkan penyembelihan hewan
tersebut di mana saja, sama halnya kalau dia bemadzar untuk bersedekah

dengan seekor kambing.

Menurut kami, firman Allah, "...kemudian tempat wajib (serta

akhir masa) menyembelihnya iolah setelah sampai ke Baitul Atiq
(Boitullah)..." (Qs. AlHajj[z2]:33). Nadzar itu harus dipahami sesuai

dengan apa yang biasa dilakukan. Yang biasa dilakukan untuk hadyu

adalah disembelih di Tanah Hararn, seperti halnya hadyu untuk tamattu',

qiran, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kasus ini, harus dibawa

ke Tanah Haram, karena disebutkan secara mutlak.

Kalau dia menentukan tempat penyembelihannya selain di Tanah

Haram, maka dia harus menyembelih hewan itu di tempat yang

disebutkan, akan tetapi dagingnya tetap dibagikan untuk orang miskin
Tanah Haram. Berdasarkan riwayat ada seorang datang kepada Nabi
SAW dan berkata: Saya bernadzar untuk menyembelih di Bawanah.

Rasulullah bertanya, "Apakah di situ dulunya pernah dijadikan tempat

berhala?. Dia menjawab: Tidak. Rasulullah berkata, "Kalau begitu
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penuhilah nadzarmu." z0t 1HR.Abu Daud).

Kalau dia bernadzar menyembetih di tempat yang ada berhalanya,

atau hal lain yang berhubungan dengan kekafiran dan maksiat, seperti

di rumah api (tempat ibadah orang Majusi), Gereja, dan Sinagoge atau

yang sejenisnya, maka nadzarnyatidak sah berdasarkan pemahaman dari

hadits ini. Lagi pula itu termasuk nadzar untuk maksiat yang tidak boleh

dipenuhi sebagaimana sabda Nabi SAW,

iirirr ry.
*Tidak ada nadzar dalam hal malrsiat, dan yang tidak dimiliki

(diluar lrcmampuan) anak Arlam- " 262

Juga sabdanya,

,,siapa yang bernadzar untuk mendurhaftai Allah, mafta j anganlah

dia penuhi."263

Pasal: Perkataan Al Khiraqi "Kalau dia mampu

menyampaikannya kepada merekar" mengandung pengertian

bahwa yang tidak mampu menyampaikannya ke orang miskin

Tanah Haram berarti tidakharus melakukannya' karenaAllah tidak

membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya'

313), dari Tsabit bin Dhahhak dan sanadnya

s h ahi h,Ibnu Maj ah ( l alo. 223 0), dari Ibnu Abbas isnadnya sft ah ih. Ahrnad dalam

Musnadnya (61366), dari Maimunah binti Kurdum'

Diriwayatkan oleh Muslim (3lQadrll262/8), Abu Daud (34{o. 3316), An-Nasai

(ZNo. i8zt), lbnu Majah (ZNo.2124)' Ad-Darimi (ZNo' 2337), Almad dalam

Musnad-nya(41430), dari Imran bin Husain'

Diriwayatkan oleh Bukhari (l lNo. 6696),Abu Daud (3aro. 32s9), At-Tirmidzi

(afNo.iSzO),An-Nasa'i (7No. 33l5), Ibnu Majah (lNo' 2126), Malik dalamAl

Muwqththa' (21476), dari Aisyah.

Y r:; \ t JV &t -*-'1 'C ji 'l

,,1.1 1.. n.o. l":.c'
larl )r all ,r"art- .)l -lI ;,.
aa
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Ibnu 'Aqil menyatakan, Jika dia tertahan, tidak bisa keluar, maka

ada dua riwayat tentang hal itu sama dengan dam untuk haji. Lalu dia
memilih pendapat bolehnya menyembelih di tempat dia tertahan, karena

Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya di Hudibiyyah.

Kalau dia bisa mengirimnya lewat orang lain, maka dia tak boleh
menyembelihnya selain di Tanah Haram, karena dia bisa menyampaikan

hewan itu ke sana. Dalam hal ini dia sama dengan orang yang tidak

tertahan.

697. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Adapun puasa, boleh

dilakukan di mana saja."

Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini
adalah pendapat lbnu Abbas, 'Atha, An-Nakha'i, dan lainnya. Itu karena

puasa tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka tak ada gunanya

mengkhususkannya di suatu tempat tertentu. Berbeda dengan kurban

dan sedekah makanan yang manfaatnya memang untuk orang lain.

Pasal: Disunahkan untuk mengalungl<an hadyu.

Yaitu, dengan mangalungkan sandal di lehernya, dan

mengumumkannya. Ini berlaku untuk unta, sapi dan kambing. Malik
dan Abu Hanifah berpendapat tidak disunahkan mengalungkan itu ke

kambing, karena kalau itu sunah, tentu sudah ada informasinya (dari

salaf. Penerj) seperti halnya pada unta.

Dalil kami (sunahnya pada kambing) bahwa Ai syah berkata, "Aku
menjalin beberapa kalung milik Nabi SAW untuk dipakaikan ke kambing,

dan beliau bermalam bersama istrinya dalam keadaan halal."

Dalam satu lafazh: "Aku menjalin kalung-kalung kambing milik
Nabi SAW."zo+ (HR. Bukhari).

264 Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1699), dari Aisyah.
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Dia adalah hadyu,maka disunahkan mengalunginya sebagaimana

unta. Kalau unta yang mudah dikenali saja disunahkan untuk diberi tanda,

makakambing yang sulitmengenalinyatentu lebih pantas lagi jika diberi

tanda. Persamaan banyaknya riwayat bukanlah syarat untuk menentukan

shahihnyahadits. Riwayat tentang pengalungan unta lebih banyak, karena

memang kurban dengan menggunakan unta lebih banyak.

Pasal: Disunahkan mengiisy'rlr sapi dan unta.

Isy' ar adalah memecahkan punuknya yang sebelah kanan sampai

berdarah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah

berpendapat, yang seperti ini tidak boleh, karena Nabi SAW melarang

penyiksaan terhadap binatang. Sedangkan Malik berpendapat kalau

sapinya mempunyai punuk maka tak mengapa diisy'ar, tapi kalau tidak

ada maka tidak boleh.

Dalil kami adalah riwayat Aisyatr RA yang berkata, "Aku menj alin

kalung hewan kurban Rasulullah SAW dan beliau mengisy'amya dan

mengalunginya." zts (lfiutt afaq' alaih) -

fuwayat senada dari Ibnu Abbas dan lainnya, serta ada beberapa

sahabat yang melakukannya. tni harus didahulukan daripada dalil-dalil

yang mereka pakai secara umum. Perbuatan isy'ar ini adalah melukai

untuk tujuan yang benar, hukumnya sama dengan kay (memberi tanda

dengan besi panas), memberi cap, mengeluarkan darah dan bekam.

Tujuan lain adalah supaya dia tidak bercampur dengan kambing lain,

serta supaya pencuri tidak tertarik mencurinya dan itu tidak bisa hanya

dengan memberinya kalung. Qiyas yang mereka pergunakan bisa

dibantah dengan adanya bekam dan memberi tanda dengan besi panas.

Sapi boleh diisy'ar karena dia masuk kategori badanah, dianggap

mempunyai punuk, sedangkan kambing tidak disunahkan isy'arnya

@ukhari (3alo . l6g6),Muslim (21 Hajjl Hal.

Daud (2AIo. 1757), An-Nasa'i (54{o. 2782),Ibnu Majah (2AIo'
9571362), Abu

30e8).
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karena dia lemah serta tempat isy'arnya akan tertutup dengan bulunya.

Jika ini sudah jelas, maka perlu diketahui bahwa tempat isy 'ar itu adalah

di sebelah kanan. Demikian pendapat Asy-Syaf i dan Abu Tsaur.

Sedangkan Malik dan Abu Yusuf berpendapat isy'amya di sebelah kiri.
Ada riwayat dari Ahmad yang sama dengan itu, karena seperti itulah
yang dilakukan Ibnu Umar.

Dalil kami (isy'ar di sebelah kanan) adalah riwayat Ibnu Abbas,

bahwa Nabi SAW pernah shalat di Dzul Hulaifah, lalu berdoa. Setelah

selesai beliau meminta seekor unta dan mengisy 'arnyadi punuk sebelah

kanan. Darah hewan itu mengalir ke tangan beliau.200(HR. Mustim).

Sedangkan Ibnu Umar, ada riwayat bahwa beliau mempraktikkan
sama seperti madzahab kami (HR. Bukhari).267 Tanpa itu pun perbuatan

Nabi SAW lebih layak diikuti daripada Ibnu Umar. Nabi SAW sendiri

sangat menyukai sebelah kanan dalam segala Hal.

Apabila hadyu digiring dari Miqat, disunahkan mengisy'ar dan

mengalunginya dari sana, berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Kalau pun

tidak mengisy'ar dan tidak pula mengalungi, maka itu tidak mengapa.

Semuanya bukanlah amalan wajib.

Pasal: Tidakdisunahkan menyembelih hewan kurban kecuali
dari binatang ternak.

Dalilnya adalah firman Allah,

:Gru {: €l' r' rs|'i-:

1, -,*.rlt tfLi:r9tl* tt:ltr;

)67

DiriwayatkanolehMuslim(2/Hajjl9l2/205),AbuDaud(2,No.1752),At-Tirmidzi
(3A{o. 906), Ibnu Majah (2AIo. 397), An-Nasa'i (5Afo. 2773).
Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al Hajj secara m6v,quf (3ft1a1.634).
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" ...dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah

ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa

binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan

( s e b aha gi an I agi) b er i knnl ah untuk di ma knn o r ang- o r an g y an g s e ngs ar o

lagifakir " (Qs. AlHajjl22l:23).

Hewan qurban yang paling utama adalatr unta, kemudian sapi,

terakhir kambing. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at layalcnya mandi janabah,

kemudian beranglmt (ke masjid) maka seolah dia mempersembahkan

seelar unta. Yangberanglut pado saat kedua, seolahmempersembahkan

seekor sapi. Yang beranglut pada saat ketiga, seolah mempersembahkon

seelror dombajantanyang bertanduk Yangberangkat pada saat keempat,

seolah mempersembahkan seekor ayom. Yang berangkat pada saat ke

I i m a, s e o I ah me mp e r s e mb ahknn s e b ut ir t e lur. " 268 (Mut t afaq' al aih)'

Ibnu Abbas berkata kepada seorang wanita yang disetubuhi

suaminya ketika umrah: Kau harus membayar fidyah berupa puasa, atau

sedekah, atau nusuk (hewan kurban). Wanita itu bertanya: Hewan apa

yang paling utama dikurbankan?. Ibnu Abbas menjawab: Sembelihlah

seekor unta. 26e (HR. Al Atsram).
26E Sudah disebutkan takhrijnya pada masalah No. 696.
26e Sudah disebutkan takhrijnya pada masalah No. 695.
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Hewan yang paling banyak dagingnya tentu lebih bermanfaat bagi
fakir miskin. Makanya, seekor unta sama dengan tujuh ekor kambing.
Tetapi seekor kambing lebih afdhal daripada sepertujuh unta, karena
dagingnya lebih enak, dan domba lebih baik daripada kambing biasa.

Pasal: Jantan dan betina sama saja dalam penentuan hewan
kurban.

Ulama yang membolehkan unta jantan adalah Ibnu Al Musayyib,
Umar bin Abdul Aziz,Mahk, 'Atha, dan Asy-Syaf i. ada riwayat dari
Ibnu Umar, dia berkata: Aku belum pernah melihat seorang pun
melakukan itu, tapi yang betina lebih aku sukai.

Pendapat pertama lebih tepat, karena Allah berfirman,

e )z

dJt jt;,:,:./3,vl 6tik a'Jr:

itu sebahagian"Dan telah Kami jadikan untuk lmmu untq-unta
dari syi'ar Allah,... " (Qs. AlHajjl2zl:36).

Di sini Allah tidak membedakan antara yang jantan dengan yang
betina. Juga sesuai keterangan dari Nabi sAw bahwa beliau berkurban
dengan seekor untajantan untuk Abi Jahl yang di hidungnya ada cincin
dari perak.2'(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Kurban ini boleh dari semuajenis hewan temak, sebagaimana sabda

Nabi SAW

t';i*a:]de
"Seolah dia berkurban dengan seekor domba jantan yang

bertanduk."

Demikian halnya dengan unta. Lagi pula, maksud utama dari
kurban adalah dagingnya, dan daging yang jantan itu biasanya lebih
zt1 Diriwayatkan olehAbu Daud (3,No. 1749), Ibnu Majah (2A.lo. 3100).
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banyak, meski daging yang betina lebih empuk. Ahmad berkata,
"Kambing jantan lebih kami sukai daripada kambing betina, karena
dagingnya lebih banyak dan lebih empuk."

698.Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Barangsiapa yang
berkewajiban untuk menyembelih seekor badanah, Ialu dia
menyembelih tujuh ekor kambing, maka itu sah."

Bila pendapat ini dipahami secara tekstual, maka tujuh ekor
kambing bisa menggantikan satu ekor unta meski mampu mendapatkan
unta tersebut, baik unta yang wajib karena nadzar, jaza'buruan, atau
kaffarah persetubuhan.

Ibnu 'Aqil berkata: Itu bisa dilakukan kalau tidak bisa mendapatkan

unta menurut konteks perkataan Ahmad. Alasannya, dia adalah badal
(pengganti) jadi tidak bisa dipergunakan selama yang digantikan masih
ada. Dia hanya boleh dipakai tatkala yang diganti memang sudah tidak
ada. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata, Nabi SAW
didatangi seorang pria yang bertanya pada beliau: Saya ini punya
kewajiban menyembelih seekor unta dan saya bisa melakukanny a,tetapi
tidak mendapatkannya untuk dibeli, apa yang harus saya lakukan?. Nabi
SAW kemudian menyuruhnya membeli tujuh ekor kambing untuk
disembelih.zzt (HR. Ibnu Majah).

Menurut kami, kambing itu sama dengan sepertujuh unta, dan dia
lebih baik dagingnya daripada unta. Dengan demikian dia beralih dari
yang kualitasnya standar ke yang kualitasnya lebih baik, sama halnya
kalau dia menyembelih unta sebagai ganti dari kambing.

z1t Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (24{o. 3 136), Ahmad dalam Musnad-nya (l/3ll ,
312), dari'Atha Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, dengan isnad yang dha'ifkarena
terputus, 'AthaAl Khurasani tidak mendengar dari IbnuAbbas, bahkan tak pemah
mendengar dari seorang sahabat pun.

W- AlMughni



Pasal: Siapa yang wajib menyembelih tujuh ekor kambing
dalam jaza'buruan, maka dia tidak boleh menyemberih badanoh
sebagai gantinya menurut pengertian secara tekstual pendapat di
atas.

Karena, tujuh ekor kambing lebih baik dagingnya, jadi tidak boleh
beralih dari yang lebih baik ke yang kurang baik, meski itu berupa
kaffarah dari pelanggaran yang bisa dibayar dengan badanah. Dam yang
wajib adalah hewan yang mudah didapat, yaitu seekor kambing atau
sepertujuh badanah272. Para sahabat Nabi SAW yang melakukan haji
tamsttu'membayar dom dengan menyembelih seekor sapi untuk tujuh
orang. Jabir berkata, "Kami pemah melakukan haji tamattz'bersama
Rasulullah sAw dan kami menyembelih sapi untuk tujuh orang
bersamaan."

Dalam lafazh lain, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk
berserikat menyembelih unta atau sapi, satu ekor untuk tujuh
orang."273(HR. Muslim).

Pasal: Bagi yang berkewajiban menyembelih seekor sapi, maka
bisa diganti dengan unta.

Karena unta lebih banyak dagingnya daripada sapi, serta bisa pula
diganti dengan tujuh ekor kambing, karena tujuh ekor kambing bisa
menggantikan seekor unta, berarti untuk sapi tebih baik lagi.

Siapa yang berkewajiban menyembelih unta tapi bukan karena
nadzar ataujaza 'untuk buruan, dia boleh menyembelih sapi berdasarkan
riwayatAbuAz-zubair dari Jabir yang berkata: Kami menyembelih unta
untuk tujuh orang. Ada yang bertanya padanya: Bagaimana dengan sapi?.

212 Kata badanah meliputi unta dan sapi yang digemukkan untuk dijadikan kurban.
Penerj.
Diriwayatkan oleh Muslim (2/Hajj/9551353), Abu Daud (92a{o. 2807), An-Nasa'i
(7No. 4405), Ahmad dalam Musnad-nya (3/304, 318), dari Jabir.
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Dia menjawab: Bukankah dia termasuk badanah juga!.

Adapun untuk nadzar, Ibnu 'Aqil berpendapat dia harus memenuhi

apa yang dia niatkan. Kalau dia menyebutkan secara mutlak, maka ada

dua riwayat:

Pertama, bisa diganti sapi, berdasarkan riwayat yang telah kami

sebutkan.

Kedua, harus dengan unta kecuali tidak ada. Ini sama dengan

pendapatAsy-Syafi'i, karena sapi itu hanyalah pengganti, maka dia baru

bisa dipakai kalau yang asal tidak ada.

Tetapi riwayat pertama lebih layak diikuti, karena berdasarkan

riwayat yang kami sebutkan. Lagi pula, apa yang bisa dikurbankan untuk

tujuh orang dan untuk dam mut'ah,berarti sah menjadi kurban dengan

latazh b adanah seperti halnya lafazh j azur.

Pasal: Tujuh orang boleh berserikat untuk satu ekor sapi atau

unta.

Baik berupa sembelihan wajib maupun sunah. Sama saja apakah

ketujuh orang itu meniatkannya untuk ibadah atau ada sebagian mereka

yang hanya ingin sekedar makan.

Malik berpendapat, tidak boleh ada serikat dalam hadyu (hewan

kurban khusus untuk penduduk Makkah). Abu Hanifah berpendapat,

boleh bila mereka berbeda semua, tetapi bila ada sebagian yang tidak

meniatkan ibadah, makatidak boleh. Tetapi hadits Jabir jelas membantah

pendapat Malik.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah bisa dibantah dengan alasan'

bahwa bagian yang dipersembahkan tidak terhalang oleh keinginan

sebagian mereka yang tidak meniatkan ibadah. Perumpamaannya adalah

mereka sama-sama ingin ibadah tetapi dengan jenis yang berbeda.

Sebagian ingin kurban untuk tantattu', sebagian lagikatena qiran. Daging
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itu sendiri boleh dibagikan, karena pembagiannya adalah pemecahan

hak, bukan jual beli.

699. Masalah: (Al Khiraqi) Ia berkata, .,Apa yang harus
dibayarkan berupa dam, minimal harus berupa jadza'dari jenis
domba atau tsaniy dari jenis yang lain."

Ini selain wttukjaza 'buruan, karenajaza 'hewan buruan bisa saja

berupa 'anaq, jady dmjufrah (lebih mudadaipadajadza'), bahkan bisa
saja yang sehat atau yang cacat. Sedangkan kurban yang lain berupa
hadyu mut' ah dan lain sebagainya hewannya minimal berupaj adza' dari
jenis domba, yaitu yang usianya sudah mencapai enam bulan. Kalau
dari hewan lain harus yang sudah berupa tsaniy (tumbuh gigt). Tsaniy

dari jenis kambing biasa adalah yang sudah berumur satu tahun, tsaniy
dari jenis sapi adalah yang sudah berumur dua tahun, dan tsaniy dari
jenis unta adalah yang berumur lima tahun. Ini adalah pendapat Malik,
Laits, Asy-Syaf i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Tetapi Ibnu Umar danAz-Zt*uiberpendapat, didak bisa dijadikan
hewan kurban kecuali tsaniy dari semua jenis. Sedangkan 'Atha danAl
Avza' i berpendapat, boleh mengurbank an j a dz a' dari segala j enis kecuali
dari kambing bandot.

Dalil kami untuk menjawab Az-Zuhri adalah riwayat Ummu Bilal
binti Hilal dari ayahnya, bahwaRasulullah SAWbersabda, "Tidakboleh

menjadi hewan kurban kecuali,iadza' dari domba."27a

274 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No. 3139), dari hadits Ummu Bilal binti Hilal
dari ayahnya, Ahmad dalam Mus n a d-ny a (6 I 3 68), Al Baihaqi (9 127 l), dari Ummu
Bilal, dari jalan Muhammad bin Abi Yahya mawla Al Aslami, dari ibunya yang
berkata: Ummu Bilal menyampaikan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah
SAW .....dst. sanadnya dhaif,karena Ummu Muhammad itu majhul (tidak
diketahui kredibilitasnya).
Ad-Dimyati berkata: Ibnu Hazrn berkata: Hadits ni saqath, karena kemajhulan
Ummu Muhammad binAbi Yahya. Hadits yang benar dari manuskrip yang tercetak
adalah "Boleh menyembelih jafua' dari jenis domba sebagai kurban."
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Dari .Ashim bin Kulaib, dia berkata, 
..Kami pemah bersama salah

SeorangsahabatRasulullatrSAWyangbernamaMujasyi'berasaldari
Bani Sulaim' lalu seekor kambing terlihat melemah, dan dia pun segera

berseru: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,,,Jadza'itu

bisa mencukupi apa yang dicuhtpi oleh tsaniyyah'"z15

Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda'

/, c. .l

_r.-c.2 Ol

"Jangan menyembelih hewan kecuali yang sudah sampai usia

musinnah (sekitar dua tahun), kecuali bagi yang kesulitan

mendapatlrannyamakndiabolehmenyembelihseusiajadza'darijenis

domba."276

Semua hadits diatas diriwayatkan oleh Ibnu Majah. hanya hadits

jabiryangdiriwayatkanolehMuslimdanAbuDaud.Semuahaditsdiatas

menjadi hujjah bagi pendapat'Atha danAl Auza'i'

AdapulahaditsdariAbuBurdahbinNiyarketikadiaberkata:
wahai Rasulullah, saya punya 'anaq dan jadza' ya''g dagingnya lebih

baik daripada dua ekor kambing. Beliau berkata padanya, ,,Keduanya

sah disembelih hanya untulonu, dan tidak berlalu lagi untuk siapapun

setelah kamu."zzr (HR. Abu Daud dan An Nasai)'

Dalam|afazhlain:Sayapunyahewanjinakberupajadza'darijenis

bandot.

21s Diriwayatkan ot.n nJIpou- o.2799),An-Nasa i 17N"i,l:l' 
Ibnu Majah

aN;.il;0)tanmuadatatnMusnadnYattl'u*)l:'::*l:,,*"11
zi6 #;;;# ;;;"'il-iir i j s sl, nu'. qui'a (3/No' 27er)' 1l;l:1'"i,,g3:;

iintj, 

"i* 
nAJ dN'. i r + r 1, er'*"a datan Mu s na l-"f^f ?"!11 l,?];ij

u"rt"qi (91269) Alemani meffiutkannya dalam lrwa' Al Ghalil (1145) dan

gjfu,,4 'icJz l(U lr rrXr; V
./Jz

I ..2' o tlcr'
ly,'q-\:r f\.J.e

menganggapnya dha'if'
zjl Diriwayatkan oleh eukhari (l0alo. 5545), Muslim (3lAdhahi I 1553/7), Abu Daud

(3No.3801),er,*uoouru'n.lz^nadnya(41303)disebutkanolehlbnuKatsirdalam
tafsrinya dari Al Barra' bin 'Azib'

l-rsol 
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Abu ubaidatrAl Harawi berkata: IbrahimAl Harbi berkata: Jadza,
dari jenis domba itu boleh dikurbankan karena dia sudatr bisa membuahi
atau dibuahi, tetapi kalau jenis bandot dia belum bisa melakukan itu
sampai usianya mencapai taraf ts anlryah(satu tahun masuk tahun kedua.
Penerj).

Pasal: Aib yang berlaku pada hadyu juga berraku pada
udhiyyah

Al Bara bin 'Azib berkata, Rasulullah sAW berdiri diantara kami
lalu bersabda,

F z+-;l[ t^)? fi. )r'rar Ju" ;.bVi g ')_# \ erf
t;f ;y'Lij 

' 

ju ex t e: 6t tiab ,# io,.at W;
,f JL LF \) Li'uf (. Ju ",.,*, ?, *t ;, jfi';,i

"Empat jenis hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban:
hewan yang bermata juling yang jelas julingnya, hewan yang sakit yang
j e I as s akit ny a, hew an yang p inc ang yang j e I as pinc angnya, hew an y ang
kurus yang takmempunyai sumsum." Ak\(Al Bara) berkata: Sayatidak
suka ada kekurangan dalam hal umur. Rasulullatr berkat4 ,,Tinggalkanlah

apa yang knmu tidak suka, dan janganlah mengharamkannya bagi or-
ang lain."27t (HR.Abu Daud dan An-Nasai)

Ini merupakan pendapat 'Atha. Lalu dia berkata: Hanya empat
cacat ini yang kami dengar, selain itu diperbolehkan. Makna dari
perkataan "jelas julingnya" adalah hewan yang matanya hilang, karena
bagian putih pada mata tersebut termasuk bagian yang enak untuk

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3a.lo. 8202), An-Nasa'i (7A.{o. 43g2),Ibnu Majah
(2/ No. 3144) dari Al Bara' bin ,Azib, dan isnadnya sh;ahih.



- I

dimakan, akan tetapi kalau sekedar putih pada bagian matanya (katarak),

itu masih boleh dijadikan hewan kurban mengingat tidak mengurangi

dagingnya. Makna dai"yang jelas pincangnya" adalah hewan tersebut

miring jika berjalan sehingga menyebabkan kesulitan baginya untuk

berjalan dengan kelompoknya dalam penggembalaan dan tentunya akan

menjadikannya kurus. Makna "yang tak mempunyai sumsum" adalah

yang kurang sumswnnya sehingga menyebabkan hewan tersebut tidak

bisa gemuk. Sedangkan yang dimaksud dengan " sqkit" pada hadits diatas

adalah penyakit kudis, karena penyakit ini dapat mempengaruhi kualitas

dagingnya."

Secara tekstual hadits diatas mengisyaratkan bahwa dilarang

berkurban dengan hewan yang mengidap penyakit yang dapat

mempengaruhi kualitas dan kuantitas dagingnya. Pernyataan ini

terkandung dalam makna lafazhpada hadits diatas.

Keempat cacat ini disepakati para ulama dan kami tidak mengetahui

ada perbedaan pendapat di dalamnya.Diqiyaskan darinya yang cacatnya

lebih parah. Maka, yang buta juga tidak boleh, karena yang buta sebelah

saja tidak boleh, juga yang matanya masuk ke dalam karena dia tidak

bisa berjalan sempurna dengan itu sehingga susah mengurusnya, lebih

parah daripada yang pincang. Tidak diperbolehkan juga hewan yang

sebagian anggota tubuhnya (yang enak dimakan) telah diambil, seperti

pinggul, karena itu lebih parah cacatnya dibanding yang sekedar hilang

mata.

Al A'dhabyaitu yang setengah telinga atau tanduknya hilang, tidak

boleh dijadikan kurban, demikian menurut Abu Yusuf dan Muhammad

bin Hasan tentang yang cacat telinga. ada riwayat dari Ahmad yang

menyatakan hewan kurban dianggap tidak sah apabila sepertiga

telinganya hilang, ini adalah pendapat Abu Hanifah. Ada riwayat dari

Ali, 'Ammar, Sa'id bin Al Musayyib dan Al Hasan bahwa yang pecah

tanduknya masih boleh dijadikan hewan kurban, karena itu tidak

berpengaruh pada daging. Malik menambahkan: Tetapi kalau sampai

l-r8rt 
- 
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berdarah, maka tidak boleh.

Dalil kami adalah riwayat Ali RA, dia berkata, Rasulullah SAW
melarang pengurbanan hewan yang sompeft (rusak bagian pinggirnya)
telinganya dan patah tanduknya.* (HR.An Nasai dan lbnu Majah)

Qatadah berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib
tentang hal itu dan dia mengiyakan.l I A'dhab itu sendiri artinya terpotong
lebih dari setengah, dan ini bisa dipahami bahwa yang kurang dari itu
tidak mengapa untuk dijadikan hewan kurban.

Pasal: Hewan yang dikebiri boleh dijadikan kurban.

Sama saja apakah kedua buah zakarnya terpotong, atau yang tak
berfungsi, atau yang remuk buah zakarnya, atau yangmawjz'(dikebiri).
Nabi SAW sendiri pernah berkurban dengan dua ekor domba jantan yang

gemuk dan mowju'.27e

Hewan yang remuk buah dzakarnya sama dengan yang terpotong,

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3AIo. 2805), At-Tirmidzi (aNo. l50a), An-Nasa'i
(7No. 4389), Ibnu Majah (2Afo. 3145), dan Ahmad dalam Musnad-nya (1180,
83,109,127,137,150),dariAli.Haditsinidiriwayatkandenganjalanyangshahih.
Diriwayatkan olehAbu Daud (2AIo. 2795), dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari
Yazid bin Abi Habib, dari Abu 'Ayyasy, dari Jabir, Abu Ayyasy ini mastur,
keadaannya tidak diketahui dan Muhammad bin Ishaq mudallis, di sini dia
melakukan 'an'anah. Juga Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2A{o. 3 122) dari jalan
Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Abu Salamah,
dari Aisyah dan juga dari Abu Hurairah dengan lafazh "Rasulullah SAfi/ bilq
hendak menyembelih kurban, beliau membeli dua ekor domba jantanyang besar,
gemuk bertanduk, dan mawju'. Salah satunya beliau sembelih dengan niat dari
ummatnya. Dari jalan lain, dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari
Abdunahman bin Jabir, dari ayahnya bahwaNabi SAW membawa dua ekor domba
jantan yang gemuk, bertanduk dan mawju'.
Al Haitsami menyebutkannya dalam Al Majma' (4/22) dari Jabir dan dia
mengomentarinya, Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan isnadnya hasan. hadits ini
isnadnya hasan dan semua perawinya dipakai oleh Muslim dalarn shahihnya
kecuali Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil yang masih diperdebatkan
kredibilitasnya. Al Albani menganggapnya hasan dalam Al lrwa' (42/IIal. 351).
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karena anggota tubuh tersebut tidak enak dimakan dan jika dia tidak ada

(dipotong) malah akan semakin menggemukkan badan hewan' dan inilah

tujuan dari pemotongan itu. Kami tidak mengetahui ada perbedaan

pendapat dalam hal ini.

Hewan yang tidak bertanduk sejak lahir boleh dikurbankan. Ibnu

Hamid berpendapat bahwa itu tidak boleh, karena berarti kehilangan

tanduk lebih dari setengahnya. Tetapi yang benar dia boleh dijadikan

kurban, karena tanduk tidak dibutuhkan dalam kurban dan tak ada dalil

yang melarangnya.

Demikian pula halnya bagi hewan yang memang sejak lahir tanpa

telinga, atau telinganya sangat kecil, boleh dijadikan kurban, begitu juga

yang ekornya terpotong, juga boleh dijadikan kurban'

Pasal:Dimakruhkanberkurbandenganhewanyang
telinganya sompek, atau yang sedikit terpotong, atau hewan yang

cacat tapi tidak sampai menghilangkan keabsahannya untuk

dikurbankan. Ini semua berdasarkan riwayat Ali RA, "Kami

diperintahkan untuk memuliakan mata dan telinga dan tidak berkurban

dengan hewan muqabalah, mudabarah, kharqa' dan syarqa''"

Zuhair berkata: Aku bertanya kepada Abu Ishaq' apa itu

muqabalah?. Dia menjawab: Hewan yang ujung telinganya terpotong.

Kalau Mudabarah.Dia menjawab: Hewan yang pangftal telinganya

terpotong.

Kalau kharqa'?. Dia menjawab: Hewan yang telinganya terbelah.

Kalau syarqT'?. Dia menjawab: Hewan yang telinganya dibelah

sebagai tanda.* (HR. Abu Daud dan An Nasai)'

o' 2804), dari Ali At-Tirmidzi (4A{o' 1498)'

nn-Naia'i (7No. 43 84) yang diringkas. Ibnu Majah (2AIo. 3 142), ringkasan hadits

dari Ali.



Al Qadhi berkata, "Al kharqa adalah yang bolong telinganya, dan
syatqa adalah yang sompek telinganya (ada bekas yang jelek)." Larangan
yang bersifat makruh, tapi kalau pun mengurbankan hewan seperti itu
dia tetap sah. Tak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Pasal: Bagi yang tiba di Makkah disunahkan untuk thawaf di
Ka'abah.

Karena thm,vafitusama dengan shalat, bahkan lebih afdhal daripada
shalat. Setelah thawaf tadi disunahkan shalat. Diriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Thawaf itu untuk kalian wahai penduduk Iraq. Dan
shalat untuk penduduk Makkah." 'Atha berkata, "Thawaf untuk orang
asing (luar kota) dan shalat untuk penduduk.,'

Ada sebagian orang berpendapat, hendaknya mengunjungi Ka'abah
setiap hari Mina. Ada pula yang memilih untuk tetap berkemah di Mina
dan tidak kemana-mana pada hari-hari tersebut. AbuAbdullah berhujjah
dengan hadits dari Abu Hassan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sAw
biasa thawafdi Ka'bah pada setiap malam (Mina).280

Pasal: Disunahkan bagi yang haji untuk masuk ke Ka'bah dan
shalat dua raka'at di dalamnya.

Sebagaimanayang dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi tidak boleh
memakai sepatu atau sandal ketika masuk ke Ka'bah, juga ketika
mencium hajar aswad, karena dia adalah bagian dari dalam Ka'bah. Tidak
boleh juga masuk ke Ka'bah dengan senjata. Dia berkata, ..Kelambu

Ka'bah kalau ditarik harus diganti dengan sedekah.

280 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasil (Hal. 157/No. 16l), dengan
isnad yang shahih. Az-zubaidi berkata dalam Al Ithaf (4/405),Al 'Iraqi berkata,
hadits ini dimatrsukanoleh lbnu'Adi dari rhawus, dari IbnuAbbas, yang berkata,
"Rasulullah SAW biasanya mengunjungi Ka'bah pada hari-hari Mina." Dalam
sanadnya ada umar bin Rabah yang berstatus dha'if, dan yang shahih adalah
yang mursal.
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Dia berkata: Siapa yang ingin meminta kesembuhan dari

wewangian pengharum Ka'bah maka dia bisa memakai parfum yang

dia punya dan memoleskannya ke Ka'bah lalu mengambilnya kembali,

tapi dia tidak boleh mengambil wewangian Ka'batr sedikit pun. Tidak

boleh mengambil tanah yang ada di Tanah Haram dan tidak boleh pula

memasukkan tanah halal ke dalamnya.

Umar dan IbnuAbbas berkata: Tidak boleh mengeluarkan sesuatu

pun dari batu Makkah atau tanalrnya ke daerah halal. Hanya air zamzam

yang pernah dibawa oleh Ka'ab.

Pasal: Ahmad berkata: Bagaimana kalau kita menjadi
tetangganya Makkah. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Kau

(Makkah) adalah tanah yang paling aku senangi, kalau saja aku

tidak diusir darimu maka aku tidak akan pernah

meninggalkanmu."*

Dimakruhkan bertetangga dengan bagi yang sudah hijrah darinya.

Jabir bin Abdullah bertetangga dengan Makkah, artinya itu tidak

mengapa. Ibnu Umar sendiri pemah mukim di Makkah dan dia berkata:

Bermukim di Madinah lebih aku senangi bagi yang kuat untuk itu, karena

di sanalah tempat hijrahnya kaum muslimin. Nabi SAW bersabda,

- -l ,"- 4 z
a"Lijl . cr tr*;,i- \J- a,rjw,lii &Lf '-a't

"Tidaklah seseorang bersabar atas segala penderitaan dan

kesusahannya (di Madinah) kecuali alu akan menjadi syafaat baginya

di hari kiamat."z8l
* Diriwayatkan olehAt-Tirmidzi (5No.3925),Ibnu Majatr (2A{o. 3108),Ad-Darimi

(2A{o. 2510), danAhmad dalan Musnadnya(4/305),Al Hakim (3/7), dishahihkan

dan ditetapkan oleh Adz-Dzahabi dari Hadits Abdullah bin Abidin Hatnra Az-
Zuhri, sanadnya shahih.

28r Diriwayatkan oleh Muslim Q/1003/477), At-Tirmidzi (5A{o. 3924), dari Abu
Hurairah. Ahmad dalam Musnad-nya (2/ll3,ll9,l33) dari Ibnu Umar, dan (2/

288,3 3 8,3 43, 397,439,447) dari Abu Hurairah.

j',-s yt
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Pasal: Disunahkan menziarahi kuburan Nabi SAW.

Ini berdasarkan hadits riwayat Ad-Daraquthni dengan sanadnya
dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda,

6K"€,bJ'rx ,:r";,j r;
"Siapa yang melaksanakan haji dan berziarah ke kuburanku

setelah aku wafat, maka seolah dia menziarahiku tretika aku masih
hidup."ztz

Dalam riwayat lain,

,io//zooj..o.a j,a1 (-P -tls ,f
"siapa yang menziarahi kuburku akan mendapot syafaatku."2.3

Lafazh pertama diriwayatkan oleh Sa'id, Hafsah bin Sulaiman
disampaikan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari lbnu Umar.
Ahmad berkata: Dalam riwayat Abdullah, dari yazid bin eusaith, dari
Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,

ivLr'
"siapapunyang memberi saram kepadaku di kuburanku, niscaya

Allah alrnn megembaliklron ruhku hingga aku membalas salamnya iyq.>t2s4

€.a € G_)')

'GE-l;3

")i 
,i; qr:, * hti:, \\qf +'"J, & fi i "

282 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2/27gNo. 192), dalam sanadnya ada yang
dhaif dari Ibnu umar. Al Baihaqi (51246) dan dia mengatakan: Mufadhdhal
bersendirian meriwayatkan hadits ini dan dia in dha,if danhadits ini mungkar.
Lihat pula Al lrw a' (4 / 336).

283 Diriwayatkan olehAd-Daraquthni (2/27galo. 194). Al Haitsami menyebutkannya
dalam Al Majma ' dan dia katakan: Diriwayatkan oleh Al Bazzar,dalam sanadnya
adaAbdullah bin IbrahimAl Ghifari yang berstatus dha,if danlbnu Umar.284 Dikeluarkan oleh Abu Daud (2/2041), dari hadits Abu Hurairah dan isnadnya
hasan, Ahmad dalam Musnad-nya (2/527), dan Al Baihaqi (5/245).
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Kalau ada orang yang baru pertama kali haji dan dia menempuh

perjalanan selain dari arah Syam, makajanganlah dia singgah ke Madinah

terlebih dahulu. Saya khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Lebih baik

dia ke Makkah dengan menempuh perjalanan sesingkat mungkin dan

tidak menyibukkan diri dengan urusan lain.

Ada riwayat dari Al 'Atabi yang berkata:Aku pernah duduk di

kuburan Rasulullah SAW lalu datang seorang arab badui dan berkata:

Salam atas dirimu wahai Rasulullah, aku mendengarAllah berfirman,

t ti .'.o^ ,.
r+ t'e:;e'r 1 rr';!Lv':srie '#lt;J,

t3$ ul_,Ej J;:)\

" ...sesungguhnya iikalau mereka ketika menganiaya dirinya

datang lrepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun

memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah

Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. " (Qs.An Nisa'[4]:64).

Kini aku datang kepadamu meminta ampun untuk dosaku dan

meminta syafaat kepadamu untuk diteruskan kepada tuhanku. Kemudian

dia bersenand*g,

Wahai manusia terbaikyangpernah dikuburknn di bumi

Yang dengan keharuman tanah kuburmu tanah lain menjadi

harum pula

Jiwaku sebagai tebusan untuk kuburan yang engkau berada

di dalamnya

Di dalamnya ada kesucian dan kemulian serta kemurahan hati

Si Arab Badui tadi kemudian pergi, dan mataku tiba-tiba terasa

berat membuat aku tertidur. Dalam mimpi aku bertemu Rasulullah SAW

dan beliau berkata padaku, "Wahai 'Atabi, benarlah apayangdikatakan

orang arab tadi, kabarkan padanya bahwa Allah telah

t

iljr '\'#t';t
i-*t
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t. t :.J*>t Jte,

mengampuninya."2ts

Disunatrkan bagi yang masuk ke masjid untuk mendahulukan kaki
kananny4 kemudian mengucapkan"

,h'Jti ,at s-, e itilrti:t*srt I' ,-
s*,'*G.f J.e,r'J.+,rf )I F,

"Dengan namaAllah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Ya

Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.
Ampunilah alat dan bulmkan pintu-pintu rahmat-Mu untukku."

Kalau hendak keluar maka ucapkan pula kalimat yang silm4
tetapi dengan ganti kalimat

'$2tiG.f 'J.e0
* dan bukakan pintu-pintu fadhilah-Mu untukku. "

Ini berdasarkan riwayat Fathimah RA, bahwa Rasulullah SAW
mengajarkan itu kepadanya jika dia masuk masjid.286

Setelah itu hendaknya mendatangi kuburan Nabi SAW dan
membelakangi kiblat menghadap tengah-tengah makam sambil

Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (21306) tanpa menyebutkan sanad.
Penulis kitzb Ash-sharim AI Munki mengatakan: Riwayat dari 'Atabi tidak sah.
Diriwayatkan oleh Muslim (llMusafvinlHal.4g4[rlo. 69),Abu Daud ((lNo.465),
dengan redaksi, "Jika salqh seorong dari kalian masuk masjid maka ucapkanlah:

't;t', -ri U3'#i
'Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahrnat-Mu."
Dan jika keluar ucapkanlah:

'!yn:tft"i;r'rii:i
"Ya Allah, aku mohon kepadamu diberikan keutamaan dari-Mu."
An-Nasa'i (2AIo. 728), Ibnu Majah (l/772), Ad-Darimi (2A{o. 2691), Ahmad
dalan Musnad-nya (51425} semuanya dengan lafazhyang sama dengan Muslim
dari Abu Humaid.
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mengucapkan:

Salam dan ratrmat Allah kepadamu wahai Nabi, salam kepadamu

wahai Nabi Allatr dan makhluk pilihan-Nya. Aku bersaksi tiada Ilah selain

Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau

(Rasulullah) telatr menyampaikan risalah dari tuhan-Mu, Kau juga telah

menasehati ummatmu, Kau ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan

hikmah dan pelajaran yang baik. Kau sembah Allah sampai sesuatu yang

yakin menjemputmu. Semoga shalawat dari Allah selalu tercurah

kepadamu sebagaimana yang disukai dan diridhai-Nya.

Ya Allah, balaslah Nabi kami dengan balasan terbaik yang tak

pernah Kau berikan kepada siapapun dari kalangan paraNabi dan rasul.

Berikan diamaqaman mahmudan (tempat terpuji) yang pemah Engkau

janjikan kepadanya, tempat yang diimpikan generasi awal dan akhir.

YaAllah, berilah shalawat kepada Muhammad dan para keluarga

Muhammad, sebagaimana Kau berikan shalawat kepada Ibrahim dan

keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia.

Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau

berkahi Ibrahim dan keluarga lbrahim, sesungguhnya Engkau maha

terpuji lagi maha mulia.

YaAllah Engkau pernah berfirman, dan firman-Mu pasti benar,

trie '#it_#;t:
4 r ,t. t'

l^*'t t7.t; 
^nt

" ...Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya

datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun

memohonkan ompun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah

Maha Penerima tsubat lagi Maho Penyayang. " (Qs. AnNisa' ():6$.

Kini, aku datang kepadamu (wahai Rasulullah) dalam keadaan

c t( ci.

fr' J)
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minta ampun dari dosa-dosaku dengan perantaraan kepadamu menuju

Tuhanku. Aku mohon kepada-Mu Tuhan untuk memberikan ampunan

kepadaku sebagaimana kau pastikan itu kepada orang-orang yang datang

kepadanya semasa hidupnya.

YaAllah jadikan dia sebagai orang pertama yang memberi syafaat,

orang yang paling sukses dalam meminta, yang paling mulia di antara

manusia pertama dan terakhir dengan rahmat-Mu wahai Tuhan semesta

alam.

Setelah itu boleh berdoa untuk kedua orangtua, sanak saudara dan

seluruh kaum muslimin. Kemudian maju sedikit dan mengucapkan:

Salam sejahtera kepadamu wahai Abu Bakr Ash Shiddiq, salam
juga kepadamu wahai UmarAl Faruq. Semoga keselamatan atas kalian

berdua wahai dua sahabat Rasulullah SAW teman tidur beliau dan

pembanfu beliau, semoga keselamatan atas kalian beserta rahmat dan

berkah Allah. Ya Allah, balaslah mereka berkat j asa mereka kepada Nabi
mereka dan kebaikan yang mereka untuk Islam:

" (s amb il mengucapkan) : " Salamun' al aikum bima s hab artum " .

Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (Qs.Ar Ra'd[3]:24).

YaAllah, jangan jadikan ini akhir kali aku mengunjungi kuburan

Nabi-Mu dan Masjid Haram-Mu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi
maha penyayang."

Pasal: Tidak disunahkan mengusap atau mencium dinding
kuburan Nabi SAW.

Ahmad berkata: Aku tidak mengetahui adanya hal ini. Al Atsram
berkata: Aku melihat semua ulama di Madinah tidak pernah menyentuh

kuburan Nabi SAW. Mereka hanya berdiri di sudutnya dan memberi

,t',t{t ;r;L t €** 59I'';i
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salam.

Abu Abdullah berkata: Demikianlah yang biasa dilakukan Ibnu

Umar. Dia melanjutkan: Sedangkan mimbar, ada riwayat yang

menjelaskannya. Maksudnya adalah riwayat Ibrahim bin Abdunahman

bin Abdul Qari" bahwa dia melihat ke Ibnu umar yang sedang

meletakkan tangannya di atas bangku Nabi di mimbar, kemudian

meletakkan wajatrnYa.

Pasal: Disunahkan bagi yang pulang dari ibadah haji untuk

mengucapkan seperti apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari

Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW setiap kali pulang dari

peperangan, haji atau umrah, beliau bertakbir bila melewati tanjakan,

kemudian mengucaPkan:

j';ii3r,'{r',Lfcitd,l
;:rrJ ht O.t-o ,rs'2l"lG A.') I

'.Tiada Tuhan selain Allah, maha Esa dan tak ada sekutu bagi-

Nya. Segala kerajaan dan segala pujian hanyalah bagi-Nya, Dia maha

berkuasa atas segala sesuatu. Mereka (Orang yang berhaji) kembali,

bertaubat, beribadah, memuji tuhan kami. Maha benar Allah dalam

menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh

seorang diri saja."287

za1 DiriwayatkanolehBukhari(3AIo. 1797), Muslim(2lHajjft\al.980A{o. 427),Abu

Daud @A{o. 2770),Malik dalaml I Muwaththa'(l/421No. 243),Ahmad dalam

Musnad-nya (2/5, 10, 15, 63, 105) dari Ibnu Umar.

'*;rt'l it-, i' v[ if v
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Kata jual beli berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi

milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari kata grr

(baa'a) yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan

pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima

barang. Bisa pula karena keduanya saling berjabat tangan, maka jual

beli dinamak an shafaqah.

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa jual beli itu
adalah ijab dan qabul (serah terima), mengingat keduanya mengandung

dua barang yang akan diserahterimakan. Tetapi definisi ini kurang, atau

tidak mencakup seluruh aspek definisi, karena jual beli mu'athahtidak
termasuk ke dalamnya, juga memungkinkan masuknya akad lain di luar
jual beli ke dalam definisi ini.

Jual beli diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah serta

Ijma'.

Dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan jual
beli, antara lain:

FirmanAllah,

" . .. Dan Allah menghalallan jual beli . .. " (Qs. Al Baqarah[2] :27 5).

o.hz.zz I t o /.

fir1tr l:! l1s.:l-1

"...Don persalcsikanlah apabila kamu berjual
Baqarah[2]:282).

" (Qs. Al

ilir iilT?,
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" ...Kecuali dengan ialan perniagaan yang berlalat sulm sama-

sulca di antara lramu... " (Qs. An Nisa[4]:29).

'&:''o6,frbi ir:l W;)
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari knrunia (rezki hasil

perniaagaan) dari Tuhanmu." (Qs. Al Baqarah[2]:198).

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari lbnuAbbas yang bercerita: Dahulu

'Ukkazh, Majinnah dan Dzul Majazadalah pasar yang terkenal di masa

Jahiliyyah. Ketika Islam datang orang-orang yang beraktifitas di sana

khawatir kalau-kalau yang mereka lakukan adalah dosa, maka turunlah

ayat. ..(Qs. Al Baqaratr[2]:198) di atas. Yakni di musim haji.xs Az-Zubair

juga meriwayat hal senada.

Sedangkan dari Sunnah antara lain sabda Rasulullah SAW

C:;;. l6 :?r,)ryi
" Dua orang yang beriual beli memiliki hak khiar sebelum mereks

b erpisah. " zts (lvlutt afaq' alaih).

Rifa'ah meriwayatkan, bahwa dia keluar bersama Nabi SAW ke

Mushalla. Beliau melihat orang-orang berjual beli, lalu bersabd4 "Wahai

para pedagaizg!" Merekapun memenuhi panggilan Rasulullatr SAW.

Mereka mengangkat pandangan mereka ke arah beliau. Beliau bersabda

28t Diriwayatkan oleh Al Bukhari (4No.2050lFath) dari hadits Ibnu Abbas.
28e Diriwayatkan oleh Al Bukhari (44{o. 2108) dari Ibnu Abbas. Muslim (3lBuyu'/

Hal. 1163), Abu Daud (3No. 3457lHaL273), An-Nasa'i (7No. 4469lHa1.280)

dengan tambah an"Mendapat berkahlah keduanya jika jujur dan jelas dalamiual-
belinya, iika bohong dan saling menutupi rusaklah berkah iual-belirrya", At-

Tirmidzi (3/No. l425lHal. 547)dengan tambahan "Atau memilih diantara
keduanya" , Ibnu Majah (2A{o. 2 182,2183/tlal. 736), Ad-darimi (2No. 2541 I
Hal. 3 2 5 ), A I Mtrw athth a (2 tts1al. 67 I ), dan Ahmad dalam Mus n a d-ny a (2 I 4 I 9 / 7 3).

i j,::'o( Jy
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lagi,"Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkon di hari kiamat

sebagai pendurhaka, lcecuali yang benar dan jujur. " 2e0 (At-Tirmidzi
mengatakan hadits ini hasan shahih).

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id, dari Nabi SAW yang bersabda,
"Pedagang yangjujur lagi amanah akan bersama para Nabi, orang-
orang yang jujur dan para syuhada (di hari kiamat). "2el

At-Tirmidzi mengatakan: Hadits iru hasan. Masih banyak hadits

lain yang pada intinya sama.

Seluruh umat Islam juga sudah sepakat bahwa jual beli secara

umum hukumnya mubah. Hikmah penciptaan makhluk juga
menghendaki hal itu, mengingat kebutuhan manusia sangat tergantung

dengan barang milik orang lain, dan orang lain itu tidak mungkin mau

memberikan barangnya tanpa pengganti. Makanya, j ual beli adalah j alan

Diriwayatkan olehAt-Tirmidzi (3A.{o. l2l0),Ibnu Majah (2AIo.2146),Ad-Darimi
(2Afo. 2538), Ibnu Hibban (7/No. 4890), Al Hakim (2/6), dia mengatakan hadits
ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Semuanya dari jalan Ubaidullah bin
Utsman bin Khutsaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayah, dari kakeknya.
Hadits ini sanadnya dha'iftarena ada Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah. Al hafizh
mengomentarinya dalam I t-Taqrib: Maqbul. Dalam At-Tahdz ib dia mengatakan:
Bukhari (dalam kitab Tarikhnya) mengatakan hadits ini tidak ada yang
meriwayatkan selain Khaitsam.
Saya katakan: Sebenarnya juga diriwayatkan oleh Ats-Tsauri sebagaimana
disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (7/ll4), kemudian dia berkata:
Hadits yang diriwayatkan Ats-Stauri dari Ismail bin Gharib.
Sanadnya dha'if, di keluarkan oleh At-Tirrnidzi (3Afo. 1209), Ad-Darimi (2A{o.
2539), Al Hakim (2/6) dari jalan Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Said Dari
Nabi SAW... dalam sanadnya terdapat Abu Hamzah. Jika dia adalah Abdullah
bin Jabir, maka maqbul seperti yang dikatakan Tirmidzi. Jika dia adalah Maimun
Al A mar, maka dha 'if,. Diriwayatkan oleh Al Hakam j uga (5/6) dari jalan Kushair
bin Hisyam Tsana Kultsum bin Jarasy Al Qusyairi, dari Ayy-un, dari Nafi', dari
Ibnu Umar dengan lafazh: Pedagang yong jujur, amanah dan muslim akan
bersama para Syuhada pada hari kiamat. Al Hakam berkata: Kultsum adalah
orang Bashrah, sedikit bicara dan tidak suka berselisih. Al Hakim berkata dalam
At-Talkhish,Abu Hatim menganggapnyadha'if.Diantarayang mendengar riwayat
darinya adalah Kutshair bin Hisyam, Al Hafidz berkata dalam At-Taqrib: Dia itu
dha'tf.
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untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup manusia'

Pasal: Jual beli itu ada dua macam:

l. Ijab dan qabul.

Ijabada|ahseorangberkata..Sayamenjualinikepadaanda,atau

menjadikannya milik anda", atau dengan lafazh lain yang senada dengan

itu.

Qabul adalah perkataan "Aku beli." Atau "Aku terima" dan lain

sebagainya.

Kalau|afazhqabulmendahuluiijabdenganbentukfi,ilmadhi
(betuk kata kerja lampau) misalny4 cer{ku telah membeli darimu." Lalu

dijawab, ..Aku menjualnya." Maka itu sah, karena lafazhijab danqabul

sudah terealisasi dari keduanya yang menunjukkan bahwa mereka berdua

sudah saling ridha.

Tetapi kalau dengan kalimat permintaan, seperti: "Juallah pakaian

ini.,, Lalu penjual berkata, *Baik, sayajual kepada anda." Dalam hal ini

ada dua riwaYat:

Pertama,ijabqabutnyasudahsah.IniadalahpendapatMalikdan

Asy-Syafi'i.

Kedua, ijab qabulnya tidak sah. lni adalatr pendapat Abu Hanifah,

karena kalau qabul terlambat dai ijab maka jual beli tidak sah, dan

tidak sah pula bila dengan lafazh istiJham (kata tanya). Juga karena dia

adalah akad yang tidak disertai qabul,maka tidak sah sabagaimana kalau

dia tidak meminta.

Abu Al Khaththab menceritakan, bahwa blla qabul mendahului

ij ab dengarr f i t madhi, maka ada dua riwayat pula. Tetapi kalau q ab ulny a

dengan lafazh pertanyaan, seperi kalimat "Apakah anda bersedia menjual

baju anda seharga ini untuk saya?". Kemudian penjual menjawab, "Ya

saya jual sekarang." Maka tidak sah pada saat itu. Ini ditegaskan oleh

| ,16l 
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Ahmad. Ini sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kami

tidak mengetahui ada yang menentang mereka dalam hal ini. Alasannya

pertanyaan pembeli tadi bukan qabul, bukan pula permintaan saat itu

juga.

2.Jual beli mu'athah.

Contohnya: Penjual berkata, "Berikan aku roti unnrk beberapa dinar

ini." Lalu si penjual memberinya roti, atau si penjual berkata *Ambillah

baju ini dengan uang satu dinar." Lalu pembeli mengambilny4 maka

jual beli seperti ini sah. lni ditegaskan oleh Ahmad untuk orang yang

berkata kepada tukang roti, "Bagaimana kamu menjual roti?." Lalu dia

jawab, "segini untuk satu dirham." Kemudian pembeli berkata lagi,

"Timbanglatr dan sedekahkan sejumlah itu." Bila dia menimbangnya,

maka dia wajib melaksanakannya.

Pendapat Malik juga mirip dengan ini, dia berkata: Jual beli akan

sah menurut anggapan orang bahwa itu adalah jual beli.

Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat, jual beli seperti ini

sah untuk barang-barang yang kurang berharga. Diriwayatkan dari Al

Qadhi seperti itu, dia mengatakan: Jual beli ini sah untuk barang-barang

yang ringan, tapi tidak untuk yang berat. Madzhab Asy-Syaf i
beranggapan, jual beli itu tidak satr kecuali dengan adanya iiab dan qabul.

Tetapi sebagian ulama maztrab Asy-Syaf i sendiri berpendapat sama

dengan kami.

Menurut kami, Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci

bagaimana carany4 artinya harus dikembalikan kepada adat kebiasaan

masyarakat, seperti kebiasaan jual beli berupa serah terima barang,

berpisah dari tempat penjualaru dan itulah yang biasa dilakukan muslimin

di pasar-pasar mereka. Jual beli sudah ada sejak lama dan menjadi

aktifrtas sehari-hari yang tak perlu dipertanyakan bagaimana caranya.

Syariat hanya menetapkan beberapa hukum dan membiarkannya sesuai

yang pernah dilalarkan orang banyak. Karena itulah hukum ini tak boleh
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diubah hanya dengan pikiran manusia. Tak ada pula keterangan dari Nabi

SAW dan para sahabat beliau yang membatasi harus dengan ijab dan

qabul, padahal jual beli juga terjadi di masa beliau. Kalau mereka

menggunakannya tentu sudah ada informasi yang sampai kepada kita,

apalagi kalau itu menjadi syarat sahnya jual beli, tentu beliau sudah

menerangkannya.

Jual beli adalatr sesuatu yang berlaku umum di masyarakat, kalau

ada syarat-syarat tertentu, pastinya sudah dijelaskan Nabi SAW dengan

penjelasan yang mencakup semua orang. Hukumnya tidak mungkin

tersembunyi yang akan mengakibatkan banyak orang makan harta yang

batil. Tak ada berita seperti itu dari Nabi SAW dan para sahabat sepanjang

pengetahuan kami. Semua orang juga pernah melakukan jual beli

mu'athaah di pasar-pasar mereka dan tak ada yang mengingkarinya.

Jadilah dia semacam tjma'.

Demikian pula hukum ijab dan qabul dalam pemberian hadiah dan

sedekah. Tidak ada informasi dari Rasulullah dan para sahabat bahwa

mereka mensyaratkan rjab dan qabul dalam hal itu. Bahkan, Rasulullah

SAW sendiri pernah mendapat hadiah dari Habsyi dan lainnya. Orang-

orang juga berbondong-bondong memberi hadiah kepada beliau ketika

beliau berada di rumah Aisyah.2e2( Muttafaq 'alaih)-

Diriwayatkan Bukhari, dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah

SAW setiap kali menerima makanan beliau bertanya terlebih dahulu,
,,Ini hadiah atau sedeluh?." Kalaudikatakan ini adalah sedekah beliau

berkata kepada para sahabat, "silahkan dimakon oleh kalian saja" ,beliau

sendiri tidak memakannya. Tetapi kalau dikatakan itu adalah hadiah,

beliau pun memakannya bersama mereka.2e3

Diriwayatkan oleh Bukhari (5No. 2574), Muslim (4/Hal.l89l), At-Tirmidzi(51

No. 3789), An-Nasa'i ('AsyratunNisa'A'Io. l3l Hal. 44), Ahmad dalam Musnad'

nya (61293).

Diriwayatkan oleh Bukhari (54{o. 2576), Muslim (2/756), Ahmad dalam Musnad'

nya (21302).
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Dalam hadits Salman ketika dia datang kepada Nabi SAW
membawa kurma dia berkata kepada beliau: Ini adalah sedekah. Saya

melihat anda dan sahabat-sahabat anda lebih berhak menerima ini. Nabi
SAW berkata kepada para sahabat beliau, "Makanlah", beliau sendiri
tidak makan. Kemudian Salman datang lagi kali kedua membawa
makanan yang sama dan berkata: Saya lihat anda tidak memakan sedekah,

maka ini adalah hadiah untuk anda. Nabi SAW membaca basmalah dan
memakannya.2ea

Di sini tidak ada qabul dan beliau juga tidak memerintahkan tjab.
Beliau hanya bertanya, "Apakah ini sedekah atau hadiah?". Dalam
kebanyakan informasi yang sampai tidak disebutkan ijab danqabul,maka
ini tak lain adalah mu'athah (pemberian tanpa ucapan). Keridhaan cukup
ditunjukkan oleh perpisahan antara yang memberi dan yang menerima
tanpa terjadi apa-apa. Kalau sekiranya ijab dan qabul merupakan syarat
dalam hal ini, tentulah akan menjadi kesulitan tersendiri, karena akan
banyak akad yang dilakukan kaum muslimin menjadi batal, dan akibatnya
banyak harta mereka menjadi haram. Lagi pula, ijab dan qabul itu
hanyalah petunjuk yang menyatakan keridhaan, kalau ada yang bisa
menggantikannya maka itu sudah cukup.

Diriwayatkan olehAl Haitsami dalamAl Majma'(9/332-336), dengan isnad yang
hasan. Dia berkata: Diriwayatkan olehAhmad secara keseluruhan, Ath-Thabrani
dalam Al Kabir dengan redaksi yang mirip. semua perawi riwayat pertama pada
Ahmad danAth Tahbrani adalah perawikitab shahri Bukhari dan Muslim kecuali
Muhammad bin Ishaq, dan di sini dia dengan tegas menyatakan bahwa dia
mendengar langsung hadits itu. Sedangkan riwayat kedua hanya diriwayatkan
oleh Ahmad, dan perawinya juga perawi dua kitab shahih kecuali Amr bin Abi
Qunah Al Kindi tapi dia ini tsiqah. Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar.
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KHIYARANTANA iNXJU; DAN PEMBELI

700. Masalah: Abu Al Qesim berkata, "Penjual dan pembeli

masing-masing boteh memilih selama mereka belum berpisah dari

tempat transaksi."

Dalam masalah ini ada tiga Pasal:

Pasal Pertama, jual beli itu boleh, baik penjual maupun pembeli

boleh memilih antara membatalkan dan meneruskan transaksi selama

mereka masih berada di tempat transaksi-

Ini adalah pendapat mayoritas ulama Ini dirwayatkan dari Umar,

Ibnu Umar, IbnuAbbas, Abu Hgrairah danAbu Barzatr. Menjadi pendapat

Sa'id binAl Musayyib, syuraih, Asy-sya'bii, 'Atha, Thawus, Az-Ztthi,

Al Auza'i, Ibnu Abi Dzi'b, Asy-Syaf i, Ishaq, Abu ubaid, dan Abu Tsaur.

Sedangkan Malik dan Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, ketika

ijab dan qabul sudah disebutkan maka tak ada lagi khiar. pendapat ini

berdasarkan riwayat dari Umar RA yang berkata, "Jual beli itu akad

atau khiar(pilihan)." Alasan lain bagi Malik danAshhab Ar-Ra'yi adalah

akad jual beti itu akad mu'awadhah (tukar menukar), jadi harus segera

direalisasikan sama dengan nikah dan cerai-

Dalil kami, riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW yang bersabda,

rsr i1j?- l6 :?r.-4:,t'lK )'l-1' sV tir
"r;t 'c-.t -Jt "";; zu: ;- 6-c p-ir cilt-i 'p" "ti r:*;
' 

'et iJ-r"-i €, u4:i\r!7 rJt \--\;l'ai + GF

"Jil@ dua orang bertransaksi jual beli, maka masing-masing

mempunyai hakkhisr (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama
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merekn belum berpisah (dari tempat akad). Jika semua atau salah sqtu

dari merelrn menggunaknn hak khiarnya lalu bertransaksi dengan itu,

malra mereka telah menetapkan jual belinya. Dan jilm mereka berpisah

setelah jua beli, dan salah satu mereka telah meninggalkan jual belinya
(masih mempunyqi hak khiar), maks merekn telah menetapkan jua
belinya. " zss (lv[uttafaq' alaih).

Dalam sabda beliau yang lain, "Penjual dan pembeli mempunyai

hak khiar sebelum merekn berpisah." Hadits tni diriwayatkan oleh semua

Ahli Hadits. Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah
bin Amr, Hakim bin Hizam dan Abu Barzah Al Aslami. Hadits Ibnu

Umar dan Hakim disepakati keshahihawrya. Hadits tersebut diriwayatkan

dari Nafi' dari Ibnu Umar, perawi dari Nafi' adalah Malik, Ayyub,

Ubaidullah bin Umar, Ibnu Juraij, Laits bin Sa'd, Yahya bin Sa'id dan

lainnya. Ini merupakan keterangan yang jelas dalam masalah ini.

Banyak ulama mengecam pendapat Malik karena pendapatnya itu
bertentangan dengan hadits yang diriwayatkannya sendiri yang sudah

jelas kesftchihanrrya. Sampai-sampai Asy-Syaf i berkata, "Aku tidak

tahu apakah Malik menuduh dirinya sendiri yang melakukan kesalahan

ataukah Nafi'. Akan tetapi menurut saya ia adalah Abdullah bin Umar."

Ibnu Abu Dzl'b berkata, "Malik perlu diminta untuk bertobat

karena telah meninggalkan hadits ini."

Kalau ada yang mengatakan, "Maksud kata taffarrzq (berpisah)

dalam hadits ini sebenarnya berpisah dalam kata-kata sebagaimana

firmanAllah,

./udr gri i-i'JF G:)

" Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al

zes Diriwayatkan oleh Bukhari (4/Irlo. 2l l2), dari hadits Nafi'dari Ibnu Umar, Mus-
lim (3/Bu1u'/1163), An-Nasa'i (7A{o. 4484), Ibnu Majah (24{o. 2181), Ahmad
dalarn Mus nad-ny a (2/ 1 |9).
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Krtab ftepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereko bukti

yang nyata. " (Qs.Al Bayyinah[98]:a)-

Juga seperti sabda Nabi SAW "Akan terpecah belah umatku

menjadi tujuh puluh tiga golongan."*

Maksudnya berpecah belah dalam hal pendapat dan kepercayaan.

Kami katakan: Hal ini tidak benar dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, teks kalimat hadits yang dimaksud tidak bisa dipahami

seperti yang mereka katakan. Antara penjual dan pembeli tak ada istilah

benelisih dalam pendapat dan keyakinan, yang ada hanyalah kesepakatan

tentang harga dan barang setelah sebelumnya mereka berselisih.

Kedua, ini akan membuat hadits tersebut tidak berguna, karena

mereka sudah berada dalam posisi memilih sebelum transaksi, dalam

proses penyempurnzumnya atau pembatalannya.

Ketigo, dalam hadits itu disebutkan "Jika dua orang bertransal<si

jual beti, maka masing-masing mempunyai hak khiar " Artinya, masing-

masing boleh melakukan khiar setelahproses transaksi selesai. Kalimat

lain berbunyi, " Dan jika merela berpisah setelah berjual beli, dan salah

satu dari mereka tidak meninggatkan jual belinya, mako mereka telah

mene t apknn j ual b e I iny a. "

Keempat, penafsiran Ibnu Umar akan hadits ini menolak pendapat

mereka, karenabeliau ini kalau sudah melakukan jual beli dengan orang

lain, dia akan berjalan beberapa langkah supaya jual belinya tak lagi

dibatatkan. Juga penafsiranAbu Barzah tentang hal itu. Keduanya adalah

perawi hadits tersebut secara langsung dan tentu mereka lebih tahu

maknanya.

* Diriwayatkan oleh Abu Daud (aa{o. a596), dari Abu Hutairah, AtTirmidzi (5/

No. 2640), dariAbu Hurairah, Ibnu Majah (2No. 3991), Ahmaddalart Musnadnya

(21332), dan Al Hakim (lll28). Hadits ini hasan shahih, dan dia berkata: Hadits

ini shahihberdasarkan syarat dari Muslim, danAdz-Dzahabi menyetujui penadpat

ini. Lihat Ash-shahihah (203).
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PernyataanUmar, *Jual beli itu akad ataukhiar." Maksudnya jual

beli itu terbagi antarajual beli yang syaratkan adanya khiar, danjual

beli yang tidak ada syarat lchiar didalamnya (dinamakan shafaqah karena

masa khiarnya sangat pendek). Abu Ishaq Al Jauzajani meriwayatkan

dari Umar seperti pendapat kami.

Pemahaman seperti yang mereka katakan, itu tetap tidak bisa

melawan perkataan Nabi SAW, karena tak ada hujjah dari perkataan

seseorang bila berhadapan dengan perkataan Rasulullah SAW. Umar

sendiri bila sudatr sampai perkataan Nabi SAW kepadanya, dia akan

segera meninggalkan pendapatnya dan berpegang pada perkataan beliau

SAW. Lagi pula pernyataan Umar tidak menjadi hujjah bila ada sahabat

yang menentangnya, dan di sini yang menentangnya adalah pendapat

anaknya sendiri dan Abu Barzah serta yang lainnya.

Pengqiyasanjual beli dengan nikahjugatak dapat diterima, karena

nikah biasanya tidak akan terjadi kecuali setelah melalui proses panjang,

maka tak perlu lagi khiar setelahakad, karena bila itu dibolehkan justru

akan membahayakan, karena bisa saja si wanita dikembalikan setelah

sah menjadi istri, dan kehormatannya pun jadi tercemar karena

dikembalikan begitu saja dengan mengqiyaskannya sebagai barang

dagangan. Maka, tidak ada penetapan hak khiar dalam pernikahan, juga

tidak ada khiar bersyarat atau khiar setelah melihat dalam nikatr.

Akhirnya, kita simpulkan hukum dalam masalah ini cukup jelas

karena dalilnya memang tegas dan alasan para penentang nyata

kelemahanny a. Wallahu a' lam.

Pasal keduan jual beli menjadi lazim (mengikat) begitu keduanya

berpisatr tempat berdasarkan pemahaman hadits di atas.

Untuk menentukan mereka sudah berpisah atau belum harus

dikembalikan kepada 'urf dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat,

karena syar'i menggantungkan hukum kepada perpisahan dua pihak dan

tidak merincinya. Artiny4 dikembalikan kepada kabiasaan manusia.
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Kalau berada di lapangan terbuka yang luas, seperti masj id, padang

pasir, maka ukurannya adalah ketika salah satu dari mereka sudah

meninggalkan yang lain beberapa langkah. Ada yang mengatakan kalau

sudah jauh sehingga tak lagi terdengar suaranya. Abu Al Harits berkata,

Ahmad ditanya tentang berpisah secara fisik, dia menjawab, "Jika yang

ini berada dalam posisi begini dan yang ini begitu, maka mereka dapat

dikatakan berpisah."

Diriwayatkan oleh Muslim, Naft' yang berkata, "Biasanya Ibnu

Umar bila melakukan jual beli dan dia tidak ingin dibatalkan saat itu

juga, dia berjalan sebentar dan kembali\agi."2e6

Kalau berada di bangunan yang besar dan punya beberapa tempat

duduk dan bilik, maka ukuran berpisahnya adalah berpindah dari satu

bilik ke bilik yang lain, atau ke lain tempat dan pelataran. Kalau di

bangunan yang kecil, perpisahan cukup dengan perginya salah satu dari

mereka ke lantai atas, atau keluar pintu. Kalau berada di perahu yang

kecil bisa dikatakan berpisah bila salah satunya sudah meninggalkan

perahu itu. Kalau perahunya besar maka bisa dikatakan berpisah kalau

sudah naik ke dek atas atau lain sebagainya. Ini semua adalah mazhab

Asy-Syafi'i.

Kalau ada pembeli yang sekaligus penjual, misalnya seseorang

membeli sesuafu untuknya dari harta anaknya, atau membelikan anaknya

dari hartanya sendiri, maka tak berlaku khiar mailis padanya. Dia sama

dengan syafi'(perantara). Di sini tidak mungkin bisa berpisah secara

fisik karena pembeli juga adalah penjual itu sendiri.

Jika perpisahan fisik itu sudah terjadi, maka jual beli menjadi lazim

(mengikat), baik di sengaja maupun tidak, baik mereka tahu akan hal itu

maupun tidak, karena Nabi SAW menggantungkan khiar dengan

perpisahan dan dalam kondisi ini perpisahan itu sudah terjadi, maka

berlakulah hukumnya.

2e6 Diriwayatkan oleh Muslim (3lAl Buyu'11163,1164/45).
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Kalau salah satu dari mereka kabur meninggalkan yang lain, maka
akad juga menjadi lazim,karena dia meninggalkannya dengan kemauan
sendiri. Kelaziman akad tidak tergantung pada keridhaan lagi dalam
kondisi ini. Makanya, Ibnu Umar segera memisahkan diri dari lawan
transaksinya setelah jual beli dilaksanakan, dET akad menjadi lazim
dan tak bisa dibatalkan lagi.

Seandainya mereka masih berada di tempat akad dan dibentangkan
tabir pembatas bagi keduanya, atau dibangun tembok pemisah, atau
mereka berdua tidur dan bangun bersama tapi belum berpisah dari tempat
itu, maka khiar tetap berlaku, karena mereka belum berpisah secara fisik
meski jarak waktunya cukup lama.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Atsram, dari Abu Al wadhi'
yang berkata: Kami pernah mengikuti sebuah peperangan. Kami singgatr
di sebuah tempat. Salah seorang dari kami menjual kudanya dengan
bayaran seorang budak laki-laki. Mereka berdua (penjual dan pembeli)
menginap di sana selama satu hari satu malam. Keesokan harinya
tiba waktu berangkat, temyata yang punya kuda menyesal telah menjual
kudanya. Akhirnya dia meminta saudaranya untuk membatalkan
jual beli, tapi saudaranya ini menolak. Akhirnya dia berkata: Antara kau
dan aku, ada Abu Barzah (salah seorang sahabat Rasulullah), kita
minta keputusaniya. Mereka kemudian mendatangi Abu Barzah
yang kebetulan ikut dalam pasukan dan menceritakan apa yang
terjadi. Abu Barzah bertanya kepada mereka: Apa kalian mau
akulutuskan berdasarkan keputusan Rasulullah SAW?. Rasulullah
bersabda, Penjuol dan pembeli punya hak khiar sebelum mereka
b e r p i s ah. 2e7 Menurutku, kalian belum berpisah.

Apabila salah satu dari keduanya memisahkan diri dari yang lain
secara terpaksa ada kemungkinan khiar menjadi batal karena ada
perpisahan yang terjadi. Keridhaannya bisa diperkirakan berdasarkan

2e7 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3a{o. 34s7),Ibnu Majah (2a.{o. 2lg2), tanpa
perkataan, " Menurutku kalian belum berp is ah.,,
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kesediaannya berpisah dengan teman akadnya. Al Qadhi berpendapat

yang seperti ini tidak memutus khiar, karena dia adalah hukum yang

terkait dengan perpisatran dan tidak bisa ditetapkan dengan paksaan,

sama kalau dikaitkan dengan talak. Menurut mazhab Asy-Syaf i ada

dua versi pendapat seperti dua pendapat diatas'

Bagi yang berpendapat bahwa khiar tidakterputus, maka bila ada

salah satu memaksa yang lain maka terputuslah hak khiar yang dipaksa,

sama halnya dengan kalau dia kabur darinya dan berpisah tanpa

keridhaannya. Hak khiar menjadi hak yang memaksa di majlis yang

terjadi pemaksaan sehingga dia meninggalkannya. Kalau keduanya

dipaksa maka hak khiar langsung hilang, karena keduanya sama-sama

meninggalkan temPat.

Ibnu .Aqil menerangkan bentuk pemaksaan, misalnya mereka

melihat ada binatang buas atau orang jahat dan mereka lari dari itu, atau

mereka dipisahkan oleh banjir atau angin topan'

Pasal: Kalau salah seorang dari mereka bisu, maka isyaratnya

sama dengan ucapannya.

Kalau isyaratnya tidak bisa dipahami, atau dia gila atau pingsan,

maka walinyalah yang menggantikannya, baik dari ayah, atau yang

diwasiatkan untuk itu, atau hakim. Demikian pendapat mazhab Asy-

Syaf i.

Kalau salah satu dari mereka mati maka batallah khiarnya, karena

dia tak bisa lagi melakukan khiar dan khiar takbisa diwariskan' Yang

masih hidup juga batal khiarnya,lantaran mereka telah berpisah.

Perpisahan lantaran kematian merupakan perpisahan terbesar.

Akan tetapi ada kemungkinan khiar tidak batal dalam kasus ini,

karena tidak ada perpisahan fisik, tapi jika mayyitnya sudah dibawa

barulah khiar batal, karena seharusnya yang dinamakan perpisahan itu

terjadi melalui fisik dan jiwa bersamaan.
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Pasal: Hadits yang diriwayatkan dari.Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,

Yt:*'^tt, rk

"Penjual don pembeli punya hak khiar sebelum mereka berpisah,
lrecuali dia menetaplcan akad khiar Jonganlah solah satu dari mereka

meninggallran sahabatnya hanya ksrena takut jual belinya dibatalkan. "

'nt (HR. An Nasai, Al Atsram dan At-Tirmidzi yang mengatakan hadits
ini hasan).

Kalimat "kecuali dia menetapkan akad khiar- bisa diartikan jual
beli yang disyaratkan ada khiarnya, akan mengikat begitu mereka
berpisah, dan perpisahan mereka tidak menjadi tujuan vrfiik khiar, karena
sudatr mengikat sejak mereka berpisah. Tetapi, bisapula diartikan mereka
menetapkan tidak ada lagi khiar dalam jual beli yang mereka lakukan,
artinya begitu selesai akad jual beli menjadi lazim dan tak bisa dibatatkan
lagi meski mereka belum berpisah, karena hak khiar sudah dicabut sejak
awal.

Secara tekstual hadits ini menjelaskan pengharaman seseorang
memisahkan diri dari teman akadnya karena takut jual beli akan
dibatalkan. Demikian yang menjadi maksud perkataanAhmad menurut
riwayat Al Atsram, di mana dia menyebutkan perbuatan Ibnu umar dan
hadits Amr bin Syu'aib di atas dan dia mengatakan, "Ini adalah
pernyataan Nabi SAW dan pilihan Abu Bakr."

Al Qadhi menyebutkan, bahwa secara lebih rial pendapat Ahmad
ini membolehkan hal itu, karena Ibnu Umar melakukannya, dia segera
pergi begitu akadjual beli telah sempurna gunamenghindari pembatalan

2e8 Diriwayatkan olehAbu Daud (3alo. 3456), At-Tirmidzi (3alo. 1247), An-Nasa'i
(7No.aa95), Ahmad dalam Musnad-nya (2/183), isnadnya shahih.

gq,'
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dari teman akadnya.*

Pendapat pertama lebih benar, karena sabda Nabi SAW tentu lebih

layak diamalkan daripada perbuatan Ibnu Umar. Kemungkinan Ibnu

Umar belum mendengar hadits ini, karena kalau dia mengetahuinya dia

tak mungkin bertentangan.

Pasal ketiga, maksud dari perkataan Al Khiraqi adalah bahwa khiar

itu berlangsung terus sampai perpisahan fisik terjadi dan tidak batal

dengan saling khiar baik sebelum akad maupun sesudahnya.

Ini adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad, karena kebanyakan

hadits dari Nabi SAW menyebutkan, "Penjual dan pembeli itu punya

hak khiar selama mereka belum berpisah." Di sini tak ada ketentuan

dan syarat khusus. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Hakim bin

Hizam danAbu Barzah, serta Ibnu Umar.

Riwayat kedua mengatakan, bahwa khiar jadibatal dengan adanya

saling khiar.Pendapat ini dipilih oleh SyarifbinAbi Musa dan merupakan

mazhab Asy-Syaf i. Versi kedua ini yang lebth shahih,karena sabda

Nabi SAW dalam hadits lbnu Umar, "Jika salah seorang dari mereka

mengkhiar yang lain dan mereka bertransaksi dengan itu, maka jual beli

itu menjadi lazim (Mengikat)."

Dalam lafazhlain, " Dua orang yang berjual beli punya hak khiar

selamq mereka belum berpisah, kecuali kalau iual beli itu sudah

berdasarlrsn khiar sebelumnya. Kalau dia berdasarkan khiar sebelumnya

maka jual beli itu pun menjadi lazim." (Muttafaq 'alaih)-zee

Lebih baik mengamalkan hukum tambahan yang terdapat dalam

hadits ini. Takhayyar (saling khiar) yang terjadi di awal akad misalnya

* Diriwayatkan Bukhari (4AIo. 2107lFath'\.
2ss Diriwayatkan oleh Bukhari (412107), Muslim (3lBuyu'tHaL ll64No. 45), An-

Nasai (7AIo. 4479),Ibnu Majah (2A{o. 2l8l), dengan lafazh awal ,"jika dua

orang bertrans,aksi jual beli, maka tiap mereka mempunyai hak khiar...di
dalamnya ada perkataan: "makaiual beli menjadiwoiib." Athmaddalam Musnad-

nya (2/Hal. 3l l).
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salah satu dari mereka berkata, "Saya jual ini ke anda dan tak ada lagi
khiar arrtara kita." Lalu temannya menerima, maka tak ada lagi hak khiar
antara mereka begitu transaksi selesai (meski belum berpisah). Takhayur
setelah akad misalnya, salah satu dari mereka berkata setelah transaksi
selesai, "Saya memilih untuk meneruskan akad." Atau dengan kalimat,
"Saya membatalkan khiar saya sekarang." Maka akad tersebut sudah
mengikat untuk kedua pihak. Kalau salah satu saja yang menyatakan
pembatalan khiar pada dirinya, sedang yang lain tidak, maka yang
menyatakan itu yang gugur hak khiarnya, sama halnya kalau ada khiar
syarat antara mereka lalu salah seorang dari mereka menggugurkan
haknya.

Para ulama Syaf iyyah menyatakan ada dua pendapat di kalangan
mereka tentan g takhaltyur yang dilakukan di awal akad, dan yang menj adi
pegangan adalah itu tidak menggugurkan khiar, karena merupakan
pengguguran hak sebelum terjadinya sebab, maka tidak boleh seperti
khiar syuf 'ah. Tetapi apakatr akad akan otomatis batal dengan adanya
syarat seperti ini?. Ada dua pendapat pula berdasarkan kriteria syarat-
syarat yang rusak.

Menurut kami, sabda Nabi SAW *Jika salah satu mengkhiar
sahabatnya don mereka bertransaksi atas dasar itu makn juat beli
menjadi mengikat." Dan sabda beliau lagi,"Kecuali kalau jual beli itu
atas dasar khiar kalau jual belinya atas dasar khiar sebelumnya maka
jual beli itu menjadi wajib (azim)." Ini dengan tegas menyatakan hukum
bolehnya menggugurkan khiar sebelum akad.

Pemyataan mereka bahwa ini adalah pengguguran hak sebelum
datang sebabnya, kita katakan tidak seperti itu adanya. Sebab dari adanya
hak khiar itu adalah jual beli secara mutlak, sedangkan jual beli disertai
takhayyur bukanlah sebabnya. Kalau pun dia dijadikan sebab timbulnya
khiar, maka disini ada penghalang yang menyebabkan hukumnya tak
bisa terpakai. Adapun syofi'(perantara), dia itu pihak ketiga yang masuk
ke dalam akad, maka hak khiarnya tidak bisa digugurkan dalam akad,
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berbeda dengan masalatr yang sedang kita bahas.

Kalau salatr seorang dari mereka berkata, "silahkan pilih." Pihak

lainnya tidak mengatakan apa-apa, maka yang diam tetap punya hak

khiar, sebab tak ada yang membatalkan khiarnya. Sedangkan yang

berbicara bisa jadi batal hak lchiarnya berdasarkan riwayat Ibnu Umar

bahwa Nabi SAW bersabda,

'.Pt,Tu,uJ;ri J',fr')i C:;i f 6 :Vr.)qi
,,Penjuol dan pembeli itu punya khiar sebelum merekn berpisah,

atau salah satu dari merelrn berkata kepada teman akadnya, 'Pilihlah

fterkhiarlaftl/ (HR. Bukhari, Abu Daud dan An Nasai)'300

Alasan lain, dia menyerahkan khiarnya kepada temannya, maka

gugurlah khiarnyasendiri. Ini merupakan mazhabAsy-Syaf i. Namun,

ada kemungki nan khiarnya tidak batal karena dia menyuruh melakukan

khiar tapi temannya ini tidak merespon, dan hadits di atas dipahami

kalau temannya tadi merespon. Tetapi kemungkinan pertama lebih layak

diikuti berdasarkan pemahaman lahiriah hadits Ibnu Umar di atas. Dia

telah mene tapkan khiar untuk orang lain, tapi itu bukan haknya, sehingga

yang terjadi bukannya orang itu yang terkena pengguguran hak khiar,

tapi dia sendiri yang gugur hak khiarnya.

701. Masalah: Dia berkata "Kalau barang rusak atau yang

dibeli berupa budak dan dibebaskan oleh pembeli, atau budak itu

mati maka khiar menjadi batal."

Tetapi kalau barangnya rusak pada masa khiar, ada dua

kemungkinan, bisa jadi sebelum serah terima atau sesudahnya.

Jika dia rusak sebelum serah terima (pembeli belum menerima

3oo Diriwayatkan oleh Bukhari (4A{o. 2109), Abu Daud (3Afo. 3a5a)' tanpa kalimat:

"Atau salahsatu dari mereksberkata kepada teman akadrrya Pilihla&."An-Nasai

(7t448r).
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barang tersebut) dan barang itu adalah barang yang bisa ditimbang atau

ditakar, maka akad menj adi faskh (batal). Dalam hal ini tidak ada

perbedaan pendapat, kalau pembeli yang merusakny4 maka hak khiarnya

batal.

Bagaimana dengan hak khiar penjual?. Ada dua riwayat dalam

hal ini.

Kalau barang tersebut bukan barang yang ditimbang atau ditakar
dan penjual tidak menghalangi pembeli untuk mengambilnya, maka

menurut mazhab (Hambali) itu ditanggung pembeli dan statusnya sama

kalau dia merusaknya setelah menerimanya secara penuh.

Kalau barang itu rusak setelah pembeli menerimanya tetapi masih

dalam masakhiar, maka hakkhiar pembeli gugur.

Sedangkan untuk hak khiar bagi penjual, ada dua riwayat:

Pertama, batal juga. Ini adalah pendapat pilihan Al Khiraqi dan

Abu Bakr, karena ldtiarnyaberupafaskh Qnmbatalan akad) yang menjadi

batal dengan rusaknya barang yang dibeli seperti halnya khiar
pengembalian barang yang ada cacatnyajika barang tersebut sudah rusak.

Riwayat kedua, hak khiar penjual tidak batal, dan dia boleh
membatalkan akad dan meminta harga barang tersebut kepada pembeli.

Ini adalah pendapatpilihanAl Qadhi, dan Ibnu 'Aqil berdasarkan sabda

Nabi SAW "Penjual dan pembeli punya hak khiar selama mereka belum

berpisah." Lagi pula ini adalah khiar vrrtukfaskh (membatalkan) akad,

maka tidak bisa dibatalkan hanya karena rusaknya barang. Sebagai

contoh, kalau seseorang membeli pakaian dengan ditukar pakaian pula,

lalu salah satunya rusak, dan yang lain terdapat cacatnya, maka pakaian

yang cacat dikembalikan sedangkan pakaian yang rusak diganti sesuai

harganya. Sama halnya dengan kasus kita ini.

Sedangkan kalau barang berupa budak dan dibebaskan oleh
pembeli, maka khiarnya langsung batal, karena dia telah
membebaskanny4 tapi apakah khiar penjrnljuga batal? Ada dua riwayat
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dalam masalah ini sama seperti kasus rusaknya barang dagangan. Khiyar

majlis dan khiar syarth sama statusnya dalam hal ini.

Pasal: Apabila si pembeli sudah memanfatkan barang yang

dibelinya seakan itu sudah menjadi miliknya meski masih dalam

masa khiarrmaka hakkhiarnya otomatis batal.

Misalnya, dia membebaskan budak, atau menjualnya ke orang lain,

atau menghibahkannya ke orang lain, atau kalau budak itu perempuan

dia sudah menggaulinya atau mencumbunya setelah dibeli. Contoh lain,

kaiau dia membeli hewan, dia sudah mengedarainya' kalau rumah, dia

suclah menempatinya dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan

keridhaan pembeli terhadap barang yang sudah dibeli, maka gugurlah

hak khiarnya. Khiyar itu bisa digugurkan dengan keridhaan pembeli

terhadap barang yang dibelinya, atau jika dia melakukan aktifitas yang

menunjukkan keridhaannya terhadap barang tersebut. Makanya, batallah

hak khiar seorang wanita yang membeli budak laki-laki lalu dia

mengawini wanita yang membebaskannya itu, sesuai sabda Rasulullah

SAw'

"Kalau dia sudah menggaulimu maka batallah hak khiarmu."3ol

Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Akan tetapi kalau pembeli mengendarai hewan untuk mengetes

jalannya, atau memerah susu kambing untuk melihat seberapa banyak

susunya dan kegiatan lain yang bersifat pengujian mutu barang, maka

itu tidak menunjukkan keridhaan pembeli terhadap barang itu, dan

3or Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (4/\7aL 65) dengan lafazl;,:. "Jiko
dia menggaulinya, maka hilanglah hak khiyarnya." (51378). Dan dalam sanadnya

Ibnu Luhaidh dia itu mudallis dan 'andnah, dan Al Baihaqi dalam As-Sunan (71

Hal. 225) berkata: Muhammad bin Ibrahim bersendirian dalam meriwayatkannya,

dan Ad-Daraquthni (3/294).

o
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tidaklah batal hak khiarnya. Khiyar baru batal kalau dia sudah
mengatakan setuju dengan barang tersebut.

Abu Al Khaththab menyebutkan satu pendapat yang menyatakan
bahwa hak khiqr pembeli tidak batal dengan melakukan aktifitas seperti
di atas, dan baru batal setelah dengan tegas dia menyatakan setuju. Tetapi
pendapat ini tidak benar, karena aktifitas di atas menunjukkan
kesetujuannya terhadap barang dan sama hukumnya dengan pemyataan
tegas. Pernyataan tegas dianggap membatalakan khiar karena dia
merupakan tanda setuju, maka semua tanda yang menunjukkan
persetujuan akan berimplikasi sama. Seperti halnya kinayahdalam talak
yang menggantikan perkataan talak.

Hukum ini juga berlaku meski tindakannya tidak direspon pihak
ketiga, misalnya dia menghibahkannya kepada orang tapi yang diberi
hibah menolak. Atau dia menjualnya dengan jual beli yang tidak sah,
atau menawarkannya untuk digadaikan. Semua ini membatalkan khiarnya
karena itu menunjukkan keridhaannya.

Ahmad berkata: Kalau dia mensyaratkan khiar lalu menjualnya
sebelum itu dengan satu keuntungan dari penjualan kedua, maka
keuntungan menjadi milik penjual pertama. Sebab, dia berhak menerima
barang itu kembali ketika dia memint ahakkhiarnya. Tetapi kalau dalam
masa khiar itu si pembeli mempergunakan barang yang dibelinya, ada
dua riwayat:

Pertams, khiarnya tidak batal. Demikian pendapat yang dipilih
oleh Abu Ash-Shaqr. Dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Ada
seorang pria membeli seorang budak wanita dan dia masih punya hak
khiar tinggal dua hari. Lalu dia pergi bersama budak wanita itu. Budak
tersebut mencuci kepala tuan barunya ini, atau membuatkan untuknya
roti, apakah dengan itujual beli menjadi lazim atas dirinya (hakkhiarnya
gugur)?. Imam Ahmad menjawab: Tidak, kecuali kalau dia melakukan
sesuatu yang tidak boleh dilakukan budak itu selain untuk dirinya. Aku
bertanya lagi: Bagaimana kalau budak itu menyisirkan rambutnya, atau



merapikan sepatunya?. Dia menjawab: Kalau demikian baru batal

khiarnya, karena dia telah meletakkan tangannya atas budak wanita

tersebut.

Menggunakanbarangbukanlahhakkhususdarisipemilik,yang
bukan pemilik pun bisa menggunakan barang orang lain" Kasusnya jadi

sama dengan menunggang hewan untuk mengetahui jalannya. Tetapi

yang lebih dari itu akan membatalkan khiar, misalnya menunggangnya

untuk keperluan Pribadi.

Jika si budak wanita yang dibeli itu mencium si pembeli, maka

khiarnya juga tidak batal. Demikian menurut mazhab Asy-Syaf i. Abu

Al Khaththab berkata, "Bisa jadi khiarnyabatal bila dia tidak mencegah

budak tersebut. Karena, dengan membiarkannya begitu saja menunjukkan

bahwa dia setuju dan itu sudah dianggap menikmati budak tersebut

sebagai persetujuan untuk membelinya." Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat, kalau si budak ini mencium dengan syahwat maka batallah

khiar sipembeli, karena itu sudah merupakan kegunatm yang hanya boleh

dinikmati oleh si pemilik, sama saja dengan dia yang mencium budak

itu.

Menurut kami, khiarnyatidak batal, karena ciuman itu untuk salah

satu dari yang terlibat akad, jadi tidak membatalkan khiar si pembeli,

sama halnya kalau budak tadi mencium si penjual. Juga karenakhiar ittt'

milik si pembeli bukan budak tersebut. Kalau kita membebankan dia

menanggung perbuatan orang lain, sama artinya kita membebani dia

tanpa keridhaannya. Berbeda kalau dia yang mencium budak itu, karena

dengan demikian dia telah melakukan aktifitas yang menunjukkan bahwa

dia sudah setuju dengan barang yang akan dibelinya'

Jika khiar si pembeli sudah batal lantaran perbuatannya sendiri,

sebaliknya khiar si penjual tetap sebagaimana biasa. Kecuali kalau

perbuatan si pembeli itu atas izin si penjual. Kalau demikian batallah

khiar ke&nnya karena keduanya sudah ridha'
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Sebaliknya kalau si penjual yang melakukan tindakan terhadap

barang yang dibeli di mana tindakan tersebut hanya boleh dilakukan

oleh pemilik barang, itu berarti faskh terhadap akad jual beli. Ini
merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Alasannya sama

dengan bila itu dilakukan oleh si pembeli, berarti dia sudah setuju barang

itujadi miliknya jadi jual belinyaterikat. Sedangkan dari pihakpenjual
berarti dia tidak jadi menjual barang itu.

Menurut Ahmad, ada dua riwayat dalam hal ini, salah satunya

sama dengan pendapat Asy-Syaf i dan Abu Hanifah di atas. Riwayat

lainny4 bahwa itu tidak membatalkan jual beli, karena kepemilikan sudah

berpindah darinya,jadi kegiatan yang dia lakukan terhadap barang tidak

berarti dia menarik kembali barang tersebut, sama halnya dengan orang

yang mendapatkan barangnya di tangan orang yang pailit, lalu dia

mempergunakannya.

Pasal: Kepemilikan barang langsung berpindah ke tangan
pembeli setelah akad selesai, meski masih dalam khiar. Demikian

menurut pemahaman mazhab (Hambali). Tidak ada sangkut pautnya

dengan khiar ditangan siapa. Ini adalah salah satu pendapatAsy-Syafi'i.

Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa kepemilikan tidak langsung

berpindah sampai masa khiar habis. Ini sama dengan pendapat Malik
dan pendapat Asy-Syaf i yang lainnya,

Abu Hanifah berpendapat, kalau khiar itu masih menjadi milik
mereka berdua atau hanya masih di tangan penjual, maka barang tersebut

sudah keluar dari kepemilikan si penjual, tapi belum masuk menjadi

milik pembeli. Menurutnya, jual beli yang masih adakhiar di dalamnya

adalah akad yang kurang (belum sempuma), maka tidak memindahkan

kepemilikan, siuna seperti hibah yang belum sampai ke tangan orang

yang dituju.

Ada pendapat ketiga dari Asy-Syaf i, bahwa status kepemilikan
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menjadi gantung (tidak pada penjual atau pembeli). Kalau jual beli sudah

dinyatakan lazrm,maka kepemilikan menjadi hak pembeli, kalau tidak

maka jelaslah kepemilikan belum berpindatr dari tangan si penjual.

Menurut kami, sabda Nabi SAW

L';Aj' tH i;,].r; tt,* L6',;if vr guit

"Barangsiapa meniual seorang budak yang punya harta, makn

hartanya itu menjadi milik si pembeli, kecuali kalau si penjual

mensyaratkn t. " roz(HR.Muslim).

Dalam sabda yang lain,

t:F' ii';tlt'JJ1 )'J L('J
,,Barangsiapa yang meniual pohon kurma sesudah diserbuki

(dibuahi), maka buahnya meniadi milik si pembeli, kzcuali kalau penjual

mensy ar atkanny a s ei ak qw al. "3o3 (Mutt afaq' al aih)'

Ini berlaku untuk semua jenis jual beli, kecuali kalau penjual

mensyaratkannya. Kepemilikan segera berpindah lantaran jual belinya

dianggap sah, sama dengan yang tidak adakhiarnya. Lagi pula jual beli

itu frrngsinya memang memindahkan hak kepemilikan'

Pemindahan kepemilikan ini menunjukkan bahwa yang menjadi

pemilik berikutnya adalah si pembeli, inilah yang dipahami dari lafazh

Diriwayatkan oleh Bukhari (5alo. 2379), Muslim (3lll73), Abu Daud (3/No'

3435), At-Tirmidzi (3A.lo. 1244), An-Nasa'i (74.{o. 4650), dengan tambahan:

"Siapa yang menjual kurma setelah diserbuki maka buahrrya meniadi milik si

p"ib"l-i,...." tbnu Vajah (2AIo. 22lt), Ad-Darimi (2A{o. 2561), dengan redaksi:
',, 

Barangsiapa menjual budak dan tidak mensyaratkan apapun, maka dia tak lagi

berhak api-apa atas budak itu." Malk dalan Al Mrwaththa' (2No.2/Buyu),

Ahmad dalarr_ Musnqd-nya (2 I 9, 7 8, 82, I 50), (3/3 I 0), (5 1326)'

Diriwayatkan oleh Bukhari (4alo. 2204), Muslim (3lll'12), Abu Daud (3/No.

3433), At-Tirmidzi (34{o. 1244), An-Nasa'i (7No. a6a9), lbnu Majah (24{o.

22t0).
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ijab qabulnya, serta ini pula yang sudah dianggap dan disahkan oleh

syar'i.Adanya khiar dalarn akad tersebut tidak menafikan pemindahan

kepemilikan, sama halnya kalau dia menjual barang dengan barang, lalu

masing-masing mendapatkan aib.

Adapun pendapat mereka bahwa ini adalatr akad yang kurang

tidaklah benar, dan hal boleh dibatalkannya tidak berarti akadnya kurang,

serta tidak menghalangi berpindahnya kepemilikan. Pelarangan

menggunakannya semata karena masih ada hak orang lain yang

tersangkut, tapi hak kepemilikan tidak terpengaruh oleh itu, sama halnya

dengan barang gadaian atau yang sudah dibeli tapi belum diterima di

tangan pembeli.

Perkataan merekabahwaitukeluar dari milik si penjual tapi belum

masuk ke milik pembeli juga tidak benar, karena mengakibatkan barang

itu menjadi tidak ada pemiliktyu, dan ini mustahil. Selain itu juga

mengakibatkan munculnya kepemilikan penjual terhadap harga yang

sudatr dibayar tapi tidak ada pengganti yang dia berikan kepada pembeli,

atau sebaliknya dan ini tidak bisa terjadi dalam akad yang tujuannya

adalah pertukaran barang.

Perkataan para ulama Syaf iyyah bahwa kepemilikan menjadi

bergantung (tidak pada penjual atau pembeli) juga tidak bisa diterima.

Sebab, perpindahan kepemilikan tergantung sebab yang bisa

memindahkannya yaitu jual beli, maka tidak terpengaruh dengan

penerusan atau pembatalan. Penerusannya bukan merupakan syarat sah

jual beli, dan pembatalan juga bukan merupakan penghalang.

Jual beli dengan khiar bisa dikatakan sebagai As-Sabab (sebab

timbulnya hukum) yang mengakibatkan satrnya kepemilikan barang yang

terjadi setelahnya secara langsung. Ini sudah cukup jelas. Insya Allah.

Pasal: Semua keuntungan yang dihasilkan barangyang sudah

dibeli pada masa khiar berlangsung menjadi milik pembeli' baik
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akad tersebut diteruskan atau dibatalkan'

Ahmad bercerita tentang orang yang membeli budak lalu dia

memberinya sejumlah uang sebelum berpisah dengan penjual' lalu tiba-

tiba si penjual tidak jadi menjual budaknya' maka uang tersebut

dikembalikan kePada si Pembeli'

Asy-Syaf i berpendapat, kalau dia meneruskan akad dan kita

katakanbahwakepemilikanlangsungberpindahkepembeliatau
bergantung,makahasilyangdidapatkandaribarangtersebut(yangbelum

ada sebelumnya) menjadi milik pembeli. Tetapi kalau kita katakan, bahwa

kepemilikan tetap menjadi milik si penjual maka hasil itu menjadi

miliknyapula.Sedangkankalauakaddibatalkandankitakatakan
kepemilikanmenjadihaksipenjualataubergantung,makahasilnya
menjadimiliksipenjual,kalausebaliknyamakahasilnyamiliksi
pembeli.

Daiil kami adalah sabdaNabi sAw, "Al Kharai biddhamaan:)304'

yangberartiAt-Tirmidziberkata'haditsinishahih,Dandalamkasusini
dia merupakan tanggungan si pembeli' maka kharaj (hasil yang

ditimbulkannya)seharusnyajugamenjadimilikpembeli.Kepemilikan
telah berpindah sesuai di mana berpindahnya barang yang dibeli,

sebagaimana telah kami sebutkan, jadi hasil yang ditimbulkan barang

itu pun ikut Pindah bersamanYa'

Inihanyaberlakuuntukhasilyangterpisahdaribarangtersebut,

sedangkan hasil yang merupakan bagian tak terpisatrkan dari barang itu

harus mengikuti ke manabarang asalnyaberpindah, baik akad diteruskan

atau dibatalkan, sama halnya kalau dia dikembalikan karena ada cacatny4

maka hasil yang merupakan bagian dari barang yang dikembalikan juga

harus dikembalikan bersama barang asalnya'

ffi-Tirmidzi(3A{o.l285,l286),AbuDaud(3A{o.3508-35l0),
An-Nasa'i' (74{o. iSOZ),Ibnu Majah (ZNo'22aT' dan Ahmad dalam Musnad-

nya (6149,208,237), dan sanadnya hasan'
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Pasal: yang bertanggung jawab atas barang adalah si pembeli
bila dia sudah menerimanya dan barang itu bukan barang yang
bisa ditimbang atau ditakar.

Kalau terjadi kerusakan atau cacat dalam masa khiar maka itu
menjadi tanggung jawab pembeli, karena dia telah menjadi pemiliknya
dan keuntungan yang ditimbulkan barang itu juga menjadi miliknya.

Demikian pula beban yang harus dikeluarkan untuk merawat
barang tersebut menjadi tanggungannya. Misalnya barang itu adalah
seorang budak dan dia berada di tangannya pada tanggal satu Syawwal,
maka segala keperluan hari raya untuk sang budak menjadi tanggung
jawab si pembeli.

Kalau dia membeli budak wanita yang sedang hamil dan
melahirkan ketika berada bersamanya di masa khiar, kemudian dia
mengembalikannya kepada penjual maka anaknya juga harus turut
dikembalikan. Tetapi Asy-Syaf i dalam salah satu pendapatnyanya
mengatakan, dia tidak perlu mengembalikan anaknya, karena kehamilan
tidak ada hukumnya dalam jual beli, selain itu dia adalah bagian tak
terpisahkan dari sang ibu yang tidak mengambil sebagian harga seperti
halnya bagian tubuh yang lain.

Menurut kami, semua yang menunrnkan harga jika terpisah berarti
juga menurunkan harga bila berhubungan, misalnya susu. Apa yang
mereka katakan tidak bisa diterima, dibatalkan oleh bagian sepertiga
dan seperempat. Hukum asal dalam hal ini terlarang.

Janin yang dikandung berbeda dengan anggota tubuh yang melekat
di badan si ibu, karena nantinya dia akan berpisah dengan sendirinya
dari badan ibu, dan manfaatnya juga bisa didapatkan tanpa harus
melibatkan ibunya. Dia juga bisa dimerdekakan atau diwasiatkan tanpa
harus menyertakan ibunya. Diajuga bisa menerima wasiat sendirian dan
mendapat warisan kalau dia memang berhak untuk itu. Dia juga
bersendirian dalam mendapatkan diyot serta hartanya diwarisi oleh ahli
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wansnya.

Adapun perkataan mereka batrwa tidak ada hukum untuk janin,

tidak dapat diterima berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan'

Pasal:Apabila salah satu dari dua orangyang berakad (penjual

dan pembeli) melakukan satu tindakan di masa khiar yang

menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan ke pihak ketiga'

seperti menjual kembali, menghibahkan, mewakafkan,

menyewakan, mengawinkan, menggadaikan, menjadikan seorang

budak sebagai mukatib dan lain sebagainya, maka ini tidak sah'

kecuali pembebasan budak.

Sama saja apakah tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh

penjual maupgn pembeli. Pembeli akan dianggap melakukan tindakan

di luar miliknya, sedangkan pembeli akan menggugurkan hak penjual

berupa khiar dan tidak bisa mengembalikan barang tersebut bila ternyata

penjual tidak jadi menjualnya lantara masih ada khiar'

Akan tetap i, bila khi ar hanya ada di pihak pembeli, maka dia boleh

melakukanny4 namun dengan tindakannya itu hak t* iarnyapwtotomatis

gugur, karena tak ada hak orang lain lagi dalam barang itu, dan hak

khiarny a sendiri tidak menghalanginya untuk melakukan tindakan.

Ahmad berkata, "Apabila dia mensyaratkan khiar lalumenjualnya

sebelum itudengan satukeuntungan, makakeuntungan itu menjadi milik

si pembeli, karenabarang itu sudah menjadi milikpembeli begitu diserah

terima dalam akad.- Maksudnya,hak khiar si penjual sudah batal dan

dia harus menjualnya. ln-wallahu a'lam-hanya berlaku kalau dia sendiri

yang mensyaratkan khiar.

Hal yang sama berlaku kalau kita katakan bahwa jual beli tidak

memindahkan kepemilikan dan mereka berdua punya hak khiar atalu

hanya ada pada si penjual saja, lalu si penjual melakukan kegiatan

terhadap barang maka tindakannya harus diteruskan dan sah. Sebab,
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barang itu masih menjadi miliknya dan dia beftak menbatalkan khiar
teman akadnya (pembeli).

Menurut lbnuAbi Musq ada dua riwayat tindakan yang
dilakukan pembeli terhadap barang ssbel'm berpisah dengan berupa
menjualnya kembali atau menghibatrkannya:

Pertama, tindakan tersebut tidak sah karena mengakibatkan
gugurnya hak penjual dalam khim.

Kedua, barang itu statusnya masih menjadi.

Namun bila tindakan tadi dilakukan setelah berpisah maka sah
hukumnya. Jika si penjual menginginkan pembatalan akad, maka batallatr
jual beli yang dilakukan pembeli tadi.

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thatib, *Jika dia membeli
dengan syarat lalu menjualnya lagi (ke orang lain) dandiamendapatkan
untung sebelum habisnya masa berlaku syaratny4 dan penjual meminta
kembali barang tadi, dia harus mengembalikan barang itu. Kalau dia
tidak bisa mengembalikannya, dia harus membayar harganya, atau
berdamai."

Perkataan beliau, "Jika dia (penjual) meminta kembari barang tadi,
dia harus mengembalikan barang itu. . .." Menunj'kkan bahwa kewaj iban
mengembalikan disyara&an setelah adanya permintaan-

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu {Jmar, bahwa dia pernah
berada dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah sAW. Dia
mengendari seekor unta muda yang susah diatufl5, unta ini selalu berada
di depan mendahului Nabi sAW sampai umar berkata: Tidak ada yang
boleh mendahului Nabi SAW. Akhimya Nabi sAw berkata kepada umar,
"Jual saj a dia kepadalcu." L]mar menjawab: Dia untukmu ya Rasulullah.

r05 Dalam teks aslinya adalah "Bata sha'b"- Bab rtinya unta yang baru pertama
kali dipakai sebagai kendaraan, sha'b disini artinlea susah diutu. k*nu inginnya
selalu lari yang terdepan. Dalam riwayatAl-Bukhari unta ini adalah milik Umar.
Lihat penjelasannya dalam Fath Al Bari- peneq-
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Nabi SAW berkata kepada lbnu Umar, "Dia untulonu (hibah) wahai

Abdutlah bin Umar Perlakukon dia sesuknmu-"3M

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan sebelum berpisah

dibolehkan. Para ulama kami menyebutkan bolehnya mewakafl<an barang

yang sudah dibeli sebelum berpisah dari yang menjualnya. Ini adalah

tindakan yang membatalkan syuf'ah jadi sama dengan pembebasan

budak.

Hal yang benar adalah tidak boleh melakukan tindakan apapun di

masa khiar, karena masih ada hak penjual, jadi tidak sah penjualan atau

hibah setelah itu sepeni halnya gadai. Adapun pembebasan budak berbeda

dengan wakaf, karena pembebasan berdasarkan penaklukan dan

penawanan.

Sedangkan hadits Ibnu Umar tidak menunjukkan kalimat yang

tegas bahwa Umar menjualnya kepada Rasulullah SAW, terbukti dari

kalimatnya, "Dia untukmu ya Rasulullah." Ini menunjukkan bahwa itu

adalah hibah sebagaimana tlipahami secara lahiriah karena tidak

disebutkan hargadi sana, dan hibah memang tidak ada khiarnya.307

Asy-Syaf i berpendapat, tindakan penjual dengan menjual kembali

barang yang baru dijualnya atau menghibahkannya dan lain sebagainya

sah, karena itu kalau itu miliknya maka dia memilikinya dengan akad,

dan kalau menjadi milik pembeli maka dia bisa membatalkannya dengan

fasakhdan menghibahkannya ke orang lain berarti membatalakan akad

pertama. Sebaliknya tindakan si pembeli tidak sah kalau kita katakan

bahwa hak kepemilikan masih ada di tangan orang lain (penjual), tapi

kalau kita katakan hak kepemilikan ada di tangannya maka apakah ini

sah atau tidak ada dua pendapat dalam hal ini.

Diriwayatkan oleh Bukhari (4lBuyu 'No. 2 I I 5), Al Baihaqi dalan As-Sunan (51

316), dari Ibnu Umar.
Ini dibantah olehAl Hafidz dalam Fath Al Bari dan dia memastikan bahwa Umar

menjualnya kepada Rasulullah SAW berdasarkan riwayat Bukhari dan riwayat

lain dalam kitab Hibah di Shahih Bukhari. Hadits ini sekaligus membantah

pendapat Ibnu Qudamah dalam masalah ini. Penerj.
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Menurut kami, tindakan penjual batal karena dia bertindak atas

barang milik orang lain tanpa kekuasaan yang dibenarkan syariat, juga

bukan sebagai perwakilan yang dibenarkan s€cara 'urf (adat),maka tidak

bisa dianggap sah, sama dengan kalau itu dilakukannya setelah l&iar.

Pernyataan mereka, bahwa dia memiliki hakfaskh. Kami jawab:

Hanya saja permulaan tindakan tidak bertepatan dengan hak miliknya,
jadi tidak sah seperti halnya tindakan orangtua terhadap apa yang

dihadiahkan orang kepada anakny4 sebelum dimintai kembali, dan sama

dengan tindakan syafr'(penjamin) kepada orang yang dijamin sebelum

diambil.

Pasal: Jika pembeli melakukan tindakan seizin penjual atau
penjual melakukan tindakan sebagai wakil dari pembeli, maka
tindakan itu sah dan hak khiar mereka pun hilang.

Karen4 itu menunjukkan keridhaan mereka meneruskanjual beli,

maka terputuslah hak khiar mereka, sama halnya kalau mereka

menetapkan tak ada khiar sebelumnya. Pemutusan hak khiar diambil
atas persetujuan masing-masing pihak dan berlakulah jual beli setelah

hak khiar gugur.

Jika penjual melakukan tindakan seizing pembeli, ada

kemungkinan j uga sah, karena itu adalah tanda pembatalan j ual beli atau

penjual minta kembali barangnya. Tetapi ada kemungkinan pula itu tidak
sah, karena penjual tidak perlu izin pembeli untuk meminta kembali

barangnya (di masa Hriar), maka tindakannya ini dianggap tanpa seizin

pembeli dan kami sudah jelaskan bahwa tindakan penjual tanpa izin
pembeli itu tidak sah, demikian halnya dalam kasus ini.

Untuk itu bisa kita simpulkan, bahwa setiap tindakan penjual tidak

bisa dilaksanakan, jika dilaksanakan akan berakibat batalnya akad jual

beli. Ketika akad jual beli pertama dibatalkan maka kepemilikan barang

kembali kepada si penjual dan dia boleh melakukan tindakan apapun
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terhadap barang itu.

Pasal: Kalau salah satu dari mereka memerdekakan budalq

maka yang sah memerdekakannya adalah yang mempunyai hak

milik atas budak itu.

Menurut mazhab Hanbali, kepemilikan ada di tangan pembeli, dan

pemerdekaannya harus dilaksanakan, sama saja apakah masih ada khiar

pada keduany4 atau salah satu dari mereka saja yang masih punya hak

khior. Dia sudah memerdekakan budak yang dia miliki sehingga

hukumnya bisa dilaksanakan seger4 sebagaimana sabda Nabi sAW

*Tidak ada pembebasan apa-apa yang tidak dimiliki anak

Adam."3oE

Ini menunjukkan bahwa kalau budak itu sudatr dimiliki berarti

pembebasannya satr.

Dalam hal ini si penjual yang masih memiliki hak untuk/asa,{*

tidak menghalangi pembebasan tersebut, sama kalau dia menjual budak

laki-laki dengan harga seorang budak perempuan tertentu. Pembeli budak

berhak membebaskan budaknya meski si penjual masih punya hakkhiar.

Kalau seseorang menghadiahkan seorang budak kepada anaknya lalu

anaknya itu membebaskan budak tersebut, maka tindakan sang anak ini

sah, meski si ayah bisa saja menarik kembali hibatrnya dari si anak.3D

Sebaliknya kalau si penjual yang membebaskan tidak bisa dianggap

sah, demikian menurut zahir mazhab (Hanbali). Tetapi Abu Hanifatr dan

Asy-Syaf i serta Malik berpendapat, pembebasan si penjual tetap harus

308 Diriwayatkan olehAbu Daud (24.{o. 2l9O), Sebagaimana juga dikeluarkan oleh

At-Tirmidzi (3/ll8l) dengan redaksi: Tidak ada nadzar untuk sesuatu yang tidak

dimiliki, tidak ada pembebasan budak yang tidak dimiliki dn tidak ada talak dalam

Hal yang tidak dimiliki. Az-zaila'i menyebutkannya dalam Naslrb Ar-Rayah dari

'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, isnadnya hqsan-
3oe Menurut hukum fikih, orangtua boleh menarik kembali hibah yang telah dia

berikan kepada anaknYa. Penerj.
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dilaksanakan (mengikat), meski kepemilikan sudah berpindah karena
dia masih punya hak untuk meminta kembali.

Menurut kami, pembebasan yang tidak didasari hak milik tidak
bisa dilaksanakan, seperti ayah yang membebaskan budak milik anaknya
yang diahibahkan kepada sang anaktersebut. Telahkami jelaskan, bahwa
kepemilikan sudah berpindah ke tangan pembeli. Tetapi kalau kita
berpendapat seperti riwayat kedua bahwa kepemilikan belum berpindah
ke tangan pembeli, maka pembebasan penjual yang sah dan pembebasan
dari pembeli tidak sah.

Kalau keduanya sama-sama membebaskan maka hukumnya sama
seperti yang kami sebutkan. Jika si penjual yang terlebih dahulu
membebaskan, maka itu tidak bisa dilaksanakan, karena dia tidak punya
hak milik lagi atas sang budak, tapi dengan tindakannya itu jual beli
menjadi batal dan si budak pun dikembalikan kepada si penjual.
Akibatnya pembebasan dari pihak pembeli pun tidak bisa dilaksanakan,
karenajual beli sudah dibatalkan terlebih dahulu. Kalau budak itu sudah
dikembalikan, berarti si penjuallah yang menjadi pemiliknya dan dia
bisa membebaskannya untuk masa selanjutnya.

Pasal: Jika dia mengatakan kepada budaknya, ,.Jika kamu
aku jual maka kamu bebas." Kemudian dia menjuarnya maka budak
itu langsung bebas.

Ini ditegaskan oleh Ahmad. Juga menjadi pendapat Hasan, Ibnu
Abi Laila, Malik, dan Asy-syaf i. Sama saja apakah disyaratkan khiar
atau tidak.

Sedangkan Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat, tidak bisa
langsung bebas, karena ketika sudah sempuma akad jual beli berarti
budak itu tidak lagi menjadi miliknya dan dia tidak lagi berhak
membebaskannya.

Menurut kami, masa perpindahan kepemilikan adalah masa
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pemb€basan,karenajualbeliadalahsebabuntukmemindahkan
kepemilikan dan syarat kebebasan tetap berlaku, maka harus didatrulukan

kebebasan yang sudatr disyaratkan. Sama saja kalau dia berkata kepada

budaknya, ..Jika aku mati maka kamu bebas." Di sini dia

menggantungkan kebebasan dengan kegiatan jual belinya. Yang menjadi

awal dari penjual adalatr ijab, ketika pembeli mengatakan, "saya beli.'

Maka syarat kebebasan pun sudatr terpenuhi, dan si budak sudah bebas

sebelum diterima si Pembeli.

Al Qadhi memberi alasan bahwa khiar tetap ada pada setiap jual

beli, maka tindakan di dalamnya tidak terputus. Dengan demikian, kalau

mereka mengatakan tidak ada khiar,kemudian dilanjutkan dengan jual

beli, budak tadi tidak bisa bebas. Tetapi alasan seperti ini tidak benar

dalam maztrab kami, karena kami menyebutkan bahwa jika si penjual

membebaskarurya dalam masa khiar, maka pembebasannya tidak bisa

dilaksanakan.

Pasal: si pembeli tidak boleh menyetubuhi budak wanita di

masa khiarrkalau khiar itu ada pada mereka berdua (penjual dan

pembeli), atau hanya ada pada si penjual'

Karena masih ada hak penjual di sana' j adi belum boleh disetubuhi

sama seperti barang gadaian. Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendaPat.

Kalau pun dia (pembeli) menyetubuhinya, dia tidak bisa dihukum

had, karena had harus ditolak lantaran kepemilikan masih syubhat' Dalam

kasus ini si pembeli benar-benar memiliki, bukan sekedar syubhat, jadi

tidak bisa dihad. Tidak ada mahar untuk budak wanita tersebut, karena

dia adalah barang yang dimiliki. Kalau sampai wanita itu melahirkan,

maka anaknya lahir dalam keadaan merdeka dan dinasabkan kepada

bapaknya, karena berasal dari hubungan yang sah. selanjutnya wanita

ini menjadi Ummu walad. Kalau si penjual membatalkan akad, maka
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dia harus mengembalikan harganya saja, karena budak wanita tadi sudah

tidak bisa dikembalikan. Sementara harga untuk anaknya tidak bisa

dihitung, karena dia terjadi pada saat masih berada di tangan si pembeli.

Kalau pun kita katakan kepemilikan tidak berpindah kepada

pembeli, maka dia tetap tidak bisa dikenakan had, karena ada syubhat

lantaran adanya perpindahan kepemilikan kepadanya, meski belum
sempurna, serta adanya perbedaan pendapat para ulama akan status

kepemilikannya. Sedangkan had itu sendiri akantertolak lantaran adanya

syubhat seperti ini. Tetapi, bila hal ini terjadi maka budak wanita tadi
berhak mendapatkan mahar, dan harga dari anak yang dilahirkannya.

Hukumnya sama dengan hukum hasil yang diperoleh dari barang yang

dibeli.

Sebaliknya, si penjual juga tidak boleh menyetubuhi budak wanita
yang sudah dijualnya sebelum dia membatalkanjual beli. Tetapi sebagian

ulama mazhabAsy-Syaf i berpendapat, dia boleh saja menyetubuhinya,

karenajual beli dengan si pembeli langsung batal begitu dia menyetubuhi

budak tersebut.

Kalau kita katakan kepemilikannya sudah berpindatr kepada si

pembeli, maka dengan persetubuhan itu kepemilikan kembali lagi ke

tangannya. Kalau kita katakan kepemilikan tidak berpindah, maka hah

si pembeli tidak ada sama sekali, jadi si penjual ini menyetubuhi budak

yang menj adi miliknya, yang tidak sangkut pautnya dengan kepemilikan

orang lain.

Menurut kami, kepemilikan sudah berpindah dari si penjual, maka

dia tidak halal menyetubuhi budak itu, berdasarkan firman Allah,

'&A-f LSL 11 ,l 4trj:i ,,:-o.'t\

;,rluir J urtu;itr, ;;.t
...Kecuali terhadap isteri-isteri merelca atau budokyang mereka
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mitiki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela'

Barangsiapo *rn oi'-yang di balik itu maka mereka rtulah orang-or-

ang y ang mel ampaui b at as'" (Qs' Al Mu' minuunl23l:6-7 )'

Lagipulapermulaanpersetubuhandalamkasusiniterjadibukan

dalam kepemilikrrnnya, sehingga menjadi haram' Kalau jual beli itu batal

sebelum dia menyetubuhinya' tetap saja dia belum boleh menyentuh

budaktersebutsebelumistibra,(tidakmenggaulisampaidiahaid).Tetapi

dalamkasusinitidakadahadatasdirinya.Inisamadenganpendapat
Abu Hanifah, Malik dan AsY-SYaf i'

Sebagian ulama kami berpendapat' jika dia tahu akan

keharamannyadanbahwakepemilikannyasudahhilang'sertajualbeli
tidakotomatisbataldenganpersetubuhantersebut,makadiaharusdihad.

DisebutkanbahwaAhmadmenegaskansepertiitu,karenapersetubuhan

tersebut di luar kepemilikan dan tidak ada syubhat kepemilikan di sana'

Pemyataaninibisadibantah,karenakepemilikansudahterjadidengan
permulaan persetubuhan, dengan menyetubuhinya secara sempurna maka

kepemilikan Pun semPuma Pula'

Para ulama masih berbeda pendapat tentang kepemilikannya

terhadap barang yang sudah dia jual di masa khiar'begitu juga dengan

halaltidaknyadiamenyetubuhibudakyangsudahdiajualtapimasih
dalammasakhiar'Dalamsalahsatudarikondisiinihadtidakbisa
dijatuhkan, apalagi kalau syubhat itu ada semua padanya'

Akantetapihukumbatalnyajualbeliberlakuhanyadengan
keberanian dia menyentuh budak tersebut untuk digauli'. Maka,

kepemilikanpunkembalikepadanyasebelummenyetubuhinya.
Makanya,Ahmadberkomentarbahwajualbelibudakitujadimengikat
ketikadia(pembeti)sudahmintadisisiriolehsangbudakataupekerjaan
semacamnya. Kalau yang seperti itu saja sudah menyebabkan

mengikatnyaakadjualbeli'makadenganpermulaanjima'tentulebih
pantasdikatakanmengikatjuatbeli.Denganini,anakyangdihasilkan
daripersetubuhanitujadimerdekadandinasabkankepadabapaknya,

I
I

I
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dan dia tak perlu membayar harganya, serta si budak wanita berubah

menjadi Ummu Walad.

Sebagian ulama kami berpendapat, kalau dia tahu akan keharaman

perbuatannya yang menyetubuhi budak yang sudah diajual meski masih

dalam masa khiar, maka anaknya tetap jadi budak dan tidak dinasabkan

kepadanya, tapi kalau dia tidak tahu barulah anak itu dinasabkan

kepadanya dan berstatus merdeka dan dia harus membayamya di hari

kelahiran anak tersebut beserta mahar untuk ibuny4 namun ibu anak ini
tidak menjadi Ummu Walad, karena dia menyetubuhinya di luar
kepemilikannya.

Pasal: Dalam masa khiar dibolehkan langsung membayar
harga barang dan mengambil barang yang dibeli.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Tetapi Malik
memakruhkannya. Alasannya, itu sama denganjual beli sekaligus pinjam

uang jika harga sudah dibayar. Kalau mereka membatalkan akad maka
jadilah seakan dia meminjamkan uang itu kepadanya.

Bagi kami ini adalah hukum jual beli, maka dalam masa khiar
boleh membayar dan mengambil barang seperti halnya dalam sewa

menyewa. Dan, apa yang mereka sebutkan itu tidak benar, karena kami

tidak membolehkan dia melakukan tindakan terhadap barang tersebut.

Pasal: Perkataan Al Khiraqi "atau dia..."3ro sepertinya kata

gantinya kembali kepada budak yang dibeli. Tetapi bisa jadi yang

dimaksud mati adalah si pembeli, artinya kalau si pembeli yang mati

maka khiarpun batal. Adapun kematian si budak sudah termasuk dalam

kerusakan barang yang disebutkan sebelumnya.

Hukum yang sama berlaku kalau yang mati adalah si penjual.

Menurut mazhab,khiar akanbatal dengankematian, tinggal yang masih

ilo Lihat masalah No. 701.
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hidup yang memiliki khiar, kecuali kalau si mati telah meminta

pembatalan akad sebelum mati, maka hak khiar ada di tangan ahli

warisnya. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Abu Hanifah'

Ada pendapat bahwa khiar tidakbatal, tetapi pindah ke ahli waris,

karena dia merupakan hak atas harta yang bisa berpindah kepada ahli

waris, seperti halnya hutang-piutang yang masih belum jatuh tempo,

dan khiar untuk mengembalikan barang lantaran ada cacatnya. Lagi pula

dia adalah hak yang bisa membatalkan j ual beli, maka semestinya pindah

ke tangan ahli waris. Demikian pendapat Malik dan Asy-Syafi'i'

Menurut kami, dia adalah hak yang tidak boleh digantikan, maka

tidak bisa diwariskan seperti khiar vrfiukmeminta kembali hibah yang

sudah diberikan.

702. Masalah: ,.Jika keduanya berpisah tanpa membatalkan

jual beli, maka barang dan harga tidak bisa lagi dikembalikan,

kecuali kalau ada cacat atau khiar (khiar syarth)."

Tak ada perbedaan pendapat bahwa jual beli langsung mengikat

dengan berpisahnya penjual dan pembeli selama tak ada faktor yang

membolehkan pengembalian barang dan harga. Ini sudah ditunjukkan

oleh sabdaNabi SAW
,,Dan jikn merel<a berpisah setelah berjual beli, dan salah satu

dari mereka tidak meninggallan iual belinya (masih mempunyai hak

lrhiar), makn mereka telah menetapkanjual belinya'"3It

Dan sabda beliau Yang lain,

,,Penjual dan pembeli punya hak khiar selama mereka belum

berpisah."3t2

Beliau menetapkan perpisahan sebagai batas waktu khiar danapa

3rt Telah di sebutkan pada permasalahan No. 700
3t2 Telah di sebutkan pada awal kitab Buyu'
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yang terjadi setelah batas waktu itu harus berlaku terbalik dari yang

sebelumnya. Kecuali, kalau ada cacat pada barang yang dibeli sehingga

bisa dikembalikan, atau dia mensyaratkan khiar selama kurun waktu

tertentu, maka dia boleh mengembalikannya sebelum habis waktu

tersebut. Tak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan

keberadaan hak pengembalian barang dalam kedua kondisi ini. Nabi

SAW bersabda,

o .Et t 1'

g*s-,*' 'P
"Orang mubnin itu sesuoi dengan syarat yang mereka buat"3t3

Salah satu kondisi yang boleh dianggap aib adalah penipuan, di
mana barang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Atau si pembeli

menginginkan barang dengan menyebutkan kriterianya, tapi si penjual

memberikan barang lain. Dalam kasus seperti ini khiar masih berlaku.

Pasal: Andai mereka melampirkan khiar lain setelah jual beli

terjadi, maka itu tidak berlaku.

Ini adalah pendapat Asy-Syaf i, sedangkan Abu Hanifah dan

murid-muridnya berpendapat, bisa diterim4 karena dia bisa membatalkan

akad, maka mereka bisa pula melampirkan khiar seperti halnya pada

khiyar majlis.

Menurut kami, itu adalah akad lazim (mengikat), sarna dengan

nikah yang tak bisa lagi diganggu gugat, sedangkan khiar majlis jelas

berbeda dengan ini.

3r3 Diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq dalam kitab Al ljarah pada shahihnya
(4/527) dengan lafazh"Al Muslimun" sebagai ganti Al Mukminun, Abu Daud (3/
2594), Al Hakim (2149). Hadits ini dipersoalkan lantaran ada nama Katsir bin
Zaid,tapi dia punya banyak jalan yang membuatnya menjadi shahih, insya Allah.
Lrhat Al lrwa'(1303).

.t ot.
JJi, ill
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Pasal: Maksud dari Perkataan Al Khiraqi di atas mungkin

ditujukan kepada jual beli barang-barang yang bisa dilihat' tidak

termasuk jual beli barang yang tak terlihat. Tetapi bisa pula

maksudnya semua yang dinamakan khiar (yang terlihat maupun

tidak).

Mengenai jual b€li ghaib (yang tak terlihat barangnya), ada dua

riwayat:

Riwayat pertama, barang yang tak terlihat di majlis akad dan tidak

disebutkan sifatnya tidak sah diperjual-belikan. Demikian pendapat Asy-

Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hasan, Al Auza'i, Malik, Ishaq dan merupakan

salah satu pendapat Asy-SYaf i'

Dalam riwayat ftedua (dari Ahmad), jual beli seperti itu sah. Ini

sesuai dengan pendapat mazhab Abu Hanifah dan pendapat kedua dari

Asy-Syaf i.

Tetapi, apakah si pembeli punya hakkhiar ketika sudah melihat?

Ada dua riwayat dalam masalah ini, mayoritasnya berpendapat itu boleh.

Ini sesuai dengan pendapat maztrabAbu Hanifah. Dalilnya adalah firman

Allah, "Dan Allah telah menghalalftan jual beli... " (Qs. Al Baqarah[

2l:275).

Diriwayatkan dari Utsman dan Thalhah, bahwa mereka menjual

belikan rumah mereka yang ada di Kufah, dan satu lagi di Madinah'

Dikatakan kepada Utsman: Anda telah tertipu. Utsman menjawab: Aku

tidak peduli, karena aku telah menjualnya dan tidak melihatnya. Itu juga

dikatakan kepadaThalhah dan dia berkata: Aku punyahakkhiar, karena

aku membeli sesuatu yang belum aku lihat. Akhirnya mereka meminta

hukum kepada Jubair dan Jubair menetapkan khiar vntttkThalhah.3t4

Ini merupakan kesepakatan dari mereka akan satrnya jual beli,

karena dia adalah akad pertukaran, sehingga tidak mesti harus dengan

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (51268). Dia berkata, ini juga diriwayatkan dari

Nabi SAW, tapi tidak benar demikian.
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melihat barang yang diperjual-belikan, s:una halnya dengan nikah.

Menurut kami, riwayat dari Nabi SAW' bahwa beliau melarang
jual beli gharar (yang mengandung tipu muslihat).3'5 (FIR. Muslim).

Di sini terjadi jual beli yang tidak dilihat dan tidak disebutkan
sifatnya, ini jelas tidak sah sama seperti menjual biji yang ada di dalam
kurma. Ayat di atas hanya untuk menjelaskan bahwa jual beli itu pada

dasarnya halal dengan syarat-syarat yang telah kami terangkan.

Sedangkan hadits Utsman dan Thalhah bisa berarti mereka telah
menetapkan sifatnya. Lagi pul4 itu adalah perbuatan sahabat yang masih
diperselisihkan kebenarannya, dan tidak bisa menentang hadits
Rasulullah SAW. Sedangkan nikah yang merekaqiyaskan bukanlah akad

pertukaran, sehingga tidak batal dengan rusaknya ganti yang diberikan
pada nikah itu (mahar atau sang mempelai wanita). Bila melihat
disyaratkan dalam pernikahan, tentu akan menyulitkan gadis-gadis
pingitan. Penyebutan sifat yang diketatrui dengan melihat bukanlah tujuan
utama dari pernikahan, sehingga tidak membuat orang yang belum
melihat menjadi rugi karenany4 berbeda dengan jual beli.

Kalau ada yang mengatakan, ada riwayat dari Nabi SAW beliau
bersabda, " B ar angs iapa membeli se suatu yang belum dilihatnya, maka
dia punya hak khiar ketilca telah melilntnyo."3t6 Khiar tidak mungkin
ditetapkan kecuali bila akad awalnya (yaitujual beli tanpa melihat barang)

sudah dinyatakan sah.

Kami jawab: Ini adalatr hadits yang diriwayatkan dari Umar bin
Ibrahim Al Kurdi dan dia itu matntk.Tetapi bisa pula maksudnya adalatr

3rr Diriwayatkan oleh Muslim (3lBuyu'lll53), Abu Daud (3/3376)
316 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (3/4), dari Matfiul. Abul Hasan berkata, "Ini

mursql;'Abu Bakr bin Abi Maryam dho'if. Dikeluarkan pula oleh Al Baihaqi
dalam ls-sznan (51268), As-Suyuthi menyebutkannya dalam Ad-Durar Ar
Muntatsirah dan dia berkata: Diriwayatkan oleh sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi
dalam sunannya dari Makhul secaramursal. KemudianAl Baihaqi meriwayatkan
pendapat lain dari Abu Hurairah s*ara mtfu'. Ad-Daraquthni mengatakannya
batil. Telah di sebutkan oleh Al Ajhmi dalam Kasf Al Khafo eNo. 3299).
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khiar antara meneruskan dan meninggalkan akad.

Kalau ini sudahjelas, maka pensyaratan untuk melihat barang yang

diperjual-belikan merupakan tujuan dari akad itu sendiri. Contohnya,

orang perlu melihat bagian dalam baju dan rambut seorang budak wanita

yang hendak dia beli. Kalau dia membeli baju yang terlipat, tapi dia

tidak melihat sesuatu yang menyebabkan perbedaan harga karenanya

maka itu sama dengan membeli barang yang tidak kelihatan. Kalau pun

kita hukumkan sahnya jual beli tersebut maka si pembeli berhak untuk

khiarbiladia telah melihatnya. Setelah dia melihat, dia harus tentukan

apakah akan membeli atau tidak. Harus segera, karena khiarnya adalah

khiar melihat, jadi harus diputuskan segera setelah barang dilihat. Kalau

dia sudah putuskan untuk membeli maka akad menjadi lazim. Tetapi

ada pula pendapat bahwa khiar itu terkait dengan majlis, sehingga

hukumnya sama dengan khiar majlis (tidak mesti langsung setelah

melihat).

Kalau dia memilih untuk membatalkan akad sebelum melihat

barang, maka akad pun langsung batal. Katena, dia memilikihakfaskh

ketika sudah melihat barang tersebut, maka sebelum melihat dia lebih

berhak untuk itu. Sebaliknya, kalau dia memilih untuk meneruskan akad,

tidak bisa dijadikan lazimsampai dia melihatnya, karena kalau dianggap

lazim akan berdampak melazimkan suatu akad yang belum jelas dan

bisa menimbulkan kerugian. Makanya, dalam kasus iual beli ghaib ini

apabila mereka berdua sepakat untuk tidak ada khiar,kesepakatan mereka

itu batal. Tetapi apakah akadnya juga batal?. Ada dua pendapat dalam

masalah ini, berdasarkan kaidah syarat- syar at y ang fa s id dalam j ual beli.

Pasal: Keabsahan akad tergantung pada persetujuan dari

penjual dan pembeli setelah mereka sama-sama melihat barangnya.

Kalau kita katakan jual beli sah tanpa melihat, berarti dia menjual

barang yang belum pemah dia lihat, maka dia punya hak khiar ketika
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melihatnya. Artinya kedua pihak dalam hal ini punya hak khiar. Ini
merupakan pendapat Asy-Syaf i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, dia (si penjual) tidak punya

hak khiar berdasarkan hadits Utsman dan Thalhah yang disebutkan di

atas. Kalau kita tetapkan khiar untttk'rrya maka akan berstatus legal karena

ada kemungkinan tambahan sedangkan tambahan dalam barang yang

dijual tidak bisa ditetapkan dengan khiar . Sama halnya kalau dia menj ual

sesuatu yang dikatakan cacat, tapi ternyata tidak cacat, maka dia tetap

tidak punya hak untuk Htiar membatalkan jual beli tadi.

Menurut kami, penjual tidak tahu tentang sifat barang yang sedang

diakadkan, maka dia sama dengan si pembeli dalam kasus ini. Adapun

hadits Utsman dan Thalhah itu hanya pendapat Jubair dan Thalhah yang

ditengahi oleh Utsman dan pendapat Utsman lebih dapat diterima.

Karena, jual beli haruslah berdasarkan keridhaan dari kedua pihak,

sehingga melihat barang yang dijual juga harus dilakukan supaya

keridhaan itu sempurna dari kedua belah pihak.

Pasal: Kalau barang tersebut telah disebutkan segala sifatnya

kepada si pembeli layaknya menyerahkan yang sebenarnya, maka
jual belinya sudah sah, menurut zahir mazhab.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat dari Ahmad

yang menyatakan hal tersebut tidak sah sampai dia melihatnya, karena

sifat yang disebutkan tidak mencukupi untuk mengetahui hakikat barang

sebenarnya. Maka ini tidak sah seperti halnya penyifatan yang tidak sah

dalam salam3t'.

Menurut kami, jual beli seperti itu adalah jual beli dengan

menyebutkan si fat, sama dengan s al am, jadi seharusnya sah sebagaimana

sahnya salam. Kami tidak menerima kalau dikatakan bahwa

pendeskripisian (penyifatan) barang tidak mencukupi untuk mengetahui

il7 Jual beli barang dengan menyebutkan dari ciri-ciri dari barang tersebut. Ed.
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keadaan barang tersebut. orang sudah bisa membayangkan barang yang

akan dia beli dengan mendengar ciri-cirinya dari penjual. Dengan itu

dia juga bisa menentukkan berapa harga yang pas untuk barang tersebut'

Lagi pula, kalau melihat pun tidak harus melihat ke hal-hal yang sangat

kecil secara detail.

Adapun pendeskripsian barang yang tidak sah untuk salam ielas

lebih tidak sah lagi untuk jual beli. Demikianlah pendapat Muhammad

bin Sirin, Ayyub, Malik, Al 'Anbari, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Al

Mundzir. Ats-Tsauri dan Abu Hanifah serta murid-muridnya berpendapat,

dia punya khiar apapun keadaannya. Jual beli seperti ini sendiri

dinamakan jual beli khiar rulryah (khiar setelah melihat barang), karena

melihat barang yang diperjual-belikan adalah bagian dari kesempurnaan

akad, jadi sama saja dengan kalau dia tidak menyebutkan sifatnya. Para

ulama mazhab Asy-Syaf i punya dua pendapat seperti pendapat dua

rnazhab yang berbeda di atas.

Menurut kami, si pembeli sudah menerima apa yang disifatkan

kepadanya, sehingga dia tak lagi punya hak khiar seperti halnya orang

yang menerima barang kemudian. Ini adalah jual beli yang disebutkan

semua sifatnya, maka mereka yang terlibat transaksi tak lagi punya hak

khiar dalarn segala kondisi seperti halnya salam'

Adapun pendapat mereka bahwa jual beli seperti ini dinamakan

jual beli khiar rulqtah (khiar setelah melihat barang), kami tidak

mengetahui kebenarannya. Kalau pgn ada, mungkin penamaan itu berlaku

pada kalangan orang yang membolehkan khiar saia dan tidak menjadi

dalil untuk kalangan lain.

A.kan tetapi kalau barang tersebut temyata tidak sesuai dengan

yang digambarkan sebelumnya, maka si pembeli punya hak khiar yang

dinamakan khiarl<halffi shifah (perbedaan kriteria barang dengan yang

digambarkan). Ini jelas, karena barang yang ada berbeda dengan sifat

yang disebutkan, jadi tidak bisa dipaksakan untuk diterima layaknya

hukum dalam salam.

ib6l 
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Kalau penjual dan pembeli herbeda persepsi, penjual mengatakan

sifatnya sesuai dengan yang digambarkan sebelumnya, tapi pembeli

menyangkalnya, maka perkataan yang dipakai adalah perkataan pembeli,

karena hukum asal adalah lepasnya tanggungan (Baraatudz Dzimmah)

dari kewajiban harga sehingga dia tidak dikenakan tanggungan untuk
itu selama dia tidak mengakuinya, atau tidak ada bukti yang mendukung

perkataan penjual.

Pasal: Dua macam Jual beli dengan menyebutkan sifat.

Pertama: Jual beli sesuatu yang tertentu.

Misalnya penjual berkata, "Sayajual budak saya kepada anda yang

berkebangsaan Turki..." lalu dia menyebutkan semua kriterianya. Jual

beli seperti ini mengakibatkan batalnya akad bila dikembalikan kepada

penjual, atau rusak sebelum diterima oleh si pembeli, karena yang

diakadkan (ma'qud 'alaih) tertentu orangnya, sehingga akad menjadi

hilang dengan hilangnya tempat. Di sini boleh berpisah sebelum
membayar harga barang tersebut, atau sebelum menerima barangnya

sama dengan jual beli biasa.

Kedua: Jual beli yang disebutkan sifatnya tapi tidak ditentukan

barangnya.

Misalnya penjual berkata, "Saya jual kepada anda seorang budak

turki.. .." Kemudian menyebutkan sifatnya layaknya dalam akad salam.

Ini hukumnya sama dengan salam. Ketika dia menerima budak bukan

seperti yang disifatkan lalu dia menolaknya, atau sama dengan sifat
tersebut, tapi kemudian diganti, maka akad pertama tidak batal, karena

tidak berkenaan dengan selain itu sehingga tidak batal bila dikembalikan.

Sama halnya kalau dia menjual dengan cara salam tapi barangnya tidak
sesuai dengan yang disifatkan, si pembeli berhak menolaknya.

Di sini tidak boleh berpisah dari majlis akad sebelum serah terima
salatr satu dari dua hal, barang atau harga. Al Qadhi berpendapat, boleh
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saja berpisah sebelum menerima salah satu dari itu, karena dia sebenarnya

jual beli pada saat itu(bai'ul haaf),jadi bolehberpisah sebelum menerima

barangatauhargalayaknyajualbelidin(barangnyaadadidepan
pembeli).

Pasal:Jikakeduanyasudahpernahmelihatbarangnya,lalu
setelahbeberapawaktumerekasepakatberjualbeliterhadap
barangitu,tetapibarangnyatidakberubah,makaitudiperbolehkan
menurut sebagian besar ulama'

Ada riwayat dari Ahmad, bahwa hal tersebut tidak dibolehkan

sebelum mereka melihatnya kembali saat akad. Ini diriwayatkan pula

dariAlHakamdanHammad.Karenaapayangmenjadisyaratuntuk
sahnya akad harus berupa sesuatu yang jelas wujudnya pada saat akad'

seperti halnya persaksian dalam pernikahan'

Menurutkami,barangitusudahdiketahui,samahalnyadengan
kalau mereka melihatnya pada saat akad. Syarat sahnya jual beli

sebenarnya adalah kepastian akan barang itu. Melihat hal diatas adalah

salah satu dari jalan menetapkan kepastian, oleh karena itu cukup disifati

dengan kriteria yang menjelaskan kepastian barang tersebut. Adapun

persaksian dalam nikah disyaratkan adanya pada saat akad, maksudnya

untuk membuat akad tersebut halal dan pengukuhan atas akad tersebut,

makanya perlu ada Pada saat akad'

Apayangmenjadipendapatkamidiatasbisadiperkuatdengan
kasus dua orang yang akan bertransaksi menjual sebuah bangunan dan

baik penjual maupun pembeli berada dalam salah satu ruangan dari

bangunan tersebut, atau mereka ingin jual beli tanah dan mereka sedang

berada di tanah itu. Ini semua sah tanpa adanya perbedaan pendapat,

padahal tidak melihat secara keseluruhan. seandainya melihat barang

itumenjadisyaratpadasaatakad'tentunyamerekaharusmelihatsemua

sudut-sudut bangunan atau tanah tersebut'

ll-
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Apabila barang yang diperjual-belikan sebagaimana adanya maka

akad menjadi lazim, tapi kalau ada kekurangan maka ada hak khiar,
karena itu sama dengan adanya cacat pada barang tersebut.

Kalau mereka berselisih tentang perubahan pada barang, maka yang

dipegang adalah perkataan pembeli disertai sumpahnya. Karena pada

saat itu dia menanggung beban untuk membayar harga, dan tanggungan
atau dzimmah tidak bisa dibebankan kepada seseorang yang tidak mau
mengakuinya.

Akan tetapi kalau cacat itu terjadi setelah akad selesai, maka jual
beli menjadi tidak sah, karena ituberarti menjual yang tidak boleh dijual.
Tetapi kalau baru berupa kemungkinan akan kerusakan yang ada pada

barang dan belum dipastikan, makajual beli tetap dinyatakan sah, sebab

hukum asalnya adalah tidak adacacatatau kerusakan padanya. Ini adalah
pendapat mazhab Asy-Syaf i.

Pasal: Khiyar unfukglrzbn* ditetapkan dalam beberapa kasus:

l. Talaqqi rukban. Di sini pembeli mencegat penjual di tengah jalan
dan membeli barang mereka atau menjual kepada mereka dengan
ghubn.

2. Jual beli Najasy (barang yang najis). Ini akan diterangkan pada

tempatnya.

3. Mustarsil3ts, jika sampai selisih harganya melebihi batas wajar.

Dalam hal ini mustarsil memiliki hak khiar, apakah akan
meneruskan jual beli atau membatalkannya. Demikian pendapat Malik.
sedangkan IbnuAbi Musa mengatakan ada yang berpendapat, dia tidak
lagi mempunyai hak khiar dan jual beli menjadi lazim. Ini adalah

* Ghubn adalah sesuatu yang kurang. Ed.rrt orang yang awam terhadap harga barang, sehingga sering tertipu masalah harga
maupun barang Penerj.
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pendapatAbu Hanifah danAsy-Syaf i. Alasannya, berkurangnya harga

barang tetapi barangnya sendiri benar adanya dan tidak cacat tidak

menghalangi keberlangsungan jual beli, sama dengan jual beli selain

mustarsil, dan selisih harga dianggap masih dalam batas yang wajar.

Menurut kami, ghubn ini terjadi karena ketidaktahuannya tentang

barang yang dijual, sehingga harus ditetapkan hak khiar padanya sama

dengan talaqqi rukban. Sedangkan orang yang bukan mustarsil dia tahu

akan harga yang sebenarnya jadi tidak merasa tertipu. Dia sama dengan

orang yang melihat jelas cacat barang.

Bila seseorang tergesa-gesa dalam membeli barang tanpa mengecek

harga, maka dia tak lagi punya hak khiar, karena selisih harga yang terjadi

karena kecerobohatrnya (tergesa-gesa membeli barang). Sedangkan

mustarsil adalah orang yang tidak tahu harga barang (yang dibeli maupun

dijualnya) dan tidak mengerti jual beli.

Ahmad berkata: Mustarsil itu adalah orang yang tidak pandai

menawar. Artinya, seolah dia datang kepada penjual dan si penjual

langsung memberinya harga dan tanpa pikir panj ang dia pun membelinya,

tanpa tahu berapa kadar kerugian yang dideritanya dari membeli barang

dengan harga itu. Sedangkan orang yang tahu akan harga pasaran atau

seharusnya dia tidak tergesa-gesa menerima harga, maka tak ada khiar

baginya.

Tidak ada kadar pasti berapa ukuran untuk ghubnyangditegaskan

oleh Ahmad. Abu Bakr dalam kitab "At-Tanbih" dan Ibnu Abi Musa

dalam "AI lrsyaad" menetapkan sepertiga. Ini sama dengan pendapat

Malik, karena sepertiga itu sudah banyak berdasarkan sabda Rasulullah

SAW,

"sepertiga itu banyak."3re

rre Diriwayatkan oleh Bukhari (3ljana'izll295), Muslim (3lWashiyyahll25l5),l+bu
Daud (3A.Io. 2864), At-Tirmidzi (3A{o. 975), An-Nasa'i (613627), Malik dalam

Al Muwaththa'(21763),Ibnu Majah (2No. 2708).
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Ada juga yang mengatakan seperenam. Pendapat lain mengatakan,
harus dikembalikan kepada 'urf (kebiasaan) orang, karena apa yang tidak
ditetapkan dalam Nash syar'i harus dikembalikan kepada 'urf
masyarakat.

Pasal: Apabila jual beli terjadi pada satu barang tertentu
misalnya sata Qafiz shaburah320 , ataru satu Rithl (Kati) minyak.
menurut pemyataan Al Khiraqi, bila penjual dan pembeli berpisah tanpa
membatalkan jual beli, maka masing-masing dari mereka tidak bisa lagi
mengembalikannya kecuali lantaran cacat, atau khiar. Jual beli yang
berlaku dalam kasus ini menjadi lazim segera setelah mereka berpisah,
baik sesudah serah terima maupun belum.

Al Qadhi berkata: Jual beli itu harus dengan serah terima, sama
halnya dengan yang ditimbang dan ditakar. Ini menegaskan bahwa jual
beli tidak jadi lazim kecuali jika barang sudah diterima. Di tempat lain
dia menyebutkan: Siapa yang membeli dua qafiz shaburah lalu salah
satunya rusak sebelum diterima, akad menjadi batal untuk yang rusak,
tetapi yang tidak rusak akadnya tidak batal. Ini hanya ada satu versi
riwayat. Tak ada khiar bagi si penjual dalam kasus ini. pemyataan ini
menunjukkan bahwa jual beli itu sudah menjadi mengikat (lazim) bagi
pihak penjual sebelum menerimanya, karena kalau masih tidak mengikat,
berarti dia masih punya hak khiar, baik yang rusak itu salah satunya,
atau tidak ada yang rusak.

Sedangkan alasan untuk mengatakanjual beli ini belum mengikat
adalah bahwa dia tidak berhak menjualnya, atau melakukan tindakan
terhadap barang itu. Makanya, jual beli di sini masih dianggap tidak
mengikat sama halnya sebelum mereka berpisah. Lagi pula, kalau barang
itu rusak, maka dia akan menjadi tanggungan si penjual.

320 
Qafiz adalah takaran yang kalau ditimbang sekitar 16 kg.
Shaburah adalah sejenis makanan.
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Adapun dalil bagi pendapat pertama adalah sabdaNabi SAW, "Dan

jilra mereka berpisah setelah jual beli, dan salah satu dari mereka tidak

meninggalkan jual belirrya (masih mempunyai hak khiar), maka merelm

telah menetepkan jual belinya. " Pendapat terakhir ini juga bisa dibatalkan

oleh jual beli barang yang sudah dilihat terlebih dahulu dan jual beli

barang yang disifati, atau salam.Itu semua statusnya lazim seperti yang

sudah kami terangkan. Untuk jenis-jenis jual beli yang lain juga

berdasarkan kedua riwayat di atas.

703. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Khiyar boleh lebih dari
tiga hari."

Yaitu lebihdari tigahari tigamalam, karenakatahari itu mencakup

siang dan malam, seperti Firman Allah,

- ^/ ,,
,'rrrr ,l 4,r ,v- .J .J ae;l'^g

"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat)

sesudah berlaluwaWu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah

malam itu dengan sepuluh (malam lagi), moka sempurnalah walau yang

telah ditentukan Tuhawtya empat puluh malam. " (Qs. Al A'rnflTl:l42).

Juga firman-Nyq

t:]*': p('Gr( "*-k:U ;;;
" ... (hendaHah poa istr i itul 

^r 
roiguhlran airinya @if tddah)

empat bulan sepuluh hmi. " (Qs. Al Baqarah[2]:234).

Dalam riwayat Hibban,

- -': 2 t .o/..

;ADU €-f V-t-olj1

iI:J

t .'- a.1. c-2Ot ., f t-t
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"Bagimu hak khiar selama tiga (tiga hari, tiga rlalam)."r2r

Ini semua menunjukkan kalau disebutkan tiga hari berarti
maksudnya tiga hari tiga malam.

Syarat lamanya khiar lcr,leh dilakukan berdasarkan kesepakatan
keduabelah pihak, baik lamamaupun sebentar. Demikian pendapatAbu
Yusul Muhammad bin Hasan dan IbnuAI Mundzir. Itujuga diriwayatkan
dari Hasan bin Shalih, Al 'Anbari, Ibnu Abi Laila, Ishaq, Abu Tsaur.

Malik membolehkannya lebih dari tiga hari jika memang diperlukan,
misalnya si penjual atau pembeli berada di satu kampung yang hanya
bisa ditempuh dengan empat hari perjalanan. Khiyar itu disyariatkan
untuk keperluan yang bersangkutan, maka disesuaikan dengan
keperluannya.

SedangkanAbu Hanifatr danAsy-Syaf i berpendapat, tidak boleh
lebih dari tiga hari berdasarkan riwayat dari umar RA yang berkata:
Aku tidak mendapati keringanan yang lebih ringan daripada keringanan
yang diberikan Rasulullah sAw untuk Hibban, di mana beliau memberi
batas waktu /r&icr untuknya selamatiga hari. Jika dia mau dia bisa terima,
tapi jika tidak dia boleh menolaknya.

Alasan lain, khiar itu menghilangkan tujuan dari jual beli, karena
bisa menghilangkan hak kepemilikan yang tadinya sudah bisa dipegang.
Dia hanya dibolehkan karena hajat (keperluan), maka hanya boleh dalam
waktu yang tidak lama, dan batas waktu yang dikatakan tidak lama itu
adalah tiga hari, sebagaimana firman Allah,

f:Si {/t €.'.P
"...Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari

..." (Qs.Huudfll]:65).

321 Di Riwayatkan oleh Ibnu Majah (2n35s),Al Hakam (2/22),Ar Baihaqi daram
As-Sunan (5/273), Ad-Diaraquthni (3/564.{o. 222), dari Ibnu Umar RA, dan hadits
ini sanadnya Shahih.
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Ini dikatakan Allah setelah sebelumnya Allah mengatakan,

I z o.t -S ,.2./.tE-. t. l.! r-;lJ9 J J>!9 r-*l' l-

" Kalian akan mendapatknn azob dalam waldu yang tidak lama. "

(Qs. Huud[Ill:64).322

Menurut kami, khiar itu merupakan hak yang berdasarkan pada

syarat, maka ketentuannya harus sesuai dengan syarat yang telah

disepakati bersama. Bagi kami riwayat Umar itu tidak benar, dan ada

riwayat dari Anas yang membantahnya. Sedangkan penetapan Malik,

disesuaikan dengan keperluan juga tidak bisa diterima, karena yang

namanya keperluan tidak bisa menjadi patokan hukum sebab selalu

berubah-ubah.

Adapun pandangan bahwa khiar itumenghilangkan tujuan utama

darijual beli,juga tidak benar. Tujuan darijual beli adalah berpindahnya

hak kepemilikan , dan khiar tidak menggagalkan itu.

Pasal: Khiar syarth boleh dilakukan kedua pihak atau salah

satunya saja. Bisa pula salah satu menetapkan satu waktu dan yang lain

lebih sebentar darinya. Itu adalah hak mereka berdua, jadi apapun yang

mereka sepakati hukumnya boleh.

Kalau si pembeli membeli dua barang dan dia mensyaratkankhiar

untuk salah satu barang sementara yang lain tidak, maka itu juga

dibolehkan. Kebanyakan yang terjadi adalah penggabtrngan antara barang

yarryadakhiarnyadengan barang yang tidak adakhiarnya; Itu dibolehkan

menurut qiyas dalarn hal membeli barang yang ada syuf 'ahnya dengan

yang tidak ada. Ini sah dan masing-masing mendapatkan barang yang

dijual sesuai harganya. Kalau jual beli yang ada khiarnya di batalkan

maka dikembalikanlah bagiannya berupa harga, sama halnya kalau salah

t22 Jadi waktu yang tidak lama itu maksimal tiga hari. Penerj.

sj*'t,
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satu dari keduanya mendapatkan aib (cacat) dari barang lalu
mengembalikannya.

Kalau disyaratkan khiar untuk salah satu barang tapi tidak
ditentukan barang yang mana, atau disyaratkan khiar vrftuk dua orang
yang berakad tapi tidak ditentukan siapa, maka itu semua tidak sah.
Karena merupakan sesuatu yang majhul (tidak jelas). Ini sama dengan
orang membeli dua orang budak tapi tidak menentukan yang mana yang
akan diambil. Lagi pula ini akan menyebabkan perselisihan, atau malah
masing-masing pihak meminta yang tidak sesuai dengan keinginan pihak
lain. Misalnya yang satu berkata saya berhak khiar, dan yang lain juga
berkata demikian.

Kemungkinan lain tidak sah pensyaratan khiar hanya untuk salah
satu dari kedua barang yang dibeli, sebagaimana tidak sahnya
membe I inya dengan bagian harga. Ini semua ad alah mazhab Asy- Syafi , i.

Pasal: Kalau dia mensyaratkan khiar untuk pihak ketiga maka
itu dianggap sah, serta merupakan syarat untuk dirinya dan perwakilan
untuk orang lain.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan Asy-
Syaf i punya dua pendapat dalam masalah ini, salah satunya itu tidak
sah. Demikian pula yang dikatakan Al Qadhi, "Jika dia memutlakkan
khiar untuk si Fulan bukan untuk dia, maka itu tidak sah. Karena, khiar
itu syarat untuk mendapatkan bagian bagi setiap yang terlibat akad dengan
melihat barang, maka tidak bisa diberikan kepada yang tidak ada
kepentingan untuk itu. Tetapi, kalau dia menjadikan orang ketiga itu
sebagai wakil barulah sah.

Menurut kami, khiar itu berdasarkan syarat keduanya dan
dikembalikan kepada mereka. Mereka mungkin saja diberikan keabsahah
menentukan syarat dan apa yang mereka lakukan terhadap barang yang
dianggap legal sebagaimana yang kami terangkan. Dengan demikian
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tidak boleh menghilangkan hak mereka kalau masih bisa disahkan. Nabi

SAW sendiri bersabda, " Orang muslim itu sesuai dengan syarat yang

mereks sepakati."

Berdasarkan ini maka setiap orang dari yang menetapkan syarat

beserta wakilnya berhak untuk mambatalkan akad. Misalnya barang yang

dibeli adalah seorang budak, dan disyaratkan khiar maka itu sah, baik

yang mensyaratkan khiar itu penjual maupun pembeli.

Kalau yang berakad ini adalah wakil dan dia mensyaratkan khiar

untuk dirinya, itupun sah. Dia berhak mendapatkan bagian dalam melihat

barang. Kalau dia mensyaratkannya untuk pemilik barang itu juga sah,

karena dia adalah pemilik barang itu dan keuntungan memang untuknya.

Pasal: Kalau dia berkata, "Aku menjual kepadamu dengan

syarat aku bisa menyuruh si Fulan." Lalu waktunya dia tentukan,

maka itu adalah khiaryangshahih.

Dia boleh membatalkan sebelum menyuruh si Fulan yang

dimaksud, karena kita menjadikannya sebagai kinayah dari khiar.lni
adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyyah. Kalau dia tidak menentukan

sampai berapa hari maka itu adalah khiar yang maihul.

Pasal: Kalau dia mensyaratkan khiar satu hari atau beberapa

jam tertentu, maka yang dianggap permulaan adalah ketika akad

berlangsung. Ada riwayat lain yang mengatakan permulaan waktunya

adalah ketika mereka sudah berpisah. Alasannya khiar rtu tetap dalam

majlis secara hukum maka tak perlu ditetapkan dengan syarat. Lagi pula

kondisi di majlis sama dengan kondisi akad, mereka bisa menambah

dan mengurangi di sana. Tetapi yang pertama lebih shahih, karena itu

adalah masa yang dilampirkan di akad, jadi awalnya harus dari sana.

| 3461 
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Pasal: Kalau keduanya mensyaratkan khiar sampai malam
atau sampai pagi, maka malam maupun pagi ifu sendiri tidak masuk

dalam waktu khior.

Ini adalah mazhab Asy-Syaf i. Tetapi ada kemungkinan dia masuk

ke dalam khiar, karena kata J! (sampai) biasanya digunakan dengan

*i e (bersama) seperti pada firman Allah:

,,Qt A3i"if 'r

" ...dan tangonmu sampai dengan siku.... " (Qs.Al Maidah [5]: 6).

Juga firman-Nya:

8,;i JA;\ t1?'t:.t'1

"...dan jangan kamu Maknn harta mereka bersama hartamu...."
(Qs.An Nisaa' [al:2).

Sedangkan khiar itu ditetapkan berdasarkan keyakinan bukan
dugaan.

Menurut kami, baik malam maupun pagi itu adalah waktu
berakhirnya sesuatu, jadi dia sendiri tidak masuk ke dalam waktu yang

dimaksud, seperti firman Allah:

J\?Qt';i.\ i
"Kemudian sempurnakonlah puasa itu sampai (datang) malam. "

(Qs. Al Baqarah [2]: 187). Malam itu sendiri bukan waktu puasa.

Contoh lain: Seorang suami berkata pada istrinya, "Kamu aku cerai

dari satu sampai tiga." Atau ada orang berkata, "Saya punya utang dari

satu sampai sepuluh dirham." Maka yang satu dirham dan yang sepuluh

dirham itu tidak termasuk ke dalam maksud, juga talak yang ketiga tidak
termasuk. Di sini tidak ada dugaan, karena pada dasarnyalafazhitu harus

t

tltr

Arlruehni _ E



dipahami sesuai tempatnya, seakan pembuat bahasa berkata, "Bila kamu

mendengar lafazhseperti ini maka pahamilah bahwa maksudnya adalah

akhir dari batas waktu."

Asal dari transaksi jual-beli adalah akad yang lazim, sedangkan

perbedaan yang ada hanyalah sekitar syarat, maka itu di tetapkan menurut

apa yang di yakini dan apabila kita menemukan keraguan di dalamnya

maka dikembalikan ke hukum asal.

Pasal: Kalau mereka mensyaratktn khiar sampai matahari

terbit atau terbenam, maka itu juga sah.

Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh menentukan batas waktu

dengan terbitnya matahari, karena terkadang dia berawan, hingga tak

terlihat kapan terbitnya.

Menurut kami, penentuan tersebut adalah pengaitan khiar dengarr

waktu yang jelas, jadi sah-sah saja sebagaimana menentukannya dengan

terbenamnya matahari. Terbitnya matahari cukup jelas terlihat di ufuk

sebagaimana terbenamnya bagaikan lingkaran yang jatuh. Maka dari

itu, kalau ada orang yang mengai&an talak istrinya atau pembebasan

budaknya dengan terbitnya matahari, berarti ketika matahari sudah

muncul di ufuk jatuhlah talak ataupun pembebasan tersebut'

Kalau pun cuaca berawan sehingga tak dapat diketahui matahari

sudah terbit atau belum, maka khiar tetap berlaku sampai diyakini

terbitnya matahari tersebut. Sama saja apabila dia mengaitkan dengan

terbenamnya kemudian cuaca mendung. Tetapi kalau dia mengaitkan

khiar dengan terbitnya matahari tanpa awan, atau hilangnya matahari di

bawah awan, ini adalah khiar yang majhul da1. tidak sah menurut

pendapat yang benar dalam mazhab.
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Pasal: Kalau dia mensyaratkan hhiar selamanya, atau kapan
dia mau, atau salah satu dari mereka berkata saya punya khiar dan
tidak menyebutkan sampai kapan, atau rnereka mensyaratkan lrhiar
untuk waktu yang belum pasti, seperti datangnya Zaid, berhembusnya

angin, atau turunnya hujan, atau bermusyarahnya orang-orang dan lain
sebagainya, itu semua tidak sah menurut mazhab (Hanbali). Ini adalah

pendapat pilihanAl Qadhi, Ibnu 'Aqil dan mazhab Asy-Syaf i.

Ada riwayat dari Ahmad bahwa itu tetap sah. Mereka tetap dalam

khiar itu selamanya, atau memutuskannya, atau menentukannya pada

waktu yang disepakati. Ini adalah pendapat Ibnu Syubrumah berdasarkan

sabda Nabi SAW,"Muslim itu sesuai dengan syarat yong merekq

sepaknti."

Malik berpendapat, ini sah, tetapi bagi mereka harus menentukan

lamanya waktu khiar berdasarkan kebiasaan, karena pad a dasamya khiar
itu ditetapkan waktunya menurut kebiasaan. Kalau pun dia memutlakkan
(menyebutkan tanpa ikatan) maka dia harus menanggungnya.

Abu Hanifah berpendapat, kalau dia menggugwkan syarat sebelum

melewati tiga hari, atau tidak menyebutkan tambahan serta menjelaskan

batas waktu maka dia sah. Di sini mereka tidak menyebutkan sesuatu

yang bisa merusak sebelum bersambung dengan akad, jadi harus

dianggap sah, seakan mereka tidak pernah mensyaratkannya.

Menurut kami, khiar adalah jangka waktu yang dilampirkan ke

dalam akad, jadi tidak boleh disertai dengan ketidak pastian. Lagi pula,

khiar selamanya menyebabkan kedua pihak tidak bisa melakukan
tindakan terhadap barang yang dibeli selamanya pula. Ini jelas
bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri. Sama halnya dengan orang
menjual barang tapi dengan syarat barang itu tidak boleh diapa-apakan.

Ini tidak sah.

Pemyataan Malik, bahwakhiar itu dikembalikan kepada kebiasaan
yang berlaku, tidak bisa diterima, karena tak ada kebiasaan yang berlaku
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sebagai standar dalam khiar. Jarang sekali orang yang mensyaratkan

khiar untuk waktu yang tidak pasti.

Pernyataan Abu Hanifah juga tidak benar, karena yang merusak'

itu syaratnya yang dibarengi dengan akad. Akad itu sendiri bisa saja sah

bisa pula tidak. Kalau dia shahih bersama syarat yang ditetapkan di

dalamnya maka dia tidak bisa dibatalkan oleh syarat yang ditetapkan

kedua orang yang berakad. Kalau dia batal, maka tidak bisa berubah

menjadi sah. Ini sama dengan orang yang menjual satu dirham dengan

dua dirham lalu menghilangkan salah satu dari dua dirham tersebut.

Berdasarkan pendapat kami, syaratnya tidak sah. Tetapi apakah

jual belinya juga jadi tidak sah?. Ada dua riwayat dalam masalah ini:

Pertama, tidak sah pula. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syaf i,

karena dia adalah akad yang disertai syarat dan akad yangfasid, seperti

halnya nikah syighar dan Muhollil. Lagi pula, penjual hanya ridha dengan

harga yang sudah ditentukan beserta hak khiar vrfiikminta dikembalikan.

Sedangkan pembeli ridha dengan harga yang dia berikan beserta hak

kh i ar w:Iotk membatalkan.

Kalau kita sahkan yang seperti ini berarti keduanya tak punya hak

milik selamanya, dan kita sudah memaksa mereka untuk meridhai yang

tidak mereka inginkan. Selain itu, syarat merupakan bagian tersendiri

dari harga, kalau kita hilangkan dia maka harus diganti dengan harga

yang menjadi penyeimbangnya dan itu tidak pasti, tak terukur dengan

uang, sehingga akad pun menjadifasid-

Kedua, akadnya tidakfasid (tetap sah). ini adalah pendapat Ibnu

Abi Laila berdasarkan hadits Burairah,* karena akad sudah sempuma

dengan rukun-rukunnya. Syarat adalah tambahan dalam akad, kalau

syarat itu tidak sah, maka akad tetap sah dengan kedua rukunnya.

-Diri*uyatkan 

oleh Bukhari (5No. 2561/Fati), Muslim (2/'Itqlll1lNo. 6), Abu

Daud (4AIo. 3929), At-Tirmidzi (44.{o. 2124), danAn-Nasa'i (7No. 4669), dari

Aisyah.
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Pasal: Kalau syaratnya sampai masa panen. Sama saja dengan
mensyaratkan hingga zaid, datang. Itu bisa cepat bisa pura rambat, jadi
statusnya majhul (tidak di ketahui kebenarannya). Tetapi ada
kemungkinan pula shahih, karena biasanya tidak terlalu rama dan tak
jauh perbedaannya.

Pasal: Kalau khiar itu disyaratkan serama sebulan, sehari
tetap, sehari lagi tidak tetap. Menurut Ibnu 'Aqil, itu sah pada hari
pertama karena mungkin terjadi, tetapi yang setelahnya batar. sebab,
kalau dilazimkan pada hari kedua dia tidak akan kembali menjadi boleh.
Ada kemungkinan syarat itu batar seluruhnya, karena satu syarat
mencakup beberapa khiar dalamsatu hari. Jika sebagi awryafasidmaka
semuanya jugafasid, sama saja dengan mensyaratkannya sampai waktu
panen seperti contoh di atas.

Pasal: orang yang memiliki hak khiar boreh membatarkan
tanpa kehadiran teman akadnya atau tanpa persetujuannya.

Demikian pendapat Malik, Asy-Syaf i, Abu yusuf dan zufar.
Sedangkan Abu Hanifah berpendapat dia tidak boreh membatalkannya
sampai teman akadnya datang, karena akad itu menyangkut hak masing-
masing, sehingga tidak bisa dibatalkan sema'nya tanpa kehadiran pihak
lain, sama halnya dengan wadi,ah (titipan).

' Menurut kami, dia telah menghilangkan sebuah akad yang tidak
perlu persetujuan teman akadnya, maka tak perlu pura akan kehadirannya,
sama halnya dengan talak. Apa yang dikatakan Abu Hanifah di atas
dibatalkan dengan kasus talak. Adapun wadi'ah memang sejak awal
orang yang dititipi barang tak punya hak apapun terhadap barang itu,
sehingga boleh dibatalkan kapan saja.
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Pasal: Jika masa berlaku khiar sudah habis dan mereka belum
pula membatalkan akad, maka akad dianggap mengikat.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Al Qadhi
berkata, "Tidak perlu sampai habis masa berlakunya." Ini adalah pendapat

Malik. Alasanny4 masa berlaku khiar ditetapkan untuk kepentingan yang

bersangkutan, bukan tanggungan kewajibannya. Makanya, tidak mesti

khiar berhukum dengan itu seiring berlalunya waktu, sama seperti

berlalunya waktu untuk hak seorang budak yang dibebaskan.

Menurut kami, itu adalah masa yang dilampirkan dalam akad yang

menjadi batal dengan habisnya masa berlakunya. Kalau tetap dibiarkan

maka menyebabkan berlakunya khiar selamanya tanpa ada batas waktu.

Lagi pula, penetapan khiar sesuai waktu adalah hukum yang harus

didasarkan pada waktunya yang hilang dengan sendirinya bila masa

berlakunya habis.

Jual beli itu sendiri menghendaki lazimnya akad, dia menjadi
tergantung karena ada perjanjian yang menggantungnya (Khiar), ketika
perjanjian itu sudah habis maka dia kembali menjadi lazim sebagaimana

mestinya.

Pasal: Kalau salah seorang dari yang berakad (baik penjual
atau pembeli) berkata pada saat akad, "Tidak ada tipuan."
Bagaimana hukumnya?

Ahmad berkata: Aku melihat itu boleh dilakukan, dan dia memiliki
hak khiar otomatis bila terjadi penipuan. Tetapi kalau tidak ada tipuan

maka khiar dengan sendirinya tidak ada. Dalilnya adalah ada seorang

satrabat menceritakan kepadaNabi SAW batrwa dia selalu tertipu dalam
jual beli. Akhirnya Nabi SAW berpesan,

"Jika kau bertransaksi jual beli, maka katakanlah, tidak ada

/ a t.
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I 3sz t 
- 

At lvlughni--



tipuan. " 323 (Muttafaq'alaih).

Dalam riwayat Muslim,

'-X-( U
"Kalau ada yang bertransaksi denganmu katakan padanya, tidak

ada tipuan'." Akhirnya setiap kali dia berjual beli selalu dia mengucapkan
itu.

Ada kemungkinan pula dalam kasus ini seseorang tidak punya hak
khiar dan hadits tersebut khusus untuk Hibban. Dia ini hidup sampai

Masa Utsman bin Affan RA dan dia sering berjual beli dengan orang
dan selalu bertengkar gara-gara berselisih dengan penjual. Akhirnya ada

seorang sahabat Rasulullah SAW yang datang kepada orang yang
berselisih dengannya sambil berkata: celakalah kamu, Rasulullah telah
memberikan hak kepadanya untuk khiar selama tiga hari. Ini
menunjukkan kalau hak frlzar itu khusus untuknya. Kalau saja itu berlaku
untuk semua orang tentunya sahabat tadi akan berkata: Rasulullah
menjadikan khiar tiga hari untuk siapa saja yang mengatakan ,.Tidak

ada tipuan."

Sebagian ulama Syaf iyyatr berpendapat, kalau merekatahu bahwa
itu merupakan ungkapan untuk memberikan haklchiar selama tiga hari
berarti itu berlaku. Tetapi kalau cuma salah satu yang tahu sedang yang
lain tidak, ada dua pendapat.

Diriwayatkan bahwa Hibban bin Munqi& binAmr selalu merasa

tertipu dalam jual beli, kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan
menceritakannya. Nabi SAW berpesan kepadanya: Jika kamu berjual
beli maka katakan pada penjualnya *Tidak ada tipuan", maka kau
memiliki hak khiar pada barang itu selamatigahari. Kalau kamu ridha

t23 Diriwayatkan oleh Bukhari (5AIo. 2l l7), Muslim (3/Buyu'/1165), Abu Daud (3/
No. 3500), An-Nasa'i (7/No. M96),Ibnu Majah (2A{o. 2354), Ahmad dalam
Musnad-nya (2172,80, 129, 130), Malik dalam I I Muwaththa' (2/685No. 98).
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kamu boleh mengambilnya tapi kalau tidak kamu bisa

mengembalikannya kepada penjualnya."o Apa yang menjadi hak salah

seorang sahabat akan berlaku pula untuk semua orang, dan tidak ada

dalil yang dapat dipegang untuk mengkhususkannya.

Menurut kami, lafazA ini tidak mengandung hukum khiar secara

mutlak dan tidak pula selama tiga hari, sedangkan hukum asalnya

seharusnya dipahami berdasarkan makna awal dari Lafazh. Hadits yang

dijadikan dalil dalam hal ini diriwayatkan Ibnu Majah secara mursal,

dan mereka tidak melihat bahwa mursal itu hujjah.

Kemudian, mereka tidak mengatakan hadits ini sesuai dengan

bentuknya, mereka hanya mengatakan ini berlaku untuk yang mengetahui

makna lafazh"tidak ada tipuan" berarti ada khiar tiga hari, dan itu tidak

diketahui siapapun. Lafazh hadits itu sendiri tidak berarti seperti itu,

bagaimana mungkin bisa dipastikan bahwa itulah yang dimaksud. Lagi

pula kami sudah jelaskan bahwa itu khusus untuk Hibban saja, karena

hanya dia yang boleh mengembalikan barang meski kepada orang yang

tidak mengerti arti kalimat itu.

Pasal: Kalau disyaratkan khiar dlengan tujuan menyiasati akad

supaya bisa dimanfaatkan untuk qardh (pinjaman) agar

mendapatkan keuntungan dari barang yang sudah dibeli' atau

memanfaatkannya pada saat dipinjamkan, kemudian dikembalikan

lagi atas dasar khiar, maka tak ada lagi khiar padanya, karena itu

adalah tipu muslihat.

Tidak halal bagi yang mengambil harga pembayaran untuk

memanfaatkannya di masa khiar. Al Atsram berkata: Aku mendengar

,24 Disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam Naslr b Ar-Rayah (4/17), dan Ibnu Hajar dalam

Al Muthalib Al 'Atiyah (l/1330), Al Haitsami menyebutkannya dalarn Al Maima'
(4/85), dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat Silsllah l/lhadis
A dh- D h a' ifa h (49 I ). Ibnu Taimiyah dalam M ai mu' A I F at aw a be*ata: Hadits ini

batil.
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abu Abdillah ditanya tentang seseorang yang membeli sesuatu dari or-

ang lain, dia berkata: Anda boleh khiar begini dan begini.... Misalnya:

Membeli bangunan. Dia menjawab: Boleh saja kalau tidak ada muslihat

di sana. Maksudnya, si pembeli meminjam uang dari penjual dan si

penjual mengambil bangunan itu untuk diinvestasikan. Khiyar di sini
hanyalah siasat agar dia bisa mendapatkan keuntungan untuk kemudian

ditarik kembali barangnya dan uangnya. Kalau seperti ini kejadiannya,

hukumnya tidak boleh, tapi kalau tidak demikian itulah yang boleh.

AbuAbdullah (ImamAhmad) ditanya: Bagaimana kalau dia ingin
memanfaatkan dengan meminjamkannya berdasarkan siasat tadi, agar

bendanya tidak dikhawatirkan akan hilang, dia membeli sesuatu dan

mensyaratkan khiar, tetapi dia tidak bermaksud melakukan muslihat?

Dia menjawab: Itu boleh saja, hanya saja kalau dia mati, maka khiarnya
terputus dan tidak ada hak bagi ahli warisnya untuk meneruskan.

Pembolehan dari Ahmad dalam masalah ini maksudnya untukjual
beli yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsi

barangnya (menghabiskan barang), atau si pembeli tidak memanfaatkan

barang yang dibeli pada masa khiar, supaya tidak mengarah kepada

pinjam meminjam yang mendatangkan riba.

Pasal: Kalau si penjual berkatar "Saya jual ini ke anda dengan
syarat pembayaran berangsur sampai tiga hari atau beberapa waktu
tertentu, kalau tidak jual beli kita batal." Jual beli semacam ini sah.

Ini ditegaskan oleh Ahmad, dan merupakan pendapat Abu Hanifatr,

Ats-Tsauri, Ishaq, dan Muhammad bin Hasan serta Abu Tsaur, jika
syaratnya sampai tiga hari. Ada riwayat seperti ini dari Ibnu Umar.

Sedangkan Malik berpendapat, itu boleh dari dua sampai tiga hari, tapi
kalau sampai dua puluh hari maka akadnya batal.

A sy- Syafi' i dan Ztfiar berpendapat, j ual be I i menj adi /as i d, kar ena

dia mengaitkan Fasakhnya jual beli dengan adanya gharar, maka tidak
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sah, sama saja dengan mengaitkannya dengan kedatangan Zaid.

Menurut kami, itu boleh saja berdasarkan riwayat dari Umar RA

yang mengaitkan batalnya akad dengan sesuatu yang akan terjadi di masa

khiar.Dia juga merupakan salah satu contoh dari jual beli, jadi bisa saja

dibatalkan seperti terlambatnya penerimaan barang laksana dalam

berbelanja.

Pasal: Akad itu ada enam macam:

1. Akad lazim.

Akad yang maksudnya adalah pertukaran barang, atau jual beli

dalam pengertiannya Ini ada dua bentuk:

P e r t am a, yang memiliki dua lii ar (khi ar maj lis dan khi ar sy ar t h),

yaitu jual beli yang tidak disyaratkan harus menerima barang di majlis

akad. Contoh: Ash-Shulhu (perdamaian) dalam jual beli- Sedangkan

hibah dengan penggantian barang mempunyai dua riwayat'

sewa menyewa yang ada dalam tanggungan, misalnya si pemberi

sewa berkata, "Saya sewakan ini kepadamu dengan syarat menjahitkan

baju ini untuk saya." Perkataan ini menunjukkan adanya khiar' karena

disinggung di dalamnYa.

Sedangkan sewa menyewa yang ditentukan, kalau waktunya

dimulai pada saat akad, maka adakhiar majlisnyatetapi tidakadakhiar

syarth,kalau diberikan hakkhiar syarth akan menyebabkan kehilangan

beberapa manfaat yang dimaksud dalam akad ini, atau akan mendapatkan

manfaat dalam masa khior. Kedua hal ini tidak dibolehkan' Ini adalah

pendapat mazhab Asy-Syaf i. Al Qadhi pernah menyebutkan hal ini,

waktu itu dia mengatakan: Kedua jenis khiar bisa diterapkan dalam hal

int, diqiyaskan dari jual beli. Tetapi kami sudah sebutkan perbedaan antara

keduanya.

Sedangkan akad syuf 'aft tidak memilikj khiar,karena barang yang
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diperjual-belikan diambil dari si pembeli secara paksa, dan syafi 'bebas

menarik barang tersebut meski tanpa persetujuan yang punya. lni sama

dengan jual beli dengan barang yang dikembalikan lantaran cacat. Ada

kemungkinan pula bisa diterapkan khiar majlis dalam syuf 'ah, karena

itu terjadi sebelum barang dibayar dengan harga, jadi sama dengan si

pembeli.

Kedua, akad yang mensyaratkan penerimaan barang di majlis,

seperti shad salam dan membeli barang sejenis yang dapat menimbulkan

adanya riba. Dalam hal ini tidak bisa diterapkan khiar syarth, menurut

satu riwayat, karena tujuan dari akad ini adalah peniadaan hubungan

antara mereka (dalam jual beli tersebut) makanya disyaratkan harus serah

terima barang saat itujuga. Kalau masih dibolehkan khiar akanmembuat

mereka masih berhubungan.

Khiar majlis tetap ada, menurut pendapat yang shahih dalam

mazhab,berdasarkan keumuman hadits. Inti dari akad ini adalah melihat

barang yang akan ditransaksikan dan itu terealisir ketika akad. Tetapi

ada pula riwayat dari Ahmad yang menyatakan dalam bahwa hal ini
tidak ada lagi khiar majlis dianggap sama dengan khiar syarath.

2. AkadLazim tetapi tak dimaksudkan ada pengganti.

Contohnya, nikah dan khulu'. Kedua akad ini tidak ada khiarnya,

karena khiar ditetapkan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang

boleh diganti dari harta atau barng tertentu. Sedangkan dalam akad jenis

ini itu tidak diperlukan. Termasuk juga dalam jenis ini adalah wakaf dan

hibah. Peniadaan khiar dalam akad nikah merupakan suatu keharusan

(seperti apa yang kami jelaskan sebelumnya)

3. Akad Lazim untuk salah satu pihak saja.

Seperti gadai yang lazim di pihak rahin (yang menggadaikan

barang) danjaiz di pihak murtahin (yang menerima barang). Dalam hal

ini tidak ada khiar. Murtahin tak perlu lagi khiaa sebab dia sudah bisa

membatalkan akad kapan saja. Adapun rahintidakperlu lagi khiar sarnpai
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dia menerima barang yang dia gadaikan tadi. Hal yang sama berlaku

pada penjamin (dhamin) dan penanggung (lufiD, mereka berdua tak

punya hak khiar,karena mereka masuk ke dalam akad secara suka rela

dan tak mempersoalkan selisih harga. Demikian pula halnya dengan

mukatib (budak yang menulis perjanjian untuk bebas)'

4. Akad jaiz di kedua belah Pihak.

Contoh: Mudharabcft (investasi), syirkah, ji'alah (sayembara),

w alrnl ah, w adi' ah (deposit), w ashiyy ah. Semua ini merupak an akad j ai z,

jadi tidak perlu ada khiar di dalamnya.

5. Meragukan antarajaiz dan lazim.

Contoh: Musaqah (penggarapan kebun) dan muzara'ah

(penggarapan sawah). Secara lahiriah kedua akad ini jaiz,tetapi ada pula

yang mengatakan keduany alazim,maka dari itu ada tidakny a khiar dalam

dua akad ini masih diperselisihkan. Adapun perlombaan dan pertandingan

keduanya sama deng anii'alahjadi tidak ada khiarnya. Tetapi ada pula

yang berpendapat keduanya termasuk dalam ijarah (sewa menyewa)

jadi ada khiarnya.

6. Akad Lazim,tetapi salah satu pihak terpisah dari akad tersebut.

contoh: H iw al ah(perkreditan), dan syuf ' a/2. Tidak ad a khi ar dalam

hal ini, karena orang yang tidak diperlukan persetujuannya tidak ada

lrhiar baginya, dan jika tidak ada khiar di salah satu pihak, maka di

pihak lain juga tidak ada. Ada kemungkinan khiar bagi muhil dan syafi' ,

karena akadnya adalah akad mu'awadhah (pertukaran) yang

menginginkan adanya barang sebagai alat tukar dari yang sudah

diberikan, jadi sama dengan jual beli.

I 3ss I 
- 

Al MughniU



./ ./

Y';t;U/t;ti
BAB RIBA DAN SHARF

Riba secara batrasa artinya pertambahan, firman Allah SWT,

U"j o?rittr$ia;f syi

" ...kemudianapabilatelah Kami turunkanair di atasnya, hiduptah

bumi itu dan suburlah...." (Qs. Al Hajj l22l: 5).

yli 6,i €'^11 tis::'tl

"...disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak
jumlahnya dari golonganyang lain.... " (Qs.An Nahl [15]: 92).

Artinya, lebih banyak jumlahnya. Seperti kalau dikatakan

*;,; ;1cx JL:r# .,if (si Fulan lebih berkembang daripada si Fulan

jika dia melebihinya).

Menurut terminologi syar'i, riba adalah pertambahan yang terjadi
dalam barang-barang tertentu. Hukumnya haram menurut Al Kitab dan
Sunnah.

Dalam firman Allah disebutkan,

Q,iri
"Dan Allah mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]:275).

Ayat selanjutnya juga menjelaskan keharaman riba secara
tegas.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah, antara lain sabda Nabi
SAW
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-:yd, 

?2'F, e\;L)r J'*'s ,*'rt ti l'Art ,.4t

a

l!
J\"

,,Jauhilahtujuhdosayangmembinasakan.''Parasahabat

bertanya:ApaituyangRasulullah?'Beliaumeniawab:Syirik
(menyekutuknnAllah),sihirmembunuhjiwayangdiharamknnAllah
(untuk dibunuh) kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta

anakyatim,lariketikaperangsedangberlrecamukdanmenuduhwanita
muhninat yang suci lagi teriaga melalatkan zina'"325

selainitu,dalamhaditslainRasulullahsAwmelaknatpemakan
riba, yang memberi riba, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba'

dan penulis ny a.326 (Mut t afaq' al aih)'

Paraulamasekalianjugasudahijmabahwaribainidiharamkan.

Pasal:Ribamempunyaiduajenis:ribafahdldlnribanasi,ah.

Keduanyatelahdisepakatikeharamannyaolehparaulama.Riba

fadhlpernahdiperselisihkankeharamannyadikalanganparasahabat'
Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, usamah bin zaid, Zaid bin Arqam,

Ibnu Az-Zubair berkata, bahwa riba itu hanya pada nasi ah berdasarkan

sabda Rasulullah SAW

-.,i. j.lr ; lt q, v

," ,r**"-, o; Bukhari (5No. 2766), Muslim (t/tmanl92lt45), Abu Daud

(3No. 2874), An-Nasa'i (6No' 3673)' 
-.tz6 Diriwayatkan of"h Sokh;i (loNo. ilOZ1, tt't*tim (3/Musaqah/l2l9ll06)' dari

Jabir, Abu Daud (fNo. 333i), Ibnu Majah (2No' 2277)' dari Ibnu Mas'ud' An-

Nasai (84'{o. 5ll9) dariAl Harits,At-Tirmidzi (3No' 1206)'
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"Tidak ada riba kecuali pada nasi'ah. "rzz(HR.Bukhari).

Pendapat yang mashur dalam permasalahan ini adalah pendapatnya

Ibnu Abbas, kemudian dia rujuk kepada pendapat para sahabat yang

lain. Itu diriwayatkanAl Atsram dengan sanadnya, juga disebutkan oleh
At-Tirmidzi, Ibnu Al Mundzir, dan lainnya. Sa'id berkata dengan
sanadnya dari Abu Shalih yang menceritakan, "Aku berteman dengan

Ibnu Abbas sampai dia wafat. Demi Allah, dia tidak pernah menarik
kembali pendapatnya tentang sharf." Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata:

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas kira-kira dua puluh hari sebelum
wafatnya tentang sharfdan dia menganggap itu boleh-boleh saja. Bahkan,
dia menyuruh untuk melakukan itu.

Tetapi yang paling shahih adalah perkataan jumhur berdasarkan

hadits Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

t-c'_c$,fF Y;,J:.
to"j \1:L;. r;-;Jt'r,b,

:-bt, .;irr f4 \
93?tr,trjt try 'ti
16 *v f# \j

,c6

)t:" y!
,ca

rvl c/
tub4

c.
cuPa

327

"Jangan kalian menjual emas dengan emos kecuali dengan yang
sama persis, dan jangan menambah ukuran pada salah satunya. Jangan
menjual perak dengan perak kecuali sama persis dan jangan menambah
ukuran pada salah satunya. Jangan pula menjual barang yang tidak
ada dengan barang yang siap sedia."328

Diriwayatkan oleh Bukhari (4A.Io. 2178, 2179), dariAbu Sa'id Al Khudri. Mus-
lim (3lMusaqahll2lT/l0l) dengan lafazh: "Riba itu pada nasi'ah." An-Nasa'i
(7,No. a594), Ibnu Majah (2No.2257), Ad-Darimi (2,No. 2580), Ahmad dalam
Mus na d-ny a (5 / 20 0, 202, 20 4, 20 6, 20 8, 209), dar i Usamah bin Zaid.
Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2177),Muslim g3lBuyu'11208175),At-Tirmidzi
(3No.l24l),An-Nasa'i(7A{o.4584),MalikdatamllMuwaththa'(21632),/thmad
dalam Musnad-nya (314,9) dariAbu Sa'id.
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Abu Sa'id juga meriwayatkan bahwa Bilal datang kepada Nabi

SAW dengan membawa tamr burni. Nabi SAW bertanya padanya, " Dari

mana knu dapatkan kurma ini Bilal? '" Bilal menjawab: Kami punya

kurma yang jelek lalu saya menjual dua sha' kurma jelek itu dengan

satu shq'kurma ini untuk memberi makan Nabi SAW. Mendengar itu

beliau langsung berkata, "Oh, ini adalah riba, ini adalah riba, jangan

lakukan. Kalau mau, juallah tamr jelek itu dengan barang lain, lalu

belikon kurma ini dari barang 'ru."szt(Muttafaq 'alaih).

At-Tirmidzi berkata: Hadits Abu Sa'id diamalkan oleh para ulama

dari kalangan sahabat Nabi SAW dan lainnya, Sedangkan sabda Nabi

SAW, "Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah" dipahami untuk kedua

jenis barang yang berbeda.

704. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Semua yang ditimbang

dan ditakar tidak boleh dijual-belikan secara tafodhul (salah satu

lebih banyak dari yang lain) bila masih satu jenis."

Kata semua, mengandung arti semua barang. Banyak hadits dari

Nabi SAW tentang riba, salah satunya yang paling lengkap adalah hadits

yang diriwayat Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda,

/t,,er r,b,Y 9r.4, tlb.Y fi'..jlr
'/:.-.,r'r'*. y *r,-y';,b. y'Ju.'jtt,y. Y

: , .'.t.', o)9, .o(o'-i,,.o 
o to

"^2-iU a.,oJ-Jr f;i ,;")i -r; ':ri;r 'tl'tt; F ,Jr^, ui r+Jt

32s Diriwayatkan oleh Bukhari (4/No. 2312), Muslim (3lMusaqahll2l,5196), An-

Nasa'i (7/4571) dariAbu Sa'id Al Khudri.
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"Emes dengan emos, harus sama (kuantitas dan kualitasnya),
perak dengan perak harus soma, kurma kering dengan kurma kering
harus sqma, burr dengan burr harus sama, garam dengan garam harus
soma, sya'ir dengan sya'ir harus sama. Barangsiapa yang menambah
atau minta ditambah berarti dia telah melalatkan riba. Juallah emas

dengan perak bagaimana saja kalian mau (boleh beda) asallun langsung
serah terima, dan juallah burr dengan kurma kering bagaiamana saja
Irolian mau asalkan langsung serah terima, serta boleh menjual sya'ir
dengan htrma keringbagaimana saja kalian mau asalkan langsung serah

terima. "r3o (HR. Muslim).

Semua barang yang disebutkan di sini mengandung riba di
dalamnya, berdasarkan penetapan i/as h dan Ijma', sedangkan bagi barang

lain yang diqiyaskan dengan barang-barang di atas para ulama berbeda
pendapat dalam menetapkan status ribanya.

Thawus dan Qatadah mengatakan: Riba terjadi khusus pada barang-

barang yang disebutkan dalam hadits itu saja dan tidak berlaku untuk
yang lainnya. lni adalah pendapat Daud (Azh-Zhalnri) dan orang-orang
yang tidak mengakui qiyas. Mereka berpendapat selain barang-barang

tersebut kembali ke hukum asal yaitu boleh, sebagaimana finnanAllah,
"Dan Allah telah menghalalkan jual beli."

Sedangkan mereka yang memandang qiyas sebagai hujjah
berpendapat, bahwa barang lain yang sama sebabnya juga terkena riba.
Menurut mereka, qiyas adalahdalil syar'i, maka harus dirumuskan apa

sebab hukum dari barang-barang yang mengandtrng unsur riba ini, untuk
kemudian ditetapkan pada barang-barang lain yang sebabnya sama.

Firman Allah " Dan Dia mengharamkan riba. " Menunjukkan keharaman

semua tambahan, karena riba secara bahasa berarti tambahan, kecuali
yang sudah disepakati kebolehannya.

Selanjutnya, para pendukung qiyas ini sepakat bahwa nbafadhl
330 Diriwayatkan oleh Muslim (3/MusaqahNo. l2l0lHal. 84), Ibnu Majah (2No.

2255), An-Nasa'i (7/4583) dariAbu Hurairah.
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hanya berlaku untuk satu benda yang sama, kecuali Sa'id bin Jubair

yang berkata, "Semua benda yang mirip kegunaannya tidak boleh dijual

satu sama lain secara tafadhul (lebih ukuran atau kualitas)." Contohnya,

sya'ir dengan hinthah (sama-sama dari jenis gandum), kurma kering

dengan kismis, jagung dengan dukhn (sejenis jagung pula), karena kedua

jenis yang disebutkan manfaat dan fungsinya hampir sama, jadinya

berlaku riba seolah sama jenis."

Akan tetapi, ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi SAW dalam

hadits Ubadah di atas, maka pendapat ini tak layak diikuti. Emas dan

perak saja boleh diperjual-belikan satu sama lain secara tafadhul, padahal

fungsi mereka sama (sebagai mata uang. Penerj). Sebab yang terkandung

dalam emas dan perak sama, dan keempat jenis sebelumnya pun juga

sama. Kemudian para ulama berbeda pendapat menentukan apa sebab

riba dari kedua kelompok barang tersebut. Ada tiga riwayat dari Ahmad

dalam hal ini.

Pendapat yang paling mashur mengatakan bahwa sebab musabab

riba pada emas dan perak adalah karena mereka bisa ditimbang,

sedangkan keempat barang lainnya, karena mereka bisa ditakar. Pendapat

ini dinukil oleh sekelompok orang dari Ahmad, serta disebutkan olehAl

Khiraqi, Ibnu Abi Musa dan sebagian besar pemuka mazhab (Hanbali).

Pendapat ini senada dengan pendapat An-Nakha'i, A z-Zuhri,Ats-Tsauri,

Ishaq dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Berdasarkan riwayat ini, maka semua yang ditakar dan ditimbang

menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk

makanan atau bukan. Seperti biji-bijian, Al Asynan (sejenis tumbuh-

tumbuhan yang menghasilkan bahan untuk membuat kaca. Ed.) kembang,

kapas, wol, linen, pacar, Safflower ( tanaman yang bijinya di buat

minyak), besi, tembaga dan lain sebagainya. Tetapi tidak berlaku pada

makanan yang tidak ditimbang dan tidak ditakar. Ini berdasarkan riwayat

Umar RA, Rasulullah SAW bersabda,

"Jangan kalian jual satu dinar dengan dua dinar, atau satu dirham
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dengan dua dirham, atau satu sha' dengan dua sha', aku takut kalian
terkena riba." Lalu ada seseorang yang berdiri dan bertanya, "Ya
Rasulullah, bagaimana dengan orang yang menjual seekor kuda dengan

beberapa ekor kuda, dan najibah3st dengan unta jantan?" beliau
menjawab, "Boleh saja kalau serah terima di tempat.":rz (HR. Imam
Ahmad dalam musnad, dari lbnu Hibban dari ayahnya, dari Ibnu Umar).

Dalam riwayat lain, dari Anas, Nabi SAW bersabda,

"Apa yang ditimbang harus dijual dengan sama persis (kualitas
dan kuantitas) kalau berasal dari jenis yang sama. Demikian pula yang
ditalrnr harus dijual dengan sama persis (lrualitas dan kuantitas) knlau
berasal dari jenis yang sama. " 3r 

1HR. Ad-Daraquthni).

Diajuga meriwayatkan dari Ibnu Sha'id, dariAbdullah binAhmad
bin Hanbal, dari Ahmad bin Muhammad bin Ayyub, dari Abu Bakr bin
'Iyasy, dari Ar-Rubaiyyi' dari Shubaih, dari Hasan, dari Ubadah dan
Anas dari Nabi SAW. Dia (Ad-Daraquthni) berkata, "Tidak ada yang
meriwayatkannya dari Abu Bakr seperti ini selain Muhammad bin Ahmad
binAyyub, sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan hafalan yang
berbeda."

Dari 'Ammar dia berkata, "Satu budak lebih baik daripada dua
budak, satu pakaian lebih baik daripada dua pakaian. Jika
diserahterimakan pada saat akad maka boleh diperjual belikan. Riba itu
hanya dalam nasa', kecuali barang yang ditimbang dan ditakar."

Urusan jual beli menginginkan persnmaan, dan yang berpengaruh
dalam hal ini adalah takaran, timbangan dan jenis barang. Timbangan

33r Unta yang kuat lagi kencang larinya. Ed.
332 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (2/109), dari hadits Ibnu Umar.

Syekh Ahmad Syakir mengatakan isnadnya dha'if,lantaran ada Abu Janab, yahya
bin Abi Hayyah.

333 Diriwayatkan olehAd-Daraquthni (3/18), dari hadits Ubadah danAnas bin Malik.
Dalam isnadnya ada Ar-Rubaiyyi' bin Shubaih di mana Al Hafizh berkata
tentangnya: Jujur tapi hafalannya buruk.
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dan takaran menyamakan dua barang dari segi bentuk, dan jenis

menyamakan dua barang dari segi makna, maka kedua hal itulah yang

pantas menjadi sebab riba. Kita dapati pertambahan timbangan

diharamkan, tapi tidak demikian halnya pertambahan dalam hal makanan.

Dalilnya adalah jual beli barang yang berat dengan barang yang ringan

yang dibolehkan bila takarannya sama.

Riwayat kedua, dari Ahmad (tentang sebab riba), sebab riba pada

emas dan perak adalah karena dia digunakan sebagai alat pembayaran,

dan keempat barang lainnya, karena dia dimakan dan satu jenis. Di sini

hanya khusus bagi makanan, jadi yang bukan berupa makanan tidak

termasuk barang yang mengandung unsur riba." Abu Bakr berkata, "Hal

itu diriwayatkan dari Ahmad oleh Jamaah (sekelompok pemuka

mazhab)." Pendapat yang sama berasal dari Asy-syaf i, di mana dia

pernah berkata, "sebab ribanya adalah makanan, dan jenis yang sama

adalah syarat. Sedangkan sebab pada emas dan perak adalah logam mulia

yang memiliki fungsi harga dan ini hanya berlaku untuk emas dan perak."

berdasarkan riwayat Ma'mar binAbdullah, bahwaNabi SAW melarang

jual beli makanan dengan makanan kecuali kalau sama ukuran."* (HR.

Muslim).

Makanan memiliki sifat yang mulia karena dengannyalah

kesehatan diukur. Sedangkan fungsi harga juga bersifat mulia karena

dengan itulah harta diukur. Makanya, sebab riba harus disesuaikan dengan

dua kondisi tersebut.

Riwayat ketiga, sebab pada selain emas dan perak adalah statusnya

mereka sebagai makanan satu jenis dan dapat ditimbang atau ditakar.

Dengan ini riba tidak berlaku pada makanan yang tidak bisa ditimbang

* Diriwayatkan oleh Muslim (3lMusaqahll2l4A{o. 93), dengan lafazh (seperti

diatas) dia berkata: Saat itu makanan pokok kami adalah syair. Dikatakan baginya:

Syair itu bukan sepertinya (makanan pokok). Lalu ia berkata: Saya takutkan itu

menyerupai. Ahm ad dalam Musnad-nya (61400) dengan lafazh sama dengan hadits

riwayat Muslim dari Ma'mar bin Abdullah, dan Ad-Daraquthni (3/2aNo. 83).
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atau ditakar, seperti buah apel, delima, persik, semangka, melon, lemon,
quince, pir, mentimun, kelap4 dan telur; Juga tidak berlaku untuk barang
yang dapat ditimbang tapi bukan makanan, seperti Minyak wangi, Al
Asynan, besi, timah, dan lain sebagainya. pandapat ini juga diriwayatkan
dari Sa'id binAl Musayyib, sertamerupakanqaur qadim33a dari madzhab
Asy-Syaf i. Ini berdasarkan riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib dari
Rasulullah SAW yang bersabda,

"Tidak ada riba kccuali makanan atau minuman yang biasa
di t i mb ang at au di t akar. " * 1HR. Ad-Daraquthni)

Al Musayyib berkata: Hadits ini shahih dari perkataan Sa'id saja,
yang merafa 'nya berarti keliru, karena semua sifat ini mempunyai
pengaruh dan hukum itu berlaku untuk semuanya dalam hal-hal yang
di sebutkan dalam N a s h, jaditidak boleh menghilangkannya. Timbangan,
takaran dan sama jenis tidak mengharuskan kesamaan, dia hanya
berpengaruh pada munculnya alasan yang menyebabkan berlakunya
hukum, bukan kepada yang tampak syaratnya. Makanan semata tidak
menggambarkan kesamaan karena tak ada ukuran syariat mengenainya,
yang harus sama adalah ukuran syar'i, yaitu timbangan atau takaran;
artinya, yang diperhitungkan adalah timbangan atau takaran benda itu,
tetapi, tidak semua yang ditimbang dan ditakar, hanya berupa makanan.

Hadits-hadits yang ada dalam permasarahan ini harus disatukan
dan dipakai secara bersamaan. Misalnya, Nabi SAW melarang jual beli
makanan kecuali dalam ukuran yang sama, ukuran tersebut adalah
timbangan atau takaran. Dalam hadits lainnya beliau melarang menjual
satu sfta'dengan dua sha 'harus dipatrami batrwa yang dimaksud adalah
makanan.

Qaul Qadim yaitu perkataanAsy-Syaf i ketika beliau masih di Irak (beliau hidup
di Irak lalu pindah ke Mesir). Ed.
Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (3/l4aro. 39) dari Salim bin Musayyib, Abu
Hasan berkata: Hadits ini mursal, dan Al Mubarak menuduh Malil-me,rafa'nya
sampai kepada Nabi SAW, akan tetapi ini adalah perkataan Sa'id binAl Musayyib
yangmursal. Malik menyebutkan Hal ini dalam Al Muwaththa' (21635No.37).
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Adapun Malik, dia berpendapat batrwa sebab pada selain emas

dan perak adalah makanan pokok, atau yang bisa menjadi makanan pokok

dari jenis yang sama, yaitu makanan yang bisa disimpan'

Rabi'ah berpendapat, riba berlaku pada setiap benda yang wajib

dizakatkan, sedang yang bukan merupakan barang zakat tidak terkena

hukum riba.

Ibnu Sirin berpendapat, satu jenis yang sama merupakan sebab,

tapi pendapat ini tidak benar, karena saffia Nabi SAW yang membolehkan

penjualan dua kuda dengan dibayar dua ekor kuda dan beliau hanya

menekankan harus serah terima di saat akad. Juga ada riwayat bahwa

beliau SAW pemah membeli satu budak dengan harga dua budak.335 (HR.

Abu Daud dan At-Tirmidzi, dia katakan hadits ini hasan)'

Pendapat Malikdi atas terbantahkan dengan anggapan bahwa sayur

dan lauk pauk bisa saja menjadi makanan pokok, tetapi menurut

madzhabnya sendiri itu bukan barang yang mengandung unsur riba.

Sedangkan alasan yang diberikan Rabi'ah terbantahkan dengan garam

dan sebaliknya yang bukan merupakan barang zakat tapi ditegaskan

dalam Nasft bahwa dia barang barang yang mengandung unsur riba.

Kesimpulannya bila sudah bercampur sifat timbangan, atau takaran

dalam makanan yang satu jenis, maka berlakulah riba padanya' seperti

beras, dukhn (sejenis gandum), jagung, palawija, minyak, cuka, susu'

daging, dan lain sebagainya. Ini merupakan pendapat sebagian besar

ulama.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini adalah pendapat ulama perkotaan

dari dulu hingga sekarang, selain Qatadah. Telah sampai informasi

kepadaku bahwa dia berselisih dengan khalayak ramai, dia hanya

mengharamk antafadhuldalam enam jenis barang yang disebutkan dalam

hadits saja."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/Musaqah/12251123), dari hadits Jabir, Abu Daud

(:fNo. igSS), At-Tirmidzi (34{o. 1239), An-Nasa'i (7No. 4195), Ibnu Majah (2/

No. 2869), dari Jabir.
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Kalau barang itu tidak biasa ditimbang atau ditakar, dan tidak

dimakan serta berbeda jenisnya, maka tak ada riba padanya. Ini hanya

mempunyai satu riwayat dari Ahmad, serta merupakan pendapat

mayoritas ulama. Contoh: tin, biji kurma, Al Qatt, air dan Tin Armani,

Apa yang bisa dikonsumsi sebagai obat, berarti bisa dimakan dan

ditimbang, makanya masuk dalam kategori pertama. Selain itu kalau

dimakan hanya karena kebodohan, seperti pasir dan kerikil.

Ada riwayat dari Nabi SAW yang bersabda kepada Aisyah ,"Jongen
malrnn tanah, knrena dia bisa menyebabkan kulit menjadi kuning."336

Jika satu barang hanya ada sifat bisa ditimbang, atau hanya berupa

makanan dari jenis yang sama, maka ada dua riwayat apakah berlaku

riba padanya atau tidak. Para ulama berselisih pendapat dalam hal

tersebut, tapi yang utama -insya Allah Ta 'ala- adalah kehalalannya (tidak

berlaku riba). Karena, tak ada dalil yang bisa dipertanggung jawabkan,

juga tidak bisa diqiyaskan dengan yang sudah ada. Apalagi dalil-dalil
yang mengharamkannya selain dhaif juga kontradiktif satu sama lain.

Jadi, harus dibuang atau disatukan dengan pemahaman dalil-dalil lain,

atau kembali ke hukum asal yaitu semua yang di bolehkan menurut

AlQur'an, Sunnah dan I'tibar.

Tak ada bedanya antara makanan yang menjadi makanan pokok

seperti nasi, jagung, dan Dakhan (sejenis gandum) dengan sekedar

pelengkap seperti susu dan daging, atau buah-buahan, atau bahan obat

seperti Ihlij dan Saqmunia337. Semua itu masuk kategori barang barang

yang mengandung unsur riba.

Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Alaai Al Mashnu'ah (21251), Al Ajluni
menyebutkanny a dalam Kasyf A I Kh qfo (l I 4 50). Ibnu Al Fars berkata : Aku mel ihat
dalam jawaban atas pertanyaan Tharabkasiyyah karya Ibnu Hakim Al Jauzaqi
bahwa semua hadits yang berhubungan dengan kalimat "Ya Hamra" atau "ya
Humaira" adalah hadits palsu, sengaja diciptakan termasuk hadits: "Ya Humaira',
jangan makan tanah..." Ibnu Al Qayyim dalam Zaad Al Ma'adberkata: Semua

hadits tentang tanah tidak sah dan tidak beralasan dari Rasulullah SAW.
Ihlij adalah sejenis buah yang bermanfaat unfuk menyembuhkan sakit kepala.
Saqmunia adalah tumbuhan untuk menyembuhkan diare.

336
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Pasal: Perkataan Al Khiraqi "Apa yang ditimbang dan yang

ditakar" maksudnya, semua jenis yang biasanya ditimbang dan

ditakar, meski tidak harus membawakan timbangan dan

takarannya.

Baik sedikit maupun banyak barang-barang tersebut tidak boleh

diperjual-belikan secara tafodhul, yang sedikit misalnya, satu atau dua

biji beras, atau satu atau dua genggam dan seterusnya. Sedangkan yang

banyak misalnya satuZubar (ukuran potongan besi) dan lain sebagainya.

Demikianlah pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Ishaq, dan Ibnu Al

Mundzir. Sedangkan Abu Hanifah memberi keringanan pada satu atau

dua genggam atau yang tidak ada takarannya, tapi dia sepakat dengan

tokoh-tokoh sebelumnya tentang yang ditimbang. Dia berdalil bahwa

sebab takaran tidak ada pada sesuatu yang ukurannya sangat kecil'

Menurut kami, sabda Nabi SAW, "Kurma kering dengan kurma

kering harus sama (kualitas dan kuantitasnya), burr dengan burc harus

sarna, barangsiapa yang menambah atau minta ditambah berarti dia telah

melakukan riba." karena riba terjadi pada sesuatu yang banyak maupun

sedikit, seperti barang yang ditimbang.

Pasal: Tidak boleh menjual satu kurma dengan satu kurma

dan satu genggam dengan satu genggam.

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri. Saya tidak tahu ada pendapat

(Ahmad) yang ditegaskan dalam hal ini, hanya saja menjadi qiyas dari

pendapat mereka. Alasannya, barang yang ditakat, maka pengukuran

sama tidaknya juga harus dengan takaran, tidak boleh dengan yang lain.

Pasal: Barang yang tidak ada ukuran timbangan karena proses

produksi.

Misalnya hasil olahan dari besi, timah, tembaga, kapas, jerami,
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wol dan sutera. Menurut pendapat yang ditegaskan dari Ahmad
(mengenai pakaian dan kain), bahwasanya tidak ada riba di dalamnya.
Beliau pernah berkata: Saya menjual satu pakaian dengan dua pakaian,
atau satu kain dengan dua kain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
Di tempat lain dia berkata: Jangan menjual uang logam dengan dua uang
logam, satu pisau dengan dua pisau, satu jarum dengan dua jarum, karena
asal semuanya adalah barang yang ditimbatrg.

Al Qadhi menukilkan gabungan hukum antara masalah yang
pertama dengan yang kedua. Dengan demikian dia menetapkan untuk
masing-masing masalah ada dua pendapat.

Pertama, semuanya tidak berlaku riba. Ini sesuai dengan pendapat

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama. Alasannya, dia bukan
barang timbangan, juga bukan yang ditakar. Pendapat inilah yang benar,
karena tidak mungkin menetapkan hukum tanpa adanya sebab musabab,
serta tidak ada Nash dan ljma' tentangnya.

Kedua, riba berlaku pada semuanya. Inilah pendapat yang dipilih
Ibnu 'Aqil dengan alasan, semuanya berasal dari barang yang ditimbang.
Proses produksi tidak mengeluarkannya dari sebab hukumnya, contohnya
roti. Disebutkan ikhtiar dari Al Qadhi dalam masalah ini adalah bila
barang tersebut masih dimaksudkan untuk ditimbang setelah diproduksi,
maka berlakulah riba padanya, seperti Al Asthol33s. Kalau tidak demikian
maka tidak ada riba di dalamnya.

Pasal: Riba berlaku pada daging burung.

Dari Abu Yusuf, dia berpendapat, tidak ada riba padanya, karena
burung itu sendiri kalau dijual tanpa ditimbang.

Menurut kami, dia tetaplah daging sehingga berlaku riba padanya

33t Al Asthal bentuk jamak dari Shathat, yaitu Sejenis bejana dari logam
berhubungan bagai setengah lingkaran terbentuk dalam dua cantelan.
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seperti pada daging-daging lainnya. Kalau dikatakan tidak ditimbang,

kamijawabbahwaburungitusebenamyadarijenisyangditimbang,
dicari berapa beratnya dan harganya akan berbeda sesuai beratnya, jadi

mirip dengan roti yang dijual berdasarkan jumlah'

Pasal:Kualitasbarang,seperti:bagus'jelek'rongsokan'
tiruan, orisinil, dan barang rusak atau sepuhan yang tidak

berpengaruhpadastatusribasuatubarang,makatetapbolehdijual
jika ukurannya sama, dan tidak boleh bila ada tafadhuL

Iniadalahpendapatmayoritasulama,antaralain,AbuHanifah

danAsy-Syafi,i. Adariwayat dari Malik bahwa barang tiruan boleh dijual

denganharganyadarijenisnyasendiri.Tetapiinidiingkariolehmurid-
muridnya dan mereka menyangkal itu berasal dari Malik'

SebagianulamakamimenceritakanadasaturiwayatdariAhmad

yang tidak membolehkan penjualan barang bagus dengan barang rusak'

karena proses produksi itu merubah nilai, ini bisa dirasakan saat barang

itu hilang. Jadinya seolah menggabungkan harga produksi ke dalam emas'

Menurutkami' sabdaNabi SAW "Emas dengan emas harus sama

danperakdenganperakharusSama.,,DariUbadahNabiSAWbersabda,
"Emas dengan emas, sepuhannya dan murninya' perak dengan perak'

sepuhannya dan murninya) '":u (HR'Abu Daud)' Semuanya menyatakan

jual beli harus dengan barang sepadan dan tidak boleh ada tafadhul'

DiriwayatkanolehMuslim,dariAbuAlAsy,ats'bahwaMu,awiyah

memerintahkan untuk menjual sebuah bejana dari perak yang berasal

dari pemberian orang-orang' Hal itu didengar oleh Ubadah dan dia

berkata,..AkutelahmendengalRasulullahSAWmelarangpenjualan
emas dengan emas, perak dengan perak, dengan' sya'ir dengan sya'ir'

garamdengangaram'kecualikalausamadansejenis.Bagiyang

"n Diriwayatkan oleh Abu Daud (3No'

shahih.

3349), An-Nasa'i (7,4{o' 451'7), isnadnya
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menambah atau minta ditambah berarti telah berbuat riba."340

Diriwayatkan oleh Al Atsram, dari 'Atha bin yasar, Mu'awiyah
menjual siqryah (tempat minum dari emas atau perak) dengan harga
yang lebih mahal daripada harga timbangan aslinya. Maka berkatalah
Abu Ad-Darda': Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang
praktik seperti ini, kecuali kalau sama persis (harga yang sama dengan
timbangan asli). Kemudian Abu Ad-Darda' mendatangi umar bin
Khaththab RA dan menceritakan hal itu. umar kemudian menulis surat
kepada Mu'awiyah, 'Tangan menjualnya kecuali dengan harga yang sama
atau timbangan yang sarna."34r

Sebab lain, keduanya sama dalam timbanganjadi tidakberpengaruh
pada perbedaan harga, seperti perbedaan dalam har buruk dan bagusnya
barang. Kalau ada yang memesan kepada pembuat cincin dengan
mengatakan, "Buatkan saya cincin yang beratnya satu dirham, saya akan
bayar kamu satu dirham juga, tapi akan saya bayar upah pembuatannya
satu dirham." Yang seperti ini tidak termasuk menjual satu dirham dengan
dua dirham. Para ulama kami berpendapat, si pembuat boleh mengambil
dua dirham itu. Satu dirham sebagai harga cincin dan satu dirham lagi
sebagai upah pembuatan cincin.

Pasal: Semua yang diharamkan dengan tafodhul di dalamnya
diharamkan pula dengan nasar.

Tak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Diharamkan juga
berpisah sebelum serah terima barang, berdasarkan sabda Nabi SAW,
"barang dengan barang, dan tangan ketemu tan gtr-*n .pengharam an nasa'

Sudah dikemukakan takhrijnya.
Diriwayatkan olehAn-Nasa'i(7/Trlo.45g6), Malik dalam AIMuwaththa,(2/634/
33),Al Baihaqi (5/250) isnadnya shahih.
Kedua istilah ini menggambarkan serah terima di tempat, sehingga dalam hadits
diterjemahkan demikian atau kadang diterjemahkan dengan tata tunai. penerj.

340
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(penangguhan waktu) lebih kuat daripada tafadhul (melebihkan jumlah

salah satu barang). Makanya, naso'berlaku pada dua barang yang

berbeda. Kalau diharamkan tafadhul maka nosa'lebih diharamkan lagi.

705. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalau jenisnya berbeda,

maka boleh dijual dengan syarat barang dan harga diterima di

tempat (tunai) dan tidak boleh nusi'ah (salah satu diterima

kemudian)."

Sepengetahuan kami, tak ada perbedaan pendapat bahwa dua jenis

yang berbeda boleh tdadhul,kecuali ada pendapat dari Sa'id bin Jubair

yang berkata, "Kalau fungsinya mirip maka tidak boleh tafadhul." Ini

dibantah oleh sabda Nabi SAW, "Juallah emas dengan perak semou

kalian asal serah terima di tempat. Juallah burr dengan kurma kering

semau kalian asalkan serah terima di tempat. Juallah gandum (burr)

dengan semou kolian asalkon serah terima di tempat (tunai)' "

Dalam redaksi lain, "Jika barang-barang ini berbeda-beda, boleh

kolian jual semau ftnlian asalkan serah terimq di tempat (tunai)." 343

(HR. Muslim danAbu Daud).

Kedua barang tersebut dianggap berbeda jenis sehingga boleh

dijual dengan tafadhul sama saja apakah fungsinya berdekatan atau jauh

berbeda. Tak ada perbedaan pendapat bolehnya menjual emas dan perak

padahal jelas fungsinya sama (sebagai mata uang).

Adapun bagi nasa' ditinjau dari segi sebab musabab, apabila

penyebabnya sama, maka tak boleh diperjual-belikan secara nasa'.

Misalnya, yang ditimbang dengan yang ditimbang, atau yang ditakar

dengan yang ditakar, atau makanan dengan makanan bagi yang

menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai sebab barang mengandung unsur

riba. Dalam hal ini tak ada perbedaan pendapat sepanjang pengetahuan

kami.

343 Diriwayatkan oleh Muslim (3lMusaqahll2ll181), Abu Daud (3No. 3350), Ad-

Daraquthni (3124182)'

llzl 
- 

Al Mughni,_

l.-



Y

Semua ini berdasarkan sabda Nabi SAW "Jika barang-barang
ini berbeda jenis makn juallah semou kalian asall(an serah terima di
tempat."

Dalam redaksi lain, "Tidakmengapa menjual emas denganperak
dan perak lebih banyak jumlahnya jika serah terima di tempat. Tetapi
kalau secora nasi'ah, tidak boleh. Tidak mengapa menjual burr dengan

sya'ir dan sya'ir lebih banyak jumlahnya asallcan tunai, tetapi kalau
secara nasi'ah, tidak boleh. "ru (HR. Abu Daud).

Apabila salah satu adalah harga dan lainnya adalah barang yang

dihargai, maka boleh dijual secara nasa'dan tidak ada perselisihan

pendapat di dalamnya, karena syar'i memberi keringanan dalam hal

salam. Pada dasamya yang dijadikan sebagai modal (harga) itu adalah

Dinar dan Dirham, kalau tidak diperbolehkan untuk nasa' (nasi'ah)3as

dalam hal ini tentulah pintu transaksi jual beli secara salam (pensifatan

barang) untuk barang-barang yang ditimbang akan tertutup secara umum.

Apabila barang-barang tersebut berbeda sebabnya, seperti yang
yang ditakar dengan yang ditimbang, contohnya gandum dengan daging,
bolehkah diberlakukan nasa 'baginya?. Dalam hal ini ada dua riwayat
(dalam madzhab Hanbali. Penerj).

Pertama, tidak boleh nasa' pada keduanya. Inilah pendapat

dikemukakanAl Khiraqi di sini. Dengan alasan, bahwa keduanya adalatr

barang-barang yang mengandung unsur rib4 jadi tidak boleh nasa ', sama

saja dengan yang ditakar dengan yang ditakar pula.

Kedua, boleh saja nasa' pada keduanya. Ini adalah pendapatAn-
Nakha'i. Dengan alasan, bahwa keduanya tidak mempunyai sifat riba

fadhl, jadi dibolettkan nasa', sebagaimana menukar pakaian dengan

hewan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (34.{o. 3349), An-Nasa'i (7A.lo. 4577), dari hadits
Ubadah bin Shamit dan isnadnya shshih.
Nasa' dan nasi'ah diartikan sama dalam buku ini dan akan ditulis demikian.
Lawannya adalah serah terima di tempat atau tunai. Penerj.
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Pasal: Jika ingin menjual salah satu barangyang mengandung

unsur riba dengan barang yang berbeda jenis. Riba fadhl bisa

berlaku dalam satu keadaan: Tidak boleh berpisah sebelum

serahterima barang.

Kalau mereka berpisah sebelum itu, maka akad otomatis jadi

batal, demikian pendapat Asy-Syaf i. Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat, tidak disyaratkan harus serah terima, sebagaimana menjual

barang yang tidak termasuk mengandung unsur riba, juga sebagaimana

jual beli barang-barang itu dengan salah satu mata uang (Dinar atau

Dirham).

Dalil kami adalah sabdaNabi SAW,

" Emos dengan emog perak dengan per ak, burr dengan bur4 sya' ir

dengan sya'iri kurma-kurma dengan kurma kering, garam dengan garam,

harus sama jenis dan ukurannya serta harus tunai. " (HR. Muslim).

Juga sabda beliau, "Jika barang-barang ini berbeda jenis maka

juallah sesuka kalian asalkan tetap tunai."

Diriwayatkan dari Malik binAus bin Hadtsan, bahwa dia pemah

mencari tukaran uang sebesar Seratus dinar. Dia berkata:Aku dipanggil

oleh Thalhah bin Ubaidillah, kami tawar menawar hingga akhirnya dia

bersedia tukar menukar uang denganku. Dia mengambil uang emasku

dan membolak-balikkannya di kedua tangannya, kemudian berkata:

Tunggu sampai penjaga gudangku kembali dari hutan. Umar mendengar

hal itu dan dia langsung berkata: Tidak, demi Allah, jangan kau tinggalkan

dia sampai kau menerima uang tukaran darinya. Karena, aku pernah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, " Entas dengan perak bila

diperjual beliknn berarti riba, kecuali knlau serah terima di tempat,

burr dengan burr bila diperjual-belikan berarti riba, kecuali knlau serah

terima di tempat, kurma dengan kurma bila diperiual belikan berarti

riba, kecuali kalau serah terima di tempat, syai'r dengan syai'r bila
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diperjual belilmn berarti riba, kecuali lmlau serah terima di tempat. " 3a6

(Muttafaq 'alaih).

Maksud hadits ini adalah barang yang ditukar harus diterima kedua

belah pihak pada saat akad. Dalil dalam masalah kita adalah penyebutan

emas dengan perak. Barang-barang lain juga diqiyaskan dengan ini
selama sebabnya sama dalam ibafadhl.

Kalau sebabnya berbeda seperti yang ditimbang dengan yang

ditakar -bagi yang menjadikan itu sebagai sebab tersendiri-, menurut
Abu Al Khaththab, boleh berpisah sebelum menerima barang, dan

pendapat ini hanya ada satu riwayat dalam madzhab Hanbali. Alasannya,
sebab yang berbeda menyebabkan transaksi tidak terikat dengan syarat

apapun. Sama halnya dengan harga dengan harga (uang dengan uang).

Ini adalah pendapat Asy-Syaf i, hanya saja menurutnya, ini tidak
mungkin terjadi kecuali jual beli uang (emas dan perak) dengan barang

lain. Tetapi perkataan Al Khiraqi mengandung kemungkinan wajibnya
serah terima dalam keadaan apapun, karena ada kalimat "yadan bi yadin"
(tangan dengan tangan).

706. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Barang yang tidak
ditakar dan tidak ditimbang boleh diperjual-belikan secara tafadhul,
tapi tidak boleh secara nasi'ah.,,

Ada empat riwayat yang berbeda dalam masalah boleh tidaknya
menjual barang yang tidak ditimbang dan ditakar secara nosa'.

Pertama: Tidak diharamkan nasa'dalam hal ini.

Sama saja apakah dijual dengan sesama jenis atau dengan barang
lain, dengan jumlah yang sama atautafadhizl (salah satu lebih banyak).

346 Diriwayatkan oleh Bukhari (aAIo. 2134), Muslim (3/Musaqah/1209179), Itbu
Daud (3,No. 3 3 4 8 ), At-Tirmidzi (3 AIo. I 243 ), Ibnu M ajah (2 I 22 53). Ahmad dalam
Musnad-nya (l/24,35,45) dari hadits Umar bin Khaththab, Malik dalan Al
Muw at ht ha' (2 I 63 6, 637 I 38).

l
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Kalau kita katakan sebabnya adalah makanan, berarti nasa'hanya

diharamkan dalam makanan, sedangkan selain makanan diperbolehkan

nase'.Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syaf i. Al Qadhi juga memilih

riwayat ini, berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr di

mana Rasulullah SAW memerintahkannya mempersiapkan bala tentara

ternyata untanya tidak cukup. Akhimya Rasulullah SAW menyuruhnya

mengambil untanya muda dari harta zakat. Dia mengambil satu ekor

unta ditukar dengan dua ekor unta dari harta zakat tersebut. 3a?

Diriwayatkan Sa' id dalan Sunannya, dari Abu Ma'syar, dari Shalih

bin Kaisan, dari Hasan bin Muhammad, bahwaAli menjual seekor unta

miliknya yang bernama'Ushaifiir dengan empat ekor unta kepada

seorang pria.

Keduanya adalah barang yang terlepas dari hukum ribafadhl, jadi

boleh diperjual-belikan secara nasa', sama halnya membeli barang

dagangan dengan dinar.

Ke dua : Diharamkan na s a' dalarnsegala j eni s harta yang sama j enis.

Contohnya: Jual beli hewan dibayar dengan hewan pula, atau

pakaian dengan pakaian. Selain itu tidak diharamkan. Ini adalah pendapat

mazhab Abu Hanifah.

Di antara yang memakruhkan jual beli hewan dengan hewan secara

nasa'adalah Ibnu Al Hanafiyyah, Abdullah bin Umair, 'Atha, Ikrimah

bin Khalid, Ibnu Sirin danAts-Tsauri. Hal ini diriwayatkan dari Ammar

dan Ibnu Umar berdasarkan hadits riwayat Samurah, bahwaNabi SAW

melarang jual beli hewan dengan hewan secara nasi'ah.3a9 At-Tirmidzi

Diriwayatkan oleh Abu Daud (34'Jo. 3357),Al Baihaqi dalam As-Sunan (51287),

Ad-Daraquthni (31691262), dari jalan Hammad bin Salamah, dari Muhammad

bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari Muslim bin Jubair, dari Abu Sufian,

dari Amr bin Hurasy, dari Abdullah bin Amr. Isnadnya dha'ifkarena Muhammad

bin Ishaq ifi mudallis dan di sini dia melakukan 'an'anah.

Diriwayatkan olehAbu Daud (3A.Io. 3356), At-Tirmidzi (3,No. 1237), Ibnu Majah
(2No. 227 0),An-Nasa'i (7No. a634), Ad-Darimi dalam Musnad-ny a (2No.2564),

dari Samurah bin Jundab. Isnadnya shahih.

!
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mengatakan hadits ini hasan shahih.

Alasan lain, persamaan jenis adalah salah satu sifat yang terkena
riba, jadi untuk yang sama jenis harus diharamkan pula nasa', sama
halnya dengan barang timbangan atau takaran.

Ketiga: ndak diharamkan nasa' kecuali bila dijual dengan yang
sejenis dan dengan tafadhul.

Artinya, diperbolahkan kalau jual belinya sama ukurannya dan
secara nasa' . Dalilnya adalah riwayat Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Tidak boleh menjual dua hewan dengan satu hewan secara nosa',
tetapi boleh kolau serah terima di tempat (tunai). ":ae 1At-Tirmidzi
mengatakan hadits ini hasan).

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar meriwayatkan, ada seseorang
berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang
menjual satu ekor kuda dengan beberapa kuda dan seekor Najibahdengan
unta?. Beliau menjawab: Tidak mengapa, asalkan serah terima di tempat
(tunai).350

Dari hadits ini dapat di fahami bolehnya menjual secara nasa,
dengan tamotsul (sama ukuran).

Ke e mpat : Diharamkan nos e' pada semu aharta (uang) yang dibeli
dengan harta lain.

Sama saja apakah berasal dari jenisnya ataujenis lain. Ini jelas
dalam perkataanAl Khiraqi. Namun bisa jadi yang dimaksud Al Khiraqi
dalam hal ini adalah riwayat ketiga, karena di situjual beli barang dengan

350

Diriwayatkan olehAt-Tirmidzi (3No. 1238), Ibnu Majah (2a{o .227t), isnadnya
shahih.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (21109), dari Ibnu Umar, Syeikh
Ahmad Syakir mengatakan isnadnya dha'tf lantaran kelemahan Abu Junab yahya
bin Abi Halyah. Al Haitsami menyebutkannya dalam At lVajma' (4/105), dia
berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam At Kabir. Dalam
sanadnya ada Abu Janab Al Kalbi, dia itu mudallis tapi tsiqah.

349
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barang, maka diharamkan jual beli nasa'sama halnya seperti satu jenis

dari barang-barang yang mengandung unsur riba.

Al Qadhi berkata: Berdasarkan ini, kalau dia menjual satu barang

dengan barang lain dan salah satunya ditambah dengan dirham, atau

menjual barang tunai dengan dirham utang, diperbolehkan. Tetapi kalau

sebaliknya, dirhamnya tunai dan barangnya utang tidak diperbolehkan,

karena akan menyebabkan nasi'ah pada barang'

Riwayat ini lemah sekali, karena hukum yang ditetapkan

bertentangan dengan hukum asal dan tanpa Nash, atau ijma' serta tidak

berlandaskan qiyas yang benar. Adapun hal-hal yang sudah diijma'kan

dan ada Nashnyahanya untuk sifat-sifat barang yang berdampak haram

karenafadhl. Ini tidak boleh dihilangkan begitu saja dalam pengambilan

keputusan. Kalau begini caranya dia tidak bisa dijadikan ketetapan

hukum, meski tidak berlawanan dengan hukum asal, bagaimana kalau

sampai berlawanan seperti ini?!

Pendapat yang paling benar adalah riwayat pertama, karena sesuai

dengan asal kebolehan jual beli. Hadits-hadits yang ada dalam masalah

ini dikomentari oleh Abu Abdullah: Tidak ada yang bisa dijadikan

pegangan, dan aku lebih memilih untuk menjauhinya. Lalu disebutkan

padanya Ibnu Abbas dan hadits Ibnu umar. Dia berkomentar: Keduanya

adalah hadits mursal. Sedangkan dalam hadits Samurah yang

diriwayatkan oleh Hasan dari Samurah, bahwa Al Atsram berkata: Abu

Abdullah berkata: Hasan tidak pernah mendengar dari Samurah.

Sedangkan hadits Jabir Abu Abdullah (Imam Ahmad) mengatakan: Ini

tambahan dari Hajjaj yang menambahkan kata nasa' dalam hadits itu.

Laits bin Sa'd mendengarnya dari AbuAz-ztbair dan dia tidak menyebut

kata nasa'. Hajjaj yang dimaksud adalah Ibnu Arthaah, Ya'qub bin

Syaibah, "Dia itu lemah haditsnya meski orangnya jujur."

Kalau salah satu barang tidak termasuk barang yang mengandung

unsur riba tetapi yang lain termasuk, maka ada dua rir,vayat mengenainya.
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Pertama, tidak boleh secara nasa'.

Ke du a, dibolehkan nes o',sebagaimana memperj ual-belikan barang
yang dihitung dari jenis yang berbeda.

707. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,.Tidak boleh menjual
yang basah dengan yang kering dari jenis yang sama kecuali dalam
masalah'Araya."

Maksud dari "yang basah" di sini adalah barang yang mengandung
unsur riba yang masih basah. misalnya: kurma basah (ruthab) dengan
kurma kering(tamr),anggur basah ('inab) dengan anggtu kering (kismis),
susu dengan keju, gandum kering dengan gandum basah, sesuatu yang
basah dan sesuatu yang kering, yang digoreng dengan yang mentah dan
lain sebagainya. Inilah yang menjadi pendapat Sa'd bin Abi Waqqash,
Sa'id bin Al Musayyib, Laits, Malik, Asy-Syaf i, Ishaq, Abu yusuf dan
Muhammad bin Hasan.

Ibnu Abdil Barr berkata: Jumhur ulama kaum muslimin
berpendapat, tidak boleh menjual ruthab dengan kurma kering dalam
kondisi bentuk apapun. Abu Hanifah berpendapat itu boleh saja, karena
bisa jadi itu dari jenisnya sendiri dan itu boleh sesuai sabda Nabi SAW
"Kurma kering dengon kurma kering harus serupa." Atau dari jenis lain
dan ini lebih dibolehkan lagi berdasarkan sabda Nabi SAW "Jikn berbeda
jenis makn juallah sesukn kalian."

Menurut kami, sabda Nabi SAW, " Jan gan kal i an j u al kur ma ke r i ng
dengan kurma kering..."

Dalam lafazh yang lain,

" Beliau melarang jual beli tamr dengan tamr tapi memberi
keringanon pada 'araya yaitu dengan menjual secara perkiraan untuk
mendapat kurma basah buat dimakan sekeluarga. "35t (Muttafaq 'alaih).

r5r Diriwayatkan oleh Bukhari (44.{o. 2l9l), Muslim (3lMusaqahlllT0/67), Abu
Daud (3,No. 3 3 63 ), An-Na sa' i (7 I 4 5 5 6),Ahmad dalam Mus n a d-ny a (5 / 29 0, 3 6 4).
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Dari Sa'ad, bahwa Nabi SAW ditanya tentang jual beli ruthab

dengan tamr.Beliaubertanya dtlu,"Apakah ruthab itu almn berkurang

timbangannya kalau ftering?." Mereka menjawab: Ya. Mendengar itu

beliau pun melarangnya.3tz (HR. Malik, Abu Daud, AlAtsram dan Ibnu

Majah).

Dalam riwayat Al Atsram ada sabda Rasulullatr setelah itu, " Kalau

begitu tidak boleh." Dalam riwayat ini larangan tersebut disebabkan

berkurangnya timbangan ruthab (kurma basah) bila sudah kering.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW melarang jual beli Muzabanah.3s3

Muzabanah adalah menjual ruthab dengan tamr (kurma kering)

dalam takaran yang surma, atau menjual anggur basah dengan kismis

(anggur kering) seperti itu. Alasanny4 keduanya termasuk barang yang

mengandung unsur riba, salah satunya dijual dengan kemungkinan akan

berkurang, makanya tidak dibolehkan.

Al Khaththabi berkata: Hadits Sa'ad ini dipermasalahkan orang

dari segi sanad. Dia melanjutkan: Zudbin 'Iyasy salah satu perawi yang

dhatf. Pada kenyataannya tidak sebagaimana yang dia katakan, karena

Abu 'Iyasy adalah Maula (bekas budak) Bani Zuhrah yang terkenal.

Malik menyebutnya dalam Al Muwaththa', dan dia tidak pernah

meriwayatkan dari orang yang hadisnya matruk (ditinggalkan).

Pasal: Adapun meniual (barter) ruthab dengan ruthab at'iu

anggur dengan anggur dengan ukuran yang sama, diperbolehkan

menurut mayoritas ulama.

o. 3359), At-Tirmidzi (3No. I225), An-Nasa'i

(7A{o. a559), Ibnu Majah (2No.226$, Malik dalamAl Muwaththa'(21624/22),

isnadnya shqhih.Lthatl. Al lrwa' (1325).
35r Diriwayatkan oleh Bukhari (54{o.2383,2384), Muslim (3/Buyu'/l170/70),At-

Tirmidzi (3No. 1303), An-Nasa'i (7A{o. 4557), dari Rafi'bin Khudaij dan Sahl

bin Khatsmah.
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Akan tetapi ada penolakan dari Asy-Syaf i, jika bisa menjadi
kering. Sedangkan yang tidak bisa kering seperti mentimun dan lain
sebagainya ada dua pendapat. Alasan penolakanAsy-Syaf i karena tidak
diketahui berapa bobotnya bila sudah sama-sama mengering. Jadi,
menurutnya sama saja dengan menjual ruthab dengan tamr.

Abu Hafsh Al 'Akbari dari kalangan ulama kami berpendapat,

seperti ini dan dia memahami pernyataanAl Khiraqi seperti pendapatnya

berdasarkan pernyataannya tentang daging yang tidak boleh dijual satu

sama lain meski dalam keadaan basah, Tetapi yang tidak bisa kering
boleh dijual belikan dengan ukuran yang sama.

Perkataan Al Khiraqi di sini justru harus dipahami bahwa, dia

membolehkan jual beli seperti di atas, karena pemahaman dari hadits

Nabi SAW yang melarang jual-beli tamr dengan tamr adalah bolehnya
menjual belikan satu sama lain dengan syarat sama bobotnya. Lagi pula

kedua barang yang dimaksud kondisinya sudah sama dan tidak terpisah
salah satunya dalam keadaan berkurang. Jadi boleh hukumnya jual beli
susu dengan susu atau tomr dengantamrberdasarkan keumuman firman
Allah yang menghalalkan jual beli.

Apa yang dikatakan Asy-Syafi'i tidaklah benar karena
perbedaannya jauh, sehingga salah satu akan berkurang bila terpisah,

berbeda dengan masalah kita sekarang. Boleh pula menjual yang lama
dengan yang baru, karena perbedaannya sangat sedikit dan tidak mungkin
diukur, sehingga dimaafkan.

708. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Barang yang asalnya
ditakar tidak boleh dijual dengan sesama jenisnya dengan cara
ditimbang, dan sebaliknya."

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama akan wajibnya
persamaan ukuran dalam jual beli barang-barang yang mengandung
unsur riba. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam takaran
bila barangnya barang yang ditakar, dan timbangan bila barangnya barang
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yang ditimbang. Jika persamaan ini terwujud maka perbedaan dari segi

lain tidak dihiraukan. Kalau persamaan dalam hal ini tidak, terwujud

maka jual belinya tidak sah, meski dalam hal lain semuanya s.tma.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah,Asy-Syaf i dan Jumhur. Kami

tidak mengetahui ada yang menentang mereka kecuali Malik yang

berkata, "Boleh saja menjual belikan barang yang biasa ditimbang satu

sama lain secara Jizafs't."

Menurut kami, sabda Nabi SAW:

"Emas dengan emas harus sama timbangannya, perak dengan

perak harus sama timbangannya, Burr dengan Buru harus sama

talrnrannya, Sya'ir dengan Sya'ir harus sama takarannya."3ss (HR. Al
Atsram dari hadits Ubadah).

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dengan lafazh: "bun dengan

burr satu mud dengan sattt mud, sya'ir dengan sya'ir satu mud dengan

satumud, garam dengan garam satumud dengan satumud. Barangsiapa

yang merulmbah atau minta ditambah berarti dia telah melakukan riba."356

Beliau memerintahkan untuk menyamakan ukuran dari segi

timbangan j ika ditimbang dan takaranjika ditakar. Barang yang ditimbang

selain emas dan p erak diqiyaskan kepada keduanya. Barang-barang yang

ditimbang adalah barang-barang yang mengandung unsur riba yang tidak

boleh dijual sebagiannya secara Jizof, dan juga karena kalau ditimbang

bararti sama dengan emas dan perak.

Maka dari itu, tidak boleh jual beli barang yang biasanya ditakar

dengan sesama barang yang ditakar dengan cara mempersamakan

timbangannya, karena yang harus sama adalah takarannya bukan

timbangannya. Hingga timbangan biasanya takarannya akan jauh

r54 Jual beli tanpa di timbang.
355 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (5/291).Isnadnya shahih,lihat Al lrwa' (5/196).
356 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3AIo. 3349), An-Nasa'i (7A.Io. 4577) isnadnya

shahih.
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berbeda, artinya tidak terealisasi pers:rmaan yang disyaratkan. Demikian
sebaliknya kalau menjual barang yang biasa ditimbang dengan cara
disamakan takarannya, akan didapati hasil yang jauh berbeda bila kembali
ditimbang.

Pasal: Kalau sebagiannya dijual dengan sebagian lain secara
jizaf, atau jizaf pada salah satu barang, juga tidak diperbolehkan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa itu
tidak boleh, kalau kedua barang itu berasal dari jenis yang sama.,'357

pendapat ini berdasarkan riwayat Muslim, dari Jabir yang berkata
"Rasulul lah SAW melarang j ual bel i setump vk t amr yang ti dak diketahui
takarannya dengan tamr yang telah ditentukan takarannya."358

Selain itu sabda Nabi SAW, "Emas dengan emas harus sqma
timbangannya . . . . dst" adalah dalil tidak bolehnya barang-barang tersebut
diperjual-belikan, kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama.

Persamaan adalah syarat sahnyajual beli itu dan ketidak jelasan takaran
adalah bentuk nyata dari tafadhul yang dilarang.

Pasal: Barang yang tidak disyaratkan harus tamatsul (sama
ukuran), seperti dua barang yang berbeda jenis, boleh diperjual
belikan dengan timbangan, takaran ataujizaf.

Ini adalah pemahaman tekstual dari perkataan Al Khiraqi, karena
dia mengkhususkan barang yang ditakar tidak boleh dijual sesama jenis
dengan cara ditimbang, demikianpulayang ditimbang tidak boleh ditakar
bila hendak dijual dengan sesama jenisnya, dan juga pendapat mayoritas
ulama.

Al ljma'(Hal. 105/No. 494).
Diriwayatkan oleh Muslim (3/Buyu'/ I 1 6213 2), An-Nasa'i (7A.lo. 45 6 I ).
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Ibnu Al Mundzir berkata:3se Para ulama telah sepakat bahwa

menjual setumpuk makanan yang tidak diketahui berapa takaran masing-

masing dari dua barang yang masih dalam satu jenis tidak diperbolehkan.

Namun, boleh kalau berasal dari dua jenis yang berbeda berdasarkan

sabda Nabi sAW, "Kalau jenisnya sudah berbedo makn juallah sesukn

lcalian."360

Sebagian ulama mazhab (Hanbali) kami berpendapat, tidak boleh

menjual barang yang biasa ditakar dengan sesungguhnya secataiizaf,

demikian halnya yang ditimbang. Ahmad berkata dalam riwayat

Muhammad bin Al Hakam: Aku membenci itu. Ibnu Abi musa berkata:

Tak ada kebaikan darijual beli barang yang ditakar dengan yang ditakar

pula secara jizaf.Pendapat senadajuga diungkapkanAl Qadhi, danAsy-

Syarif, serta Abu Ja'far, itu berdasarkan larangan Nabi SAW menjual

belikan makanan dengan makanan secaraiizaf.36r Karena yang seperti

ini adalah menjual barang takaran dengan barang takaran, seperti menjual

barang yang masih satu jenis.

Menurut kami, sabda Nabi SAW, " J i kn b a r on g- b ar ang ini b e rb e d a

jenisnya makn juollah sesulca kalian asalkan tunai." Juga firmanAllah,

"Dan Atlah menghalalkan iual beli." Berlaku umum dan hanya

dikhususkan oleh yang telah kami sebutkan tentang jual beli dari jenis

yang sama dan harus tamatsul. Jadi, selain yang disebutkan itu harus

dikembalikan pada keumumannya yaitu boleh. Lagi pula, dalam hal ini

diperbolehk an tafadhul, maka seharusnya diperbolehk an pula i izaf.

Adapun hadits yang mereka bawa maksudnya adalah bila berasal

dari jenis yang sama. Makanya, dalam sebagian redaksi berbunyi,

,,Beliau melarang penjualan setumpuk tamr yang tidak diketahui

r6e Disebutkan oleh lbnuAl Mundzir dalam kitab Al ljma' (Hal.l05No.494).
160 Telah dikemukakan takhrijnya.
36r Diriwayatkan oleh Abdunazzaq dalam mushannaf-nya (8/l3lA'{o. 14602)' dari

Al Auza,i secara mursal dengan lafazh, "Tidak halal bagi seseorang meniual

makanan secara jizaf."
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takarannya dengan setumpuk tamr yang juga tidak diketahui
takarannya. "362

Kemudian, semua itu khusus untuk yang ditakar dan yang
ditimbang saja, jadi kita qiyaskan apa yang kita perdebatkan ini ke sana.

Qiyas mereka sendiri tidak benar, karena yang ditakar dari jenis yang
sama harus tamatsul (sama ukurannya), makanya dilarang jizaf sebab

akan menghilangkan syarat tamatsul tersebut. sedangkan yang berbeda
jenisnya dibolehkan tafadhul, maka kemungkinan tafadhul lebih
dibolehkan lagi dalam hal ini.

Pasal: Jika dia berkata, .,Saya jual setumpuk barang ini
dengan tumpukan yang ini." Apabila kedua barang itu berasal dari
jenis yang sama dan tidak diketahui takarannya, maka jual belinya juga
tidak sah berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan. Tetapi
apabila takaran keduanya diketahui dan sama ukurannya maka jual
belinya sah, karena syarat tamatsul sudah terpenuhi.

Kalau penjual berkata, "Saya jual setumpuk ini dengan tumpukan
yang ini, ukurannya sama." Setelah ditimbang memang ukurannya sarna,
maka jual belinya menjadi sah, tetapi kalau tidak sarna, berarti jual belinya
tidak sah. Jika salah satu lebih banyak, dan pihak yang menerima
kekurangan ridha atau pihak yang menerima kelebihan ridha
mengembalikan kelebihannya, makajual beli menjadi sah. Tetapi kalau
mereka bersikeras tidak mau, maka jual belinya batal. pembahasan ini
disebutkan oleh Al Qadhi dan merupakan pendapat dari madzhab Asy-
Syaf i.

Pasal: Diperbolehkan membagi barang yang biasanya ditakar
dengan timbangan, atau sebaliknya, sebagaimana diperbolehkan

362 Diriwayatkan oleh Muslim (3/Buyu'11162142), An-Nasa'i (3AIo. 4561).
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membagi kurma dengan perkiraan, serta boleh pula membagi

barangyangdilarangmemperjualbelikannyasatusamalain.
Karena, pembagian itu adalah pemberian hak kepada yang berhak'

bukan jual beli.

AdariwayatyangdinukilkandarilbnuBaththahyang
menunjukkan bahwa pembagian hak itu sama dengan jual beli, maka

berlakulah hukum jual beli padanya, termasuk larangan di dalamnya'

Alasannya, masing-masing bagian dari itu dimiliki secara bersama' Jika

sudah dibagi berarti salah satu membeli dari yang lain'

Asy-Syafi'imempunyaiduapendapatdalammasalahini,sama
seperti dua pendapat madztrab di atas. Tetapi asalnya hanyalah pembagian

hak karena harus sesuai dengan berapa saham masing-masing pihak dan

bolehnya memberlakukan qur 'aft (undian) dalam kasus ini, dan kalau

sudah dibagi hak tersebut menjadi lazim dan tidak perlu kata-kata jual

beli atau kepemilikan dalam akadnya. Juga tidak ada khiar, dan tidak

boleh lebih dari kadar hak masing-masing, tak ada syuf 'ah untuk

keduanya dan hanya boleh diambil oleh yang namanya tertera dalam

pembagian.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa para sahabat pernah

membagi ghanimah berupa Haifah363.Ini berarti menakar sesuatu yang

menjadi harga, disaksikan oleh orang banyak dan tidak ada yang

mengingkari, sehingga seolah menjadi ijma' yang mendukung pendapat

kami.

Pasal: caramengetahui barang yang ditakar dan barang yang

ditimbang.

Patokan dalam hal ini adalah apa yang berlaku di Hijaz di masa

Nabi SAW, demikian pendapat Asy-Syaf i. Diriwayatkan dari Abu

Hanifah, bahwa patokannya disesuaikan dengan yang berlaku di masing-

16f perisai dari kulit yang tidak ada batang kayunya dan menutupi dada.
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masing negeri.

Menurut kami, riwayat Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW

bersabda, "Takaran harus sesuai dengan takaran Madinah dan timbangan

harus sesuai dengan timbangan Makkah."364 Di sini Nabi SAW
menjelaskan suatu hukum. Ukuran keharaman harus dikembalikan
kepada takaran yang biasa digunakan penduduk Hijaz di zaman Nabi
SAW, dan tidak lagi boleh berubah setelah itu. Hal yang sama berlaku
pada timbangan.

Mengenai apa yang tidak ada menurut kebiasaan penduduk Hijaz
penyelesaianya dengan dua cara:

Pertama, dikembalikan ke yang terdekat dengan apa yang ada di
Hijaz, sebagaimana kasus yang belum pernah terjadi diqiyaskandengan

hal termirip dengan yang diterangkan Nash.

Kedua, disesuaikan dengan hukum adat setempat, karena sesuatu

yang tidak ada ketentuannya dalam syar'i harus dikembalikan ke adat,

seperti pada kasus apa yang dinamakan qabdh (menerima barang),
pemeliharaan barang perpisahan (penjual dan pembeli) dan lain
sebagainya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Berdasarkan pendapat

ini jika beberapa negeri urfnya berbeda untuk kasus yang sama, maka
yang dipilih adalah yang dominan. Jika tidak ada yang dominan maka

batallah cara ini dan harus kembali memakai cara pertama. Madzhab

Asy-Syaf i berpendapat senada dengan dua pendapat di atas.

Burr dan sya'ir adalah dua barang yang ditakar berdasarkan sabda

Nabi SA\V, "Burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir harus sama

talarannya." Demikian pula semua biji-bijian. Tamr juga ditakar dan

termasuk yang manshush (disebutkan dalam Nash), demikian halnya

ruthab dan olahan dari kurma lainnya serta semua buah-buahan yang

wajib dizakati seperti kismis, buahkenari,Almond, anggur, apricot, buah

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3AIo. 3 340), An-Nasa'i (54.{o. 25 I 9), Abu Nu'aim
dalarn Al Hilyah (4/20), Al Baihaqi (4/170), dari Ibnu Umar dan isnadnya shahih.
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pinus, zaittrn, biji ketapang. Garam termasuk yang ditakar berdasarkan

Nash, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Garam dengan garam dua mud

dengan dua mud."

Emas dan perak adalah barang yang ditimbang berdasarkan sabda

Nabi SAW, "Emas dengan emas harus samatimbangannya, perak dengan

perak harus sama timbangannya." Diqiyaskandari keduanya semua yang

berasal dari perut bumi seperti besi, tembaga, kuningan, timah, kaca,

dan mercury. Termasuk di dalamnya suter4 kapas, linen wol, benang

dan sebagainya. Termasuk pula roti, daging, lemak, keju, mentega, lilin
dan lain sebagainya. Termasuk pula kunyit, safflower, AI Wars (ienis

tumbuh-tumbuhan), dan lain sebagainya.

Pasal: Tepung ilansawiq (tepung roti) termasukyang ditakar.

Karena asal mereka dari barang yang ditakar dan tidak ada yang

memindahkan mereka dari status itu. Dalam hal tepung, Al Qadhi
menyebutkan bahwa dia boleh dijual satu sama lain dengan cara

ditimbang, dan dia tidak terhalangi oleh asalnya yang ditakar. Dia seperti

halnya roti.

Menurut kami, karena dia diukur dengan sha' dan dikeluarkan

dalam zakat fitratr sebanyak satu sfta'. Dalam hadits disebutkan, "Sha'

itu merupakan ukuran untuk barang yang ditakar." Berdasarkan hadits

ini maka aqith (keju) termasuk yang ditakar karena dalam hadits

disebutkan untuk zakat fitrah "satu s/ra' aqith."36s

Pasal: Adapun susu dan lainnya yang berupa benda cair,

seperti: minyak, sirup, madu dan cuka dan lain sebagainya, dasarnya

adalah takaran.

165 Diriwayatkan olehAl Bukhari (3A{o. 1506), Muslim (2/Zakat/No.7), Abu Daud
(2Afo. l616), At-Thirmidzi (3AIo.673), dari hadits Abi Sa'id Al Khudri.
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Al Qadhi berkata tentang lemak hewani, "Dia itu ditakar."
Sedangkan tentang susu, "Jual belinya secara salam sahpadanya dengan

cara ditakar."

Sedangkan ulama Syaf iyyah berpendapat, tidak boleh menjual
susu satu sama lain kecuali berdasarkan takaran. Ada riwayat dari Ahmad,
dia ditanya tentang bagaimana cara salafmengukur susu. Dia menjawab:
Ya, dengan cara ditakar atau ditimbang. Karena air itu bisa diukur dengan

sha', makanya Nabi SAW berwudhu dengan satu mud air dan mandi
dengan satu sha '.* Dan beliau mandi beserta sebagian istrinya dengan

Al Faraq (bejana yang berisi tiga Sha' air. Ed;*+ Inilah takaran yang
telah menjadi pengukuran bagi air dan seluruh benda cair lainnya.

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang penjualan
apa yang ada dalam putting susu hewan ternak kecuali dengan takaran.366

(HR. Ibnu Majah).

Adapun barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang serta tidak
ada asalnya dariHijaz,tidak pula ada adat yang mirip dengannya, seperti
pakaian, hewan, barang-barang yang dihitung seperti kelapa, telur,
delima, kerahi, mentimun, dan segalajenis sayuran dan kacang-kacangan

Quince, Apel, Peer, Persik, dan lain sebagainya. Semua itu (yang
dihitung) bila kita ingin sesuaikan dengan yang ada, dia lebih dekat
kepada timbangan, karena timbangan itu lebih ringkas.

Al Qadhi menyebutkan, hal itu diterapkan pada buah-buahan yang

basah. Ini sama dengan salah satu pendapat dalam mazhabAsy-Syaf i.
Barang lain yang mungkin ditakar harus diukur berdasarkan takaran.

Yang menjadi hukum asal adalah keempat barang yang ada dalam hadits

* Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 6l** Diriwayatkan oleh Bukhari (lNo.250lFar@, Muslim (t/Haidh/No. 41/Ha|.255)
dari Aisyah.

366 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No .2196),Ahmad dalam Musnadnya (3142),
isnadnya dhaif karena ada Syahr bin Hausyab. Ad-Daraquthni (3/15) dari jalan
Ayyrb bin Utbah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari 'Atha dari lbnu Abbas.... Al
Baihaqi dalam As-Sunan (51338), dan dia mengatakan isnadnya tidak kuat.
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(tamr, burr, sya'ir dan garam), yang kesemuanya adalah barang takaran.

Jadi, sebisa mungkin barang-barang yang diqiyaskan darinya

dikembalikan ke hukum asal.

Menurut kami, timbangan itu lebih ringkas dan teliti, sehingga

harus dijadikan standar bagi barang yang tidak biasa ditakar, atau tidak

memungkinkan untuk ditakar. Yang harus diukur dengan takaran adalah

yang disebutkan dalam Nash semata, karena itulah yang biasanya

dilakukan orang, sedangkan dalam masalah ini berbeda.

709. Masatah: (Al Khiraqi) berkatar "Kurma yang bermacam-

macam dianggap sejenis"

Kata jenis berarti satuan benda yang mencakup berbagai macam.

Sedangkan macam adalah satuan dari benda-benda yang memiliki

kesamaan bentuk. Macam bisa pula menjadi jenis bila dibandingkan

dengan macam-macam di bawalurya. Di sini, kurma dianggap satu jenis

meski mac:rmnya banyak, misalnya ada kurma Burni,'Aqli, Ibrahimi,

Khastawi dan lainnya. Semua itu dianggap satu jenis dan tidak boleh

diperjual belikan secara tafadhul.

Nabi SAW bersabda, "Tqmr dengan tomr dan burr dengan burr

harus sama ukurannya....." Ukuran takaran harus sama pada tamr dan

burr, kemudian beliau melanjutkan, "Kalau jenisnya berbeda, makn

juallah sesulm ftalian." Dalam lafazh lain, "Kecuali yang berbeda

warnanya." Sepengetahuan kami tak ada perbedaan pendapat dalam

masalah kurma dengan berbagai macamnya.

Pasal: Kalau dia punya nama yang sama dari dua jenis yang

berbeda, maka keduanya dianggap satu jenis.

Misalnya: tepung, roti, cuka, minyak, perasan buah, semuanya

adalah jenis yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan asalnya.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa cuka yang berasal dari kurma
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dengan cuka yang berasal dari anggur dianggap samajenis yaitu cuka.

Hal senada diriwayatkan pula dari Malik. Alasannya, mereka disatukan

oleh nama yang sama, tetapi yang benar keduanya berbeda jenis, karena

asalnya berbeda, seperti halnya tepung hanthah dengan tepung sya'ir.
Apa yang disebutkan dari riwayat lain terbantahkan dengan apa yang

telah kami terangkan.

Semua jenis tergantung asalnya. Kalau dia berasal dari dua jenis

yang berbeda berarti olahannya dianggap dua jenis yang berbeda.

Misalnya minyak zaitun berbeda dengan minyak buthmr67, berbeda pula

dengan minyak lobak, meski semuanya sama-sama minyak namanya.

Demikian juga minyak ikan, minyak kelapa, minyak pinus, minyak lobak,

semuanya adalah minyak yang berbeda jenis sesuai perbedaan asalnya.

Demikian juga madu lebah dengan madu tebu.

Bila asalnya sama, maka dia dianggap satu jenis meski fungsinya

berbeda, misalnya minyak mawar dan minyak melati, bila berasal dari
asal yang sama maka dianggap satu jenis. Ini adalah pendapat yan g shahih

dari mazhab Asy-Syaf i. Tetapi dia mempunyai pendapat lain, yaitu tidak

ada riba dalam benda-benda tersebut, karena tidak untuk dimakan.

Abu Hanifah berpendapat, jenisnya dianggap berbeda, karena

maksud dari produksinya juga berbeda.

Menurut kami, pada dasarnya semuanya termasuk jenis minyak,

hanya saja ditambahkan dengan berbagai aroma, sehingga dinisbahkan

kepadanya. Kalau dikatakan, "Barang tersebut tidak untuk dimakan,"
kami jawab, "dia bisa dimakan, hanya saja biasanya dimaksudkan untuk

fungsi yang lebih tinggi (pengharum), jadi dia tetap berada dalam kategori

makanan."

Kalau dikatakan semua itu adalah jenis yang berbeda, maka itu
tidak benar, karena berasal dari satu jenis dan mencakup satu nama,

sehingga pada hakikatnya semua adalah satu jenis, sama halnya dengan

367 Sejenis pohon yang menghasilkan terpentin (getah damar). Penerj
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jenis kurma dan gandum.

Pasal: Terkadang satu jenis mencakup dua jenis.

Misalnya, tamr mencakup nawa dan lainnya, dan itu adalah dua

jenis yang berbeda. Susu mencakup makhidi (susu perahan) dan zubd

(susu padat) yang merupakan dua jenis berbeda. Selama mereka masih

berhubungan dengan asal yang sama, maka dianggap satu jenis. Kalau

sudah dibedakan satu sama lain, maka dianggap duajenis yang berbeda

dan hukumnyajuga hukum dua barang yang berbedajenis.

Pasal: Dalam jual beli tomr dengan tamr dan cabang-
cabangnya.

Diperbolehkan menjual tamr dengarr tamr dengan takaran tanpa

ada perbedaan pendapat, baik dengan yang sama kualitasnya atau

berbeda. Ada yang bertanya kepadaAhmad, "Satu sfta ' tamr dijluoil dengan

satu sfta' tamr, salah satunya lebih banyak, meski takarannya sama."

Dia menjawab, "Itu adalah jual beli satu sfta'dengan satu sfta'." Karena

Nabi SAW bersabda, "Kurma dengan latrma satu mud dengan satu mud."

Kemudian beliau mengakhiri, o'Barangsiapa menambah atau minta

tambahan berarti dia telah melakukan riba."

Kalau masing-masing dari dua kurma yang diperjual-belikan itu

mengandung blji, maka boleh dilakukan bila ukurannya sama. Tak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena Rasulullah SAW telah

mengetahui bahwa tamr itumengandung brji. Dan, jika masing-masing

dibuang bijinya juga diperbolehkan. Murid-murid Asy-Syafi'i
berpendapat, itu tidak boleh dalam salah satu dari kedua bentuk di atas,

karena berarti tidak sama dalam hal kesempurnaan, dan juga bisa

mengering dalam takaran.

Dalil kami adalah sabda Nabi SAW "Tamr dengan tamr satu mud
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dengan satu mud. " Juga karena mereka sama dalam kondisi di mana

salah satunya tidak bersendirian dalam kekurangan, j adi diperbolehkan.
Sama halnya kalau masing-masing punya biji. Boleh pula jual beli biji
dengan biji bila ditakar terlabih dahulu.

Kalau salah satunya kurma yang telah dibuang bijinya dan yang

lain masih ada bijinya, maka tidak boleh dijual-belikan, karena salah

satu masih mengandung yang bukan jenisnya, sementara yang lain tidak.

Kalau bijinya dikeluarkan, lalu dijual antara biji dan kurma dengan

biji dan kurma pula, tetap tidak diperbolehkan, karena dengan
dikeluarkannya biji kurma tersebut berarti biji itu bukan lagi bagian dari
kurma tadi. Sama dengan menjual kurma dan gandung dengan kurma
dan gandum.

Adapun menjual biji kurma dengan kurma yang sudah dikeluarkan
bijinya, maka itu diperbolehkan baik sama maupun dengan tafadhul,
karena sudah menjadi dua jenis barang yang berbeda.

Bagaimana dengan menjual biji kurma dengan kurma yang masih
ada bijinya? Ada dua riwayat dalam hal ini. Dalam riwayat Muhanna
dan Ahmad bin Qasim, hal itu dilarang. Alasannya, dalam kurma itu
masih ada bijinya, sehingga sama dengan satu mud 'ajwaft. Sama juga
hukumnya dengan menjual kurma yang masih ada bijinya dengan kurma
yang sudah dibuang bijinya.

Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Manshur hal tersebut dibolehkan.
Alasannya, biji yang ada dalam kurma itu tidak diperhitungkan, makanya
diperbolehkan menjual belikan kurma dengan kurma yang masing-
masing masih punya biji. Ini sama halnya dengan membeli rumah yang
atapnya dibungkus emas dengan emas. Dalam kondisi ini boleh dibeli
secara tamatsul maupun tafadhul. Lagi pula, biji yang ada dalam kurma
tak ada harganya, sehingga sama saja dengan membeli biji kurma dengan
kurma tanpa biji.

AIMughni 
- E



_-

Pasal: Dari tamr dibuatlah dobs, a*a, nathif dan qitharah.368

Tidak boleh menjual tamr dengan salah satu dari benda-benda itu,

karena semuanya mengandung bahan yang bukan dari jenisnya, sebagian

lagi cair, sedangkan tamr itupadat. Tidak boleh menjual nathif dengan

nathif lain, atau dengan produk olahan tamr yang lain, karena ada

kandungan selain dari jenis keduanya, sehingga dia dikategorikan sama

dengan mud'ajwah.

Dibolehkan menjual qitharah dan dabs serta cuka kurma dengan

takaran yang sama. Ahmad berkata dalam salah satu riwayat darinya

tentang cuka yang terbuat da'jr duqaf6e, "Boleh saja menjualnya dengan

jenisnya asalkan sama ukurannya." Karena air bukanlah tujuan dari

produk itu, tetapi tidak boleh menjual jenis yang satu dengan jenis yang

lain dari benda-benda tersebut, karena masing-masing punya kandungan

yang bukan dari jenisnya (berbeda) baik sedikit atau pun banyak, dan

ini bisa mengakibatkan t afadhul -

Pasal: Anggur sama hukumnya dengan tamr dalam masalah

yang sudah kami terangkan ini.

Hanya saja, tidak boleh menjual cuka 'inab (anggw basah) dengan

cuka kismis (anggur kering), karena masing-masing bukan dari jenis

yang sama. Tetapi boleh menjual cuka kismis dengan cuka kismis pula,

sebagaimana bolehnya menjual cuka kurma dengan cuka kurma.

710. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Bufi dan sya'ir adalah

dua jenis yang berbeda."

Inilah yang menjadi pegangan mazhab, (Hanbali) senada dengan

pendapat Ats-Ts auri, Asy- Syafi' i, Ishaq, Abu Ts aur dan Ashhab Ar-Ra' yi.

ffianis,nathif,satujenismanisan,qitharah..hasildestilasi.Ed
36e Jenis kurma yang paling rendah mutunya Penerj'
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Ada riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa keduanya
termasuk satu jenis. Ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi waqqash,
Abdunahman bin Al Aswad bin Abdu Yaghuts,* Ibnu Mu,aiqib Ad-
Dausi,** Al Hakam, Hammad, Malik dan Laits, berdasarkan riwayat
dari Ma'mar binAbdullah yang menyuruh budaknya membawa satu sfta'
qamh, dia berpesan agar qamh itu dijual lalu dibelikansya'rr. Budak itu
pun berangkat. Dia mengambil satu sha 'dengan kelebihan setengah sftc '.

Ketika Ma'mar datang, dia lalu menceritakan hal itu. Ma'mar bertanya
padanya: Mengapa kau lakukan itu?. Pergi dan kembalikan, jangan
mengambil harga kecuali dalam ukuran yang sama, karena Nabi SAW
melarang menj ual makanan kecuali bila ukurannya sama. Dan, makanan
kita saat ini adalah sya'ir. Ada yang berkata padanya: Itu bukan jenis
yang sirma. Dia menjawab: Aku takut kalau itu mirip (riba).370 (HR. Mus-
lim).

Dalil kami adalah sabda Nabi SAW, "silahkan menjual burr
dengan sya'ir sesukn kalian asalkan htnai."3?t

Dalam lafazhlain, "Tidak mengapa menjual buru dengan sya,ir
dan sya'ir lebih banyak asalkan tunai. Tetapi kalau nasi'ah, maka tidak
bolelt."

Dalam lafazh lain, "Apabila barang-barang ini berbeda jenis,
malra juallah sesula kalian."*

Dia adalah Abdul Rahman bin Abdu Yagghuts Az-zafui ArMadani, dia mempunyai
kemampuan dan kedudukan di dalam masyarakat. Dia adalah paman (dari garis
ibu) menyaksikan perkara "AI Hulqnain", dan dia mempunyai kedudukan dengan
Aisyah istri Nabi. Usd At Ghabah (3/427).
Adalah lyyas binAl Harits Mu'aiqibAd-Dausi. Dibesarkan diHizaj,meriwayatkan
dari kakeknya Muaqiqib. Ibnu Hibban menyatakan bahwa dia itu tsiqah . Tahzib
At-Tahzib (U339), Al Jarhwa Ta,dil (2/287)
Diriwayatkan oleh Muslim (3 / Mus aq a h/93 ), Ahmad dalarn Mus n a d-ny a (6 / 400),
Al Baihaqi (5 /283, 2 85), Ad-Daraquthni (3/24).
Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (7/4575),Ibnu Majah (2No.2245), dan isnadnya
shahih.
Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 705

*'*
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Semua riwayat diatas dengan tegas membolehkan peniualan burr

dengan sya 'ir secara tafadhul . Lagi pula keduanya tidak disatukan dengan

namayang sama, jadi tidak bisa dikatakan satujenis, seperti halnya kurma

dengan hinthah. Keiltanya disebutkan secara terpisah dalam enam barang

yang mengandung unsur riba yang ada dalam hadits, jadi keduanya

adalah duajenis yang berbeda.

Dalan hadits Ma'mar tadi harus diketahui ada kata jenis di

dalamnya. Bisa pula yang dia maksudkan adalah makanan yang biasa

mereka konsumsi yaitu sya'ir,karena dalam hadits itu ada kalimat,

"Karena makanan kita sekarang adalah sya'ir." Kalau pun itu berlaku

umum, maka hendaklah mendahulukan dalil yang khusus. Perbuatan

dan perkataan Ma'mar tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW dan

qiyas yangmereka ajukan terbantahkan oleh kasus emas dan perak.

Pasal: Hinthah (ienis tepung gandum) dan produkturunannya.

Ada dua Produk hinthah:

Pertama, hinthah yang tidak mengandung bahan lain. Seperti:

daqiq (tepung) dan sawiq (tepung halus).

Ke dua, hinthahyang mengandung bahan lain. Seperti : khub z (roti),

har i s ah, fal u dz aj, konj i dan lain sebaga iny a'37 
2

Tidak boleh menjual hinthah dengan salah satu dari cabang-

cabangnya ini. Ada tiga kategori yang harus dipisahkan:

Pertoma: Sawiq. Hinthah tidak boleh dijual dengan sawiq.

Demikian pendapatAsy-Syaf i. Diriwayatkan dari Malik danAbu Tsaur,

bahwa mereka membolehkan itu, baik sama maupun tafadhul.

Menurut kami, hal tersebut berarti menjual hinthah dengan salah

satu bagiarurya, sehingga tidak diperbolehkan, sama seperti menjual satu

ffiaging, faludzaj: manisan seperti agar-agar. Ed

i
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MaldatlC73 hinthah dengan dtla Makkufr tepungnya. Tidak ada jalan untuk
menyamakan ukuran kedua barang ini, karena salah satu dari kedua

barang ini melalui proses pemasakan sehingga bobotnya sebagian sudah

dimakan api, jadi sama dengan barang yang sudah digoreng.

Kedua: Olahan dari hinthahtapimengandung bahan lain. Ini juga

tidak boleh dijual. Murid-murid Abu Hanifah berpendapat, boleh saja

dijual berdasarkan masalatr mud 'ojwah.Kami akan menyebutkan dalil
kami dalam masalah im-Insya AIIah-.

Ket i ga : D aq iq (tepung) tidak boleh dijual dengan hinthah menurut
pendapat yang benar. Ini adalah madzhab Sa'id binAl Musayyib, Hasan,

Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Makhul dan pendapat yang

masyhur dalam madzhab Asy-Syaf i.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan, yaitu boleh menjual

hinthah dengan daqiq. Riwayat ini sama dengan pendapat Rabi'ah dan

Malik. Adapula riwayat senada dari An-Nakha'i, Qatadah, Ibnu
Syubrumah, Ishaq dan Abu Tsaur. Alasannya, daqiq itu sebenarnya

hinthah itu sendiri, hanya saja sudah menjadi tepung, jadi boleh saja

dijual satu sama lain seperti menjual hinthah yang sudah pecah dengan

hinthah yang utuh. Dengan ini, hanya bisa menjual hinthahdengan daqiq
secara timbangan, karena kalau sudah ditumbuk tentu akan berbeda
volumenya dalam takaran, sehingga tepung menjadi lebih banyak dan

hinthah menj adi sedikit. Tetapi bila menggunakan timbangan, perbedaan

itu tidak akan terjadi. Inilah yang dikatakan oleh Ishaq.

Menurut kami, jual beli hinthah dengan tepungnya (daqiq), sama

dengan menjual hinthah secara tafadhul dan itu tidak dibolehkan seperti
jual beli satu takaran dengan dua takaran. Karena, proses penumbukan

telah mengurainya menjadi kecil-kecil, dan kalau ditakar volumenya tidak
akan sama. Kalau pun tidak bisa dikatakan tafadhul, setidaknya tidak

Takaran lama yang biasa dipakai orang dan ukurannya berbeda-beda di tiap negeri
yang memakainya.
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bisa dipastikan adanya tamatsul (kesamaan ukuran). Ketidak tahuan akan

tamatsul sama dengan tahu kalau dia tafadhnl untuk sesuatu yang

seharusnya disyaratkan tamotsul. Makanya, tidak boleh menjual hinthah

dengan hinthah secara j izaf.

Kesamaan mereka dalam timbangan tidak menunjukkan

kesamaannya dalam takaran. Sedangkan kita tahu hinthah dan daqiq

termasuk barang yang ditakar, dan tak ada alasan memindahkannya

menjadi barang timbangan. Yang ditimbang tidak bisa dijadikan sama

dengan menakarnya dan sebaliknya, sehingga dalam kasus ini tidak akan

diperoleh syarat tamatsul yang diharuskan.

Pasal: Dibolehkan menjual sesama olahan gandum, misalnya

daqiq dengan daqiq dan sawiq dengan sawiq yang berasal dari jenis

yang sama dengan ukuran yang sama.Ini adalah pendapat Abu

Hanifah.

Sedangkan pendapat yang mashur di kalangan Syaf iyyah

menyatakan, itu tidak dibolehkan, karena yang harus sama adalah saat

kondisinya masih utuh, bukan setelah diolah. Bisa jadi salah satu dari

daqiq atau sawiq ini berasal dari hinthah yang berat dan satunya lagi

dari yang ringan. Jadi, sama ketika menjadi daqiq, tapi tidak sama ketika

masih menjadi hinthah.

Menurut kami, keduanya telah sama saat akad dalam bentuk

tersendiri sehingga diperbolehkan. Sama halnya dengan menjual tamr

dengan tamr.llkaini sudah dipastikan maka boleh menjual sebagiannya

dengan sebagian yang lain secara takaran.

Juga disyaratkan harus sama kehalusannya, demikian yang

disebutkan Abu Bakr dan ulama lain dari madzhab kami. Ini senada

dengan pendapat madzhab Abu Hanifah, karena kalau derajat

kehalusannya berbeda berarti ada perbedaan dalam kondisi kedua, jadi

sama dengan menjual hinthah dengan daqiq.
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Al Qadhi mengatakan, bahwa daqiq boleh dijual dengan daqiq
pula menggunakan timbangan. Akan tetapi pendapat ini tak ada
pembenarannya. Sudah menjadi keputusan bahwa sowiq dijual dengan
takaran dan daqiqjuga sama seperti itu.

Adapun menjvl daqiq dengan sawlq menurut pendapat yang benar,
tidak dibolehkan, senada dengan pendapatAsy-Syaf i.Ada riwayat dari
Ahmad bahwa itu boleh saja, karena masing-masing barang itu adalah
produk dari hinthah yang tidak dicampur dengan apapun.

Menurut kami, api telah membuat bobot dari benda-benda itu
berkurang, maka tidak boleh dijual satu sama lainnya, sama dengan
menjual yang sudah digoreng dengan yang mentah.

Ada riwayat dari Malik, Abu yusuf dan Muhammad bin Hasan
sertaAbu Tsaur yang membolehkan penjualan saw iq dengan daqiqsecara
tafodhul, karena keduanya adalah jenis yang berbeda.

Menurut kami, keduanya tetaplah berasal dari satu benda yang
tidak boleh diperjual-belikan secara tafadhul,sama dengan menjual daqiq
dengan daqiq dan sowiq dengan sawiq.

Pasal: Barang produksi hinthahyang mengandung bahan lain
seperti khubz (roti) dan lainnya ada dua macam.

Pertama: Bahan lain itu bukan bahan utama, tetapi hanya sebagai
bumbu atau pelengkap, seperti halnya roti darr tepung kanji.

Barang yang seperti ini boleh dijual-belikan sesama macarnnya
dengan syarat sama ukuran, kering dan basahnya. ukurannya harus
dengan timbangan, karena biasanya dia dijual dengan itu dan tidak
mungkin bisa ditakar. Malik berpendapat, kalau bisa diperkirakan sama
tidak mengapa, meski bukan dengan timbangan. Ini senada dengan
pendapat Al Auza'i dan Abu Tsaur.

Ada riwayat dari Abu Hanifah, dia berpendapat, bahwa menjual
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satu potong dengan dua potong itu tidak mengapa. Asy-Syaf i

berpendapat, tidak boleh menjual-belikannya sama sekali, kecuali kalau

ditumbuk dan dikeringkan sampai halus, lalu dijual dengan takaran

mempunyai dua pendapat.

Alasan Asy-Syaf i, dia itu barang takaran dan harus sama dalam

takaran, tapi tak mungkin ditakar, jadi tidak mungkin ada kesamaan

ukuran. Lagi pula ada kandungan bahan lain di dalamnya, maka tidak

boleh diperjual belikan dengan barang sejenis, sama dengan barang yang

ada campuran emas atau peraknya.

Menurut kami, kesamaan bisa diperoleh dengan menimbangnya,

karena dia adalah makanan yang memang biasanya ditimbang. Jadi, tidak

boleh tafadhul antar keduanya sama dengan daging dan susu. Ketika

kita wajibkan untuk sama, berarti harus tahu berapa ukuran kesamaan

barang tersebut menurut syar'i', seperti halnya hinthah dengan hinthoh

dandaqiq dengan daqiq.

Kami menjawab pemyataan Asy-Syaf i: Pada umumnya manfaat

dari keduanya adalah pada saat halus, jadi boleh saja dijual dengan sesama

jenisnya, sama seperti menjual dengan susu. Tidak ada masalah untuk

ditimbang meski bahan dasarnya tidak ditimbang, seperti halnya daging

dan minyak.

Tidak boleh menjual yang basah dengan yang kering karena salah

satu dari keduanya sudah berkurang dengan sendirinya dalam kondisi

kedua. Sedangkan proses pengapian, tidak masalah kalau proses perapian

salah satu barang lebih lama dari yang lain, karena efeknya juga tidak

terlalu besar mengurangi ukuran, lagi pula itu tak mungkin dihindari

seperti menjual barang baru dengan barang lama. Air dan garam yang

ada pada keduanya tidak dapat dihindarkan, karena bukan bahan utama,

sama dengan garam dalam minyak wijen. Jika rotinya menjadi kering

lalu ditumbuk remuk, maka jualah yang sama dengan takaran, karena

memungkinkan baginya untuk ditekar, hukumnya kembali ke hukum

asal. Ibnu 'Aqil berkata, "Didalamnya ada pendapat lain: dia (roti yang
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ditumbuk remuk) itu dijual dengan timbangan, karena ia telah berpindah

kepadanya (dari takaran ketimbangan).

Kedua: Barang yang mengandung bahan lain yang merupakan

bahan utama selain hinthah.Contoh; harisah dan khazirah3Ta, faludzaj
dan roti abazir, khasykanj37s, dan sanbusak.

Kesemua barang ini tidak boleh dijual belikan sesama jenis, juga

antara mereka yang disebutkan, seperti faludzaj dengan sanbusak

misalnya. Masing-masing dari barang-barang ini mengandung campuran

bahan yang bukan dari jenisnya, di mana bahan lain itu adalah bahan

utama yang merupakan tujuan dari pembuatan barang tersebut, misalnya
daging dalam harisah, madu dalam faludzaj, air dan minyak dalam
khazirah. Semua itu menyebabkan perbedaan besar antara mereka,

sehingga tidak bisa didapatkan kesamaan yang disyaratkan dalam jual
beli sesama jenis.

Pasal: Hukum syo'ir dan segala produknya sama dengan
hukum hinthah.

Boleh menjual hinthah dan olahannya dengan biji-bijian dan
olahannya, karena tak disyaratkan harus adanya tamatsul dalam hal ini.
Wallahu a'lam.

711. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Semua daging adalah
satu jenis."

Maksudnya semua jenis daging, dan merupakan pemahaman

tekstual dari perkataan Al Khiraqi. Hal ini disebutkan oleh Abu Al

t74 Daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus dengan air yang banyak serta garam.
Kalau sudah matang dituangkan daqiq (tepunggandum) ke dalamnya, setelah itu
dicampuri dengan lauk sesuka yang membuatnya.t'|s Roti yang di buat dari tepung gandum murni dan di isi dengan gula dan kacang
lalu di goreng.
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Khaththab dan Ibnu 'Aqil berdasarkan salah satu riwayat dari Ahmad.

Ini sama dengan pendapat Abu Tsaur, dan merupakan salah satu pendapat

Asy-Syaf i.

Al Qadhi Abu Ya'la membantah itu sebagai salah satu riwayat dari

Ahmad. Dia berkata, "Binatang ternak, binatang liar, burung, binatang

air adalah jenis-jenis yang berbeda yang boleh dijual belikan secara

t afadhul. Itulah riwayat satu-satunya dari Ahmad. "

Ada dua riwayat mengenai daging ini.

Riwayat pertama: Daging itu terdiri dari empat jenis.

Sebagaimana yang kami sebutkan (disebutkan olehAl Qadhi). Ini

merupakan pendapat madzhab Malik, hanya saja Malik menjadikan

binatang ternak dan liar satu jenis sehingga baginya hanya ada tiga

macam.

Riwayat kedua: Daging itu berbeda jenis sesuai dengan

perbedaan hewannya.Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu

pendapat madzhab Asy-Syaf i. Inilah pendapat yang benar, karena dia

hanyalah turunan dari hewan asalnya yang berlainan jenis. Pendapat ini

pula yang menjadi pilihan Ibnu 'Aqil.

SedangkanAl Qadhi memilih berpendapat, bahwa daging itu terdiri

dari empat jenis, sesuai dengan pemahaman dari perkataan Al Khiraqi.

Dia beralasan bahwa kegunaan dari masing-masing daging hewan itu

berbeda, jadi seharusnya dibedakan menjadi beberapa jenis. Pendapat

ini lemah sekali, karena kalaupun daging itu ada beberapa jenis, tidak

mesti harus empat saja. Tidak ada persamaan hukum dengan ini yang

bisa menjadi asal untuk qiyas. Juga tidak benar memahami perkataanAl

Khiraqi seperti itu, karena lafazhnya tidak mengandung ihtimal
(kemungkinan).

Ini bisa ditegaskan dalam sumpah, dimana kalau seorang berkata,

"Saya bersumpah tidak akan makan daging." Lalu dia makan daging

ternak, atau burung, atau ikan maka dia dianggap telah melanggar
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sumpahnya itu. Maka, perkataan Al Khiraqi harus dipahami bahwa dia

berpendapat daging itu semuanya satu jenis.

Pernyataan yang benar, daging itu tidak satujenis sesuai dengan

perbedaan hewannya. Misalnya katatamr,tidak bisa dipahami satu jenis,

karena ada tamr hindi ada tamr burni. Atau kata madu, ada madu lebah

ada pula madu tebu. Oleh karenanya daging unta dianggap jenis
tersendiri, baik itu unta Khurasan atau unta jenis lain. Daging sapi juga

merupakan jenis tersendiri baik yang berbentuk lembu maupun kerbau.

Kambing juga satu jenis, baik yang bandot maupun yang domba.

Ada kemungkinan semua itu dua jenis yang berbeda, karenaAllah

berfirman dalam Al Qur'an,

,yt -j[Jt,ys

" (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba,

seposang dari kambing..." (Qs. Al An'am [6]: 1a3).

Di dalam ayat ini dipisahkan antara keduanya seperti pemisahan

antara unta dan lembu.

er Ar€'r*"rt J\t,j
"Dan sepasang dari unta sepasong dari lembu..."(Qs.Al An'am

$): A$.

Binatang liar juga mempunyai jenis yang berbeda-beda, ada jenis

sapi, kambing, kijang, dan semua yang memiliki nama tersendiri maka

dagingnya dianggap berjenis khusus. Artinya, diperbolehkan tukar
menukar (jual beli) daging dari jenis yang berbeda-beda secara tafadhul.
Sedangkan kalau dari jenis yang sama harus tamatsul.

Bagi yang menganggap semua daging itu satu jenis, maka tidak
boleh menjual daging meski dari jenis yang berbedajauh kecuali dengan

cara tamatsul.

ta . z z 6 t

,'*:.il ..rUJt ,'t' r lell a.iL^iv (j_r./a
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712. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Tidak boleh menjual

daging satu sama lain dalam keadaan basah, yang boleh hanya kalau

sudah mengering secara tamatsul.

Al Khiraqi memilih berpendapat tidak boleh jual beli daging satu

sama lain kecuali dalam keadaan kering dan hilang basahnya. Ini sama

dengan pendapat madzhab Asy-Syaf i, juga Abu Hafsh. Dalam

keterangannya Al Qadhi berkata, "Menurut madzhab (Hanbali) itu

dibolehkan dan sudah ditegaskan oleh Ahmad.

Umumnya manfaat daging itu diperoleh pada saat basah bukan

ketika sudah kering, berbeda dengan ruthab (kurma basah) yang

manfaatnya terasa di saat kering. Kalau antara ruthab saja boleh dijual-

belikan apalagi antara daging. Sebab, sudah ada kesamaan pada saat

salah satunya tidak bersendirian dengan kekurangan jadi diperbolehkan

layaknya susu dengan susu.

Adapun menjual daging yang sudah dimasak dengan daging yang

kering,jelas tidak diperbolehkan, karena sudah berkurang dalam keadaan

tersendiri dan berubah dalam kondisi kedua. Hal ini tidak diperbolehkan

sebagaimana larangan dalam hal menjual tamr dengan ruthab.

Pasal: Al Qadhi berkata, "Tidak boleh menjual daging dengan

daging kecuali setelah tulang-tulangnya dipisahkan." Sebagaimana

tidak bolehnya jual beli madu dengan madu sebelum disaring. Ini adalah

salah satu pendapat madzhab Asy-Syaf i.

Sedangkan pernyataan Ahmad menunjukkan kebolehan jual

belinya dalam keadaan apapun, termasuk tanpa bersih tulang atau kering.

Dalam riwayat Hanbali dia berkata, "Jika ditimbang sudah sama

ukurannya maka boleh dijual belikan, karena tidak disyaratkan untuk

membersihkan tulang dari daging, sebagaimana tidak disyaratkan

membuang biji dari kurma. Berbeda dengan madu yang memang harus

disaring terlebih dahulu dari sarang lebahnya.
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Pasal: Daging dan lemak adalah dua jenis yang berbeda, hati
juga merupakan jenis tersendiri, demikian halnya limpa dan jantung

serta otak. Dengan demikian diperbolehkan memperjual-belikan daging
dengan lemak secara tafadhul.

Al Qadhi berkata, *Tidak boleh menjual daging dengan lemak."
Malik memakruhkan itu, kecuali kalau takarannya sama.

Mentrrut ,ulu, 
^SzhabHanbali, 

hal itu dibolehkan baik ukurannya
sama atau pun salah satu lebih banyak (tafadhut). Pemyataan ini sama

dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Alasannya, daging dan
lemak adalah duajenis yang berbeda, jadi boleh diperjual-belikan secara

tafadhul, sama dengan emas dan perak. Kalau ada yang melarang karena
daging itu mengandung lemak, maka itu tidak benar, karena lemaknya
tidak kelihatan. Kalau pun adapastilatr jumlahnya sedikit dan itu bukan
tujuan dari pembelian daging

Al Qadhi menganggap pendapat tersebut tidaklah benar, karena
dia menganggap samin (minyak hewani) termasuk daging. Maka, tidak
mungkin daging mencakup juga yang n:rmanya lemak. Al Qadhi juga
menyebutkan bahwa daging putih dengan daging merah yang ada di
bawahnya adalah dua jenis yang sama. Selain itu, menurutnya pula
pinggul dan lemak adalah dua jenis yang berbeda.

Tetapi pemahaman tekstual dari perkataanAl Khiraqi tidak sesuai

dengan pendapat ini, karena dia berkata, "Daging itu tidak mungkin lepas
dari lemak. Kalau pun ini bukan lemak, maka daging tidak akan
bercampur dengan lemak."

Berdasarkan perkataannya, "setiap yang putih dari daging hewan
akan meleleh dan menjadi minyak, artinya dia adalah satu jenis. Ini
pendapat yang paling shahih berdasarkan firman Allah,

,1\r&'.k C y4}7',f* 6?
" . . . Komi haramkan atas mereka (orang-orang yahudi) lemak dari
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lredua binatang itu, selain lemakyangmelekat di punggung keduarq/a... "

(Qs. Al An'am [6]: la6).

Di sini Allatr mengecualikan apa yang melekat di punggung hewan

berupa lemak. Lagi pula daging putih itu menyerupai lemak dari segi

wama dan tujuannya, jadi dia dianggap lemak sama dengan yang ada di

perut.

Pasal: Ada dua riwayat tentang susu.

Pertama, dia adalatr satu jenis sebagaimana yang kami terangkan

dalam pembatrasan tentang daging.

Kedua, dia terdiri dari berbagai jenis yang berbeda berdasarkan

hewan asalnya sama seperti daging. Ini adalah pendapat madzhabAsy-

Syaf i, dan Malik. Alasannya, semua hewan adalah jenis tersendiri.

Ibnu'Aqil berkata: Susu sapi ternak dengan susu sapi hutan sama

jenisnya berdasarkan semua riwayat, karena sama-sama berasal dari yang

namanya sapi. Tetapi ini tidak betul, karena kedua dagingnya dianggap

berbeda jenis, maka sudatr tentu susunya juga berbeda jenis, seperti

halnya unta dengan sapi.

Dengan demikian, boleh memperjual-belikan susu dengan susu

yang berbeda jenis secara tafadhul asalkan tunai. Untuk yang satu jenis

tetap harus tamatsul menurut takaran.

Al Qadhi berkata, "Susu itu ditakar, dan tidak dijual kecuali dengan

takaran." Karena itulah kebiasaan yang berlaku untuk pengukuran susu.

Ini berlaku untuk dua susu yang sama-sama diperah (halib) atau yang

diasamkan (hamidh) atau salah satunya halib dan satu lagi hamidh.

Perubahan sifat tidak menghalangi kebolehan jual beli.

Kalau salah satunya sudah dicampur air, maka tak boleh dijual

dengan yang murni, bagitu juga yang dicampur dengan susu jenis lainnya,

karena sudah mengandung sesuatu yang bukan jenisnya tanpa ada
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kepentingan khusus.

Pasal: Produk turunan susu, ada dua macam:

Pertama, produk murni tanpa campuran bahan lai4 seperti keju,

minyak samin, dadih susu dan /aba' (susu perahan perdana).

Kedua, produk yang mengandung campuran bahan lain.

Keduanyatidak boleh diperjual-belikan dengan bahan dasar (susu),

karena merupakan produk turunannya. Sama dengan menjual daging

kambing dengan kambingnya. Ini adalatr pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang membolehkan jual beli susu

dengan keju kalau kejunya secara tersendiri lebih banyak daripada

endapan yang ada pada susu. lni akan mengakibatkan dia boleh dijual
secara tafadhul tapi tidak boleh secara tamatsul.

Al Qadhi berkata "Riwayat ini tidak keluar dari pendapat madzhab,

karena segala sesuatu yang dimasuki riba tidak boleh diperjual-belikan

satu sama lain, apalagi bila ada benda lain yang bukan dari jenisny4

sama dengan mud 'ajwah, atau dirham dengan dvamud."

Sebenamya riwayat ini menunjukkan bolehnya jual beli dalam

masalah rna d'ajwah. Walaupun riwayat ini bertentangan dengan riwayat-

riwayat lainny4 tetapi tidak menghalanginya untuk menjadi salatr satu

riwayat, dan dia memang bertentangan dengan zahir madzhab.

Hukum minyak samin sama dengan htrkum yang berlaku pada keju,

sedangkan susu tidak boleh drjual dengan makhidh yang mengandung

keju. Hal ini ditegaskan olehAhmad, dia berkata, "Susu dengan makhidh

tidak ada kebaikan di dalamnya (dalam jual belinya)." Akan tapi ada

kemungkinan boleh, sebagaimana masalah sebelumnya.

Sedangkan susu biasa dengan laba'(susu perdana), boleh dijual
sebelum disentuh api asalkan ukurannya sanna, karena sama saja dengan

menjual sesama susu, Tetapi kalau salah satunya sudah disentuh
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api, maka tidak boleh lagi.

Al Qadhi menyebutkan pendapat lain yang membolehkannya, tapi

ini tidak benar, karena api akan mengurangi volume salah satunya.

Dengan kata lain, yang sudah disentuh api tidak boleh dijual dengan

yang belum tersentuh api seperti tepung dengan roti, yang sudah digoreng

dengan yang masih mentatr. Ini sama dengan pendapat madzhab Asy-

Syaf i.

Adapun menjual produk turunan susu dengan sesama jenisnya,

maka dilihat dulu apakatr ada campuran lain selain susu di dalamnya.

Kalau ada seperti halnya lra"ylC'o dan kamikh!77 m*a tidak dibolehkan

dengan sesama jenisnya ataupun dengan jenis lain. Dalam hal ini susu

sudatr bercampur dengan batran lain, jadi sama dengan masalah mud

'ajwalt,kecuali kalau batran lain itu untuk kepentinganproduk itu sendiri,

barulah boleh diperjual-belikan asal sama ukuran, kering dan basahnya.

Boleh menjual-belikan aqith dengan aqith, mentega dengan

mentega, samin dengan samin secara sama. Persamaan antar aqith harus

dengan takaran, karena dia diukur dengan sha' dalam zakat fitratr.

Barang yang basah tidak boleh dijual dengan yang kering

sebagaimana tidak bolehnya menjual kurma kering dengan kurma basatr.

Pernyataan Al Khiraqi mengandung kemungkinan tidak bolehnya

menjual yang basah dengan yang basatr seperti halnya daging.

713. Masatah: (Al Khiraqi) berkata, *Tidak boleh menjual

hewan dengan dagingnya.t

Tidak ada perbedaan riwayat dalam madzhab (Hanbali) akan

larangan memperjual-belikan hewan dengan dagingnya sendiri. Ini adalatr

pendapat madzhab Malik dan Asy-Syaf i, serta ketujuh Ahli Fikih

Madinah.

3't6 Nama makanan.
371 Lauk semacam acar.
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Diriwayatkan dari Malik, tidak boleh menjual daging dengan
hewan yang dipersiapkan untuk diambil dagingnya, tetapi boleh dengan
hewan lain. Abu Hanifatr berpendapat, itu boleh saja secara mutlak,
karena sama dengan menjual barang yang mengandung unsur riba
dengan barang yang tidak mengandung unsur rib4 sama juga menjual
daging dengan dirham atau dengan daging lain yang berbedajenis.

Menurut kami, riwayat dari Nabi SAW yang melarang jual beli
hewan dengan daging.3TE (HR. Malik dalam AI Muwaththa', dad Zaid
binAslam, dari Sa'id binAl Musayyib, dari Nabi SAW).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Isnad riwayat ini adalatr yang terbaik
dibanding yang lain (riwayat yang senada maknanya)."

Diriwayatkan pula dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang
penjualan yang hidup dengan yang mati, ini disebutkan oleh Imam
Alunad.3Te

Dalam riwayat lbnuAbbas, ada seekorunta disembelih lalu datang
seorang laki-laki membawa seekor 'anaq3n dan berkata: Berikan padaku
sebagian (daging unta itu) ditukar dengan ,anaq yang aku bawa ini. Abu
Bakr berkata: Itu tidak boleh.

Diriwayatkan oleh Malik (2/655/64). Ibnu Abdil Barr berkata: saya tidak
mengetahui dia merincinya dari riwayat yang dapat dipertanggung-jawabkan. Al
Baihaqi (5/296), Ad-Daraquthni (3/71/266), Abu Nu'aim datarn Ar Hilyah (6/
334) dengan jalan dari Malik, dariAz-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd bahwa Nabi SAW
melarang.... Al Haitsami menyebutkannya dalam AI Majma'(4lr0s), dari Ibnu
umar. Dia berkomentar: Diriwayatkan olehAl Bazzar.Dalam sanadnya ada Tsabit
bin Zuhair yang dha'if.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-sznan (5/297) dari jalan Al easim bin
Abi Barzah yang berkata: Aku datang ke Madinah dan mendapati seekor unta
disembelih. Aku mendapat empat bagian, masing-masing bagian bisa dijual dengan
seekor 'anaq (anak kambing yang berusia satu tahun). Aku ingin menjual salah
satunya, lalu ada seseorang dari Madinah berkata padaku: Rasulullah SAW
melarang ......dst.
Anak kambing perempuan umur 1 tahun.
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Asy-Syaf i berkata: Aku tidak mengetahui ada yang menentang

Abu Bakr waktu itu. Abu Zanad berkata: Semua yang aku temui melarang

jual beli hewan dengan daging. Lagi pula, daging itu merupakan jenis

yang mengandung riba yang dijual dengan hewan asalnya, jadi tidak

diperbolehkan, sama halnya dengan menjual wijen dengan minyak wijen.

Ini semua membedakan dengan benda-bend a y ang mereka qiy a skan.

Bagaimana bila daging itu dijual dengan hewan lain, bukan hewan

asalnya?.

Menurut tekstual perkataan Ahmad dan Al Khiraqi itu juga tidak

dibolehkan, karena Ahmad pemah ditanya tentang jual beli kambing

dengan daging, dia menjawab, "Tidak sah, karenaNabi SAW melarang

jual beli yang hidup (hewannya) dengan yang mati (daging)."

Al Qadhi memilih pendapat yang membolehkan, sedangkan Asy-

Syaf i punya dua pendapat dalam masalah ini.

Bagi yang melarang hal ini berdalil dengan keumuman pengertian

hadits bahwa daging itu satu jenis. Sedangkan bagi yang

membolehkannya, berpandangan bahwa itu adalah barang yang

mengandung unsur riba yang dijual bukan dengan barang asalnya, bukan

pula dengan hewan sejenis, sehingga tak ada larangan seperti orang

menjual daging dengan uang.

Kalau dijual dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya,

sepertinya diperbolehkan menurut tekstual pendapat ulama kami, dan

ini merupakan pendapat mayoritas Ahli Fikih.

Pasal: Tidak boleh menjual barang yang mengandung unsur

riba dengan asalnYa.

Misalnya wijen dengan minyaknya, zaittrn dengan minyaknya,

serta seluruh minyak dengan bahan dasarnya. Termasuk juga jus buah,

misalnyajus anggur, delima, apel, tebu dengan gula dan lain sebagainya.
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Ini adalah pendapat Asy-Syaf i dan Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan Abu Tsaur berpendapat, itu boleh-boleh saja, karena

asalnya berbeda dan maknanya juga berbeda. Abu Hanifah berpendapat,

itu bol€h kalau diketahui dengan yakin bahwa barang yang mengandung

duhn (minyak) atau 'ashir (jus) lebih banyak daripada yang tidak
mengandung itu, tetapi kalau tidak diketahui, berarti tidak boleh.

Menurut kami, itu tetaplatr barang yang mengandung unsur riba

yang dijual dengan batran dasarnya, jadi sama saja dengan menjual daging

dengan hewannya dan itutidak boleh sebagaimanayangtelah dijelaskan

dengan Nash.

Pasal: Boleh menjual perasan buah (ius) dengan sesama
jenisnya secara tamatsul.

Boleh pula menjualnya dengan jenis lain secara t afadhul dansesuka

yang berakad, karena dianggap dua jenis yang berbeda. Kesamaan yang

dituntut adalah takaran, karena dengan pendapat itulah biasanya dia

diperjual-belikan. Ini adalah madzhabAsy-Syaf i. Sama saja hukumnya

antara yang dimasak dengan yang mentah, tetapi sebagian pengikutAsy-

Syaf i berpendapat, tidak boleh menjual yang telah dimasak dengan

yang mentah, karena api akan mengurangi volume salah satunya dan ini
menyebabkan terjadinya tafadhul.

Menurut kami, karena keduanya sama dalam kondisi di mana

masing-masing tidak berkurang bila dibiarkan sendiri, jadi sama saja

dengan menjual yang mentah dengan yang mentah. Kalau menjual satu

jenis barang, yang satu dimasak sedang yang satunya lagi mentah, itu
tidak boleh, karena salah satu sudah berubah pada kondisi kedua dan

berkurang bila dibiarkan sendiri. Maka dari itu dilarang menjual minyak
wijen dengan ampasnya, dan tidak juga dengan endapannya. Ada suatu

riwayat yang membolehkan hal ini dikaitkan dengan masalah mua' ajw ah,

jika tidak ada sisa minyak dalam ampas tersebut, maka boleh dijual
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dengan tafadhul daijenisnya, karena kedua barang tersebut dianggap

berlainan jenis.

Pasal: Bila seseorang menjual barang yang mengandung unsur

riba satu sama lain dan beserta kedua barang itu atau salah satunya

ada barang lain yang bukan jenisnya, misalnya satu mud dan satu

dirham dengan satu mud dan satu dirham, atau dua mud dandua dirham,

atau menj ual sesuatu yang ada perhiasannya dengan benda yang menj adi

bahan dasar perhiasan itu, bagaimanakah hukumnya? Masalah ini

terkenal dengan nama mud'ajwah'

Menurut madzhab (Hanbali) itu tidak boleh. Ini ditegaskan oleh

Ahmad dalam banyak tempat dan disebutkan oleh pemuka madzhab'

Ibnu Abi Musa mengatakan tidak boleh menjual pedang atau ikat

pinggang atau alat kendaraan yang ada perhiasannya denganjenis yang

sama dengan perhiasan itu. Hanya ada satu riwayat dalam hal ini' Ini

juga diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, Al Qasim bin Muhammad,

Syuraih dan Ibnu sirin. Pendapat ini sama dengan pendapatAsy-Syaf i,

Ishaq dan Abu Tsaur.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang menunjukkan kebolehannya,

dengan syarat barang yang tidak ada barang lain padanya lebih banyak

daripada yang ada barang lainnya, atau masing-masing barang

mengandung barang lain yang berbeda jenis'

Diriwayatkan oleh Muhanna, dari Ahmad tentang penjualan susu

ditambah keju dengan keju saja. Dia mengatakan: itu boleh asalkan keju

tanpa susu lebih banyak daripada keju yang ada susunya'

Diriwayatkan dari Harb, aku bertanya kepada Ahmad: Saya

memberikan satu dinar Kufah ditambah satu dirham untuk membayar

satu dinar Syam yang timbangannya sama, tetapi dinar Kufah lebih bagus'

Bagaimana hukumnya?. Dia menjawab: Tidak boleh, kecuali kalau

dinarnya berkurang, lalu kau berikan perak sesuai harganya. Demikian
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pula Muhammad bin Abu Harb Al Jarjara'i38r meriwayatkan darinya.

Sedangkan Al Maimuni meriwayatkan, dia bertanya kepada

Ahmad: Apakah tidak boleh seseorang membeli pedang dan sarungnya

sampai dipisahkan terlebih dahulu?. Dia menjawab: Tidak boleh dia
membelinya sampai dipisahkan. Tetapi kasus ini lebih ringan daripada

kasus sebelumnya, karena bisa saja dia membeli salah satu jenis dengan
jenis yang lain kemudian memisahkannya, dan di dalamnya terdapat

barang yang tidak ada pada barang yang ia beli.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, aku mendengar Ahmad pernah

ditanya tentang dirham musayyibiyyah yang sebagiannya adalah
kuningan dan sebagiannya ada perak, bolehkah dibeli dengan beberapa

dirham?. Dia menjawab: Aku tidak berani berkomentar dalam masalah

ini.

Abu Bakr berkata: Masalah ini diriwayatkan dari Abu Abdullah
sebanyak lima belas orang, semuanya sepakat bahwa jual beli tersebut
tidak boleh dilakukan sampai dipisahkan barangnya terlebih dahulu,
kecualiAl Maimuni yang mempunyai pernyataan lain yang diriwayatkan
darinya.

Hammad binAbi Sulaiman danAbu Hanifah berpendapat, itu boleh
saja, kalau barang yang murni lebih banyak daripada barang yang

mengandung barang lain, atau masing-masing mengandung barang yang

tidak sejenis.

Hasan berpendapat, boleh saja menjual pedang yang berhiaskan
perak dengan dirham. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i.

Pihak yang membolehkan hal ini berdalil, bahwa akad itu sebisa

mungkin disahkan. Misalnya seseorang membeli daging dari tukang
jagal, maka itu sah, padahal bisa saja daging itu dari bangkai. Dalam hal
ini harus disahkan dengan berbaik sangka bahwa daging itu diperoleh

Namanya Muhammad bin Naqib bin Abi Harb Al Jarjara'i, seorang yangwara
dan sabar. Lihat Thabaqat Al Hanabilah (ll33l).
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dari penyembelihan yang syar'i.

Menurut kami, berdasarkan riwayat Fadhalah bin Ubaid yang

berkata: Ada seseorang membawa kalung yang di dalamnya terdapat

emas dan mutiara. Dia membawanya kepadaNabi SAW dan mengatakan

bahwa dia membelinya dengan beberapa dinar. Nabi SAW berkata: Tidak

boleh, sampai kau dapat memisahkan keduanya (emas dan permata).

Lalu dia mengembalikan kalung itu guna memisahkan keduanya terlebih

dahulu.382 (HR. Abu Daud).

Dalam lafaztr Muslim, "Nabi SAW memerintatrkan unhrk mencabut

emas yang dalam kalung itu dan dibiarkan sendiri. Beliau bersabda,

"Emas dengan emas harus sama timbangannye."3s3

Satu akad bila menggabungkan dua barang ganti yang berbeda

jenis harus dipisahkan satu sama lain, sesuai kadar harga barang lain,

tersebut bila bersendirian. Kalau harganya berbeda, maka bayarannya

pun harus beda.

Penjelasan dari hal ini: Jika ada seseorang membeli dua orang

budak, harga salah satunya sama dengan setengah dari harga yang satunya

lagi. Keduanya dibeli seharga sepuluh dinar. Berarti, harga salah satunya

adalah sepertiga dari sepuluh dinar dan yang satunya lagi dua pertiga

dari sepuluh dinar. Jika cacat dan harus dikembalikan, maka uang yang

harus dikembalikan adalah sesuai dengan prosentase hargabudak itu.

Makanya, kalau ada yang membeli anak panah dan busur serta

pedang dengan satu harga bila terj adi syuf ' ah, maka sy afi ' yang memiliki
panah (busur panah-panahnya) harus membayar sesuai harga anak panah

dan busur tersebut itu kalau dibeli sendiri tanpa pedang.

382 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3/3351), isnadnya shahih.
383 Diriwayatkan oleh Muslim (3lMusaqahl1213l\g),Ahmad dalam Musnad-nya(61

19) dari Fadhalah bin Ubaid.
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Pasar: Adapun jika dia menjuar dua jenis yang berbeda hargadari jenis yang sama macamnya dengan jenis tersebut, misarnya satudinar Maghrib ditambah dinar Saburi ;"; r,".g" ar" iinar Maghrib,
atau satu dinar mumi ditambah satu dinar q uradhahdibayar dengan duadinar murni atau dua dinar quradhah,atau satu hinthahmerah ditambah
satu hinthoh coklat dan hinthahyang putih, semua itu sah.

Abu Bakr berkata: Ahmad -.ngunggukkan har itu. Ar Qadhimemilih bahwa hukum pada masarah ini sama dengan masarah
sebelumnya. Pendapat ini sama dengan pendapatAry-syun,i dan Malik.Alasannya, akad itu menghendaki terbaginya harga d"ngu' gantinya
berdasarkan perbedaan harganya sebagaimana telah kami sebutkan.

Ada riwayat dari Ahmad yang merarang hal itu b'a dibayar dengan
uang, tetapi boleh bila dengan barang. Ini dinukil dari Ahmad bin easim,karena barang banyak .u*pu.unnya dan susah dipisahkan, jadinya
dimaafkan, berbeda dengan harga

Dalil kami, sabda Nabi SAW, ,,Emos 
dengon emas harus samaukurannya dan perak dengan perak harus sama ukurannya. ,, Inimenunjukkan bolehnya juar beli ketika terealisir kesamaan yangdiinginkan yaitu dalam hal takaran atau timbangan.

Bagus tidaknya suatu barang tidak terhitung dalam riba jikajenisnya sama, demikian pura kalau jenisnya berbeda. perbedaan hargaterbentuk karena perbedaan kuarita; baik dan buruknya mutu barang.Dalam kasus di atas, dia menjuar emas dengan emas daram kondisitimbangan yang sama, sehingga jual belinya harus dianggap sah.

Pasal: Kalau dia menjual sesuatu yang mengandung ribadengan jenis rain dan daram sesuatu yang diberi itu ada barang rainyang sama' tapi barang itu tidak menjadi tujuan utama?
Misalnya' rumah yang atapnya berhiaskan emas dibeli dengandinar' maka itu boleh saja. Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya
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perbedaan pendapat. Sama halnya kalau dia menjual rumatr dengan rumah

yang masing-masing beratapkan emas atau perak, itu juga boleh.

Alasannya, barang yang mengandung unsur riba tersebut tidak menjadi

tujuan utama dalam jual beli, sehingga ada atau tidak ada barang itu

sama saja.

Demikian pula kalau dia membeli seorang budak yang pturya hana

dan hartanya disyaratkan termasuk barang yang dibeli, maka itu boleh

saja kalau hananya itu bukan tujuan utama. Kalau dia membeli budak

dengan ditukar budak juga dan masing-masing membawa harta yang

disyaratkan harus ikut dalam pertukaran, maka itu juga boleh dengan

syarat harta itu bukan tujuan utama. Karena tidak dimaksudkan dalam

jual beli maka dia sama dengan atap emas pada rumah tadi. Maka dari

itu, tidak disyaratkan hanrs dilihat Oarta budak atau atap emas) dalam

jual beli, karena bukan itu yang ingin dibeli sebenarnya.

Kalau dia menjual kambing yang punya susu dengan susu atau

domba yang punya bulu dengan wol, atau menjual binatang bersusu

dengan yang bersusu atau berbulu wol di badannya dengan yang demikian

pula halnya, apakah satr jual belinya?. Ada dua riwayat dalam masalatr

ini.

Pertamo, dibolehkan. Ini adalatr pendapatAbu Hanifah, sama saja

apakatr kambing itu hidup atau sudah disembelih, karena sesuatu yang

mengandung riba di dalamnya tidak menjadi tujuan utama jual beli

sehingga tidak menghalangi, sama statusnya dengan atap emas pada

rumah dalam kasus di atas.

Kedua, tidak boleh. Ini adalah pendapatAsy-Syaf i, karena sama

dengan menjual barang riba dengan asalnya, (susu kambing dengan

kambingnya). Sama dengan membeli hewan dengan dagingnya.

Ada perbedaan beda antara kasus ini dengan kasus pembelian

hewan dengan daging, karena daging dalam hewan itulah maksud dari

pembelian, sementara dalam kasus ini susu tidak menjadi maksud
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pembelian.

Kalau kambingnya sudah diperah, maka boreh diperjuar-berikan
dengan susu, atau dengan sesama kambing. Hanya ada satu riwayat dalam
masalah ini. Alasannya, susu itu tidak berpengaruh pada si kambing dan
tidak menambah harganya. Jadi, sama dengan menjual garam dalam
wijen, atau roti, atau keju. Dalam har ini kami tidak mengetahui adanya
perbedaan pendapat. sama halnya menjual susu selain kambing dengan
kambing bersusu.

Bolehkah menjual pohon kurma yang berbuah dengan kurma?.
Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertams, boleh. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakr. Alasannya,
tamryangada di pohon itu bukanlah tujuan (maksud) yang ingin dibeli.

Kedua, tidak boleh Dalil dari pendapat ini sama dengan yang sudah
kami sebutkan pada masalah seberumnya. Al eadhi memilih pendapat
bahwa hal itu tidak boleh, karena dia membedakannya dengan kambing
yang punya susu. Menurutnya, buah tomr yangada di pohon kurma itu
bisa diambil kapan saja untuk drjual secara tersendiri berbeda dengan
susu kambing. Perbedaan ini sebanarnya tidak berpenganrh, karena kalau
pun bisa dipisahkan maka tetap tidak aibotetrtan, sedangkan barang yang
memang sejak awal tidak menghalangi sahnya jual beli, kalaupun
dipisahkan tetap tidak akan menghalangi misalnya budak dengan harta
yang ada padanya.

Pasal: Kalau dia menjuar barang yang mengandung unsur
riba dengan sesama jenisnya, sedangkan pada masing-masing
barang mengandung barang lain yang bukan jenisnya tetapi tidak
dimaksudkan dalam akad jual beli, har ini terbagi menjadi feberapa
kategori:

Pertama, barang yang tidak menjadi tujuan dalam pembelian itu
sedikit kadamya.
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Artinya, dia tidak berpengaruh signifikan dalam timbangan atau

takaran, seperti halnya garam dalam makanan, atau beberaparya'irdalarn

hinthah,begitu pula kalau ada dalam salah satu dari barang yang akan

dibarter dan tidak ada dalam yang lain, semua itu tidak mengapa. Menjual

barang yang disebutkan diatas itu boleh, karena adanya barang tambahan

seperti garam dalam roti tidak berpengaruh besar.

Kedua, barang yang tidak dimaksudkan dalam jual beli jumlahnya

banyak, tetapi keberadaannya untuk kepentingan barang yang dimaksud

Oarang utama).

Misalnya, air dalam cuk4 kismis, dan sirup kurma. Ini boleh dtjual-

belikan dengan barang sejenis. campurannya dengan air dianggap sama

dengan kondisi basah yang ada dalam setiap benda tersebut. Keberadaan

benda semacam dalam balang yang akan dibarter tidak berpengaruh pada

keabsahan jual beli.

Tetapi, tidak boleh dibarter dengan yang tidak mengandung

campuran air, misalnya cuka anggur basatr dengan cuka anggur kering

(kismis), karena mengarah pada tafadhal. Statusnya sama dengan jual

beli tamr dengan ruthab yang dilarang.

Asy-Syafi'i melarang semua bentuk jual beli pada point kedua

ini, kecuali barter antara wijen dengan wijen, karena air tidak kelihatan

dalam wijen.

Ketiga, barang yang tidak menjadi maluud iual beli tersebut

berjumlah banyak, tetapi bukan untuk kemaslahatan barong yang

dimaksud dalam jual beli (barang utama).

contohnya, susu yang dicampur air, dan logam mulia yang disepuh

dengan logam lain. Ini tidak boleh dibarter satu sama lain, karena

campurannya bukan untuk kemaslahatan barang utama. Ini akan

menghilangkan sifat tamatsul yang disyaratkan.

Bagaimana kalau dibarter dengan barang yang tidak menjadi

maksud seperti menjual dinaryang disepuh denganperakdengan dirham?
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Ini kemungkinannya boreh, karena dibarter dengan barang yang tidak
dimaksudkan dalam jual beli. Tetapi adakemungkinanpuratidak boleh,
berdasarkan pendapat lain dalam hukum asalnya.

Adapun membarter dinar yang dicampur dengan barang yang snm4
dan kadar campurannya berbeda atau tidak diketahui kadarnya, maka
ini tidak boleh, karena syarat tamatsur tidak terpenuhi. Jika kadarnya
diketahui maka bisa jadi boreh, karena keduanya telah sama ukurannya
baik barang yang dimaksud ataupun campurannya dan tidak
menyebabkan tedadinya tafadhul dengan membagikan nilai juar barang.
campuran yang ada tidak dimaksudkan, jadi dianggap tidak ada
harganya.

Pasal: Kalau disodorkan padanya satu dirham, dengan
mengatakan, "Torong tukarkan setengah dirham dari uang ini
dengan setengah dirham dan setengahnya ragi dengan uang, atau
keperluan lain." Ini diperbolehkan.

Karena, di sini terjadi pertukaran setengah dirham dengan setengatr
dirham dan itu adalatr ukuran yang sama. Tetapi karau dia mengatakan,
"Tolong tukarkan satu dirham ini dengan setengah dirham ditam bahfulus
(uang selain emas dan perak)", maka ini pun boleh juga, karena
maknanya sama. Hal seperti ini tidak akan mengarah pada tafadhul
dengan membagikan harga. Harga setengah dirham sama dengan harga
setengah dirham yang ditukar bersama denganfurus. dan harga furus itu
sendiri sama dengan setengah dirham.

Pasal: Barang yang sejak tercipta terbuat dari dua jenis.
Misalnya, tamr yang terdiri dari biji dan isi, hewan yang terdiri

dari daging, lemak dan lainnya, serta semua yang serupa dengan itu.
Barang-barang seperti ini bila diterima dengan sejenisnya, berarti boleh
diperjual-belikan, dan tidak perlu melihat seluruh kandungannya. Nabi
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SAW membolehkan menjual tamr dengan tamr,hewan dengan hewan

dan semua itu sudah diketahui kandungannya.

Kalau menjual jenis tersebut dengan jenis lain yang tidak

dimaksudkan, seperti menjual tamr yang ada bijinya dengan biji tamr.

Dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad. Ini sudah dijelaskan

panj ang lebar sebelumnya.

Bagaimana dengan madu yang belum dibersihkan (disaring)?'

Para ulama kami berpendapat, tidak boleh menjual madu dengan

madu yang sama-szrma belum disaring, karena masih mengandung sarang

lebah, jadi sama dengan pedang yang ada perhiasannya.

Pasal: Keharaman riba tidak hanya berlaku di negeri Islam,

tetapi juga beqlaku di negeri kafir. Ini adalah pendapat Malik, Al

Auza'i,Abu Yusul Asy-Syaf i dan Ishaq.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat riba tidak berlaku antara

orang Islam dengan kafir harbi di negeri kafir. Juga ada riwayat darinya

bahwa dua orang yang masuk Islam di negeri kafir tidak berlaku riba

bagi keduanya. Dalilnya adalah riwayat Makhul dari Nabi SAW yang

bersabda, ,,Tidak ada riba antara muslim dengan kafir harbi di negeri

knfir harbi."38a

Lagi pula harta orang kafir harbi itu pada dasarnya boleh

diperlakukan bagaimana saja, dia menjadi terjaga bila berada di negeri

Islam. Jadi, yang tidak berada di negeri Islam boleh diapakan saja.

Menurut kami, firman Allah,

"Dan Dia mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah 27s).

384 Disebutkan olehAz-Zaila'idalamNasfrbAr-Rayah(4414) dandiaberkata: Hadits

ini gharib dengan lafazh: Tidak ada riba antara muslim dan harbi di Daar Al
Harb (negara kafir harbi).
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oruJ:"tr'^Lg. cI rA * ol ti;i-v uJr o-SV i^

"orang-orang yang Maknn (mengambir) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lqntaran
(tekanan) penyakit gi\a...... ,, (es.Al Baqarah [2):275).

Firman-Nya,

u3r c trlrt, rtt t;3t t;C *it tf1:-

"Hai orang-orang yang beriman bertakwarah kepada Ailah dan
tinggalkan sisa-sisa riba (yang berum dipungut). " (es.Al Baqarah [2]:
278).

Serta makna'm'm dari semua hadits yang menjelaskan keharaman
riba secara tafadhut, di mana Nabi SAW bersabda, ,,siapa yang
menambah atau minta ditambah berarti dia telah melakukan riba. "

Ini berlaku umurn, sama dengan semua hadits lain. Lagi pula, apa
yang biasanya diharamkan di negeri Islam juga haram dilakukan di negeri
kafir' Sedangkan dalil yang mereka pergunakan statusny a mursal dan
tidak diketahui keabsahannya. Di samping itu, hadits tersebut justru bisa
dipahami sebagai larangan dan bukan kebolehan, sebagaiman a yang
mereka pahami. Yang terpenting, tidak bisa meninggalkan pemahaman
dariAl Qur'an dan yang sudah dijelaskan Sunnah serta sudah dinyatakan
dalam ijma' hanya lantaran sebuah kabar yang belum jelas, tidak ada
dalam kitab shahih dan musnad, berstatus mursal, dan masih bisa
dipahami lain.

Kata "Tidak ada riba...." dalam hadits Makhul tersebut bisa
dipahami larangan riba, sebagaimana pemahaman dari firman Allah,

Juga firman-Nyu,

.Fl .f
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,,Makn, tidak ada rafats (perkataan yang mengandung hirahi dan

tidak senonoh), berbuat fasik, dan berbantah-bantahon dalam masa

pengerjaan haji." (Qs. Al Baqarah [2]:197)

artinya, tidak boleh melakukan itu semua'

Apa yang mereka katakan bahwa harta kafir harbi ituhalal di negeri

kafv harbi,bisa terbantahkan dengan ketetapan hukum bahwa harta kafir

harbi tetap halal meski dia berada di negeri islam'

714. Masatah: (At Khiraqi) berkata, "Jika dia membeli perak

dengan emas dalam bentuk barang dengan barang, lalu salah

satunya didapati ada cacatnya, maka yang mendapatkan cacat boleh

khiar antara menerima atau menolak. Itu pun kalau transaksi di

lakukan secara tunai dan aib (cacat) yang ada berasal dari jenis

lain."

Maksud perkataan, "barang dengan barang" adalah si penjual

berkata, "Aku jual kepadamu dinar ini dengan dirham-dirham (yang ada

padamu)." Baik dinar dan dirham tersebut harus ada di tempat.

Terkadang salah satu dari barang yang dibarter ada di tempat dan

sudah ditentukan serta yang lainnya tidak berada di tempat, masih

berbentuk gambaran. Semua itu boleh dilakukan.

Pendapat yang terkenal dalam mazhab,barang berbentuk mata uang

akan menjadi tertentu bila ditentukan dalam akad, sehingga hal

kepemilikan pun menjadi sah dengannya.

Oleh karena itu, jika terjadi transaksi emas dengan perak

dita,yin lalu setelah serah terima terdapat cacat, maka ada

l. Cacat berasal dari masuknya barang lain kedalam kedua logam

yang

dua
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tersebut.

Misalnya, dalam dirham itu terdapat timah, atau tembaga. Dengan
begini transaksi sharTas menjadi batal. Hal ini ditegaskan oleh Ahmad
dan merupakan pendapat Asy-Syaf i. Abu Bakr menyebutkan adatiga
riwayat tentang hal ini.

Pertama, Jual belinya batal.

Kedua,jual belinya sah, karena jual beli terjadi atas barang yang
diterima di tempat dan si pembeli punya hak khiar,menerima saja cacat
itu, atau membatalkan, atau meminta barang pengganti.

Ketiga,Akad menjadi lazim dan tak bisa diganggu gugat.

Menurut kami, jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang tidak
disebutkan kualitas barangnya, sehingga tidak bisa dianggap sah, sama
halnya kalau dia berkata, "Saya menjual baghal ini kepadamu." Ternyata
hewan itu adalah keledai.

Pendapat yang menyatakan akad menj adi lazim tidak dapat
diterima, karena orang yang membeli suatu barang cacat dan dia tidak
tahu akan cacat itu sebelumnya tidak bisa dipaksa menerima cacat itu
tanpa ganti rugi. Abu Bakr sendiri berpendapat terhadap orang yang
menyembunyikan cacat barang, tidak sah jual belinya meski barang yang
disebutkan ada. Dalam kasus ini ada perbedaan barang, maka lebih pantas
untuk tidak disahkan.

2. Cacat itu dari jenisnya sendiri.

Misalnya perak menjadi hitam atau terbelah sewaktu terbentur
karena kasar. Dalam hal ini, akadnya sah dan si pembeli punya hak khiar
antara meneruskan atau membatalkan, jual beli tetapi dia tidak punya
hak meminta ganti rugi, karena akad sudah terjadi dengan adanya barang

r85 Sharf artinya, tukar menukar mata uang dengan mata uang (valas), misalnya dinar
dengan dirham atau fulus (mata uang dari besi), atau uang kertas pada zaman
sekarang seperti rupiah dengan dollar. penerj.
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dan kalau dia dibolehkan mengambil ganti berarti dia akan mengambil

barang yang tidak dibelinya. Kalau kita katakan, bahwa akad itu tidak

ditetapkan dengan tetapkan akad, maka dia boleh mengambil ganti dan

akad tidak dianggap batal, karena apa yang telah dia ambil sebelumnya

bukan barang yang diakadkan (tidak sesuai dengan yang disebutkan

dalam akad). Ini sama dengan jual beli secara salam, kalau kemudian

barang yang diterima ternyata ada aibnya.

Jika barang tersebut cacat pada sebagiannya, maka dia boleh

mengembalikan semua atau mengambilnya. Tetapi bolehkah dia

mengembalikan barang yang cacat dan mengambil yang tidak cacat?

Ada dua pendapat dalam masalah ini berdasarkan pemisahan shafaqah

(transaksi).

Hukum yang berlaku pada barang pengganti yang berasal darijenis

yang sama, adalah sama dengan hukum yang berlaku pada dua jenis

barang, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Hanya saja, bagi yang

tidak membolehkan jual beli dua macam barang dengan satu macam

dari jenis itu, jika mendapati sebagian pengganti cacat maka akad menjadi

batal untuk semua. Alasannya, barang yang menjadi pengganti yang cacat

lebih sedikit dari yang menjadi pengganti barang yang sempurna, jadi

masalah ini sama dengan masalah mud 'ajwah. Madzhab Asy-Syaf i

berpendapat sama dalam hal ini.

Pasal: Kalau dia ingin mengambil ganti rugi dari barangyang

cacat dan dua barang yang menjadi pengganti berasal dari jenis

yang sama, maka itu tidak diperbolehkan'

Alasannya, di sini terjadi penambahan pada salah satu barang

pengganti, sehingga tidak terjadi kesamaan (tamatsul) yang disyaratkan

supaya tidak terjadi riba dalam jenis yang sama'

Al Qadhi mengeluarkan pendapat lain yang membolehkan

pengambilan ganti rugi di majlis, karena penambahan muncul setelah
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terjadinya akan akad. Tetapi pendapat ini tak layak dipakai, karena ganti
rugi dari barang yang cacat itu bisa diambil paksa dalam akad murabahah,
dan diambil oleh syart'(dalam akad, syuf 'ah), sertaharus dikembalikan
jika barang yang dibeli dikembalikan kepada penjual lantaran terjadi
faskh atau iqalah. seandainya ganti rugi itu bukan termasuk barang
pengganti, maka atas dasar apa si pembeli memilikinya?! yang jelas dia
bukan hibah.

seandainya akad sharf itu bukan sesama jenis, maka dia boleh
mengambil ganti rugi di majlis akad, karena tidak diperlukan adanya
persamaan yang tak jelas, dan serah terima setelah penggantian juga
tidak masalah selama masih dalam majlis akad. Namun, kalau sesudah
berpisah, maka itu tidak diperbolehkan, karena mengakibatkan
perpisahan sebelum serah terima salah satu barang, kecuali kalau ganti
ruginya bukan dari j enis mata uang, misalnya berupa satu karung gandum,
maka itu dibolehkan.

Hukum yang sama berlaku untuk segala jenis barang yang
mengandung unsur riba yang dijual dengan sesama jenisnya, atau dengan
jenis yang berbeda yang disyaratkan serah terima ditempat. JIka ursy
(ganti rugi) bukan berupa barang yang disyaratkan serah terima di tempat,
seperti orang yang menjual satu karun g hinthahdengan satu karung sya'i4
lalu salah satu dari kedua barang didapati ada cacatnya, dan pemilik
barang yang cacat memberi kompensasi berupa satu dirham, maka ini
dibolehkan meski keduanya telah berpisah. Dalam kasus ini tidak terjadi
perpisahan sebelum serah terima dari barang yang disyaratkan harus
diterima di tempat.

Pasal: Perkataan Al Khiraqi, "Itu pun kalau transaksi di
lakukan secara tunai". Maksudnya, pengembalian barang boleh
dilakukan selama nilai mata uang (emas atau perak) yang diambil
tidak berkurang dari harga pada saat terjadinya transaksi sharf.
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Apabila berkurang, misalnya yang tadinya sepuluh dirham untuk

satu dinar menjadi sebelas dirham. Menurut pendapat Al Khiraqi' si

pembeli tidak lagi bisa mengembalikan barang, karena sudah ada aib

pada barang selama berada di tangannya yaitu jatuhnya harga.

Sebaliknya, kalau harga malah bertambah misalnya menjadi sembilan

dirham untuk satu dinar, maka boleh dikembalikan' karena malah

bertambah bukan cacat (aib).

Pendapat yang benar adalah, baik berkurang maupun bertambah

tidak menghalangi kalau salah satu pihak ingin mengembalikan barang,

karena perubahan nilai bukanlah aib. Maka dari itu seorang gftosib (yang

mengambil harta orang lain tanpa hak) tidak menanggung ganti rugi

materil, bila barang yang dirampasnya dikembalikan dalam keadaan

berubah nilai harganya, asalkan tidak rusak.

Menurut madztrab (Hanbali) pula, bila seseorang mendapati barang

yang dibelinya ada aib, kemudian ternyata barang tersebut mempunyai

aib sebelumnya, maka dia berhak mengembalikan barang itu bersama

ganti rugi (ursy)aibnya yang baru, serta mengambil kembali harga yang

telah ia bayarkan.

Pasal: Jika barang yang ditukar itu rusak setelah diterima

kemudian ketahuan ada cacatnya, maka akad menjardifasakh atau

kembalikan barangYang ada.

Tinggallatr nilai harga dari barang yang cacat itu berada dalam

tanggungan pemilik terakhimya. Dia bisa mengembalikan barang itu

atau menggantinya bila kedua pihak sepakat untuk itu. Ini berlaku untuk

sharf dengan barang sejenis atau berbeda jenis. Demikian yang

disebutkan Ibnu 'Aqil dan merupakan pendapatAsy-Syaf i'

Ibnu 'Aqil juga berkata: Ada riwayat dari Ahmad yang

membolehkan pengambilan ganti rugi dalam hal ini. Tetapi pendapat

pertama lebih layak diikuti, kecuali bilakedua orang yang berakad berada
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dalam majlis, dan barang yang dibarter berasal dari dua jenis yang
berbeda.

Pasal: Jika kedua orang yang berakad tahu berapa kadar
barangyang akan mereka barter, mereka boleh melakukan transaksi
tanpa timbangan. Sama halnya kalau salah satu mengatakan bahwa
dia telah menimbang dan yang lain percaya.

Kalau mereka membarter dinar dengan dinar seperti itu, lalu
didapati pada salah satu dinar yang sudah diterima ada kekurangan
timbangan, maka sharf langsung batal. Alasannya, mereka telah
melakukan jual beli emas dengan emas secara tafadhul.

Sebaliknya, jika terjadi kelebihan timbangan, akad awal harus

ditinjau kembali, jika dalam akad awal kalimatnya adalah, ',Aku jual
dinar ini dengan ini." Maka akad dinyatakan batal, karena telah menukar
emas dengan emas dalam keadaan tdadhul. Tetapi bila kalimatnya
adalah, "Aku jual satu dinar ini dengan satu dinar." Kemudian mereka
melakukan serah terima, maka kelebihan yang ada pada pemegang
merupakan milik pemilik sebelumnya, karena dia memegangnya atas

dasar bahwa itu adalah pertukaran dan akad tidak batal, karena ini adalah
jual beli dinar dengan ukuran yang sama.

Dengan demikian, bila yang menerima ingin membayar saja
kelebihan dinar yang diaperoleh, maka itu diperbolehkan, baik dari jenis
yang sama maupun bukan. Namun jika salah satu ingin membatalkan
akad juga tidak mengapa.

Dalam hal ini yang menerima kelebihan mendapatkan barang yang
dibelinya bercampur dengan barang lain dan ini dianggap cacat dari segi
sy ar i kah (kepemilikan bersama). Pembayarannya tidak me sti mengambil
ganti, kecuali kalau keduanya masih berada di majlis akad, dia boleh
mengembalikan kelebihan tadi dan membayar gantinya.

piutang atas orang lain sebesar sepuluhJika seseorang
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dinar lalu yang berutang ini membayar sepuluh dinar, tapi temyata yang

diterima adalah sebelas dinar, maka yang satu dinarnya menjadi barang

kelebihan yang merupakan milik yang punya piutang tadi, karena dia

mengambilnya atas dasar pengembalian uangnya' Jadi, kelebihan ini

dianggap termasuk dalam pembayaran dan yang memilikinya boleh

melakukan apa saja terhadap barang tersebut'

Pasal: Dirham dan dinar akan menjadi tertentu bila ditentukan

dalam akad.

Artinya, ketika sudah disebut dan ditentukanbarangnyadalam akad

berarti sudah harus dibayarkan dengan barang tersebut dan tidak bisa

ditukar. Bila temyata dia adalah barang rampasan maka akad menjadi

batal. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syaf i'

Ada satu riwayat dari Ahmad yang menegaskan, bahwa barang itu

tidak otomatis menjadi, tertentu sehingga boleh saja ditukar dan akad

tidak batal meski dia ternyata adalah barang rampasan. Pendapat ini sama

dengan pendapat Abu Hanifah. Alasannya, barang itu boleh disebutkan

secara mutlak dalam akad, maka tidak bisa tertentu dengan penentuan,

sama halnya dengan takaran.

Dalil kami, dia adalah barang yang ditukarkan dalam akad sehingga

harus ditentukan sebagaimana pertukaran lainnya, j uga karena dia adalah

salah satu dari dua barang yang akan ditukar (dibarter), sehingga harus

ditentukan seperti barang satunya lagi' Apa yang mereka sebutkan

berbeda, karena itu bukan barang yang akan ditukarkan, itu hanya

dimaksudkan untuk memperkirakan ukuran dan tidak ada penetapan

kepemilikan di dalamnya, berbeda dengan masalah yang kita bahas ini'

715. Masatah: (Al Khiraqi) berkata, "Apabila transaksi (bar-

ter) tanpa menentukan barangnya, lalu salah satu dari mereka

menemukan cacat, maka dia berhak memperoleh ganti kalau cacat
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itu bukan lantaran barang yang masuk ke dalam mata uang tersebut,
sepertinya adanya warna bening dalam emas dan hitam dalam
perak tt

Artinya mereka berjual beli dalam dzimmah (tanggungan),
misalnya dengan kalimat, "Aku jual satu dinar mesir dengan sepuluh
dirham." Pihak lain berkata, "Aku terima." Jual beli semacam ini sah,

baik dirham atau dinarnya ada bersama mereka pada waktu akad, atau
tidak, selama mereka bisa melakukan serah terima sebelum berpisah.
caranya, mereka bisa saling mengutangkan atau tindakan lain yang
tujuannya sama. Ini merupakan pendapatAbu Hanifah danAsy-Syaf i.

Diriwayatkan dari Malik, tidak boleh sharf kecuali kalau kedua
barang (emas atau perak) ada di tempat. Ada pula riwayat darinya yang
melarang jual beli semacam ini, sampai salah satu dari barang yang
diakadkan jelas terlihat, karena Nabi SAW bersabda, "Jangan menjual
yang utong dengan yang tunai." Lagi pula, bila tidak dihadirkan salah
satunya, berarti sama dengan jual beli utang dengan utang dan itu
dilarang.

Menurut kami, karena keduanya melakukan serah terima di majlis,
jadi bisa dianggap sah, sama dengan kalau barangnya ada di tempat.
Adapun hadits di atas maksudnya tidak boleh menjual barang yang ada
sekarang dengan barang yang nanti baru datang kemudian, atau yang
sudah dipegang (tangan) dengan yang belum, karena kalau salah satu
dari barang itu ditentukan jual beli seperti ini pun jadi sah, meski pun
salah satunya tidak ada di tempat dan serah terima terjadi di majlis berlaku
sama dengan serah terima pada saat akad.

Coba perhatikan sabda Rasulullah, "'ein (barang) dengan ,ain

ftarang), dan tunai." menunjukkan bahwa serah terima berlangsung
dalam maj lis, demikian p ula t a' y i n (penentuan). Jika ini sudah j elas maka
wajiblah menentukan kedua barang yang akan dibarter di dalam majlis.

Kalau sudah serah terima, lalu salah satu mendapatkan cacat pada
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barang yang dia terima sebelum berpisah, maka dia boleh meminta ganti

barang, baik cacat itu berasal dari jenisnya atau bukan. Karena, akad

sudah terjadi dalam situasi yang mutlak dan tidak bercacat, sehingga

yang menerima barang cacat berhak meminta barang sesuai dengan yang

disebutkan dalam akad. Tetapi kalau dia ridha dengan cacat itu, dan aib

tersebut dari jenis barang yang surma, maka tidak ada masalah. Seperti

halnya bila barang yang diterima dari akad salam temyata ada cacatnya.

Kalau dia memilih untuk mengambil kompensasi ('ursy) dan kedua

barang yang dibarter itu berasal dari jenis yang sama (emas dengan emas

atau perak dengan p€rak), maka itu tidak boleh, karena terjadi tafadhul

pada barang yang seharu snya tamatsul,tetapikalau berasal dari dua jenis

yang berbeda maka diPerbolehkan.

Apabila serah terima terjadi, lalu setelatr mereka berpisah didapati

aib dari jenisnya" maka menurut salatr satu riwayat dia berhak meminta

ganti. Riwayat ini menjadi pilihan Al Khallal dan Al Khiraqi. Hal ini

diriwayatkan pula dari Hasan dan Qatadah serta menjadi pendapatAbu

Yusuf dan Muhammad, juga salah satu pendapat dalam madzhab Asy-

Syaf i. Alasannya, semua yang boleh diganti sebelum berpisah boleh

diganti setelahnya, sama dengan barang yang diterima dalam akad s alam'

Riwayat kedua menyatakan, dia tidak berhak meminta barang

pengganti. Ini adalatr pendapat Abu Bakr dan madzhabnyaAbu Hanifatt

serta pendapat kedua dari Asy-Syaf i. Alasannya, kalau dibolehkan

demikian, berarti dia akan menerima barang setelah berpisah, dan ini

tidak dibolehkan dalam transaksi sharf. Bagi mereka yang mendukung

riwayat pertama akan mengemukakan alasan, bahwa penerimaan barang

pada saat akad sedangkan penerimaan barang pengganti yang terjadi

setelahnya adalah ganti dari penerimaan pertama itu'

Barang ganti disyaratkan untuk diterima di majlis pengembalian

barang. Kalau mereka berpisah sebelum serah terima barang pengganti

maka akad menjadi batal.

@l- AlMughni|.r-



Menurut riwayat pertama di atas, Jika pada sarah satu barang
barteran ini ditemukan ada yang jerek mutunya, maka yang menerimanya
juga berhak menuntut barang pengganti. Sedangkan menurut riwayat
kedua akad dibatalkan pada barang yang dikembalikan. Namun apakah
yang tidak dikembalikan j adi tidak batal? Ada dua pendapat berdasarkan
pemisahan shafaqah (transaksi).

Tak ada beda dalam hal ini bila barang yang dibaner itu sejenis
atau berbeda jenis. Malik berpendapat, jika dalam dirham yang dibaner
terdapat semacam goresan dan yang menerimanya ridha, maka tidak
ada masalah. Akan tetapi karau dia mengembarikannya ,maka sharfpada
dinar pun menjadi batal. Misalnya dia menukar 22 dirhamdengan dua
dinar, lalu yang sebelas dirham cacat dan dikembalikan, maka kebatalan
akad berlaku untuk semua dinar. Setiap kali lebih dari satu dinar maka
dinar yang lain juga turut batal.

Menurut kami, apa yang tidak mempunyai cacat tidak boleh
dikembalikan dan tidak bisa membatalkan sharf,sama dengan akad tukar
menukar lainnya.

Kalau yang mgnerima baran g cacattadi menghendaki pembatalan
akad, maka (berdasarkan pendapat kami) dia berhak menuntut barang
pengganti, dan tidak berhakfasakh, karenadia bisa mengambil haknya
yang tidak cacat. Berdasarkan pendapat kedua, dia boleh/asakh atau
mengambilnya, tetapi dia tidak berhak meminta kompensasi setelah
berpisah, karena itu adalah barang tukaran yang diterima setelah berpisah,
kecuali menurut riwayat lain yang membolehkannya.

Pasal: salah satu syarat sharf aontunai adarah kedua barang
harus diketahui dengan jeras, bisa dengan sifat yang membedakan
keduanya, atau memiliki kadar mata uang tersendiri yang bisa
dipahami ketika dia disebutkan secara mutlak.

Jika salah satu dari yang berakad berkata, ..Aku menjual satu dinar
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mesir kepadamu dengan dua puluh dirham (dari mata uang yang satu

dinamya sama dengan sepuluh dirham)." Ini tidak sah, kecuali bila di

negeri yang harga satu dinarnya memang segitu, begitu juga hukumnya

dalam jual beli.

Pasal: Jika seseorang memiliki piutang atas diri orang lain

berupa emas dan yang lain punya dirham,lalu mereka melakukan

shaddengan apa yang ada di tanggungan mereka masing-masing,

maka ini tidak sah.

Ini adalah pendapat Asy-Syaf i. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil

Barr, bahwa Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, karena dzimmah

(tanggungan) yang ada pada saat sekarang, sama dengan barang yang

ada pada saat sekarang pula. Makanya, dibolehkan membeli dirham

dengan dinar tanPa ta'Yin-

Menurut kami, ini adalah jual beli utang dengan utang yang tidak

diperbolehkan menurut rjma'. Ibnu Al Mun&ir berkata, "Para ulama

telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang itu tidak

diperbolehkan." Ahmad berkata, "Itu sudah Ijma'." Abu ubaid

meriwayatkan dalasr Al Gharib batrwa Nabi SAW melarang jual beli

kali3ft dengan nasiah yang diartikan utang dengan utang. Tetapi ada

sebuah riwayat dari Al Atsram, bahwa Ahmad p€rnah ditanya akan

kebenaran hadits ini? Dia menjawab, "Tidak."

Slay'dinyatakan satr tanpa penentuan asalkan bisa serah terima

barang di majlis akad. Serah terima dan penentuan barang di majlis

berperan sebagai eksitansinya pada saat akad'

Kalau seseorang punya utang kepada orang lain berupa dinar, lalu

dia membayamya dengan dirham secara menyicil, maka harus dilihat

dulu, kalau dia memberikan jumlah dirham sesuai dengan satu dinar

maka itu boleh. lni ditegaskan oleh Ahmad. Kalau tidak demikian lalu

3t6 Kali' berarti Nasiah.
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mereka saling menghitung setelah itu, maka kita katakan sharf waktu
perhitungan itu tidak boleh. Ini juga ditegaskan olehAhmad. Alasannya,
dinar dalam kondisi ini berupa utang, dan dirhamnya pun berupa utang
pula, sehingga sama dengan jual beli utang dengan utang. Kalau salah
satu dari kedua orang yang berakad telah menerima apa yang menjadi
haknya dari teman akadnya, kemudian melakukan transaksi sharfdengan
barang dan tanggungannya, maka itu sah.

Jika dia memberikan dirham secara menyicil tapi belum
diselesaikan pada waktu membayarnya kepada debitor, lalu dia
menghadirkannya dan menakar harganya, maka harga yang dipakai
adalah harga pada saat pelunasan, bukan pada saat mulai dicicil. Karena
pada saat menyicil dia belum dinamakan sharf,tapi baru sebatas wadi'ah
(titipan). Kalau ada kekurangan atau kerusakan maka si kreditor
bertanggung jawab, tetapi bisa juga berada dalam tanggungan debitor
sebagai pemegang cicilan tersebut jika dia memegangnya dengan niat
minta perlunasan, karena uang tersebut dipegang atas dasar barteran dan
pembayaran utang.

Barang yang sudah diterimapada akad yangfasid (tidak sah) sama
dengan barang yang diterima pada akad shahih d,alam hal siapa yang
bertanggung jawab.

Kalau ada seseorang yang punya piutang atas dirinya pada penukar
uang (money changer) berupa beberapa dinar, lalu dia mengambil dirham
sebagai pembayarannya agar yang ini dibayar dengan yang ini, maka
tidak bisa terjadi demikian. Masing-masing dari mereka tetap harus
menanggung beban uang yang ada pada mereka. kalau mereka ingin
melakukansharfftrcnfuaran uang) maka salah satu dari dinaratau dirham
tersebut harus dihadirkan untuk dita'yin sedangkan yang lain dalam
tanggungan.
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Pasal: Dibolehkan membayar salah satu dari dua mata uang

dengan yang lain dan menjadishorf antara barang dan tanggungan.

Demikian menurut pendapat mayoritas ulama, tetapi sebagian lagi

melarang hal itu, diantaranya IbnuAbbas, Abu Salamatr binAbdunahman

dan Ibnu Syubrumah. lni diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud. Alasannya,

penerimaan barang adalah syarat dan dalam kasus ini sudah luput dari

akad.

Menurut kami, riwayat Abu Daud dan Al Atsram dalam sunnn

mereka dari Ibnu Umar yang berkata, "Aku pemah menjual unta di Baqi',

dengan harga dinar tetapi aku mengambil dirham sebagai

pembayarannya. Lalu aku jual dirham-dirham tersebut dan aku belikan

dinar. Aku ambil yang ini dengan yang ini dan memberikan yang ini dari

yang ini. Kemudian, aku mendatangi Nabi SAW di rumahnya Hafshah

dan aku berkata: Ya Rasulullah, tunggu sebentar saya ingin bertanya,

Saya telah menjual unta di Baqi', saya jual dengan harga dinar tapi saya

mengambil pembayaran dengan dirham, lalu saya jual dirham itu dan

mengambil dinar, mengambil ini denganini danmemberikanini dengan

ini. Rasulullah SAW bersaMa:

;; ,sA.t o/ n 6 U'; bro'Lk tf ;'u v

"Tidak mengapa asal kamu mengambilnya dengan harga pada

hari itu selama kamu belum berpisah dan antara kamu dan pembeli

unta ada sesueht."3t7

Ahmad berkata: Dia membayarnya dengan harga. Mereka tidak

berbeda pendapat batrwa dia membayarkannya dengan harga, kecuali

apa yang dikatakan Ashhab Ar-Ra'yi, bahwa dia membayarnya dengan

emas berdasarkan keridhaan, karena itu adalah jual beli pada saat itu,

jadi boleh saja asalkan mereka saling ridha kalau jenisnya berbeda. Sama

3E? Diriwayatkan olehAbu Daud (3No. 3354), At-Tirmidzi (3No. 1242), Ibnu Majah

(zNo.2262). An-Nasa'i(7No.4596), isnadnya dha'if dati Ibnu Umar'
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saja jika barang tukarannya adalatr barang yang bukan termasuk mata

uang.

Dalil untuk pendapat pertama adalatr perkataan Rasulullatr SAW
"Tidakmengapa asal kamumengambilnya denganhargapada hari itu. "

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Bakr binAMullatrAl muzanni
dan Masruq Al 'Ajli bertanya kepadanya tentang utang atas diri mereka
berupa uang dirham, tetapi mereka hanya punya dinar. Ibnu Umar berkata,

"Berikan saja dengan harga pasaran."

Karena, ini berlaku sebagaimana pembayaran utang jadi harus

disyaratkan sama ukurannya, sebagaimana kalau dibayar dengan mata
uang sejenis. Kesamaan ukuran di sini adalah nilai uang tersebut, karena
tidak mungkin bisa sama dalam bentuk.

Pasal: Jika yang dibayar masih berupa tanggungan yang
ditangguhkan.

Ahmad tidak berkomentar dalam hal ini. Al Qadhi berkata:
kemungkinan ada dua jawaban.

Pertama, tidak boleh. Sebagaimana pendapat Malik dan merupakan
pendapat yang masyhur dari Asy-Syaf i, karena apa yang ada dalam
tanggungan tidak berhak diambil, artinya pengambilan akan berdampak
menjadi tunai pada salah satu barang dan tunai merupakan bagian
tersendiri dalam masalah harga.

Kedua, boleh. Ini adalah pendapatAbu Hanifah, karena sudah tetap

dalam tanggungan, sama dengan barang yang sudah dipegang seakan

dia sudah ridha akan percepatan waktu yang sebenarnya masih belum
jatuh tempo.

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah boleh, jika dia
membayarnya dengan harga yang berlaku hari itu dan yang dibayarkan
tidak ditambah lantaran adanya percepatan, karena kalau tidak dikurangi
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harganya berarti dia telah ridha dengan adanya percepatan tanpa adanya

barang yang ditukar. Sama halnya kalau dia membayarnya dengan jenis

yang sama dengan utang. Dalam kasus Ibnu Umar tadi Rasulullah SAW

tidak minta penjelasan rinci dari Ibnu Umar, kalau saja keadaannya

berbeda tentu beliau minta perincian.

Pasal: Ahmad berkatar "Kalau ada seseorang punya piutang

atas orang lain sebanyak sepuluh dirham, lalu yang berutang

membayarnya dengan satu dinar dan berkata: Tukarkanlah ini

untuk mendapat sepuluh dirham yang menjadi hakmu. Lalu dia

menukarkannya setelah dua hari maka itu boleh."

Kalau dia berutang dalam bentuk dinar, lalu dia mewakilkan kepada

debitornya untuk menjual rumahnya dan mengambil haknya dari

penjualan rumah itu, lalu si debitor menjual rumah tersebut dengan uang

dirham, maka dia tidak boleh mengambil sesuai kadar haknya karena

belum diizinkan kreditor, dan pada kasus ini dia berada di posisi tertuduh.

Kalau dia menjualiariyah (budak wanita) dengan harga dinar, lalu

dia mengambil dirham sebagai pembayaran, danj ariyah itu dikembalikan

lantaran aib atau iqalah,maka si pembeli hanya bisa memperoleh dinar

bukan dirham sebagaimana yang dia bayarkan. Karena dinar itulah yang

ditetapkan sebagai harga untukjariaft tersebut di awal akad. Dirham

dibayarkan hanya sebagai sharf yang muncul kemudian. Hal ini

ditegaskan olehAhmad.

Pasal: Kalau dia memiliki utang yang dipercepat dan berkata

kepada debitornyar "Hapuskan sebagian utang saya dan saya akan

mempercepat waktu pembayaran sisanya sebelum jatuh tempo."

Hal seperti ini tidak boleh.

Ini dianggap makruh oleh Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Al Miqdad388,

r88 Al Miqdad bin Al Aswad Al
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Sa'id binAl Musalyib, Salim, Hasan, Hammad,Al Hakam,Asy-Syaf i,
Malik, Ats-Tsauri, Husyaimrto, Ibnu' Ulalyah3s, Ishaq dan Abu Hanifah.
Miqdad pemah berkata kepada dua orang yang melakukan hal itu, "Kalian
berdua telah diizinkan oleh Allah dan rasul-Nya untuk diperangi.,'

Ada riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak melarang hal itu.
Ini juga diriwayatkan dari An-Nakha'i, dan Abu Tsaur. Alasannya, dia
mengambil sebagian haknya dan meninggalkan sebagian lagi, jadi tidak
ada masalah, sebagaimana kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan dia
minta dibayar sebagian saja. Al Khiraqi sendiri pernah berkata, "seorang
mukotib boleh mempercepat pembayaran kepada tuannya dan merelakan
sebagian haknya diambil.

Menurut kami, hal itu termasuk jual beli hulul sehingga tidak
diperbolehkan, sama saja dengan debitor minta penambahan pembayaran

utang (bunga) dengan mengatakan, "Aku beri kamu sepuluh dirham dan
bayarlah seratus dirham dengan memperlambat pembayaran utang kamu
itu." Sedangkan mukatib dengan tuannya termasuk akad jual beli, jadi
boleh saja ada toleransi masalah harga dan hak. Dia adalah penyebab
terbebasnya orang dari perbudakan, sehingga diizinkan untuk banyak
bertoleransi, berbeda dengan akad lainnya.

716. Masalah: (Al Khiraqi) berkata,,,Kalau aib (cacat) yang
ada masuk ke dalam barang tersebut, makasharfdinyatakan batar."

Artinya, jika dalam salah satu dari dua barang barteran ini terdapat

salah satu orang pertama yang masuk Islam, ikut dalam perang Badr menjadi
penunggang kuda, wafat pada tahun 33 H, di kubur di Al Baqii', As-Siar (l/3g5).
Yaitu Husyaim bin Basyir bin Abi Khazim. Nama dariAbu Khazim adalah easim
bin Dinar. Husyaim ini adalah seorang Imam, Ahli Hadits Baghdad. dia dipasarkan
oleh Abu Mu'awiyah As-Sullami. Ibnu Sa'd berkata tentangnya: Dia meninggal
dibulan Sya'ban tahun 183 H.
Ibnu 'ulayyah namanya Ismail bin Ibrahim bin MuqsimAlAsadiyang merupakan
mawla Bani Asad. Abu Bisyr Al Bashri yang lebih dikenal dengan nama Ibnu
'Ulayyah, termasuk salah satu pembesar Ahli Fikih dan penghuru ahli hadits,
wafat pada hari selasa 13 Dzulqa'dah 193 H.
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c:mpuranlogamyangbukandarijenisnya,makaharusdilihatterlebih
dahulu. Jika sharfdalam bentuk benda dengan benda yang sudah

ditentukan, maka akad otomatis batal sebagaimana yang telah kami

terangkan. Kalau bukan secara 'ain danitu diketahui dalam majlis, lalu

yang menerima mengembalikan dengan mengambil O*Tg pengganti'

maka sharftetap dinyatakan sah. Karena, ini tidak keluar dari yang sudah

diakadkan. Sedangkan bila mereka berpisah sebelum mengembalikan

barangtadi,makaakadsharfiugabatal,karenaberpisahsebelumserah
terimabarangyangdiakadkan.Inilahyangdipahamidaritekstual
perkataanAl Khiraqi'

Ada satu riwayat dari Ahmad yang menegaskan' jika dia

mengambil pengganti di majlis pengembalian barang' maka akad tidak

batal, sebagaimana kalau cacat barang tersebut dari jenisnya sendiri' Ini

semua berlaku jika pembeli tidak tahu akan cacat yang ada pada barang,

sedangkan kalau sejak awal dia sudah tahu akan cacat tersebut dan tetap

memutuskan untuk membelinya dan cacat adalah dari jenis barang yang

dibeli itu, maka jual belinya sah dan tidak ada lagi hak khiar dantidak

adapulapenggantiuntuksipembeli.Akantetapikalaucacattersebut
bukandarijenisnya,sepertiakadsharfdalambentukemasdenganemas
atau perak dengan perak dengan ukuran yang sama' maka sharf meniadi

batal, karena tidak tercapai syarat tamatsul'

Dikecualikan dari semua ini adalah jual beli emas atau perak yang

bercampur dengan logam lain dengan yang seperti itu juga dan mereka

tahu kadar campurannya masing-masing. Kami sudah sebutkan bahwa

secara lahir itu diPerbolehkan'

Kalaudiamenjualyangbercampurdenganyangtidakbercampur'

maka itu tidak boleh, kecuali kalau campuran itu dihargai sesuai nilainya,

sehinggasamadenganmasalahmud,ajwah.Ka|ausharfnyaberupaemas

dengan perak, maka dibangun atas dasar infak yang dicampur'
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Pasal: Ada dua riwayat tentang masalah membelanjakan mata
uang yang bercampur.

Pertama, dibolehkan. Dinukilkan oleh Shalih, dariAhmad, tentang
dirham yang disebut musayyibiyyah yang umumnya adalah berupa
tembaga yang sedikit ada peraknya3el, dia berkata: Kalau sudah
diperbaiki, misalnya dijadikan/ulus dan mereka berdamai dengan itu,
aku harap tidak mengapa."

Kedua, haram. Dinukil dari Hanbali, tentang dirham yang
bercampur dengan masy dan tembaga yang dijadikan alat tukar dalam
jual beli. Ini tidak boleh diperjual-belikan oleh siapapun. Semua yang

ada padanya campuran, jual-belinya haram. Para sahabat Asy-Syaf i
mengatakan, kalau campuran itu berupa barang yang tak berharga maka
untuk membolehkan infaknya ada dua pendapat.

Bagi yang melarang hal ini berdalil dengan sabda Nabi SAW

"Barangsiapa yong menipu komi (dengan mencompuri barang)
mqka bukan dari golongan kemi."3e2

Umar RA melarang jual beli barang buangan Baitul Mal. Selain
itu maksud tidak diketahui sehingga mirip dengan tanah shaghah (debu

logam).

Hal yang lebih utama adalah memahami perkataan Ahmad yang

membolehkan secara khusus terhadap barang yang jelas campurannya

dan kedua pihak berdamai. Sebab tidak ada yang lebih banyak daripada
tercakupnya dua jenis, sehingga bermuamalah dengan itu boleh

3er Seharusnya dirham itu perak mumi, berarti ini adalah mata uang palsu atau
maghsyusy (bercampur). Penerj.

3e2 Diriwayatkan oleh Muslim (lllmanlHal.99Alo.164), Abu Daud (3AJo.3452)
dengan lafazhl. " Bukanlah dari golonganku orang yang menipu" ,Ibnu Majah (2/
N o.2224), At-Tirmidzi (3,No. I 3 I 5), Ad-Darimi (2No.25a I ), dan Ahmad dalam
Musnad-nya (2/50) dari hadits Ibnu lJmar (2/242,417) dariAbu Hurairah.

,t -.1:.-i'.o.U, !J,-+ l*-e Jt
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dilakukan. Tidak ada gharar pada keduanya sehingga tidak dilarang untuk

diperjual-belikan, sama kalau keduanya bisa dibedakan. Lagi pula

muamalah semacam ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada

yang menentangnya. Mengharamkannya akan menyebabkan kesulitan

dan membelinya bukanlah termasuk menipu kaum muslimin.

Sedangkan riwayat yang melarang hal ini berlaku untuk barang

yang campgrannya tersembunyi dan bisa terjadi penyirmaran. Itu jelas

menyebabkan tertipunya banyak kaum muslimin. Ahmad sudah memberi

isyarat akan hal ini tentang seseorang yang memptrnyai banyak dirham

zuyuf (dirham palsu), apa yang harus dia lakukan?. Dia menjawab, "Dia

harus meleburnya."

Dia ditanya lagi: Bolehkah dia menjualnya dengan dinar?. Dia

menjawab: Tidak. Dia ditanya lagi: Kalau dengan dirham?. Jawabnya:

Tidak. Bagaimana dengan fulus?. Jawabnya: Tidak. Kalau dengan

barang?. Dia menjawab: Tidak. Aku khawatir itu akan menipu kaum

muslimin. Bagaimana kalau dia mensedekahkannya?. Jawabnya: Aku

takut akan menipu kaum muslimin. Dia berkata: Itu tidak pantas

dilakukan karena akan menyebabkan tertipunya seorang muslim, tetapi

aku tidak mengatakannya haram, karena dia melakukan itu dengan

penjelasan. Aku hanya memakruhkannya karena bisa menyebabkan or-

ang tertipu. Di sini dia menegaskan bahwa itu akan menyebabkan

tertipunya kaum muslimin.

Atas dasar inilah umar melarang jual beli barang buangan Baitul

Mal,karenaakan menyebabkan tertipunya kaum muslimin. Si pembeli

bisajadi mencampurnyadengan dirham yang bagus danmembeli barang

dengan itu kepada orang yang tidak tahu akan keadaarurya, tetapi kalau

berasal dari yang dianggap baik untuk dibelanjakan maka tidak termasuk

barang buangan.

Kalau adayang berkata: Adariwayat dari Umarbahwa diaberkata:

Barangsiapa yiulg dirhamnya ternyata palsu hendaklah dia membawanya

ke Baqi' dan membeli pakaian robek dengannya. Ini menunjukkan bahwa
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mata uang yang terczrmpur dan belum diperbaiki boleh dibelanjakan.

Kami jawab: Ahmad berkata: Maksud perkataan Umar itu adalah
orang yang dirhamnya berasal dari sisa bukan berarti palsu. Maka, harus
ditentukan pemahamannya untuk ini semua berdasarkan dua riwayat
darinya. Bisa juga yang dimaksud oleh umar adalah yang jelas kelihatan
campurannya dan jelas terlihat palsunya, sehingga semua orang bisa
mengetahuinya dan tidak akan tertipu. Kalau tidak bisa dipahami, maka
dua riwayat dari umar ini jelas bertentangan dan kembali kepada apa
yang telah kami sebutkan maknanya.

Dalam hal ini tidak ada bedanya bila campuran itu akan berbekas
seperti timah dan tembaga, atau pun tidak ada bekasnya seperti
Zarnikhiyyah dan Andaraniyyah yang merupakan zarniftft (Arsen) dan
Nuwrah (pengkilau) yang dioleskan di atas perak. Kalau dimasukkan ke
api campuran itu akan hilang.

TlT.Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,,Kapanpun kedua orang
yang melakukan shadiniberpisah sebelum serah terima, maka tak
ada jual beli antara mereka berdua."

sharf adalahpertukaran mata uang, dan serah terima di majlis akad
adalah syarat sahnya sharf tanpa ada perbedaan pendapat. Ibnu Al
Mundzir berkata, "Menurut apa yang kami ketahui dari para Ulama
menerangkan, bahwa dua orang yang melakukan trans aksi sharf jika
berpisah sebelum serah terima barang, maka sharfnya fasid (tidak
sah).":e:

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, ,,Emas dan perak
mengandung riba kecuali knlau serah terima di tempat.',3ea

Juga sabda beliau yang lain,

"Juallah emas dengan perak sesuks knlian (iumtahnya) asalknn

3e3 Di sebutkan oleh Ibnu mundzir dalam kitab Al ljma, (Hal. l05No.49l).
3e4 Telah dikemukakan takhirjnya pada masalah No. 705.
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tunai (serah terima di tempal)."3es

Dalam hadits lain Nabi SAW sendiri melarang jual beli emas

dengan perak secara utang.3e6 Beliau juga melarang menjual yang ada

sekarang dengan yang belum ada. Semua itu hadits shahih.

Serah terima harus berlangsung di majlis akad meski memakan

lama waktunya. Kalau mereka berjalan bersama ke rumah salah satu

dari mereka atau ke tempat penukaran uang dan serah terima di sana itu

juga boleh. Demikian pendapat Asy-Syaf i'

Sedangkan Malik berpendapat, tak ada kebaikan dalam perbuatan

itu. Karena, mereka telah berpisah dari majlis'

Menurut kami, mereka belum berpisah sebelum serah terima. Sama

halnya kalau mereka berada di atas perahu dan berjalan di atasnya, atau

mengendarai hewan tunggangan berboncengan dan hewan itu berjalan

membawa mereka berdua. tni sudah ditunjukan oleh hadits Abu Barzah

Al Aslami tentang perkataannya terhadap dua orang yang berjalan di

samping pasukan, "Aku menganggap kalian belum berpisah'"

Kalau mereka berpisah sebelum serah terima barang, maka sharf

menjadi batal, sebab syaratnya tidak terpenuhi. Kalau sebagian sudah

diterima lalu mereka berpisatr, maka yang tidak diterima dan barang

gantinya batal. Apakah yang sudah diterima menjadi sah? Ada dua

pendapat berdasarkan pembedaan shafaqah (transaksi)'

Kalau salah satu dari mereka mewakilkan kepada orang lain untuk

menerima barang, dan wakil itu pun menerima barang tersebut sebelum

mereka berpisah, maka itu dibolehkan, baik si wakil berpisah sebelum

majlis atau tidak. Tindakan wakil sama dengan yang mewakilkan. Kalau

mereka berpisah sebelum wakil menerima barang maka akad tidak sah,

karena syarat menerima barang di majlis telah luput'

Kalau mereka masih berkfticr sebelum menerima barang di majlis,

'ss Telah di kemukakan pada masalah No. 705
re6 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No. 218l), Muslim (3/MusaqahNo.l2l2)'
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maka akad tidak rangsung batar dengan itu. sebab, mereka belum
dianggap berpisah sebelum menerima barang. Ada kemungkinan akad
menjadi batal, kalau kita katakan bahwa akad harus menjadi razim
sebagaimana pendapat madzhab Asy-syafi,i. Alasannya, akad tidak
memiliki khiar seberum menerima barang, sama dengan kalau mereka
sudah berpisah.

Pendapat yang benar adarah pendapat yang pertama, karena syarat
saling menerima barang sudah terealisir, sedangkan pensyaratan
taqabudh (saling menerima barang) sebelum raziinyaakad adalah
tahakkum (klaim) tak berdalil. Klaim ini juga terbantahkan dengan khiar
sebelum s harf laru merakukan transaksi s harf,maka s harfny amenj adilazim dan sah sebelum menerima barang, setelah itu barurah
mensyaratkan penerimaan barang di majlis.

Pasal: Karau seseorang merakukan sharfdengan orang rain
berupa satu dinardengan sepuruh dirham dan dia t urrva membawa
Iima dirham, maka mereka tidak boreh berpisah sebelum kesepuluh
dirham itu diterima. Jika dia menyerahkan lima dirham dan mereka
berpisah maka sharf untuksetengah dinarnya lagi batal.

Apakah untuk barang yang sudah diterima sah?Ada dua pendapat
berdasarkan pembedaan shafaqah. Kalau mereka ingin aman, sebaiknya
membatalkan sharf untuk yang setengah yang tidak ada pertukarannya
itu, atau membatalkan akad sama sekari, kemudian mengadakan akad
baru dengan membeli yang setengah dinar dengan limalirham yang
ada' tetapi dia mengambil satu dinar penuh, di mana yang setengah
sisanya adalah amanah setelah itu mereka berpisah. selanjutnya dia boleh
bertransaksi dengan yang setengah dinar sisanya tadi dalam bentukjualbeli (sharfl, selam, atau hibah. Demikian halnya karau dia
mewakilkannya.

Kalau dia memberi perak dengan satu setengah dinar dan dia
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membayar dua dinar, di mana yang setengah dinar kelebihannya itu

dijadikan akad wakolah, misalnya dia mengatakan kepada yang punya

perak, "setengah dinar ini aku wakilkan kepadamu", maka itu sah.

Kalau dia melakukansharf dengan sepuluh dirham untuk membeli

satu dinar, dan yang punya dinar memberikan lebih dari satu dinar untuk

dibelikan dirham yang lain pada lain waktu, maka itu diperbolehkan.

Tetapi jika dalam kurun waktu yang lama dan kelebihan itu menjadi

amanah di tangan pemegangnya, maka dia tidak bertanggung jawab

terhadap kerusakan dinar tersebut. Kebanyakan hukum yang ada di sini

sudah ditegaskan oleh Ahmad.

Kembali ke kasus di atas, jika dia hanya punya lima dirham lalu

dia beli setengah dinar tapi kemudian dia menerima satu dinar penuh,

lantas meminjam uang kepada yang punya dinar sebanyak lima dirham

yang dia bayarkan tadi untuk membeli setengah dinar lagi sehingga dia

berhak atas satu dinar penuh yang ada di tangannya, maka itu dibolehkan.

Atau, dia membeli dinar darinya dengan sepuluh dirham dengan akad

baru dan dia membayar hanya lima dirham, kemudian meminjam lagi

dirham yang dibayarkan tadi untuk mencukupi sepuluh juga

diperbolehkan. Dengan syarat itu bukan hilah (siasat) untuk mengakali

riba.

Pasal: Jika dia menjual daa mud tamryangielek dengan satu

dirham, kemudian membeli tamr yang bagus dengan satu dirham,

maka tidak mengapa selama tidak ada siasat. Seperti halnya, dia

membeli satu dinaryang benar dengan beberapa dirham dan saling terima

di tempat, kemudian membeli dengannya secara quradhah (pinjaman)

tanpa percampuran dan siasat.

IbnuAbi Musa mengatakan, itu tidak boleh kecuali membeli dari

yang lain, maka dia boleh kembali kepada penjual dan membeli darinya.

Ahmad berkata dalam riwayat Al Atsram: Kalau dia mau
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menjualnya dengan orang lain lebih aku sukai. Al Atsram berkata: Dia
tidak tahu kalau dia mau menjual quradhah itu darinya. Ahmad
menjawab: Hendaknya dia menjualnya dengan orang lain itu akan lebih
baik di hatinya dan lebih pantas untuk mendapatkan emas yang sesuai,
karena kalau dia mengembalikannya bisa jadi tidak didapati emas yang
sesuai dan tidak mendasarinya dengan timbangan.

AbuAbdullah (Imam Ahmad) ditanya: Bagaimana kalau dia pergi
untuk membeli emas dengan beberapa dirham yang diambilnya dari
penjual pertama dan dia tidak mendapatkan emas itu, lalu dia kembali
ke orang tadi?. Dia menjawab: Kalau dia tidak peduli, dia bisa membeli
darinya dan dari orang lain. Jelasnya ini hanya sekedar sunah bukan
wajib. Mungkin Ahmad bermaksud menghindari percampuran.

Malik berkata, "Kalau dia melakukan itu sekali, maka itu tidak
mengapa, tetapi kalau lebih dari sekali, itu tidak boleh karena menjadi
riba."

Menurut kami, riwayat Abu Sa' id yang berkata: Bilal datang kepada
Nabi SAW membawa tamr burni. Nabi SAW berkata padanya,,,Deri
mana kamu mendapatknn ini?." Dia menjawab: Kami punya tamr yang
jelek lalu saya jual dua sha' tamr yang jelek itu dengan satu sha' tamr
ini untuk memberi makanNabi SAW. Nabi SAWberkatapadanya, "Wah,

inilah riba sesungguhnya, jangan lakukan. Kalau kamu mau
mendapatkannya, juallah dulu tamr yang jelek itu dengan barang lain,
lqlu belilah tamr burni ini dengan hasil penjualan tadi. "3s7

Abu Sa'id danAbu Hurairah juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah
SAW mempekerjakan seseorang di Khaibar. Dia membawa tomr yang
bagus. Beliau bertanya, "Apakah semua tamr Khaibar seperti ini?. " Dia
menjawab: Demi Allah, tidak. Kami membelinya satu sfta' dengan dua
sha', dan dua sha ' dengan tiga sha' (tamr biasa). Mendengar itu
Rasulullah SAW bersabda, "Jangan lakukan! Jual dulu tamr biasa

3e1 Telah dikemukakan pada awal bab Riba dan Sharf.
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dengan dirham, lalu belilah yang bagus dengan dirham iht. "3e8 (Munafaq

'alaih).

Di sini beliau tidak menyuruhnya menjualnya kepada orang lain.

Kalau saja menjual kepada pemilik kurma bagus tadi tidak boleh, tentu

beliau menerangkannya. Lagi pula, dalam kasus ini ada penjualan lain

jenis barang tanpa syarat dan mufakat, jadi sama saja apakah dijual

dengan orang yang sama atau dengan olang lain. Apa yang dibolehkan

sekali tentu boleh pula dua atau tiga kali berikutnya. Akan tetapi kalau

mereka bermufakat sebelumnya untuk itu, maka hukumnya tidak boleh

dan itu termasuk hilah (siasat) mengakali riba yang diharamkan. Inilah

pendapat Malik. S edangkan Abu Hanifah dan Asy- Syafi' i pendapat, boleh

saja selama tidak disyaratkan dalam akad.

Menurut kami, kalau hal itu berdasarkan pemufakatan berarti dia

adalah siasat yang diharamkan sebagaimanayang akan kami terangkan

nanti.

Pasal: semua siasat (hitah) diharamkan dan tidak boleh

dilakukan dalam utang Piutang.

Yaitu, dengan cara menampakkan akad yang mubah, tetapi yang

dimaksud adalah akad haram. Ini merupakan bentuk penipuan terhadap

aturan Allah demi mendapatkan apa yang diharamkan, atau

menggugurkan sesuatu yang tadinya wajib, atau untuk menolak hak

seseorang, dan lain sebagainYa.

Aynrb As-Sakhtiyani berkata, "Mereka benar-benar menipu Al-

lah, seakan mereka menipu anak kecil. Kalau saja mereka melakukan

apa yang seharusnya, tentu akan lebih mudah bagiku'"

Bentuk hilahharamitu seperti, seseorang yang punya sepuluh uang

yang bagus, sedangkan yang lain punya lima belas uang yang jelek'

re8 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2302), Muslim (3 I Musaqahl 12 I 5No. 95)'
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Masing-masing mereka menginginkan apa yang ada pada rekannya.
Kemudian mereka berlomba agar bisa melakukan jual beli antara uang
yang bagus tadi dengan yang jelek tapi lebih banyak. Atau, melakukan
barter dalam jumlah yang sama, tapi kemudian lima uang yang retak
sisanya dijadikan hibah. Atau, membeli satu uqiyah sabun dengan uang
itu dengan harga lebih murah. Demikianlah keadaannya bila s€seorang
menjual atau mengutangi kurang dari nilainya atau lebih dari nilainya.
Tujuannya adalah mendapatkan pertukaran dari qardh(pinjaman). semua
hilah dalam bentuk ini diharamkan. Demikian pendapat Malik.
Sedangkan Abu Hanifah dan Asy-syaf i berpendapat, semua contoh
tersebut dan yang serupa dengannya boleh dilakukan kalau tidak
disyaratkan sejak awal dalam akad.

Sebagian sahabat Asy-Syaf i berpendapat, dimakruhkan bagi
keduanya untuk masuk dalam jual beli dalam kondisi seperti itu, karena
semua yang tidak boleh disyaratkan dalam akad dimakruhkan bagi
keduanya untuk masuk ke dalamnya.

Menurut kami, Allah Ta'ala telah mengadzab umat sebelum kita
lantara hilah yang mereka lakukan. Mereka dijadikan kera dan Allah
menyebut mereka sebag ai mu Tadin (orang-orang yang melampaui batas).
Allah memberi hukuman kepada mereka sebagai pelajaran bagi orang-
orang yang beriman, agat mereka tidak mengikuti sepak terjangannya.

Sebagian ahli tafsir berpendapat, bahwa arti firman Allah:

.ri^.y,;.,

"Sebagai pelojaran bagi orang-orang yang bertala,ea.', (es. Al
Baqarah [2]:66).

Adalah, pelajaran untuk umat Muhammad SAW.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas itu?.
Diriwayatkan, bahwa mereka memasang jaring untuk ikan besar di hari
Jum'at. Jadi, kalau ikan itu datang pada hari sabtu dan masuk perangkap,
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mereka akan membiarkannya sampai hari Ahad barulah mereka

mengambilnya. Dengan demikian mereka tidak dikatakan melaut pada

hari Sabtu yang memang dilarang. Ini adalah siasat mereka yang

kemudian dihukum olehAllah.

Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Barangsiapa memasukkan

satu kuda antara dua kuda dan menetapkan salah satunya akan

mendahului, maka itu qdalah judi. Dan siapa yang memasukkan satu

latda antara dua kuda tapi dia tidak menetapkan (lada mana yang aknn

lebih dulu), maka itu bukanlahiudi."tst (HR. Abu Daud dan lainnya).

Beliau menjadikan pemasukan kuda ketiga sebagai judi karena

tidak menghalangi makna judi, yaitu salah satu dari dua orang yang

berlomba hanya ada dua kemungkinan terjadi pada mereka masing-

masing, yaitu menang dan kalah. Kemudian ada yang memasukkan

bentuk ketiga sebagai siasat untuk membolehkan yang haram, dan, semua

bentuk siasat yang seperti itu.

Allah Ta'ala telah mengharamkan hilah semacam ini karena

mengandung kerusakan. Di mana namanya tetap sama dengan cara

menampakkan satu bentuk yang bukan bentuknya, maka keharamannya

tetap tidak hilang. Sama halnya dengan menamakan,tft amer denganrulma

lain, tetap saja diharamkan meminumnya. Ini sebagaimana diperingatkan

oleh Nabi SAW dalam sabda beliau,

"Suatu kaum akan menghalalkan khamer dan menamakannya

dengan nama lain."1oo

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3No. 25'19),Ibnu Majah (2No. 2876), Ahmad

dalam Musnad-nya(21505), Al Baihaqi dalam sunannya(10120), dari jalan Susan

bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah. Al
Hafizh berkata dalam At-Taqri6: Sufan bin Husain itu tsiqah bila meriwayatkan

selain dari Az-Zuhri menurut kesepakatan ulama hadits. Tetapi Yahya mengatakan

dia itu hadisnya dha,iJblla berasal dari Az-Zuhri. Maka, hadits dengan sanad ini

dha'if dan illat (cacatnya) ada pada Suffan bin Husain.

Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dengan shighat jazm (pasti).

Diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh Ath-Thabrani (3417), Al Baihaqi

dalam ls-sanan (101221), Ibnu 'Asakir dan lainnya dengan jalur Hisyam bin
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Salah satu hilah selain riba adalah mereka biasa menempuh suatu
cara agar bisa menjual-belikan. sesuatu yang dilarang untuk diperjual-
belikan. Misalnya, menyewa bagian yang putih dari satu tanah (lahan)
perkebunan dengan nilai yang sama dengan upahnya, kemudian
mengairinya di atas buah pohonnya dengan bagian seperseribu untuk
yang punya tanah, dan yang pengelola mendapat sembilan ratus sembilan
puluh sembilan.

Si pemilik tidak mengambil apapun dari situ dan dia memang tidak
menginginkannya, dia hanya bermaksud menjual buah sebelum matang
yang dilarang dengan mengatas namakannya upah. Demikian pula
pengelola, tujuannya memang untuk membeli buah sebelum matangnya.
Bisa jadi dia tidak memperoleh manfaat dari tanah yang dinamakan upah
dari tanah itu. Ketika buah ternyata tidak ada, atau terkena ja,ihaha,r,
maka datanglah pengelola (penyewa tanah) mengadukan adanyaja,ihah
(hama, bencana alam, dsb). Dan, dia meyakini bahwa dia mengeluarkan
modal untuk itu hanya demi mendapatkan buahnya dan pemilik tanah
mengetahui hal itu. Allahu a'lam.

Pasal: Kalau ada yang membeli sesuatu dengan uang yang
retak, maka dia tidak boleh memberikan uang bagus kurang dari yang
retak itu (kalau mau membayar dengan uang bagus).

Ahmad berkata, "Ini adalah bentuk riba sejati." Karena, dia
mengambil barang barter berupa perak lebih sedikit daripada uang yang
retak itu, sehingga terjadi tafadhul antara keduanya. Kalau pun dia
membelinya dengan uang bagus, maka dia juga tak boleh membayar

'Ammar. Ada jalur lain yaitu dari Abdunahman bin Yazid dikeluarkan oleh Abu
Daud (4/4309). Juga disambung oleh Ath-Thabrani dalam Musnad Asy-
Syaamiyyiin (laJo. 588), katanya: Muhammad bin yazid menyampaikan kepada
kami, dari Abdus Shamad Ad-Dimasyqi, Hisyam bin 'Ammar menyampaikan
kepada kami...dst. hadits ini shahih -insya Allah-.40r Keadaan force majeur dari satu usaha, misalnya terserang hama, dibakar orang,
atau ada bencana alam. penerj.
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dengan uang retak kurang dari itu. Kalau mereka membatalkan jual beli

lalu memulai akad dengan yang bagus atau hanya dengan yang retak,

maka itu dibolehkan.

Jika ada yang membeli pakaian seharga setengah dinar, maka dia

harus membayar setengah dinar (terbelah). Jika diakembali dan membeli

barang lain dengan harga setengah dinar, maka dia harus membayar

sebelahnya lagi. Kalau dia membayar dengan dinar yang utuh, maka

akad kedua dinyatakan batal, karena mengandung syarat kelebihan pada

harga di akad pertama. Kalau itu terjadi sebelum lazimnya akad, maka

akad pertama pun dinyatakan batal, karena ada yang merusaknya sebelum

terjalin. Kalau itu terjadi setelah mereka berpisah maka kelaziman akad

tidak terpengaruh. Dia tidak harus membayar lebih banyak daripada harga

semestinya ketika akad jual beli disepakati. Madzhab Asy-Syaf i

berpendapat sama dengan apa yang kami sebutkan ini'

Pasal: Jika dia mempunyai satu dinaryang dititipkan kepada

seseorang,lalu dia mensharfnya dan dinar itu diketahui masih ada

pada orang tersebut, maka sharfnya sah'

Kalau dia mengira bahwa dinar itu sudah tidak ada, maka sharfnya

tidak sah, karena hukumnya sama dengan hukum barang yang tidak ada.

Kalau dia ragu, menurut Ibnu 'Aqil , sharf tetap sah. Ini merupakan

pendapat sebagai pengikut Asy-Syafi'i' Sedangkan Al Qadhi

berpendapat, itu tetap tidak sah (dalam kondisi ragu)' karena

keberadaannya tidak pasti. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Asy-

Syaf i.

Dalil bagi pendapat pertama, asal dari segala sesuatu adalah ada,

maka boleh didasarkan padanya hukum ketika terjadi keraguan, karena

keraguan tidak bisa menghilangkan yang telah diyakini adanya. Makanya'

jual beli hewan yang tidak ada di majlis akad dan diragukan hidup

matinya dianggap sah. Bila ternyata hewan itu memang sudah mati,

barulah akad dianggaP batal.
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Pasal: Tidak boleh menjual shaghah (debu logam) dan logam
dengan barang yang sama jenis.

Karena itu semua adalah barang yang mengandung unsur riba
apabila dijual dengan sesama jenisnya dan tidak diketahui kesamaan
ukurannya. Jadi hal ini tidak sah, seperti menjual setumpuk dengan
setumpuk.

Kalau dijual dengan jenis lain, diriwayatkan oleh IbnuAl Mundzir
dari Ahmad, memperjual-belikan debu logam itu makruh. Ini adalah
pendapat 'Atha, Asy-Syaf i, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Ishaq danAl Auza,i.
Alasannya, ukurannya tidak diketahui.

Sedangkan Ibnu Abi Musa dalam "Al lrsyad" membolehkan hal
itu. Pendapat ini sama dengan pendapat Malik, juga diriwayatkan berasal
dari Al Hasan, An-Nakha'i, Rabi'ah dan Al-Laits. Mereka berpendapat,
jika debu itu bercampur atau sulit menentukannya, maka boleh dijual
dengan barang komoditas, dan jangan menjualnya dengan mata uang
atau perak. Menjual dengan barang komoditas berarti menjualnya dengan
barang non riba. Artinya, sama saja dengan membarter pakaian dengan
dinar atau dirham.

718. Masalah: (AI Khiraqi) berkata, ,,,Araya yang
diperbolehkan Rasulutlah sAw adalah seseorang memberi}.an
kepada orang lain buah kurma yang tidak sampai lima Wasaq
(pikulan), lalu dij u al la gi den gan p erkiraan jumlahn y z b erapa tamr
bagi yang memakannya dalam keadaan ruthab (basah)."

Ada lima pasal dalam masalah ini.

Pasal pertama: Kebolehan jual beli 'aroya secera umum.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, antara lain Malik, dan
penduduk Madinah, Al Auza'i bersama penduduk Syam, Asy-Syafi,i,
Ishaq, dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan Abu Hanifah tetap tidak
membolehkan jual beli tersebut, karena Nabi SAW melarang praktik

Ar }ruehni _ E



jual beli muzabanah.ao2 Muzabanah adalah menjual buah dengan buah

(Muttafaq 'alaih). Selain itu, dia termasuk jual beli ruthab dengan tamr

tanpa timbangan di salah satunya, maka tidak dibolehkan sebagaimana

bila buah sudah di petik atau lebih dari lima pikulan'

Menurut kami, riwayat Abu Hurairah menjelaskan bahwa Nabi

SAW memberi keringanan untuk melakukan 'araya dalam jumlahkurang

dari lima wasaq.a03 (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan juga olehZaidbinTsabit dan Sahl binAbi Hatsmah

serta lainnya. Hadits ini dikeluarkan oleh para Imam ahli hadits dalam

kitab-kitab mereka. Dalam hadits mereka adalafazh"kecuali 'aroya",

begitu pula pada hadits Muttafaq 'alaih diatas.aoa

Tambahan teks ". ..kecuali 'arayT" ini adalah shahih dan harus

diamalkan. Kalau pun ada kontradiksi antara dua hadits di atas, (hadits

'arayo dengan hadits yang menjadi dalil Abu Hanifah. Penerj) maka

hadits 'oraya menjadi pengkhusus dari hadits muzabanah tersebut.

Ibnu A1 Mundzir berkata, "orang yang melarang muzabanah

adalah orang yang sama dengan yang memberi keringanan dalam

'eraya." Mentaati Rasulullah SAW lebih utama dan qiyas tidak berlaku

bila bertentangan deng anNash.Apalagi hadits yang membolehkan 'araya

adalah keringanan yang menghalalkan sesuatu yang asalnya haram

dengan sebab tertentu.

Pasal kedua: 'Ariyyah ini tidak berlaku untuk yang jumlahnya

lebih dari lima Wasaq.

Sepengetahuan kami, tak ada perbedaan pendapat dalam masalah

2 I 85), Muslim (3 I Buvu' I 117 1 172)'Ibnu Majah

(2No.2265), An.Nasa'i (7No. 4548), Ahmad da|am musnad-nya(215,7 , |6,63,

108, 123).
403 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2190), Muslim (3lBuyu'l l17ll71).
404 Diriwayatkan oleh Bukhari (4alo. 2383, 2384), Muslim g3lBuyu'lll70, ll7ll

70),denganteks,,,Beliaumelarangjualbelimuzabanah,yaitutamrdengantamr
kecuali bagi yang berhak melakukan 'arQya'"
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ini. Adapun dalam jumlah tepat lima wasaq, maka Imam kami (Imam
Ahmad) -rahimahullah- tidak membolehkannya. pendapat ini sama
dengan pendapat Ibnu Al Mundzir, dan Asy-Syaf i dalam salah satu
pendapatnya.

Malik dan pendapat lain dari Asy-Syaf i mengatakan, itu tetap
diperbolehkan, sesuai dengan riwayat Ismail bin sa'id dari Ahmad.
Alasannya, dalam hadits zaid dan Sahl disebutkan, ..Beliau memberi
keringanan pada 'araya" secara mutlak. Lalu pada hadits Abu Hurairah
dikecualikan yang lebih dari lima wasaq . Artinya, jumlah pas lima wasaq
menjadi keraguan, apakah masih berada dalam cakupan yang
diperbolehkan atau sudah masuk pada larangan. Hal yang diragukan
seperti ini biasanya kembali ke hukum boleh.

Menurut kami, Rasulullah sAw melarang muzabanah yaitu
membarter rut hab (kurma basah) dengan t amr (kurma kering), kemudian
membolehkannya dalam kondisi 'araya yang kurang dari lima wasaq,
dan tinggallah lima wasaq pas menjadi keraguan. Dalam hal ini dia harus
dikembalikan ke dalam hukum larangan yang berlaku umum dalam
muzabanah tadi, karena 'araya adalah keringanan yang didasarkan pada
situasi berlawanan dengan Nash. Menurut qiyas yangkurang dari lima
wasaq adalah yakin, sedangkan lima wasaq menjadi syafr (ragu) dan
hukum mubahnya, tidak bisa ditetapkan berdasarkan keraguan.

Diriwayatkan oleh IbnuAl Mundzir dengan sanad darinya, bahwa
Nabi SAW memberi keringanan dalam kondisi 'arqya bila jumlahnya
hanya satu, dua, tiga, dan empat Wasaq.a's pengkhususan ini
menunjukkan tidak boleh ada tambahan jumlah wasaq lagi, sebagaimana
telah kita sepakati bahwa yang lebih dari lima wasaq tidak boleh
diberlakukan 'araya, karena hanya lima itulah yang disebutkan dalam
Nash.

40r Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (3/30) Ibnu Khuzaimah dalam
shahihnya (4/2469),4l Baihaqi dalam sunannya (s/312), isnadnya hasan.
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Diriwayatkan oleh Muslim, dari sahl, bahwa Rasulullah sAw

memberi keringanan menjual satu pohon kurma dengan dua pohon

kurma. Lagi pula, limawasaq sama hukumnya dengan yang lebih dari

itu berdasarkan wajibnya zakat pada lima Wasaq atau lebih, dan tidak

wajib bila kurang dari itu. Alasan lain untuk melarang pembelian lebih

dari lima Wasaq adalatr karena itulah jumlah yang diwajibkan padanya

zakat,jadi tidak boleh dijual secara 'araya seperti halnya kalau lebih

dari itu.

Adapun perkataan mereka bahwa 'araya mendapat keringanan

secara mutlak, tidak dapat diterima. karena tidak ada keterangan yang

jelas akan hal itu. Keringanan yang ada pada 'araya hanya sekali

diberlakukan dan terikat dengan jumlah kurang dari lima Wasaq'

Sebagian meriwayatkannya secara mutlak dan sebagian lagi

meriwayatkannya secara muqayyad,maka yang mutlak harus mengikuti

yangmuqowad.lkatanyang disebutkan dalam salah satu hadits seolah

disebutkan dalam hadits lain yang mutlak, makanya ada kesepakatan

bahwa rukhshah(keringanan) tersebut tidak berlaku bila lebih dari lima

Wasaq.

Pasal: Tidak boleh membeli lebih dari lima l(usaq dalam satu

shafaqah (transaksi).

sama halnya jika dia membelinya dari satu orang atau beberapa

orang. Asy-Syaf i berpendapat, boleh saja seseorang menjual semua

buah dari kebunnya secara--- 'arayo dari satu orang atau dari beberapa

orang dengan akad yang berbeda-beda, berdasarkan keumuman hadits

zaidbinsahl. Lagi pula, semua akad yang boleh dilakukan satu kali

berarti tidak ada larangan melakukannya berulang kali, layaknya jual

beli pada umunnya.

Menurut kami, adanya keumuman larangan tentang muzabanah

dengan pengecualiar_ 'araya bila kurang dari lima wasaq, yang lebih
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dari itu tetap dalam lingkup hukum larangan muzabanah. Bila satu akad
tidak boleh dilakukan satu kali, maka kedua kalinya juga tidak boleh
karena masih satu macam, sama dengan buah yang sudahjatuh ke tanah,
atau seperti menikahi dua kakak beradik. sedangkan hadits Sahl hanya
berlaku untuk jual beli satu kurma dengan dua kurma berdasarkan apa
yang kami riwayatkan di atas. Ini menunjukkan keharaman tambahan.
Di samping itu yang mutlak harus mengikuti yang muqayyad
sebagaimana halnya dalam satu akad.

Bagaimana kalau seseorang menjual dua 'arayo kepada dua or-
ang lebih banyak daripada limawasaq? Jawabnya, ini dibolehkan. Akan
tetapi Abu Bakr dan Al Qadhi berpendapat, ini tidak boleh dilakukan,
sebagaiman a yang kami jelaskan tentang pembeli.

Menurut kami, yang membolehkan adalah kebutuhan si pembeli
dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid yang berkata,
Aku berkata kepada zaidbin Tsabit, "Bagaimana cara ,araya kalian
dalam hal ini?" Dia menyebutkan nama seorang dari kalangan Anshar
yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ruthab akan datang dan
mereka tidak punya uang di tangan untuk membeli ruthabtersebut untuk
makan, tetapi mereka masih punya sisa tamr. Maka, beliau memberi
keringanan pada mereka unfuk menjual 'eraya Oamak 'araya) secara
perkiraan jumlahnya dengan tamr yangada pada mereka untuk dibelikan
ruthab.

Kalau penyebab adanya keringanan ini adalah kebutuhan si
pembeli, maka kebutuhan si penjual tidak masuk hitungan, sehingga
tidak ada syarat atasnya harus menjual kurang dari lima wasaq.Karena,
kalau kita perhitungkan kebutuhan si pembeli dan kebutuhan penjual
akan jual beli tersebut maka bisa jadi keringanan yang diberikan dalam
jual belinya tidak berguna. Sebab, sering kali terjadi kesesuaian dua
kebutuhan sehingga rukhshah bisa gugur.

Kalau kita katakan penjual juga tidak boleh menjual lebih dari
lima Wasaq, maka akad kedua batal.
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Kalaupembelimembelidua'arayaataumenjualnyadalam
keadaan kurang dari lima wasaq dalam dua kali akad, maka itu

diperbolehkan. Hanya ada satu riwayat yang menegaskan masalah ini.

Pasal ketiga: Tidak disyaratlun dalam 'araya ini untuk dihibahkan

kepada penjualnya. Ini adalah pemahaman kontekstual dari perkataan

Ulama kami, begitu juga menurut Asy-Syaf i'

Secara tekstual perkataan Al Khiraqi mensyaratkan hal tersebut'

Al Atsram berkata: Aku pernah mendengar Abu Abdullah ditanya tentang

tafsir kata (ritrjl) 'aroya (bentuk jamak dari 'araya). Dia menjawab:

, Arayaartinya seseorang yang melepaskan tetangga atau karib kerabatnya

dari kesusahan atau memenuhi keperluannya' Mu'arci (orang yang

mengalami kesusahan) boleh menjual kurma keringnya kepada siapa

saja yang dia mau.

Malik berkata: 'Ariyyah yang dibolehkan adalah seseorang

menghibahkan kurma yang ada di kebunnya kepada orang lain, kemudian

pemilik kebun tidak suka s\ mu'arri masuk karena mungkin saja dia

bersama istrinya di sana sehingga merasa terganggu. Maka, dia boleh

membeli kurma itu dari pemilik kebun. Mereka berdalil bahwa 'araya

secara bahasa adalah memberikan hibah buah dari pohon kurma secala

umum.

Abu .ubaid berkata, .,1lrilr; I'ro' adalah seseorang yang

memberikan buah dari pohon kurmanya kepada orang lain. secara umum

seperti itu."

Menurut kami, hadits zaidbinTsabit menjadi alasan bagi Malik

untuk membolehkan menjualnya tanpa ada wahib. Karena jika harus

memperhitungkankebutuhanWahib(orangyangmenghibahkan)tentu

tidak akan dibatasi hanya lima wasaq, karena tidak ada kekhususan

kebutuhan terhadap kurma tersebut, serta tidak boleh menjualnya dengan

sesama kurma kering.

Padakenyataannya,pemilikkebunyangmemilikibanyakpohon
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kurma unfuk menyelamatkan orang, sanggup membayar harg a da'i, 
,araya

tersebut. Di dalamnya ada alasan bagi orang yang mensyaratkan 'eraya
itu berupa hibah kepada penjualnya. Alasan dari pemberian keringanan
tersebut adalahkebutuhan si pembeli untuk mengkonsumsi kurma basah,
sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu untuk membayar harganya
kecuali dengan kurma kering. Jadi, apabila keadaannya seperti itu, maka
jual beli 'aroya ini pun dibolehkan.

Selain itu, syarat barang harus dihibahkan dahulu disertai dengan
keperluan orang akan kurma basah dan ketiadaan alat pembayaran
padanya tidak sampai menggugurkan keringanan yang ada. Lagi pula,
apa yang boleh dijual, boleh pula jika dihibahkan ataupun tidak,
sebagaimana harta-harta lainnya. Jual beli semacam ini dinamak an 'ortrya
unhrk menolong orang lain dan dikhususkan dari bentuk jual beli lain.

Pasal keempat: Dia hanya boleh dijual dengan tamr menurut
t al<s i r an ukur an (khi rs h).

Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tamr yang akan dibeli
harus jelas takarannya, tidak boleh secarajizaf. Kami tidak mengetahui
adanya perbedaan pendapat dalam hal ini di antara mereka yang
membolehk an' ar ayo. Dalilnya adalah riwayat zaid bin Tsabit, bahwa
Rasulullah sAW memberi keringanan dalam 'arayauntuk dijual dengan
takaran secara taksiran. "a06 (Mutt afaq' al aih).

Dalam riwayat Muslim, "Yaitu dengan mengambil tamr sesuai
jumlah yang ditaksir tadi, agar dia memperoleh ruthab untuk dimakan
keluarganya."

Hukum asal adalah harus memperhatikan kesamaan takaran pada
kedua barang ini, tapi pada 'araya gugurlah syarat tersebut karena
memang tidak mungkin menakarnya (karena masih di pohon. peneri).

sedangkan tamr yang bisa ditakar tetap wajib ditakar. Jika keduanya

406 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2192), Muslim (3/Buyu'/11691 64), Ahmad
dalam Musnad-nya (5 / I 8 l, I 8 8) dari Zaid bin Tsabit.
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tidak ditakff maka spekulasinya sangat tinggi, tapi kalau hanya satu yang

tidak ditakar, maka tingkat spekulasinya akan ringan. Keabsahannya tidak

tergantung sedikit banyaknya spekulasi.

Makna taks iran (khirsh) dengan semisalnya adalah seorang khorish

(orang yang ahli menaksir jumlatr buah yang masih ada di pohon. Penerj)

mengamati buah yang akan di- 'aroya-kandan memprediksi berapa kira-

kira jumlah takaran tamr yangakan dihasilkan kalau sudah dipetik' Lalu,

si pembeli menukarkannya dengan tamr yangada padanya sesuai jumlah

hasil taksir an si khari.sft. Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaf i.

Dinukilkan oleh Hanbal, dari Ahmad berkata: Dia

memprediksikannya sebagai ruthab (bukan tamr sepetti pendapat di atas.

Penerj) dan ditukarkan dengan tamr sebagai suatu keringanan. Ini juga

mengandung kemungkinan seperti yang pertama. Tetapi ada

kemungkinan lain, yaitu dia membelinya dengan tamr seperti ruthab

yang ada di atasnya, karena jual beli ini harus sama ukurannya. Pada

dasamya kesamaan ukuran itu harus ada pada saat jual beli. Selain itu,

ruthab sebenarnya tidak boleh dijual dengan tamr, tapi semua itu

dikhususkan oleh dalil dalam masalah 'arayaini, namun hukum-hukum

yang lain tetap sebagaimana biasa'

Al Qadhi berkata: Pendapat pertama lebih tepat, karena berdasarkan

taksiran jumlah buah dengan persepuluhan yang benar, kemudian

menyesuaikannya dengan takaran tamr. Atau, karena kesamaan ukuran

antara tamr dengan tamr dipakai ketika disimpan, sedangkan menjual

ruthab dengan ukuran yang sama dengan tamr akan mengakibatkan

luputnya hal itu.

Adapun jika dia membelinya dengan menaksirnya sebagai ruthab

maka itu tidak boleh. Ini adalah salah satu pendapat dari madzhab Asy-

syafi'i. pendapat kedua, itu boleh saja. Dan, pendapat ketiga, itu tidak

boleh bila macanmya s€una, tapi kalau macamnya berbeda maka itu boleh'

Dalil kebolehannya adalah berdasarkan riwayat Al Jauzajani dari
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Abu Shalih dari AlJaits, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar,

dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau memberi

rukhshah setelah itu (setelah melarang muzabanah. Penerj.) terhadap

penjualan 'araya denganruthab, atautamr dan tidak memberi keringanan

lagi selain itu.4o7

Selain itu, j ika diperbolehkan menjual ruthab dengan t amr dengan

cara mengkhususkan salah satunya untuk dikurangi pada kondisi kedua,

maka akan lebih dibolehkan lagi bila tidak menggunakan cara tersebut.

Menurut kami, riwayat Muslim dengan sanad daiZaidbin Tsabit,

bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan pada 'araya untuk

mengambil lazr seukuran yang sama dengan yang ditaksir dari jumlah

ruthab yang ada di atas pohon.

Ada pula riwayat dari Sahl bin Hatsmah bahwa Rasulullah SAW

melarang jual beli tsamar (buah yang di pohon) dengan tamr danbeliau

bersabda, "ltu adalah riba, itu adalah muzabanah." Hanya saja beliau

memberi keringanan dalam hal 'araya dengan safu atau duapohon kurma

yang diambil oleh tuannya dan ditaksir takarannya serta menukarkannya

dengan tamr wrtuk dimakan dalam kondisi menjadi ruthab.aos

Lagi pula, buah yang ada di pohon itu termasuk komoditas jual

beli, j adi harus sama ukurannya dalam bentuk t amr, sehingga tidak boleh

diperjual-belikan dengan ruthab, sama seperti tamr yang kering. Juga,

karena orang yang punya ruthab tidak perlu lagi membeli ruthab,

sedangkanjual beli 'araya disyaratkan adanya hajat (kebutuhan) akan

ruthab.Hadits IbnuUmaryang disebutkan di atas mengandung keraguan

apakah kata tamr atau. ruthab yang disebut, dan tidak bisa mengamalkan

dalil yang masih diragukan maksudnya, sedangkan hadits lain
menerangkan dengan pasti dan menghilangkan keraguan itu.

Diriwayatkan oleh An-Nasa i (7A.Io. 4554),Ad-Darimi (2A{o. 2558), Al Baihaqi
(5/3 I l), isnadnya shahih.
Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 718.
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Pasal: Disyaratkan untuk serah terima di tcmpat akad pada

jual beli 'aroyo.

Ini adalatr pendapatAsy-Syaf i, dan kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat dalam hal ini, karena itu adalah jual beli tanr dengan

tamr, maka harus sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali bila syariat

mengecualikannya, seperti pengecualian dalam takaran. S edangkan serah

terima di tempat masih bisa diberlakukan dalam jual beli 'araya. Serah

terima ini dilaksanakan sesuai kondisi barang. Tamr bisa ditakar

kemudian diserahkan langsung, sedangkan buah yang berada di pohon

diserahkan dengan cala pelepasan. Dalam hal ini tidak mesti membawa

tamrkepohon yang dijual buahnya sebagai bentuk serah terima. Cukup

dengan mengetahui tamr dan buah yang ada di pohon. Kemudian mereka

bisa menuju ke pohonnya dan menyerahkannya kepada pembeli. Atau,

melakukan serah terima buah yang ada di pohon (secara simbolik) lalu

pergi ke tempat buah tamr dan menyerahkannya kepada pembelinya.

Ini penting, karena tidak boleh berpisah sebelum serah terima.

Maka dari itu, jual beli 'arqta itu terjadi pada dua bentuk:

Pertama, dengan mengatakan, "Aku jual buah yang ada di pohon

ini kepadamu dengan jumlah sekian takaran tamr'" Dan disebutkanlah

gambarannya.

Kedua, dengan menakar tamr sesuai kadar perkiraan buah yang

ada di pohon lalu berkata, "Aku jual ini kepadamu seharga ini...'atau

dengan mengatakan, "Aku jual kepadamu buah pohon kurma ini dengan

tamrini.....", dan lain sebagainya. Kalau jual belinya dengan penentuan

barang maka serah terima terlaksana dengan cara memindahkan barang

tersebut dan mengambilnya. Kalau jual belinya secara penyebutan sifat,

maka serah terimanya dengan menakarnya.

Pasal kelima: Tidakboleh menjualnya, kecuali kepado orangyanS

membutuhkannya (ruthab) untuk di maknn, juga tidak boleh menjualnya

kepada orang kaya.lni merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-

Syaf i.

Tol- AlMughni
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Dalam pendapatnya yang lain, dia membolehkan ,arayo 
secara

mutlak (tanpa syarat) bagi siapa saja, karena semua jual beli yang
diperbolehkan untuk orang yang memerlukan, juga diperbolehkan untuk
orang yang tidak memerlukan. Sebab, hadits Abu Hurairah dan Sahl
menyebutkannya secara mutlak.

Menurut kami, hadits zaidbin Tsabit ketika dia ditanya oleh
Mahmud bin Labid: Bagaimana cara 'araya kalian?. Dia lalu
menyebutkan ada beberapa orang yang membutuhkan dari kalangan
Anshar mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ruthab sudah datang
dan mereka tidak punya uang di tangan untuk membeli ruthab buat
dimakan, tapi mereka masih punya sisa-sisa tamr. Beliau kemudian
memberi keringanan pada mereka untuk menjual 'orayadengan taksiran
kemudian membeli tamr wfi*- dimakan dalam keadaan ruthab.

Bila ada satu hukum asal yang dipalingkan hukumnya dengan suatu
syarat, maka tidak boleh dipalingkan tanpa syarat itu. 'Araya hanya
dibolehkan lantaran adanya kebutuhan mendesak untuk itu, maka bila
tidak diperlukan berarti tidak diperbolehkan. Dengan demikian, jika si
pemiliknya tidak lagi membutuhkanruthab atau masih memerlukan tapi
dia sudah punya uang untuk membayar 'araya, maka dia tidak boleh
membelinya dengan tamr yang ada padanya. sama saja apakah dia
menjualnya kepada orang yang telah menghibahkan 'araya iru
kepadanya, karena takut akan keluar masuknya orang ke dalam kebun
seperti yang dikatakan Malik atau kepada orang lain. semua itu tidak
diperbolehkan.

Ibnu 'Aqil berkata: itu masih dibolehkan, dan pernyataan Imam
Ahmad mengandung kemungkinan ini, karena kebutuhan ada di dua
pihak, makanya diperbolehkan meski syarat 'arayatadisudah tidak ada.

Menurut kami, dalil hadits zaiddiatas merupakan suatu rurrhshah
untuk kondisi khusus dan tidak berlaku tanpa adanya kondisi tersebut.
Apalagi dalam hadits zaid dan Sahl disebutkan, "Dia dan keluarganya
memakannya dalam keadaan ruthab.'Kalau itu boleh saja dilakukan
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tanpa kondisi tersebut, tentu dia tidak akan disebut sebagai syarat.

Dengan demikian ada lima syarat untuk membolehkan jual beli

'arayal

l. Harus kurang dari lima Wasaq.

2. Dijual sesuai taksiran takaran dengan tamr.

3. Harganya harus diterima sebelum berpisah.

4. Si pembeli punya hajat untuk memakan ruthab.

5. Tidak adabarang lain yang dapat dibarterkan untuk membelinya

selaintamr.

Al Qadhi danAbu Bakrmenambah satu syarat lagi, yaitu si penjual

juga perlu menjualnya. Sedangkan Al Khiraqi mensyaratkan harus di

hibahkan oleh pemilik kebun kepada penjualnya. Para sahabat kami

mensyaratkan agar akad ini tetap berlaku, keluarga tersebut

membutuhkannya (untuk dimakan) dalam kondisi masih menjadi ruthab

(kurma basatr), Kalau dibiarkan sampai menjadi tamr (kurma kering)

maka akad menj adi batal. Kami akan membahas itu -/n sy a Allah Ta' al a-

719. Masatah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalau si pembeli

membiarkannya sampai menjadi tamr maka akad pun batal'"

Maksudnya: Kalau si pembeli tidak mengambil buah itu sebagai

ruthab, maka akad menjadi batal. Berbeda dengan Asy-Syaf i yang

mengatakan, itu tidak membatalkan akad. Adapula riwayat dari Ahmad

yang sama dengan pendapatAsy-Syafi'i itu. Alasannya, setiap buah yang

boleh dijual sebagai ruthab, tidak serta merta membatalkan akad bila

menjadi tamr dalamkondisi di luar 'araya.

Menurut kami, sabdaNabi SAW "frelzarga tersebut memakannya

dalam kcadaanmasihmeniadi ruthab." Lagi pula, 'ar6ya ini dibolehkan

hanya karena ada keperluan untuk itu, yaitu untuk dimakan dalam

keadaan ruthab. Kalau sudah menjadi temr, berarti tidak ada lagi

I

i 4il 
- 

Al Mughni
ld



kebutuhan untuk membelinya. Dalam hal ini tidak ada bedanya dia
membiarkan buah itu menjadi tamr lantaran tidak lagi membutuhkan,
ada halangan, atau tidak ada halangan.

Akan tetapi, kalau dia mengambil buah itu dari pohon dalam
keadaan masih ruthab,lalu menyimpannya sampai menjadi tamr, ata.u

mengeringkannya, maka itu tidak mengapa, karena dia sudah
mengambilnya dalam keadaan ruthab.

Ada riwayat lain dari Ahmad tentang orang yang membeli buah

sebelum jelas sempurnanya lalu meninggalkannya sampai menjadi jelas

semprunanya, itu tidak membatalkan jual beli. Dalam kasus ini ada
kesamaan dengan pembicaraan kita. Bagaimana kalau dia mengambil
sebagiannya dalam keadaan ruthab dan meninggalkan yang lain sampai

menjadi tamr,bolehkah? Ada dua pendapat akan hal itu.

Pasal: Tidak boleh jual beti 'oraya kecuali terhadap pohon
kurma.

lni adalatr ikhtiarlbnuHamid, danpendapatLaits bin Sa'd. Kecuali,
jika berasal dari buah yang tidak berlaku riba padanya, maka boleh
menjual yang basah dengan yang kering, karena tidak ada kemungkinan
akan jatuh ke dalam riba.

Ada kemungkinan 'aroya ini berlaku pula untuk anggur, demikian
pendapatAsy-Syaf i. Sebab, anggur itu sama dengan ruthab dalam hal
kewajiban zakatnya, sama-sama bisa ditaksir dan ditakar dengan wasaq,
dan banyak dikeringkan, serta di sebagian negara dia menjadi makanan
pokok, juga sama-s.rma diperlukan untuk dimakan dalam kondisi masih
basah (ruthab).

Mengambil kesimpulan hukum dari suatu perkataan berarti harus
mengklarifikasikan hukum tersebut dengan yang lain (qiyas). Untuk itu,
hukum 'arayo ini tidak berlaku untuk selain anggur dan kurma karena
banyak perbedaan, misalnya tidak bisa ditaksir lantaran berada di cabang
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dan ranting yang berbeda dan tertutup dedaunan pohonnya, juga secara

umum buah lain tidak menjadi makanan pokok dalam keadaan kering,

sehingga tidak ada keperluan mendesak untuk membelinya.

Al Qadhi berkata, "'Ariyyah berlaku untuk semua jenis buah-

buahan." Pendapat ini sama dengan pendapat Malik danAl Auza'i sebagai

pengqiyasan dari buah kurma.

Menurut kami, riwayat At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa Nabi

SAW melarang muzabanahbuahdengan tamr,kecuali bagi orang yang

berhak melakukan 'araya. Mereka diizinkan untuk melakukan

muzabanoh. Merekajuga diizinkan membeli anggur basah dengan anggur

kering. Setiap buah dari itu ditaksir berapa takarannya. Ini adalah hadits

hasan.aoe

Ini menunjukkan pengkhususan 'aroya untuk kurma. Dalam hadits

zaidbinTsabit Rasulullah sAW memberi keringanan jual beli'araya

pada tamr, atau ruthab.ar0 Beliau tidak memberi keringanan pada selain

itu.

Dari Ibnu Umar yang berkata, "Rasulullah SAW melarang jual

beh muzabanah." Muzabanah adalah menjual kurma basah dengan kurma

kering dalam takaran, atau anggur dengan kismis dalam takaran yang

sama. Baik kurma maupun anggur ditaksir takarannya.

Lagi pula, hukum asal menghendaki pengharamanjual beh'araya'

Dia hanya dibolehkan sebagai rukhshah dan tidak bi sa diqiyaskan dengan

yang iain karena dua sebab:

pertama, buah yang lain tidak menjadi makanan pokok dan bisa

ditaksir. Rukhshah ini sendiri pada dasamya berlaku untuk penduduk

Madinah yang biasanya sangat memerlukan ruthab'

Kedua, qiyas tidakbisa diamalkan bila bertentangan denganNasft.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3a{o. 1303), An-Nasdi (71267) dari Rafi' dan

Sahl bin Hatsmah. Hadits ini shahih.

Telah dikemukakan takhrijnYa.
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Qiyas mereka bertentangan dengan Nashyangberlaku umum melarang

muzabanah. Qiyas hanya bisa dipergunakan untuk keadaan yang sama

dengan i/cs h y arrgkhusus. Laran gan Nabi SAW tentang j ual beli anggur

dan kismis tidak masuk dalam pengkhususan, sehingga bisa diqiyaskan
dengannya. Sama halnya dengan buah-buahan yang lain. Wallahu a'lam.

Alivlughni 
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BAB: JUAL BELI POHON DAN BUAHNYA

720. Masalah: Abul Qasim -rahimohullah-berkata, "Barang

siapa yang menjual kurma mu'abbar (yang telah terkelupas

mayangnya), maka buah yang ada di pohon itu menjadi milik si

penjual sampai dipetik, kecuali pembeli menyaratkannya'"

Kataibar(pecah) berarti terbuahi. IbnuAbdil Ban berkata, "Hanya

saja tidak dikatakan mekar sebelum pecah mayangnya dan tampak

buahnya. Maka dipakailah kata ini untuk menunjukkan munculnya buah,

karena itu sudah pasti datangnya."

Hukum dalam masalah ini berkaitan dengan kemunculan buah,

bukan pembuahannya. Tak ada perbedaan di kalangan ulama dalam

masalah ini.

Nabi SAW Pernah bersabda,

i'ris'id , Ju'g

"sebaik-baikharta adalah kurma yang sudah meka'rlou'

Dalam suatu sYair di katakan,

'$:rt'pU6;S

Mekarlah wahai tunas kurma yang terbaik

4il Diriwayatkan oleh Ahmad (3/468), dengan lafazh,"sebaik-baik harta seseorang

adalah anakhewanyang pei;nurut atau buah kurmayang telah mekar." Al Haitsami

dalam Al Maima'merigatakan: Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ath-

Thabrani dan PerawinYa tsiqah'
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Al Khiraqi menafsirkan kurma yang mu'abbaryaitu kurm ay'ry
mayangnya mulai terkelupas, karena itulah yang dibahas hukumnya,
bukan pembuahan itu sendiri. Ada tiga pasal dalam masalah ini.

Pertomo,juar beri pohon kurma yang berbuah dan tidak disyaratkan
buahnya masuk dalam pembelian, maka buah itu menjadi milik penjuar
bila buahnya sudah mulai mekar. Tetapi kalau belum, maka buah menjadi
milik si pembeli. Ini adalah pendapat Malik, Laits dan Asy-syafi,i.

Sementara itu IbnuAbi Laila berpendapat, bahwa buah yang mekar
itu meski tidak disyaratkan ikut dalam pembelian tetap menjadi milik
pembeli. Alasannya, dia berkaitan dengan pohonnya dalam penciptaan,
saksinya harus ikut dengan pohonnya seperti halnya ranting dan dahan.

sedangkan Abu Hanifah dan Al Auza' iberpendapat, daram kedua
kondisi (mekar atau berum) dia tetap menjadi milik si penjual. Alasannya,
dia adalah pertumbuhan yang punya batas waktu, sehingga tidak
mengikuti pohonnya dalam juar beri, sama dengan tanaman dengan
tanahnya.

Dalil kami adalah sabda Nabi SAW,

eu)r,WF j:i"oi u
"Barangsiapa memberi pohon kurma seterah mekar (putiknya)

maka buah itu menjadi mirik penjuarnya, kecuari karau si pemberi
m e nsy ar at kanny a. " 4 t2 (Mut t afaq, al aih).

Hadits ini jelas menolak pendapat Ibnu Abi Laira, sehingga apa
yang terjadi sebelum mekar menjadi milik si pembeli. Kalau tidak
demikian buat apa ada batasan mekar dalam teks hadits tersebut?! Juga
karena mekarnya putik menunjukkan proses pembuatan yang sempurna,
dan akan menjadi buah, sehingga mengikuti pohonnya ,"uJ* mekar,

Bukhari @No.2204), Mustim (3/1172),Abu Daud (3A.{o.(3No. Vag, An-Nasa'i (7No. 4649),'ibnu Malah (2A,{o.

I ,.o!or, -. .o - 
t / d

Lt:'"'tr -btr,jt yl tl*: 7Ut O

Diriwayatkan oleh
3433), At-Tirmidzi
2210).
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bukan setelah mekar. Sama dengan janin yang dikandung hewan.

Sedangkan dahan dan ranting termasuk bagian dari pohon kurma,

pemisahannya bukanlah suatu tujuan. Adapun tanaman (padi, dsb)

bukanlah hasil keturunan tanah, dia hanya barang yang dititipkan di atas

tanah itu.

Kedua, apabila salah satu dari penjual atau pembeli mensyaratkan

buah itu menjadi miliknya, maka dialah pemiliknya.

Baik setelah buah itu mekar atau belum, penj ual dan pembeli punya

hak yang sama dalam hal ini. Malik berkata, *Tidak ada masalah jika

pembeli mensyaratkannya sesudah mekar. Sebab, dia sama dengan

membelinya bersama pohonnya. Tetapi kalau penjual mensyaratkannya

sebelum mekar, maka itu tidak boleh, karena pensyaratan itu sama dengan

membelinya sebelum jelas sempurnanya buah itu kemudian

meninggalkannya."

Menurut kami, pensyaratan itu adalah pengecualian dalam akad

dan itu diketahui, jadi harus disahkan, sebagaimana kalau dia menjual

kebun dan mengecualikan satu pohon kurma yang ditentukan, j uga karena

Nabi SAW melarang pengecualian dalam jual beli yang tidak diketahui

ukurannya.ar3 Selain itu, penjual adalah salah satu dari dua orang yang

berakad, maka pensyaratannya untuk buah dianggap sah sebagaimana

bagi pembeli. Hukum asal sudahjelas berdasarkan kesepakatan dan sabda

Rasulullah SAW ". ..kecuali kolau disyaratkan oleh si pembeli'"

Jika salah satu dari keduanya mensyaratkan kepemilikan satu

bagian dari buah yang sudah pasti, maka itu sama dengan mensyaratkan

semuanya dari segi kebolehan, menurut pendapat mayoritas Ahli Fikih'

juga pendapat Asyhab (salah satu sahabat Malik). Sedangkan Ibnu Al-

Qasim berpendapat, tidak boleh mensyaratkan sebagiannya, karena hadits

di atas hanya untuk yang mensyaratkan semuanya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3No. 3405), At-Tirmidzi (3A{o. 1290), An-Nasa'i

(7 I 4647 ), Ahmad dalaan Mu s n a d-ny a (3 I 3 | 3, 3 5 6, 3 64). Isnadnya s h a h ih'
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Menurut kami, apa yang boleh disyaratkan semuanya boleh pula
disyaratkan sebagiannya, seperti lamanya waktu khiar, sama halnya
dengan pensyaratan harta budak yang akan dibeli bila ingin mensyaratkan
sebagiannya saja.

Ketiga, buah yang menjadi milik penjual, boleh dia biarkan sampai
musim panen.

sama saj a apakah dia memilikinya karena mensyaratkan sej ak awal
atau karena buah itu sudah kelihatan mekar. pendapat ini sama dengan
pendapatAsy-syaf i dan Malik. sedangkanAbu Hanifah berpendapat,
dia harus memetiknya dan mengosongkan pohon darinya, karena pohon
itu sudah menjadi milik pembeli dan bila buahnya dibiarkan akan ada
benturan kepentingan, jadi harus dikosongkan. Ini sama kalau dia menjual
rumah dan di dalamnya masih ada makanan atau pakaian milik penjual.

Menurut kami, pemindahan dan pengosongan barang yang dijual
sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Kalau dia menjual rumah
yang masih ada makanan di dalamnya, maka dia tidak harus
memindahkannya kecuali sesuai kebiasaan dalam hal itu. Misalnya,
memindahkannya pada siang hari sedikit demi sedikit. Dia tidak harus
memindahkannya malam hari. Dia juga tidak harus mengumpulkan
kendaraan yang ada di kampungnya untuk memindahkan semua barang.
Hal yang sama berlaku di sini. Buah yang ada di pohon kurma dipetik
bila waktunya sudah tiba. Qiyas yang mereka sebutkan justru menjadi
hujjah bagi kami sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika ini sudah diketahui maka rujukan untuk itu adalah adat
kebiasaan. Kalau barang tersebut berupa kurma, berarti waktu petiknya
adalah ketika buahnya sudah mulai terasa manis, kecuali kalau kurma
mudanya lebih baik daripada yang basah, atau yang biasanya dipetik
dalam keadaan masih muda. Jika buah kurma muda ini sudah terasa
manis maka dia harus mengambilnya.

Kalau ada yang mengatakan, "Lebih baik dia dibiarkan di pohon,,,



maka dia harus mengambilnya, karena kebiasaan yang berlaku untuk

memetik kurma sudah tiba waktunya dan diatidak boleh membiarkannya

setelah itu.

Tetapi kalau barang yang dijual ini anggur atau buah lainnya, maka

waktu mengambilnya adalah ketika sudah mulai terasa manisnya dan

sampai pada bentuk yang biasanya dipetik orang. Inilah pendapat Malik

dan Asy-Syaf i.

Pasal: Kalau sebagian sudah mekar sedangkan yang lain

belum?.

Menurut pendapat yang ditegaskan olehAhmad adalah yang sudah

mekar merupakan hak si penjual dan yang belum adalah hak si pembeli.

lni adalah pendapatAbu Bakr berdasarkan hadits yang menjadi landasan

permasalahan ini, jelas menyebutkan disebutkan, kalau dia sudah mekar,

maka dia menjadi milik si penjual. Pengertiannya, kalau belum mekar

berarti menjadi milik si pembeli.

Sedangkan Ibnu Hamid berpendapat, semuanya untuk si penjual.

Pendapat ini sama dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya,

kalau kita tidak berikan semua kepada si penjual akan merugikan karena

ada dua pemilik dalam satu kebun. Maka seharusnya yang belum mekar

mengikuti yang sudah mekar dalam hal kepemilikan. Sebagaimana yang

terjadi pada satu pohon kurma, di mana kalau sebagian sudah mekar

maka semuanya menjadi milik si penjual. Selain itu, sebuah kebun jika

sudah ada pohon yang sempuma buahny4 maka boleh dijual semua tanpa

syarat harus diambil dulu buahnya. Demikian pula dalam hal ini, apalagi

dia berasal dari satu macam. Secara lahiriah macam yang sama akan

berdekatan masanya. Sedangkan kalau dia mekar tidak diikuti oleh

macam yang lain.

AbuAl Khaththab tidak membedakan antara macilm dan jenis. Ini

adalah pendapat madzhab Asy-Syaf i. Alasannya, akan menyebabkan
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serikat yang buruk dan perbedaan pemilik sebagaimana dalam satu
macam.

Menurut kami, dua macam itu berbeda jauh, dan bisa dibedakan
antara satu dengan yang lain. Tidak akan dikhawatirkan bercampur atau
tersamar. Jadi, sama saja dengan dua jenis. Apa yang dia sebutkan
terbantahkan oleh dua jenis yang berbeda. Tidak sah mengq iyaskart
macam yang sama, karena ada perbedaan sebagaimana yang kami
terangkan.

Jika dia menjual dua kebun yang salah satunya terah mekar
buahnya, maka yang lain tidak mengikuti yang mekar tersebut, karena
bisa menyebabkan terjadinya serikat yang buruk dan perbedaan
kepemilikan. sebab, masing-masing terpisah dari yang lain. Kalau
semuanya sudah mekar dan yang dijual hanya salah satu maka yang
dijual punya hukum tersendiri dan tidak mengikuti yang lain.

Al Qadhi mengemukakan pendapat lain, yaitu dia mengikuti yang tidak
dijual dan menjadi milik si penjual. Sebab, sudah ada hukum kemekaran
pada setiap kebun. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Asy-
Syaf i. Tetapi ini tidak benar, karena barang yang diperjual-belikan tidak
ada yang mekar satu pun, maka seharusnya menjadi milik si pembeli
berdasarkan pemahaman dari hadits di atas, sama halnya kalau yang
mekar itu hanya ada di kebun tersebut. Lagi pula ini tidak menyebabkan
serikat yang buruk dan tidak ada perbedaan kepemilikan, serta tidak ada
bahaya sehingga harus dikembalikan ke hukum asal.

Kalau terjadi jual beli kurma dan semuanya sudah mekar, lalu
muncul mayang baru, maka mayang tersebut menjadi milik pembeli,
karena terjadi ketika sudah menjadi miliknya.

Pasal: Mayang jantan sama dengan mayang betina. Ini adalah
pendapat Asy-Syaf i. Ada pula kemungkinan bahwa mayang jantan
menjadi milik penjual sebelum kemunculannya, karena biasanya dia
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diambil untuk dimakan sebelum muncul, maka dia seperti buah dan tidak

tercipta kecuali setelah muncul, seperti buah tin. Maka kemunculan

mayangnya sama dengan kemunculan lainnya.

Menurut kami, dia itu buah kurma yang bila ditinggal akan muncul

sama dengan mayang betina. Atau, dia masuk dalam keumuman khabar.

Apa yang disebutkan untuk bentgk lain tidak benar, karena memakannya

bukanlah tujuan utama dari kemunculan mayang itu, dia hanya

dipergunakan untuk pembuahan dan itu terj adi setelah muncul, j adi sama

dengan mayang betina.

Jika pohon kurma dijual dan ada mayang jantan padanya sedangkan

mayang betinanya belum mucul, maka semuanya menjadi milik pembeli,

kecuali atas bentuk lain, maka mayang jantan menjadi milik penjual.

Kalau sudah merekah salah satunya, maka yang merekah itu milik si

penjual dan yang belum menjadi milik si pembeli. Kecuali bagi yang

menyamakan antara mayang jantan dan mayang betina. Kalau sebagian

dari mayang betina atau sebagian mayang jantan, Ymg muncul, itu adalah

milik si penjual, sedangkan yang belum muncul masih diperdebatkan

sebagaimana yang kami sebutkan.

Pasal: Semua akad tukar menukar prosesnya sama dengan

jual beli, maka buah yang sudah mekar menjadi milik pemilik pertama

dan yang belum menjadi milik pemilik kedua. Misalnya mahar untuk

istri berupa pohon kurma, ataukhulu 'dari si istri kepada suaminya berupa

pohon kurma, atau menjadikannya sebagai alat tukar dalam sewa

menyewa, atau dalam akad perdamaian. Itu semua prosesnya sama

dengan jual beli.

Adapun dalam akad yang perpindahan kepemilikannya tanpa

pertukaran barang, seperti: hibah, gadai, pembatalan jual beli lantaran

aib, pembeli yang bangkrut, orang tua yang meminta kembali hibah yang

telah diberikan kepada anaknya, atau mahar yang dikembalikan kepada
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suurmi lantaran khulu, atau setengatrnya lantaran talak dari suami. Apabila
teqadifasakh (pembatalan) maka putik buah mengikuti pohonnya baik
sudah mekar atau pun belum. sebab, yang seperti itu adalah pertumbuhan
yang bersamb*g, sama dengan minyak samin. Sedangkan bila berbentuk
hibah dan gadai, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli, di mana
mekar atau tidaknya jadi patokan. Sebab, kepemilikan menjadi hilang
bukan lantaranfasakh, maka hukumnya sama dengan jual beli.Adapun
dikembalikannya barang karena pembelinya bangkrut, atau suami karena
batalnya nikah, akan disebutkan pada bab masing-masing.

721. Masalah: (Al Khiraqi) dia berkata, ,.Hal yang sama
berlaku untuk jual beli pohon yang mempunyai buah yang muncul."

Penjelasan: Pohon buah itu ada lima macam.

Pertama, pohon yang buahnya berada dalam mayang, yang
kemudian merekah dan tampaklah buahnya, seperti kurma. Ini jelas
hukumnya karena disebutkan dalam sunnah dan sudah kami terangkan
hukumnya panjang lebar, dan dia menjadi sumber qiyasbagipohon yang
lain. Contoh lain dari jenis ini adalah kapas, dan semua yang dinginkan
bunganya, seperti mawar, melati, bakung, dan pansy yang mula-mula
berada dalam putik kemudian merekah bunganya. Dia sama dengan

mayang yang merekah kubahnya. Semua itu menjadi milik penjual. Kalau
belum merekah, maka dia menjadi milik pembeli.

Kedua, pohon yang buahnya jelas kelihatan dan tidak ada kulit
serta bunganya, misalnya tin, murbei, sikamore. Semua itu menjadi milik
si penjual karena kemunculannya dari pohon sama dengan munculnya
mayang kulit pada buah kurma.

Ketigt,pohonyang buahnya tetap be"ada dalam kulitnya sampai
bisa dimaknn, seperti delima, d:.. prsang. Itu semua juga menjadi milik
si penjual ketika buahnya sudah muncul, karena kulitnya memang akan
selalu ada untuk kepentingan buah itu sendiri, tidak mungkin bisa dilepas.
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Keempat,p ohon yang buahnya keluar dari dua buah kulit, seperti

buah kenari dan ketapang.4to buah yang seperti ini juga menjadi milik si

penjual bila dia sudah muncul, karena kulitnya memang tidak akan

dilepas, kecuali setelah dipetik, j adi sama dengan yang sebelumny a. Lagi

pula kulit buah ketapang dimakan bersama buahnya, jadi sama dengan

tin.

Al Qadhi berkata, "Kalau kulit luarnya terkelupas (pecah), maka

dia menjadi milik si penjual, tapi kalau tidak maka dia menjadi milik si

pembeli sama seperti mayang." Kalau patokannya seperti itu, maka akan

sangat jarang sekali buah itu menjadi milik si penjual, dan tidak bisa

diqiyaskandengan mayang, karena mayang pasti terkelupas, sedangkan

di sini sangat berbeda, bahkan kalau terkelupas sebelum sempurna bisa

merusak buah.

Kelimarpo hon yang mandul bunganya, kemudian bunga tersebut

bertebaran sehingga muncullah buah (penyerbukan bunga), seperti apel'

apricot, melon. Semua ini menjadi milik si penjual kalau bunganya sudah

mekar dan buahnya sudah muncul, kalau belum maka dia milik si

pembeli. Ada pula yang mengatakan, jika bunganya sudah bertebaran

maka dia menjadi menjadi milik si penjual, tapi jika belum maka dia

menjadi milik si pembeli. Sebab, biasanya buah tidak akan muncul sampai

bunganya bertebaran.

Al Qadhi berkata: Ada kemungkinan yang seperti itu menjadi milik

si penjual dengan munculnya bunga, karena buah yang bermayang bila

mayangnya mekar berarti sama dengan buah yang berbunga. Rangkaian

yang ada dalam mayang bukanlah buah, melainkan hanya tempat untuk

buah itu, guna memperbesar buah yang ada di dalamnya. Jadi, rangkaian

yang ada di dalam mayang menjadi corong supaya buah berkembang."

PerkataanAl Khiraqi mengandung pemahaman seperti yang kami

sebutkan, karena dia mensyaratkan kepemilikan si penjual bila buahnya

tampak, sedangkan bunga bukanlah kemunculan buah tersebut, dan buah

ena punya dua kulit yang keras Penerj'

Wl 
- 

Al iltughni|_



tidak akan muncul sebelum bunga itu mekar. Terkadang dia muncul
setelah besar sebelum bunganya bertebaran, maka harus dikaitkan dengan
kemunculan buah.

Anggur stafusnya sama dengan yang punya bunga, karena kelihatan
pada katupnya ada sesuatu yang kecil seperti biji jewawut, kemudian
dia akan mekar dan bertebaran laksana bunga sehingga masuk dalam
bagian buah yang berbunga. wallohu o'lam. Hal ini berbeda dengan
mayang' karena yang ada dalam mayang adalah buah itu sendiri yang
terus tumbuh dan berkembang, sedangkan bunga dalam buah ini
berjatuhan dan hilang, baru kemudian muncullah buah.

Sedangkan pendapat Madzhab Asy-Syaf i sama dengan apa yang
sudah kami paparkan di atas secara keseluruhan, atau mendekati. Diantara
mereka terdapat perbedaaan, seperti apa yang kami sebutkan atau
mendekati itu.

Pasal: Adapun dahan, ranting, daun dan semua bagian pohon
menjadi milik pembeli dalam keadaan apapun.

Karena, bagian-bagian tersebut diciptakan untuk kelangsungan
hidup si pohon itu sendiri, jadi itu semua menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari barang yang dibeli.

Sedangkan daun murbei yang digunakan untuk memelihara ulat
sutera ada kemungkinan masih menjadi milik si penjual, karena dia sama
dengan mahkota bunga yang mekar dan kelihatan serbuk sarinya seperti
yang terdapat pada mawar dan sejenisnya. Ini berlaku di tempat yang
biasanya daunnya diambil, tapi kalau tidak demikian maka semua itu
tetap milik si pembeli. Wallahu a'lam.

Pasal: Kalau buah yang menjadi milik si penjuar tadi ada di
pohon yang sudah dibeli si pembeli, dan buah itu perlu diairi, maka
si pembeli tidak boleh melarang si penjual untuk merawat buahnya. Kalau
kegiatan itu sebenarnya tidak diperlukan, maka si pembeli berhak
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melarangnya, karena pada dasarnya menyirami berarti melakukan

tindakan pada milik orang lain, dan pada dasarnya pula yang punya

barang berhak melarang orang lain melakukan tindakan pada barang

miliknya.

Apabila dia memaksa untuk menyirami pohon sedangkan itu bisa

membahayakannya, atau pohonnya perlu di sirami tapi efeknya bisa

membahayakan buah, makaAl Qadhi berkata, "Siapa saja yang meminta

bisa memaksa yang lain untuk melakukannya. Sebab, pada awal akad

itu sudah ditentukan. Si pembeli harus bersedia membiarkan buah tersebut

tetap bertahan, dan untuk membiarkannya bertahan harus terus disirami.

Di sisi lain si pembeli juga berhak mempertahankan pohonnya. Maka,

masing-masing pihak berhak meminta yang lain untuk menjalankan apa

yang sudah disepakati dalam akad, meski dia akan terganggu. Tetapi

pengairan dalam hal ini hanya sebatas kebutuhan. Jika mereka berselisih

tentang kadar kebutuhan, maka dirujuklah kepada orang yang ahli untuk

mengukurnya. Siapa saja yang ingin mengairi, maka dia harus

menanggung biayanya, karena itu untuk kepentingannya sendiri.

Pasal: Kalau dikhawatirkan terjadi kerusakan pada pohon

dengan membiarkan buah tetap berada di atasnya, dan kerusakan

itu ringan, maka tidak bisa dipaksakan untuk memetik buah segera.

Sebab, buah itu berhak dibiarkan sampai musim panennya tiba. Tetapi

kalau kerusakannya akan parah maka ada dua pendapat di sini:

Pertama, tetap tidak bisa dipaksakan untuk dipetik.

Kedua, bisa dipal<sa untuk dipetik,karenatetapnya buah di pohon

akan merusak pohon. Asy-Syaf i juga mempunyai dua pendapat seperti

yang kami sebutkan.

Pasal: Kalau dia menjual pohon yang ada buah milik si penjual

di atasnya, kemudian berbuah lagi, atau membeli buah lalu pohon
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itu berbuah lagi yang lain.

Dalam hal ini harus dilihat, kalau bisa dibedakan mana buah yang
sudah dimiliki atau dibeli dengan buah yang baru muncul, maka masing-
masing dengan haknya sendiri. Tetapi kalau tidak bisa dibedakan, maka
buah itu menjadi milik bersama, dan masing-masing berhak sesuai
bagiannya sejak awal. Kalau tidak bisa ditentukan berapa bagian masing-
masing, maka mereka harus berdamai dan akad tidak dibatalkan. Sebab,
barang yang dibeli masih bisa diserah-terimakan, hanya saja bercampur
dengan yang lain. Ini sama halnya dengan membeli makanan dalam satu
tempat, kemudian bercampur dengan makanan milik si penjual dan tidak
diketahui berapa milik pembeli dan berapa milik si penjual.

Namun, hal ini berbeda apabila mereka memperjual-belikan buah
yang belum jelas sempurnanya, kemudian dibiarkan di pohon sampai
jelas sempurnanya. Atau membeli 'araya lalu ditinggalkan sampai
menjadi tamr,makaakadnya menjadi batal menurut salah satu dari dua
riwayat, karena percampuran barang yang diperjual-belikan dengan
barang lain lantaran perbuatan yang dilarang, juga karena tindakan
tersebut termasuk siasat untuk bisa membeli buah sebelum jelas
sempurnanya, atau siasat untuk membeli ruthab dengan tamr tanpa
takaran, padahal tidak ada kebutuhan untuk itu. Ini semua adarah
perbuatan yang dilarang dan tidak ada jalan untuk sesuatu yang
diharamkan.

Namun Abu Al Khaththab menggabungkan keduanya dan berkata:
Semua itu mempunyai dua riwayat:

Pertama, akad batal;

Kedua, akad tidak batal.

Al Qadhi berpendapat, jika buahnya adalah milik si penjual lalu
ada buah lain yang baru muncul, maka masing-masing pihak diminta
untuk bertoleransi terhadap rekannya. Kalau salah satu bersedia, akad
diteruskan dan yang lain dipaksa untuk menerima. Dalam hal ini
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p€rtentangan sudah hilang. Kalau keduanya tidak bersedia, maka akad

batal, dengan alasan kedua belah pihak tidak akan bisa menerima haknya

yang sesuai.

Jika seseorang membeli buah lalu pohon itu berbuah lagi yang

baru, maka kita tidak bisa mengatakan kepada si pembeli "Relakan bagian

anda.,' sebab, buah itu adalah setiap yang dibeli, maka tidak disuruh

untuk menanggalkannya semua. Apabila kami katakan hal itu kepada

penjual dan dia bersedia merelakan bagiannya untuk si pembeli maka

kita sampaikan pada si pembeli untuk menerima, tapi kalau penjual

menolak berarti akad harus dibatalkan. Pendapat ini senada dengan

pendapat madzhab Asy-SYaf i.

Ibnu 'Aqil berkata "Mungkin ini adalah pendapat sebagian Ulama

kami (madzhab Hanbali), karena aku belum pernah mendengarnya

diriwayatkan dariAhmad." Jelasnya ini adalah pendapat pilihanAl Qadhi

dan bukan pendapat madzhab Ahmad.

Kalau dia membeli gandum dan bercampur dengan yang lain, maka

akad tidak batal. Hukum yang berlaku dalam kasus ini sama dengan

hukum pada buah yang baru muncul setelah dibeli. Wallahu a'lam.

Pasal: Jika seseorang menjual tanah dan di dalamnya ada

tanaman yang hanya sekali dipanen, seperti gandum dan semua

tanaman biji-bijian yang disimpan, atau tanaman yang tujuannya

tersembunyi seperti wortel, lobak, bawang merah, bawang putih dan

lain sebagainya; kemudian si pembeli mensyaratkan itu masuk dalam

pembelian, jadilah tanaman itu miliknya, baik itu tanaman yang dicabut

atau ditebas seperti sa) ran, atau pun yang diambil bijinya seperti padi,

baiktersembunyi maupuntampak, baik diketahui maupun tidak. Sebab,

semua itu masuk dalam pembelian tanah, sehingga tidak ada masalah

bila kadarnya tidak diketahui. Ini sama dengan membeli pohon dan

mensyaratkan buatrnya setelah mekar. Jika terjadi jual beli maka hak
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kepemilikan menjadi milik pembeli, karena semuanya tersimpan dalam
tanah seperti harta karun dan sampah (barang tak berharga) dan dia butuh
di pindahkan, maka seperti halnya buatr yang muncul. Inilah pendapat
Abu Hanifah dan Asy-syafi'i, dan kami tidak mengetahui ada yang
menentangnya.

Barang yang masih menjadi milik peduar adalah apa yang ada di
tanah sampai waktu panen tanpa upah, karena manfaatnya dihasilkan
sebagai pengecualian. Dia harus memanennya di awal waktu panen (tidak
boleh menunggu). Kalau temyata membiarkannya lebih bermanfaat maka
sama hukumnyadengan buahyang dibeli pohonnyatapi masihjadi milik
si penjual. Inilah yang menjadi pendapat madzhab Asy-Syaf i.

sedangkan Abu Hanifah berpendapat, dia harus memindahkannya
(memanennya) segera setelah jual beri diserah terimakan, s€rma dengan
pendapatnya pada kasus buah. Dan, kami sudah memutuskan mana yang
kuat di antara kedua pendapat ini. pendapat senada diungkapkan Al
Hakam dalam kasus tebu persia, karena dia mempunyai waktu untuk
memanen. Tetapi, akarnya menjadi milik si pembeli karena tertinggal di
dalam tanah, sedangkan batang bambunya sama dengan buah, kalau
belum muncul apa-apadarinya berarti dia milik si pembeli.

Adapun tebu, dia hanya diambil sekali sama dengan tanaman padi.
Jika si pembeli ingin segera tanaman itu dipanen karena dia ingin mengisi
lahannya dengan fungsi lain, maka dia tidak berhak, karena pemanfaatan
lahan baru menjadi haknya setelah tanaman bisa dipanen oleh penjual,
sebagaimana disebutkan dalam akad. sama kasusnya dengan makanan
yang ada di dalam rumah yang sudah dijual. si pembeli tidak bisa
memaksa penjual mengangkutnya selama satu hari karena dia sudah ingin
memanfaatkan rumah itu, harus disesuaikan dengan kemampuan orang
menurut ukuran kebiasaan yang berlaku.

Segala bentuk kerusakan pada lahan akibat adanyatanaman tadi
menjadi tanggung jawab si penjual. Bila gara-gara panen tanaman terjadi
lubang maka dia harus meratakannya. Bila ada akar yang menganggu
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pemanfaatan lahan dia juga harus membersihkannya. Sama halnya

dengan kalau dia menjual rumah dan di dalamnya masih ada sebuah

tempayan besar di mana untuk mengeluarkannya terpaksa harus menj ebol

pintu, maka si penjual harus mengganti kembali pintu itu setelah dijebol.

Ini berlaku untuk semua kerusakan yang diakibatkan masuknya barang

orang lain dalam milik seseorang, yang bertanggung jawab secara materil

adalah pemilik barang Yang masuk-

Pasal: Jika dia menjual tanah di dalamnya ada pohon yang

berbuah terus menerus, maka pohonnya menjadi milik pembeli dan

buah yang tampak ketika transaksi jual beli adalah milik penjual. Sama

saja apakah itu termasuk tanaman yang bertahan selama satu tahun,

seperti Handabdts, kacang, atau lebih dari setahun misalnya Ruthbahat;.

Si penjual harus memetik buah yang menjadi miliknya pada saat itu

juga, karena tak ada batas waktunya. Selain itu, waktunya sangat panjang

dan bisa menyebabkan munculnya buah yang lain, serta ada tambahan

dari pohon yang menjadi milik si pembeli. Demikian halnya jika tanaman

itu berulang kali berbuah, seperti kerahi, mentimun, semangka, terong,

dan lain sebagainya. Ini semua menjadi milik pembeli dan buah yang

tampak pada saat akad jual beli menjadi milik si penjual'

Untuk tanaman yang diambil bunganya dan dibiarkan akarnya

seperti pffisy, bunga bakung, makapohonnya menjadi milik si pembeli.

Sebab, tanaman semacam ini memang ditanam untuktetap di atas tanah'

Demikian pula daun dan dahannya menjadi milik si pembeli, yang

memang bukan untuk diambil sehingga sama dengan daun-daun pohon.

Adapun bunganya, bila sudah mekar, maka dia menjadi milik penjual,

dan bila belum berarti milik pembeli sebagaimana telah kami jelaskan'

Ibnu ,Aqil memilih pendapat untuk semua kasus ini dengan

4r5 Jenis sayuran untuk lalaPan.
416 Sejenistumbuh-tumbuhan.
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pandangannya sendiri, yaitu, bila si penjual berkata, ,.Sayajual 
tanah ini

kepada anda dengan semua yang ada padanya." Maka semua masuk ke
dalam tanah yang dijual itu. Tetapi kalau dia tidak menetapkan demikian,
apakah masuk ke dalam tanah yang dibeli? Ada dua riwayat seperti pada
kasus pohon.

Pasal: Jika seseorang memberi tanah, dan terdapat benih di
dalamnya, maka pembeli berhak atas itu seperti Rathbah,pohon mint,
kacang tanah yang dipetik berulang kali. Semua itu ditinggalkan di tanah,
sehingga statusnya sama dengan pohon yang ada di tanah tersebut. Dalam
kasus ini yang tampak saja akan menjadi milik si pembeli aparagiyang
tersembunyi' baik akarnya tertancap di tanah maupun tidak.

Kalau benihnya termasuk yang dimiliki si penjual, maka dialah
yang berhak, kecuali pembeli mensyaratkannya. Asy- Syafi, i berpendapat,
dalam hal ini akad menjadi batal, karena benih itu tidak diketahui
statusnya, padahal dia menjadi barang yang diinginkan.

Menurut kami, benih itu masuk dalam hasil jual beli yang
berbahaya bila tidak diketahui. Sama halnya dengan membeli seorang
budak dan mensyaratkan harta yang ada pada budak itu juga ikut dalam
jual beli. contoh lainnya, jual beli susu yang ada dalam puting hewan
bersama hewannya, atau janin yang sedang dikandung ibunya ikut terbeli
bersama induknya, atau atap yang menjadi ikutan dari rumah, atau
barang-barang perkebunan yang ikut dalam jual beli. Itu semua tidak
mengapa bila tidak diketahui kadar atau sifatnya, tetapi, tidak boleh dibeli
secara sendirian dengan muslihat seperti di atas.

Jika si pembeli tidak tahu akan hal itu, maka dia punya hak khiar
untuk membatalkan akad jual beri atau meneruskannya, sebab dia sudah
kehilangan manfaat dari tanah itu secara umum.

Apabila si penjual ridha membiarkan barang-barang ikutan tadi
bersama si pembeli, atau dia berkata, "saya akan mengubahnya.,'Lalu
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dia melakukannya dalam waktu yang tidak lama sehingga tidak

berdampak negatif pada pemanfaatan lahan, maka si pembeli tidak lagi

punya hakkhiar. Sebab, si penjual sudah menghilangkan aib pada barang

yang dibeli dengan memindahkannya atau membiarkannya menjadi

barang ikutan yang dibeli seperti memberi bonus. Dalam hal ini si pembeli

harus menerima, karena sudah ada faktor yang memperbaiki akad. Ini

adalah pendapat mazhab Asy-Syaf i.

Hal yang sama berlaku jika dia membeli mayang kurma, kemudian

terlihat jelas bahwa dia telah mekar. Dalam hal ini si pembeli punya hak

khiar,sebab dia sudah kehilangan kesempatan untuk memperoleh buah

yang ada dalam mayang, karena sudah mekar maka si penjual-lah yang

lebih berhak memilikinya sebagaimana yang sudah kita terangkan

sebelumnya. Kalau si penjual membiarkannya menjadi barang ikutan

yang dibeli atau membonuskannya, maka tak ada khiar lagi bagi si

pembeli. Jika si penjual bersedia memotong buah itu sebelum diserah

terimakan kepada pembeli, maka si pembeli tetap punya hakkhiar,karena

buah yang ada sudah tidak dapat dia ambil.

Jika seseorang membeli tanah yang di sana masih terdapat tanaman

milik si penjual atau membeli pohon yang masih ada buah milik si penjual

dan si pembeli tidak mengetahui hal itu, sehingga dia mengira tanaman

dan buah itu akan menjadi miliknya setelah dia membeli tanah atau

pohonnya, maka dia punya hak khiar, sama halnya kalau dia tidak

mengetahui keberadaan tanaman atau buah itu sejak awal. Dalam kasus

semacam ini si pembeli merelakan hartanya untuk ditukar dengan tanah

berikut tanaman yang ada di dalamnya, atau membeli pohon berikut

buah yang ada di dahannya, sehingga jika ternyata dia tidak bisa

mendapatkan apa yang memicu keinginannya untuk membeli, berarti

dia harus diberi hak khiar. Sama halnya dengan orang yang membeli

barang cacat, padahal sebelumnya dia mengira barang tersebut baik-

baik saja.

Kalau mereka berselisih tentang ketidaktahuan pembeli seperti
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pada kasus ini' maka perkataan yang dibenarkan adarah perkataan sipemberi, jika dia adarah orang awam dalam masarah tersebut. Kalausecara umum semua orang sudah tahu akan adanya buah atau tanamanyang menjadi milik penjual, maka perkataan yang dibenarkan adalahperkataan penjuar, karena secara kasat mata seharusnya si pembeli sudahtahu akan hal itu.

Pasal: Jika seseorang menjual tanah beserta semua yangmenjadi hak tanah itu, maka termasukrah di daramnya semuatanaman dan bangunan.

Hal yang sama berlaku kalau si penjual berkata, .,Saya
menggadaikan tanah ini beserta apa yang menjadi haknya.,, Maka yangtermasuk ke dalam gadai itu adalah seluruh tanaman a* uung*annya.Jika dia tak memakai kata "dengan semua haknya,, apakah tanaman danbangunan akan masuk? Ada dua pendapat akan hal ini.

Asy-Syaf i menegaskan, bahwa keduanya tetap masuk biraakadnya adarah juar beri, tapi tidak masuk bila akadnya gadai. para
sahabatnya kemudian berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antaramereka ada yang mengatakan, bahwa juar beli lebih kuat sehinggatanaman dan bangunan harus ikut masuk, berbeda dengan gadai. Adapula yang menyamakan keduanya, karena apa yang menjadi ikutan dalamjual beli akan menjadi ikutan pula dalam akad gadai.

Maka, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, tanaman dan bangunan temasuk didalamnya, karenakeduanya termasuk hak tanah. oleh karena itu, baik dilafazhkan maupuntidak keduanya akan otomatis masuk ke dalam barang ikutan yang dibeli.
Kedua, tidak termqsuk didaramnya, karenakeduanya bukan haktanah, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam juar beri dan-gadai. Samaseperti buah yang mekar.
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Pendukung pendapat pertama membedakan antara tanaman atau

bangunan pada tanah dengan buah pada pohon' Alasannya' buah itu

memang akan dipindatrkan dari pohon, sedangkan tanaman dan bangunan

tidak mesti dipindahkan dari tanahnya'

Kalau ada orang yang menjual kebun dengan mengatakan' "Saya

jual kebun ini kepada anda." Maka termasuklah di dalamnya pepohonan

yangadadikebunitu,karenayangnamanyakebunmeliputitanah'pohon

danpagarpembatas.Makadariitutanahyangterbuka(takadabatas)
tidakdinamakankebun.Ibnu.Aqilmengatakanbahwabangunanjuga
termasuk di dalamnya, karena bila pohon termasuk maka bangunan juga

termasuk, bisa jadi pula bangunan tidak termasuk'

Pasal: Jika dia menjualnya dalam bentuk pohon saia' maka

tanah tidak termasuk ke dalam jual beli'

InidisebutkanolehlbnulshaqbinSyaqilla,karenakatapohon
tidak meliputi tanah, dan tanah itu sendiri bukan barang ikutan dari pohon'

Pasal: Jika dia berkata, o'Saya jual kampung ini kepada anda'"

Apabila dalam lafazhada indikasi seperti: penawaran untuk tanahnya,

ataumenyebutkanpohondantanamandidalamnyasertabatasannya,

atau tawar menawar harga dengan memasukkan semuanya' maka

semwnya masuk ke dalam barang yang dibeli. Karena kata kampung

bisa dipakai untuk tanahnYa Pula'

Indikasi semacam ini menjelaskan maksud dari kata yang mutlak,

meski tidak diucapkan secara jelas. Tetapi, jika tidak menunjukkan hal

ifu, berarti jual beli hanya meliputi bangunan dan tembok sekitarnya

saja, karena yang dinamakan kampung adalah kumpulan dari tempat-

tempat tersebut. Dalam hal ini sama saja apakah adakata "berikut hak-

haknya" atau tidak ada kata-kata itu'

I

i
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Adapun pepohonan yang ada di antara rumah-rumah kampung
tersebut, hukumnya sama dengan hukum pepohonan yang ada di tanah
lahanny4 di mana kalau dalam akad ada kata "berikut hak-haknya', maka
pepohonan itu masuk ke dalam akad jual beli, tapi kalau tidak, maka ada
dua pendapat.

Pasal: Jika dia menjual rumah berikut hak-haknya, berarti
meliputi lahan rumah, bangunan dan semua yang berhubungan
dengan rumah tersebut.

Barang yang berhubungan dengan itu adalah barang-barang yang
memang bagian penting dari rumah itu, misalnya pintu yang te{pasang,
barang yang terpendam didalamnya, rak-rak yang terpaku, pasak-pasak
yang tertancap, bebatuan yang menempel dan lain sebagainya.

Barang yang tidak berhubungan dengan kepentingan rumah tidak
masuk ke dalam akad jual beli, misalnya harta karun, bebatuan yang
tertanam dan lain sebagainya, karena itu semua hanya tersimpan di sana
dan bisa dipindahkan, jadi sama dengan ranjang dan tirai.

Demikian halnya barang yang terpisah dan merupakan perabotan
rumah itu sendiri, misalnya ranjang dan tirai, makanan, rak-rak yang
ditempelkan tanpa paku dan tidak dibenamkan ke dalam dinding, tali
temali, ember, kunci dan lain sebagainya. Karen4 barang-barang tersebut
tidak menempel langsung dengan rumah dan tidak dikhususkan untuk
kepentingan rumah.

Sedangkan apabila barang-barang itu adalah barang yang terpisah
akan tetapi harus tetap ada untuk kepentingan rumah tersebut, misalnya
kunci, dan bagian atas pada batu gerinda, maka termasuk dalam jual
beli tersebut

Bagi batu gerinda yang bagian bawah terpendam, mengandung
dua kemungkinan hukum:

.n
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Pertama, masuk dalam barang yang diperjual-belikan, karena untuk

kepentingan rumah itu sendiri jadi sama dengan bangunan yang

ditegakkan di bagian dalam.

Kedua, tidak termasuk, karena terpisah dari bangunan, sama dengan

batu penggilingan bagian bawah yang atasnya tidak tertancap, gembok,

ember dan lainnya. MadzhabAsy-Syaf i dalam hal ini berpendapat sama

dengan madzhab kami.

Pasal: Semua yang ada di bumi berupa batu yang tercipta di
dalamnya atau bangunan diatasnya, seperti pondasi yang sudah

hancur, semua itu milik si pembeli, karena semua hal tersebut

merupakan bagian dari tanah, seperti, dinding, tanah dan barang tambang

yang tertimbun di dalamnya.

Batu bata dalam hal ini sama dengan bebatuan yang lain bila si

pembeli sudah mengetahuinya maka dia tidak memperoleh hak khiar
lantaran keberadaannya. Kalau dia tidak tahu akan hal itu dan

membahayakan untuk tanahnya serta mengurangi seperti halnya

bongkahan batu besar yang bisa merusak akar pohon, maka itu termasuk

cacat. Untuk itu, si pembeli punya hak khiar antara membatalkan jual

beli, mengambil harga yang sama, atau meneruskan jual beli dengan

mengambil ganti rugi lantaran cacat tersebut.

Sementara itu, bebatuan yang memang untuk dipindahkan akan

menjadi milik si penjual, misalnya harta karun. Oleh karena itu, si penjual

berkewajiban memindahkannya dan memperbaiki tanah yang rusak

akibat proses pemindahan tersebut. Kondisi ini bila terlalu lama dibiarkan

bisa merusak tanah dan si pembeli tidak mengetahui hal itu sebelumnya,

maka dia punya hak khiar, karena ini termasuk cacat sebagaimana telah

kami jelaskan.

Apabila si pembeli tidak tatru, tapi proses pemindahan akan mudah

dan tidak merusak tanah, maka tidak perlu diberikan hak khiar padanya.
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Si pembeli bisa meminta penjual untuk segera memindahkan barang yang
masih menjadi milik penjual secepatnya, karena tidak ada adat yang
berlaku di mana barang-barang itu biasa dibiarkan setelah rumah atau
tanah dijual, berbeda dengan tanaman. Akan tetapi, jika si pembeli sudah
tahu akan keberadaan barang-barang yang bisa membahayakan tanahnya
tersebut, maka tak lagi ada hak khiar vnfril<nya, karena dia sudah dianggap
ridha. Statusnya sama dengan karau dia membeli tanah yang ad,a
tanamannya.

Apabila si pembeli tidak tahu akan har itu dan setelah dia tahu dia
tetap melanjutkan jual beli, apakah dia berhak memperoleh upah karena
menunggu proses pemindahan?. Ada dua pendapat:

Pertama, dia memperoleh hak upah (sewa), karena manfaat itu
ditanggung oleh yang merusak, maka dia berhak mendapat kompensasi.

Kedua, dia tidak memperoleh hak upah, karena dengan
keridhaannya untuk tidak membatalkan jual beli berarti dia merelakan
manfaat yang seharusnya sudah bisa dia peroleh hilang lantaran barang
si penjual tadi.

Apabila dia tidak memilih untuk meneruskan jual beli, tapi berkata
kepada si penjual, "Saya menyimpannya untuk anda." sedangkan barang
itu tidak membahayakan bila tetap ada di dalam tanah, maka dia tidak
mempunyai khiar, karena bahaya sudah hilang darinya.

Pasal: Jikalau tanah itu punya barang tambang yang solid,
misalnya emas, perak, besi, tembaga, timah dan lain sebagainya, maka
semuanya masuk ke dalam jual beli dan menjadi milik si pembeli bersama
kepemilikan tanah yang dia peroleh. Alasannya, semua itu adalah bagian
dari lahan tersebut, jadi sama dengan tanah dan bebatuan permukaan.
Hanya saja logam emas tidak boleh dijual dengan emas dan perak tidak
dijual dengan perak, tapi boreh menjualnya dengan jenis lainnya.

Jika di lahan yang dijuar tersebut ada beberapa jenis logam yang
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tidak diketahui oleh si penjual, maka dia berhak untuk khiar, karena itu

adalah nilai tambah yang tidak diketahuinya. Hal ini sama dengan kalau

dia menjual pakaian sebanyak sepuluh potong, tapi ternyata ada sebelas

potong. Ini pun berlaku jika dia memiliki lahan yang dia jual itu dengan

cara menghidupkan lahan mati atau membuka hutan.

Diriwayatkan bahwa anak Bilal bin Harits menjual tanah kepada

Umar bin abdul Aziz, ternyata di sana ada barang tambang. Orang-or-

ang berkata, "Kami hanya menjual tanah, tapi tidak menjual barang

tambangnya." Mereka pun mendatangi Umar binAbdul Aziz membawa

kitab yang berisi penetapan Nabi SAW kepada orang tua mereka.

Tuntunan mereka itu diterima oleh Umar dan dia bersedia mengembalikan

barang tambang mereka.

Apabila si penjual tadi memiliki lahan itu sebelumnya karena

membeli pula dari orang lain, maka ada kemungkinan dia tidak memiliki

hak khiar, karena itu adalah hak orang lain yaitu orang yang membuka

lahan itu pertama kali. Tetapi ada kemungkinan pula dia punya hak khiar

sebagaimana kalau dia membeli barang yang cacat lalu menjualnya dan

dia tidak tahu cacat barang itu waktu membelinya, maka dia berhak

mengembalikannya.

Diriwayatkan oleh Abu Thalib, dari Ahmad, bahwa jika barang

tambang itu terlihat di area miliknya, maka dialah yang menjadi pemilik

barang itu. Dari perkataan ini, beliau (Ahmad) tidak menetapkan

kepemilikan kepada penjual, juga tidak adakhiar bagi si penjual, karena

itu termasuk bagian dari tanah. Ini sama halnya dengan bebatuan yang

memiliki nilai ekonomis tinggi.

Pasal: Jika di lahan tersebut terdapat sumur atau mata air,

maka sumur dan mata air itu menjadi milik si pembeli, tapi airnya
sendiri tidak menjadi milik siapa-siapa (milik umum), karena dia

mengalir dalam tanah ke area yang menjadi miliknya, jadi sama dengan
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sungar yang mengalir ke tanah miliknya. Ini adalah salah satu pendapat
dari pengikut Asy-Syaf i. pendapat rainnya, air itu juga menjadi
miliknya.

Ada riwayat dari Ahmad yang menunjukkan bahwa air itu bisadimiliki (bukan milik umum). Dia pernah berkata tentang seseorimg yang
punya tanah dan yang lain punya air, kemudian mereka berdua bekerja
sama dalam mengairi pertanian. Menurutnya hal itu tidak masalah.
Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakr dan menunjukkan bahwa air itu
dimiliki oleh yang punya.

Barang tambang yang mengalir dianalogikan dengan air dalam
hal kepemilikan, seperti tir, minyak bumi, fosil dan garam. Demikian
pula yang tumbuh di lahannya misalnya rumput dan pepohonan berduri.
semua itu sama dengan air yang mempunyai dua pendapat di dalamnya.

Pendapat yang benar adalah air itu tidak dimiliki, demikian pula
barang-barang yang disebutkan di atas. Ahmad berkata: Aku tidak suka
dengan jual beli air sama sekari. Al Atsram berkata: Aku pernah
mendengarAbuAbdullah ditanya tentang suatu kaum yang di kampu'g
mereka ada sungai, mereka minum dari sungai itu. Mereka berbagi untuk
memanfaatkannya secara bergantian, sehari di rumah si Furan, kemudian
dua hari di rumah si Furan, sesuai dengan bagian yang sudah disepakati.
Seseorang dari kaum itu berkata: Lalu tibalah giliran saya, tapi saya
tidak sedang membutuhkannya, apakah saya boleh menyewakannya
dengan uang?. Dia menjawab: Aku tidak tahu, tapi Nabi iaw sendiri
melarang jual beli air. Ada yang berkata: Dia tidak ingin berjuar beri tapi
menyewakan. Ahmad menjawab: Itu hanyalah siasat supaya iebih elegan,
memangnya apa namanya itu kalau bukan jual beli!.

Diriwayatkan oleh Al Atsram, dengan sanad dari Jabir dan Iyyas
bin Abdullah Al Muzanni, bahwa Nabi SAW melarang juar beli air.4t7

4l7oi,l*uyu.k@saqah/|l97)dariJabirdenganlafazh:
"Rasulullah SAII/ me^l_ar1n.S_1yat beti pu)ggurg unta (air maninya) dan juat beliair"' " Abu Daud (3A',ro. 347g), At-Tirmiari (s^oo. rzirl, en-Nu"o:i 1l,No. +aru,
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Ada lagi riwayat dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang

berkata,

.tr rtltjot^sr €:* €',k';rtAA
"Keum muslimin itu mempunyai kepemilikan bersama atas tiga

barang : ai4 api dan rumput."rtr (HR. Abu Ubaid dalam kitab AI Amw at).

Jika kita katakan air dan sejenisnya itu tidak berhak dimiliki oleh

individu, maka yang punya lahan lebih berhak mendapatkannya atau

lebih diprioritaskan daripada yang lain, karena air tersebut ada dalam

area miliknya. Artinya, bila ada orang asing yang mengambil air itu dari

tempatnya maka diperbolehkan, karena dari awal sudah mubah. Sama

halnya dengan burung yang membuat sarang di tanahnya. Atau, ada

krjang yang masuk ke sana, atau ada ikan yang kemudian ditangkap

orang yang masuk ke tanah itu.

Sedangkan yang sudah dia ambil dan dimasukkan ke tempat,

misalnya bejana, atau dia mengambil rumput dan mengikatnya, atau

mengambil barang tambang dan menyimpan di tempatnya, maka semua

itu menjadi milik pribadi. Dia boleh menjualnya. Tak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini, karena Nabi SAW bersabda,

J:t ";Ea

"Agar salah seorang dari kolian mengambil tali lalu mengiftat

setumpuk kayu bakar dan menjualnya (guna mencukupi kebutuhan

hidup), makn dengan itu Allah memberinya harga diri dari pada dia

1675), Ibnu Majah (2No. 2476,2477), dari Jabir dan Iyas binAbdullahAl Muzanni

RA.
4r8 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3AIo. 3477), Alwad dalam Musnad-nya (51364),

Al Baihaqi dalam As-sunan (61150), Abu ubaid dalam Al Amwal bab " Humiyal

Ardh dzaatul kala'wal maa"'Ha1.271. Isnadnya shahih,lihat Al lrwa' (61 7).

'r* +;1,, d"; !;v'>li 5rf 3! J\,-
\--.' o' 
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harus mengulurkan tongan meminta-minta, baik orang itu memberi
maupun tidak.')4te (HR. Bukhari).

DiriwayatkanAbu ubaid dalam kitab At Amwar daribeberapa or_
ang syaikh, di manaNabi SAWmelarang jual beli airkecuali yang dibawa
dalam tempat pribadinya.*

Berdasarkan khabar ini, menjadi suatu kebiasaan di kota untuk
melakukanjual beli air dalam gentong,jugajual beli kayu bakar dan
rumput tanpa ada satu pun orang yang mempersoalkan. Bila sudah berada
di suatu tempat, maka tak seorang pun boleh berwudhu, atau minum
atau mengambilnya kecuali dengan seizin sang pemilik.

Hal yang sama berlaku jika dia mewakafkan sumumya atau sumur
umum di mana dia mengambilnya dengan ember atau guci dan sej enisnya,
maka itu menjadi milik pribadinya yang boleh dia jual. Ahmad berkata:
Hal yang dilarang hanyalah menjual sisa air dari sumur atau mata air
yang tak terpakai lagi.

sumur dan mata airnya itu sendiri boleh diperjuar-belikan dan
pembelinya lebih berhak untuk memanfaatkan air yang ada padanya.
Ada riwayat di mana Nabi SAW bers abda, " Barangsiapa membeli sumur
Ruumah untuk kepentingan kaum musrimin maka dia akan memperoreh
surgq. " (atau sebagaimana yang beliau ucapkan). Kemudian datanglah
Utsman RA membelinya dari seorang yahudi atas perintah Rasulullah
sAW dan dia mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.
Tadinya, air sumur ini diperjual belikan oleh si yahudi.**

4le niti*uy@ .2373),dari hadits Az-zuba*bin Ar Awwam
RA.* Diriwayarkan oleh Abu Ubaid dalam kitab ArAwwal (302), bab *Humiyar Ardh
dzaatil kala'wal maa"', dari jalanNa'imbin Hammad, dari Baqiyah binAl walid,
dari Abu Bakar bin Abduilah bin Abu Maryam, aari vasyrirhah...hadits ini
sanadnya dhaif,karena didalamnya ada baqiyah bin Al walid'yang mudailis dan'an'anah.

** Diriwayatkan oleh.Bukhari (5/Musaqah/37), danAt-Tirmidzi (5/No. 373).
dikatakan, hadits ini h as an
Sumur Ruumah adalah sumur yang berada di rembah Madin ah. Mu jam At Burdan.
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Dalam riwayat lain: Utsman membeli sumur itu setengahnya

dengan harga dua belas ribu, lalu di Yahudi itu menawarkan: Kamu boleh

pilih, kita bergiliran secara harian, hari ini giliranmu dan besok giliranku

dan begitu seterusnya, atau kita mengambil dengan ember masing-

masing. Utsman memilih harian bergantian. Orang-orang banyak

mengambil aimya pada hari giliran Utsman sebanyak dua hari. Akhirnya

si Yahudi ini berkata: Kamu telah merusak sumurku' Beli saja semuanya'

Akhirya Utsman pun membeli sisanya seharga delapan ribu'

Dalam hadits ini ada dalil sahnya jual beli sumur dan

mewakafkannya, serta sahnya menjual air yang sudah diambil, juga boleh

membagi airnya dengan cara kesepakatan bersama, serta bahwa pemilik

sumur mendapat prioritas untuk memanfaatkan air sumurnya, juga

bolehnya membagi sesuatu yang menjadi milik umum'

Adapun air yang mengalir harus dilihat kondisinya, bila berasal

dari sesuatu yang menjadi milik umum seperti dari sungai besar dan

sebagainya maka air itu tidak dimiliki siapapun (siapa saja boleh

mengambilnya). Kalau aliran sungai ini masuk ke tanah seseorang dia

tidak berhak, sama seperti burung yang masuk ke tanahnya, setiap or-

ang yang mendapatkannya boleh mengambilnya. Kecuali, kalau dia

membuat penampungan khusus untuk air itu di tanahnya, seperti sumur'

atau menggali parit. Dalam kondisi demikian dialah yang lebih berhak

mengambil air itu.

Jika air tersebut menggenang di kolam dan tidak mengalir ke mana-

mana, maka yang lebih pantas memilikinya adalah si pemilik kolam,

sebagaimana yang akan kami terangkan datam pembahasan tentang air

hujan. Sedangkan jika keluar dari mata air atau sumber air seperti kanal,

maka hukumnya sama dengan sumur dan segala perbedaan pendapat

tentangnya.

Adapun wadah yang menampung air hujan seperti kolam dan lain

sebagainya, maka pemilik wadah adalah pemilik air tersebut. Dia boleh

menjual-belikan air itujika diketahui kadamya. Sebab, dia adalah barang
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mubah yang diperoleh dengan memasan g arat, sehingga dia berhak
memilikinya layaknya hewan buruan yang masuk perangkapnya, atau
ikan yang masuk ke jalanya. Dengan demikian, tak ada orang yang boleh
mengambil sesuatu dari kolam air tersebut kecuali dengan izin
pemiliknya.

722-Nrasarah: (At Khiraqi) berkata,.,Karau dia memberi buah
saja tanpa pohonnya dan buah itu berum sempurna kejadiannya
dan harus dibiarkan sampai di petik, itu tidak boreh. Karau dia
membelinya dan memetiknya saat itu juga, barulah diperbolehkan.,,

Jual beli buah sebelum tampak kesempurnaannya tidak lepas dari
tiga kemungkinan.

Pertama, si pembeli membelinya dan mensyaratkan tetap di pohon.
Jual beli semacam ini tidak sah menurut ijma', karena Nabi sAW
melarang jual beli buah sampai jelas sempurnanya, dan yang dilarang
adalah penjual dan pemberi.42o (Muttafoq 'araih). Larangan ini
berimplikasi kepada kedua belah pihak. Ibnu Al Mundzir berkata: para
Ulama telah sepakat akanpendapat dalam hadits ini.

Kedua, membelinya dengan syarat memetiknya saat itu juga. Ini
sah menurut Ijma', karena larangan hanya berlaku lantaran adanya
kekhawatiran rusaknya buah atau terjadi sesuatu sebelum sempat dipetik.
Dalilnya adalah riwayat Anas, bahwa Nabi sAW melarang jual beli buah
sampai jelas berwarna (sudah sempurna sebagai buah). Beliau bersabda,
"Tidakkah kamu melihqt ketika Allah mentakdirkan buah itu rusak
sebelum matang, lalu dengan apa seseorang bisa mendapatkan harta
saudaranyo' "azt (HR. Bukhari). ini tidak akan terjadi bila segera dipetik

420 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2194), Musrim (3/Buyu,/ Har. 1165, fi66/
I 543 ), Abu Daud (3/No. 3 3 67), Ibnu Majah (2a.ro. 2zr +1, Ah^ud daram Mus nad-
nya (2/7) (2/62), (2/t23).
Diriwayatkan oleh Bukhari (4alo. 2 r 9g), Musrim (3lMusaqah/ l 190.1555), An-
Nasa'i (7A.lo. 4539), Malik dalam Al Muwaththa, (2/ 6lg).
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saat itu juga.

Ketiga, menjualnya secara mutlak dan tidak mensyaratkan

pemetikan juga pembiaran di pohon, yang semacam ini batal. Inilah

pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. sedangkan Abu Hanifah

membolehkannya, karena memutlakkan akad berarti harus dipetik sama

saja dengan mensyaratkannya. Dia berpendapat, sebab larangan adalah

karena menjual sesuatu untuk didapatkan hasilnya sebelum waktunya,

berdasarkan sabda beliau, "Tidakkah kamu melihat ketika Allah

mentalrdirkon buah iturusaksebelum matang, lolu dengan apa seseorang

bisa mendapatknn harta saudaranya? " teks larangan ini menghendaki

adanya suatu konsekuensi yang tidak terdapat pada saat itu, sehingga

terjadilah larangan.

Menurut kami, Nabi SAw memutlakkan laranganjual beli sebelum

jelas sempurnanya buah, sehingga ini masuk ke dalam masalah yang

diperbincangkan. Konklusi mereka dengan tekstual hadits menunj ukkan,

bahwa mereka merusak kaidah yang mereka buat sendiri, di mana mereka

mengatakan kemutlakan akad menunjukkan buah harus dipetik, justru

meneguhkan kaidah kami, bahwa kemutlakan akad mengharuskan

pembiaran buah tetap ada di pohon, sehinga akad yang mutlak ini sama

dengan pensyaratannya untuk tetap di pohon dan semua itu dilarang.

Tetapi, bisa saja memberi alasan pelarangan sebagaimana yang

diungkapkan Nabi SAW, yaitu buah tidak ditakdirkan untuk jadi atau

rusak sebelum diPetik.

Pasal: Jual beli buah sebelum sempurnanya tanpa syarat

pemetikan saat itu ioga, bisa digolongkan menjadi tiga'

Pertama, menjualnya secara tersendiri kepada orang yang tidak

memiliki pohonnya, atau dengan kata lain menjual buahnya saja tanpa

pohonnya. Inilah yang kita bicarakan pada pembahasan sebelumnya dan

telah kami terangkan larangannya.

Kedua, menjual buah berikut pohonnya kepada satu orang yang

I 416l 
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sama. Ini diperbolehkan menurut Ijma' berdasarkan sabda Nabi sAW,"siapa yang memberi pohon kurma seberum mekar buahnya, marra buahitu menjadi mirik si penjuar kecuari jika si pemberi mensyaratkennyq. ,,.t22
karena, karau dia menjuar bersama pohonnya maka buah menladi ikutanpohon, sehingga tidak membahayakan kalaupun di rusak sebelum masapetik' Sebagaimanajuar beli kambing yang m€ngandung susu, ada tidak

;:,T- 
susu pada kambing itu tiaak-be.p"rrguroh pada-keabsahan jual

Ketiga, menjuarnya secara tersendiri kepada orang yang membelipohonnya, tapi tidak serta merta. Misarnya, dalam iuui u"ti yang hakkepemirikan buah ada pada si penjual dan si pembeli tidakmensyaratkannya. Atau, dia mewasiatkan buah kurma kepaaa seseoranglalu orang itu menjualnya kepada ahli waris si pewasiat tadi. Daram halini ada dua pendapat:

Pertqma, juar beri sah- rniadalah pendapat Malik, dan salah satupendapat daram madzhab Asy-Syaf i, karena di sini pohon dan buahbersatu menjadi milik si pemberi, sehingga dianggap sah, sebagaimanakalau dia membelinya secara bersamaan. Lagi pura, kalau dia menjualnyakepada pemilik pohonnya maka tercapailah penerimaan secara utuhkepada si pembeli, karena dialah yang memiliki pohonnya.
Kedua, juar beri tidak sah.Ini adalah salah satu pendapat darammadzhab Asy-Syaf i' Alasannya, akad itu hanya untuk buah saja, danspekulasi meliputi akad ini sehingga menjadi dasar untuk larangan, samasaja kalau pohon itu dimiliki o.ung luin. Lagi pura, dia termasuk ke dalammakna umum dari rarangan di atas, rain halnya kalau dia memberinyasekaligus dengan pohonnya.

Gharar (spekulasi) boleh ada pada barang yang menjadi ikutanbukan pada barang pokok, sebagaimana borehnya menjuar susu danjaninberikut induknya sekarigus ketika seseorang menjual kambing.

422 Telah di kemukakan takhrijnya pada masalah No. 701.
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Kalaudiamenjualbuahdengansyaratmemetiknyasaatitujuga'

makajualbelidinyatakansahmenurutSemuariwayatyangadadansi
p.mu"titidakwajibmelaksanakanpersyaratannyaitu,karenapohonnya

menjadi miliknYa.

Pasal: Tidak boleh menjual tanaman hijau dari lahan yang

tidak ikut dijual kecuali dengan syarat memotongnya saat itu juga'

Sebagaimana yang kami sebutkan dalam jual beli buah di pohon'

berdasarkan riwayat Muslim, dari Ibnu Umar' bahwaNabi SAW melarang

jual beli pohon kurma sampai jelas wamanya, dan jual beli bulir (padi,

gandum)sampaimemutihdanamandarikerusakan.Laranganinibagi

penjual dan Pembeli."a23

IbnuAl Mundzir berkata: Aku belum tahu ada yang menyimpang

dari pendapat Malik, penduduk Madinah' penduduk Bashrah' Ashhab

Al Hadits dan Ashhab Ar-Ra'Yi'

Jikadiamenjualnyaberikuttanahnya,makaitudibolehkan
sebagaimanajualu"tiu,'ut'yangmasihdipohon.Jikadiamenjualnya
kepada pemilik tanah, maka ada dua pendapat sebagaimarra yang kami

sebutkantentangbuahyangdijualkepadapemilikpohon(tapitidak
sekaligus)'AbuAlKhaththabberkata,itubolehsaja,apabiladisyaratkan

harus dipotong saat itu juga' Jual beli seperti apapun diperbolehkan

menurut semuapendapat, dan si pembeli tidakmesti melaksanakan syarat

itukarenalahansudahmenjadimiliknya.Kasusinisamadenganjual
beli buah kepada pemilik pohon dengan syarat pemetikan segera'

Jika biji tanaman hijau (padi' gandum' jagung' dll) sudah terlihat

menguat wamanya (menguning) dan kencang' maka dia boleh dijual

tanpaharusmemotongataumenuainyaberdasarkansabdaNabiSAW
dalam hadits, "sampai memutih." Beliau menjadikan putihnya warna

u'lll65' 1166AIo' 1535)'Abu Daud (3No'

3368), An-Nasa'i (74'{o' 456i), At-Tirmidzi (3No' 1226' 1227)'
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buah sebagai batasan larangan, sehingga bila sudah melewati itu menjadi
boleh diperjual-belikan tanpa harus menuainya saat itu juga.

Dalam riwayat lain, Nabi sAW melarang jual beli anggur sampai
menghitam, danjual beli bulirtanirmanrumput (padi, dll) sampai buahnya
mengencang.a2a Sebab, jika buah sudah mengencang, boleh dijual-
belikan, sama seperti buah yang sudah jelas sempumanya. Jika ada
sebagian tanaman yang buahnya sudah mengencang, maka seluruh yang
ada di kebun dari jenis yang sama boleh dijual, sama seperti pohon yang
sudah jelas sempurna sebagian buahnya.

Pasal: Al Qadhi menyebutkan dalam masalah perdamaian,
"Jika seseorang mengakui memiliki tanaman, kemudian berdamai
untuk itu dengan barang pengganti, maka hal itu sah dengan apa
yang sah dalam jual beli, dan batal dengan apa-apa yang
membatalkannya."

Kalau ada dua orang yang mengaku memiliki tanaman di tangan
orang lain, lalu ditetapkan mereka berdua punya bagian dari tanaman
itu, maka mereka masing-masing berbagi setengah. Jika salah satu
menyerahkan haknya kepada yang lain sebelum kencang buahnya, maka
tidak boleh dilaksanakan perdamaian itu, baik dengan syarat memotong
buah atau dimutlakkan. Kalau dimutlakkan akan menjadi batal mengingat
adanya larang jual beli Mukhadharaha2s.

Jika dia mensyaratkan pemotongan tanaman yang tidak mungkin
dipotong bagiannya kecuali dengan memotong seluruh tanaman, maka
harus dilihat kondisinya. Bila tanah itu milik si pengaku, maka ada
kemungkinan sah. Namun, ada kemungkinanpulatidak sah, berdasarkan

424 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3 No. 3 3 7 l ), At-Tirmidzi (3a{o. l 22 8), Ibnu Majah
(2No. 2217)' Ahmad dalam Musnad-nya (3r22r,22s), dari jarur Hammad bin
Salamah dari Humaid, dari Anas, dari Nabi sAw. . . dengannyal, bnadnya shahih.
Menjual buah yang belum ketahuan matangnya, ini di larang.
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dua pendapat dalam jual beli tanaman hijau di lahan miliknya.

Kalau tanahnya milik seseorang dan tanaman dimiliki orang yang

berbeda dan salah satu dari mereka berkata, "Berikan saya setengah

tanaman anda dan akan saya berikan setengah tanah saya, sehingga baik

tanah maupun tanaman jadi milik kita bersama masing-masing

setengahnya." Bila itu dilakukan setelah buah tua maka dibolehkan,

karena dalam kondisi ini diperbolehkan jual beli.

Bagaimana kalau sebelum itu?. Ada dua pendapat dalam masalah

ini, berdasarkan hukum pada jual beli tanaman kepada pemilik lahan.

Ini disebabkan adanya penjualan setengah tanaman kepada pemilik lahan

dan membeli setengah lahannya yang merupakan lahan untuk tanaman

tersebut. Jika mereka mensyaratkan untuk memotong tanaman tersebut

semuanya dan menerima lahan dalam keadaan kosong, maka ada dua

versi pendapat pula dalam hal ini.

Pertama, sah, karena mereka berdua yang mensyaratkan

pemotongan tanaman dan pengosongan lahan. Bisa pula tidak sah, karena

pemilik lahan menjual setengahnya dengan syarat tanaman yang bukan

menjadi bagiannya harus dipotong supaya dia bisa menyerahkan

tanahnya. Kalau kita katakan sah, dia tetap tidak harus memenuhi

persyaratan tersebut, karena masing-masing dari mereka memperoleh

tanaman dari tanah yang sama, jadi tak ada yang perlu dipotong.

Pasal: Jika seseorang membeli setengah buah sebelum jelas

sempurnanya, atau setengah tanaman sebelum mengencang

bulirnya, maka itu tidak boleh.

Sama saja apakah dia membelinya dari satu orang atau lebih. Sama

saja apakah dia mensyaratkan pemotongan atau tidak. Sebab, yang

demikian tidak mungkin bisa dipotong kecuali dengan memotong yang

tidak dibelinya, sehingga pensyaratannya pun tetap tidak sah.

I soo l 
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Pasal: Kapas punya dua bentuk:

Pertoma, pohonnya tetap di tanah bertahun-tahun, seperti pohon
yang berbuah berkali-kali. Ini hukumnya sama dengan pohon biasa, di
mana diperbolehkan memperjual-belikannya secara tersendiri tanpa
pohonnya' Kalau tanah tempatnya dijual dengan semua haknya, maka
pohon kapas pun masuk ke dalam akad. Buahnya sama dengan yang
bermayang, bila sudah mekar maka dia menjadi milik si penjual, bila
belum berarti milik si pembeli.

Kedua, ada pula yang penanamannya setiap tahun. Bentuk seperti
ini hukumnya sama dengan tanaman bulir. Bila bulirnya lemah dan basah
tidak bisategak, makatak boleh dijual kecuali dengan syarat memetiknya
saat itu juga, sama dengan tanaman sayuran hijau. Jika bulirnya kuat,
barulah boleh dijual tanpaharus memetiknya sama dengan tanaman bulir
yang sudah mengencang buahnya. Jika tanahnya yang dijual, maka pohon
kapas ini tidak masuk ke daram barang yang diperjuar-belikan, kecuali
bila si pembeli mensyaratkannya.

Adapun terong, ada dua macam:

Pertama, pohon tetap dan berbuah berulang kali, ini sama dengan
pohon pada umumnya.

Ke dua, ditanam setahun sekali, ini sama de ngan hanthah dan sya' ir.

723. Masalah: (AI Khiraqi) berkata, ,,Jika dia
meninggalkannya sampai jeras sempurna buahnya, maka juar beri
batal."

Ada perbedaan riwayat dari Ahmad, -rahimahuilah- tentang or-
ang yang membeli buatr sebelum jelas sempumanya, lalu membiarkannya
di pohon sampai jelas sempurnanya. Diriwayatkan Hanbal dan Abu
Thalib, bahwaAhmad menyatakan jual beli semacam itu batil. Al eadhi
mengkomentari, "Inilah yang palin g shahih.,' Berdasarkan pernyataan
ini. si pembeli harus mengembalikan buah kepadapenjual dan meminta
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kembali uangnya.

Sedangkan Ahmad bin sa'id meriwayatkan darinya, bahwa jual

beli tidak batal. Demikianlah pendapat sebagian besar Ahli Fikih.

Alasannya, barang yang dibeli telah bercampur dengan barang lain, jadi

sama dengan kalau dia membeli buah kemudian pohon tersebut berbuah

lagi dengan buah lain lalu bercampur antara buah yang dibeli dengan

buah yang baru muncul.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Ahmad bin Sa'id, bahwa dia

berpendapat tentang orang yang membeli anak hewan lalu anak hewan

itu sakit, atau tawarei sampai menjadi sya'ir, jika pembelinya

memaksudkan perbuatan itu sebagai siasat maka jual beli menjadi batal,

tetapi kalau tidak, maka jual beli tidak batal.

Hal ini senada dengan riwayat Ibnu Sa'ad di mana riwayat yang

disebutkan olehAhmad bin Sa'id menyatakanjual beli tergantung adanya

hitah (muslihat) atau tidak. Jika si penjual atau pembeli bermaksud

mengadakan hilah denganmensyaratkan pemetikan buah tapi sebenarnya

bermaksud membiarkannya di pohon maka jual beli tidak sah dalam

keadaan apapun. Sebab, dalam mazhab Ahmad telah ada ketetapan bahwa

semua bentuk hilah itubatrl.

Dasar bagi riwayat pertama adalah hadits Nabi SAW yang melarang

jual beli buah sebelum jelas sempurnanya, kemudian itu dikecualikan

dengan pembelian dengan syarat pemetikan segera setelah akad, demikian

menurut Ijma'. Selain itu, hukumnya tetap haram. Lagi pula, pensyaratan

untuk membiarkan buah tetap di pohon adalah syarat yang melanggar

larangan Allah, sehingga dengannya batallah akad, sama seperti syarat

nasi'ah pada riba, atau tidak adanya serah terima barang pada jual beli

yang mensyaratkan serah terima, atan) adanya kelebihan ukuran pada

barang-bar ang riba fadhl dan lain sebagainya. Alasan lain, pengesahan

jual beli semacam ini akan menjadi jalan untuk mengesahkan jual beli

sebelum j elas semprrnanya buah. Padahal, j alan menuj u perbuatan haram

juga haram dilakukan, contohnya adalah jual beli 'inah'
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Maka dari itu, transaksi jual beli di sini sudah kita anggap rusak,
maka buah seluruhnya masih menjadi milik si penjual. Ada riwayat
darinya (Ahmad), baik penjual maupun pembeli harus bersedekah
lantaran adanya kelebihan tersebut. Al eadhi berkomentar, ..Ini
disunahkan karena ada perbedaan siapa yang berhak memiliki buah, maka
disunahkanlah bersedekah dengan buah itu. Kalau pun tidak, maka
kepemilikan tetaplah menjadi milik si penjual, karena dialah yang
memiliki asalnya (pohon), layaknya semua yang menjadi hasil barang
yang dibeli, (misalnya anak hewan dan lain sebagainya. penerj.) yang
dikembalikan kepada pemilik asal bila akad dinyatakan batal."

Diriwayatkan olehAbu Musa dalam kitab Al lrsyad, batrwa penjual
maupun pembeli berserikat dalam hal kepemilikan atas kelebihan buah
tersebut. Seandainya kita katakan bahwa akad seperti ini sah, maka ada
riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli
berkongsi atas kepemilikan buah yang lebih tadi, karena si pembeli
memiliki hak atas buah dan si penjual memiliki hak atas pohonnya, dan
pohon inilah yang menjadi penyebab adanya buah tambahan.

Al Qadhi berpendapat, bahwa buah itu menjadi milik si pembeli,
sama dengan budak yang menjadi gemuk. perkataan Ahmad, bahwa
keduanya berkongsi dipahami sebagai mubah saja.

Akan tetapi, pendapat pertama lebih tepat berdasarkan apa yang
telah kami sebutkan. Alasannya, kelebihan buah tersebut terjadi dari
pohon milik si penjual tanpa ada permintaan hak dari orang lain, sehingga
buah itu tetap menjadi milikny4 berbeda dengan budak yang menggemuk
badannya, karena kasusnya berbeda jauh dengan masalah ini. Selain itu,
perkataan Ahmad di atas tidak bisa dipahami sebagai mubah semata,
karena tidak ada kebolehan bagi penjuar untuk mengambil barang yang
bukan haknya dari pembeli, bahkan itu diharamkan, bagaimana mungkin
bisa menjadi sunah!

Ada pula riwayat dari Ahmad yang menegaskan hendaknya kedua
pihak bersedekah saja dengan buah yang lebih tersebut. Ini merupakan
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pendapatAts-Tsauri dan Muhammad bin Hasan. Alasannya, barang yang

diperjual-belikan bertambah dengan cara yangtidak diperbolehkan. Ats-

Tsauri berkata, "Jika dia membeli (qashil* maka dia berhak mengambil

modalnya (harga yang telah dibayar) dan bersedekah dengan sisanya."

Lagi pula ada syubhal kepemilikan dalam kelebihan barang ini, sehingga

lebih baik disedekahkan, dan ini semisal pula sesuatu yang sunah

(dianjurkan), karena mensedekahkan barang yang tidak jelas siapa

pemiliknya snnah hukumnya. Namun jika mereka berdua enggan

mensedekahkannya, maka mereka berkongsi dalam hal kepemilikan

kelebihan barang tersebut.

Hal yang dianggap barang tambahan atau kelebihan adalah antara

nilai barang pada saat dibeli dengan nilai barang pada saat diambil. Al

Qadhi berpendapat, bisa jadi yang dimaksud kelebihan di sini adalah

arfiaranilai pada saat buah itu belum jelas sempumanya dengan nilainya

setelah itu. Buah yang ada pada saat belum jelas kesempurnaannya

menjadi milik si pembeli secara keseluruhan dan tak ada hak penjual di

dalamnya. Ats-Tsauri berkata, "Si pembeli mengambil barang sejumlah

harga yang sudah dia bayarkan dan bersedekah dengan sisanya."

Hukum yang sama berlaku pada buah yang basah (matang di

pohon) jika jarak waktunya cukup lama, atau tanaman sayuran jika terus

menerus menghijau. Ini semua berlakujika di waktu pembelian memang

tidak dimaksudkan untuk diundur waktu pengambilannya, serta tidak

ada siasat (hilah) dalam pensyaratan pemetikan buah guna memperoleh

jual beli yang dilarang, seperti membeli buah sebelum sempurna dengan

membiarkannya tetap di pohon sampai sempuma kejadiannya. Sebab,

kalauterjadihilah semacam itu, makajual beli menjadi batal sejak awal.

Akan tetapi Abu Hanifah dan Asy-Syaf i berpendapat lain.

Menurut mereka tak berlaku hukum maksud di sini, dan jual beli tetap

sah, baik ada maksud untuk hilah maupun tidak. Perbedaan pandangan

Tumbuhan hijau yang dipotong untuk pakan ternak.
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kami dengan Asy-Syaf i maupun Abu Hanifah di sini kembali kepada
perbedaan pandangan dalam masalah hilah yang sudah dibicarakan
sebelumnya.

724. Masalah: (Ar Khiraqi) berkata, "Jika dia memberinya
setelah jelas sempurnanya dan meninggalkannya tetap di pohon,
maka itu diperbolehkan."

Penjelasan: Jika dia membeli setelah buah itu jelas sempurna
kejadiannya, maka boleh diperjual-belikan tanpa syarat apapun. Baik
disyaratkan tetap di pohon atau pun dipetik saat itu juga, semuanya boleh
dilakukan. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syaf i.

Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan
pensyaratan buah tetap di pohon tidak diperbolehkan. Hanya saja
Muhammad bin Hasan mengatakan, kalau sudah sampai pada batas
pertumbuhannya, maka dibolehkan untuk dibiarkan di pohon. Mereka
beralasan, bahwa jual beli buah dengan membiarkannya tetap di pohon
berarti ingin memanfaatkan sesuatu dari penjual yang tidak ada dalam
akad, sehingga harus dilarang, sama dengan membeli makanan lalu
mensyaratkannya di simpan di lemari si penjual.

Dalil kami membolehkanjual beli ini karena larangan Rasulullah
SAW hanya pada buah sampai jelas sempurnanya. pemahamannya, kalau
buah itu sudah jelas sempurna berarti boleh diperjual-belikan. Larangan
itu pun berlaku kalau ada pensyaratan membiarkan buah tetap di
pohonnya. Makanya, jelas sempurnanya buah harus dijadikan batasan
larangan, jika tidak, apa gunanya dia disebut dalam teks. Lagi pula, tujuan
Nabi SAW melarang itu agar si pembeli tidak menyesal bila terjadi
penyakit pada buah itu sebelum bisa dimanfaatkan. Sedangkan yang
diambil segera tidak dikhawatirkan lagi akan rusak, sehingga tidak
dilarang, serta jika sudah jelas sempurnanya berarti sudah selamat dari
kerusakan alami.

selain itu, memindahkan barang dari tempat penjual ke tempat
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pembeli merupakan keharusanmenurut adat jual beli, jika itu disyaratkan

demikian berarti tidak ada salahnya, sebagaimana kalau mensyaratkan

pemindahan makanan yang dibeli dari tempat yang masih menjadi milik
si penjual sebisa mungkin. Dalam pembahasan ini ada pemisahan dari

apa yang mereka sebutkan.

Pasal: Tak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanbali

bahwa sempurnanya sebagian kurma atau pohon lainnya dianggap

sempurna seluruhnya sehingga boleh dijual-belikan.

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah

ini. Tetapi, bolehkah menjual semua yang ada di kebun dari jenis buah

yang sirma?. Ada dua riwayat.

Riwayat yang paling dominan adalah pembolehannya. Demikian

pendapat Asy-Syaf i dan Muhammad bin Hasan. Riwayat kedua dari

Ahmad menyatakan, tidak boleh secara keseluruhan, yang boleh hanya

yang sudah jelas sempurna buahnya. Sebab, yang belum jelas sempurna

masuk ke dalam keumuman larangan.

Dalil untuk riwayat pertama, buah itu sudah jelas sempurnanya di

kebun tempatnya berada secara umum, maka dibolehkan membeli semua

yang ada di kebun itu sama seperti membelinya dari satu pohon. Lagi

pula, akan sangat sulit menunggu semuanya harus jelas sempurna dulu,

dan akan menyebabkan bercampurnya kepemilikan. Olehnya, yang

belum jelas sempurnanya dianggap menjadi barang ikutan yang dibeli

sebagaimana yang telah kami terangkan tentang buah yang sudah mekar

sebagian dari mayang sedang yang lain belum.

Sedangkan buah dari jenis lain yang ada di kebun itu tidak menjadi

barang ikutan. Demikian pendapat Al Qadhi, dan merupakan salah satu

riwayat dari murid-murid Asy-Syaf i.

Muhammad bin Hasan berpendapat, buah yang berdekatan usianya

bisa dijadikan satu, bila ada sebagiannya yang sudah jelas sempurna
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maka yang sebagian lagi boleh ikut dibeli bersamanya. Kalau jaraknya
bedauhan, maka yang boleh diperjual-belikan hanya yang berdekatan
saja, sedang sisanya tidak.

Abu Al Khatthab berpendapat, boleh memperjual-belikan semua
buah yang ada di kebun dari jenis yang sama. Ini adalah riwayat kedua
dari Asy-Syafi'i, karena satu jenis biasanya disatukan untuk
menggenapkan nishab dalam zakat, jadi diqiyaskanlah zakat dengan jual
beli.

Akan tetapi pendapat pertama lebih utama, karena kedua macam
buah yang berbeda biasanyajarak matangnya sangatjauh, sehingga satu
sama lain tidak bisa saling mengikuti. Berbeda dengan zakat, karena
ukuran zakat adalah kekayaan si muzakki dalam memiliki satu jenis harta
yang sama mengingat manfaatnya yang sama.

Tujuannya di sini adalah berlakunyajarak waktu yang dekat antara
macam yang satu dengan yang lain, serta mencegah terjadinya kerancuan
kepemilikan. Itu tidak akan terjadi pada dua macam yang berbeda.

Pasal: Adapun kalau buahnya satu jenis tapi berada di kebun
yang berbeda, maka tidak bisa saling mengikuti dalam hal kebolehan
diperjual-belikan sebelum sempurna buahnya. sama saja apakah kebun
itu berdekatan atau berjauhan. Ini menurut madzhab Asy-Syaf i.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa
sempurnanya buah dalam satu area akan mencakup sempurnanya pula
dalam kebun-kebun yang berada dekat dengannya. Karena maksud dari
pelarangan jual beli sebelum sempurnanya buah ini adalah agar pembeli
tidak rugi bila terjadi kerusakan alami atau kebusukan buah sebelum
matang.

Dalil yang menjadi pegangan dalam madzhab adalah riwayat
pertama. Alasannya, buah yang belum sempurna dimasukkan ke dalam
buah yang sudah sempurna supaya tidak terjadi percampuran dan
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perbedaan kepemilikan dalam satu pohon, kalau bukan karena itu masing-

masing punya hukum berbeda. Sedangkan yang berada di kebun lain

tidak dikhawatirkan akan terjadi seperti di atas, sehinggatidak ada alasan

untuk mengikut sertakannya dalam jual beli.

Apa yang menjadi dalil riwayat keduaterbantahkan dengan macam

yang sama dari buah itu, tapi tidak berdampingan letak kebunnya.

Kalau salah satu macam dari buah itu sudah jelas sempurnanya,

lalu yang dijual adalah buah yang belum jelas sempurnanya di kebun

yang sama, maka itu tidak boleh, karena masuk ke dalam makna umum

dari larangan. Tidak ada alasan untuk memasukkan buah yang belum

jelas sempurnanya ke dalam buah yang sudah sempgrna sebagai ikutan,

karena tidak ada kekhawatiran akan terjadi percampuran kepemilikan.

Lagi pula, bisa terjadi barang ikutan dalam jual beli adalah barang

yang sebenarnya bisa diperjual-belikan secara tersendiri, misalnya ketika

,dibeli pohonnya maka buahnya juga ikut dibeli. Atau membeli tanah

maka tanaman yang ada di dalamnya juga ikut terbeli bersama tanah itu.

Atau, susu yang ada pada kambing juga ikut terbeli bersama pembelian

kambingnya.

Ada kemungkinan boleh memperjual-belikan buah yang belum

jelas sempurnanya ini sebagai barang ikutan dari yang sudah sempgrna

dari kebun yang berbeda, karena semuanya masuk dalam kategori yang

sudah jelas sempumanya. Dia boleh dijual bersama yang lain, jadi boleh

pula dijual secara tersendiri, sama dengan yang sudah jelas sempurnanya.

Pasal: Jika buah itu perlu di airi maka si penjual harus

mengairinya, karena dia harus menyerahkan buah kepada pembeli dalam

keadaan utuh tak cacat, dan hal itu hanya bisa tercapai dengan

mengairinya.

Kalau ada yang berkata: Kenapa membedakan hukum ini dengan

buah milik si penjual, sedangkan pohon milik si pembeli. Mengapa bukan
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pembeli yang harus mengairinya?. Kami jawab: Karena pembeli tidak
harus menyerahkan buah itu kepada penjual, karena tidak ada dasar
kepemilikan padanya sejak awal. Justru si penjuallah yang harus
mengambilnya sendiri berbeda dengan masalah yang kita bicarakan di
sini.

Kalau si penjual ini tidak mau mengairi buah milik si pembeli
karena takut akan berdampak negatifpada pohon, maka dia harus mencari
jalan bagaimana caranya agar bisa diairi, karena sewaktu akad sudah
ditetapkan bahwa buah itu harus diserahkan secara sempurna kepada
pembeli dan tak ada cara lain untuk itu kecuali dengan mengairinya.

Pasal: Pembeli boleh menjual kembali buah yang masih ada
di pohon.

Ini diriwayatkan dari Az-zubair bin Awwam dan zaid, bin Tsabit,
Hasan Al Bashri, Abu Hanifah, Asy-Syaf i dan Ibnu Al Mundzir.
Sedangkan Ibnu Abbas, Ikrimah dan Abu Salamah memakruhkannya,
karena itu adalahjual beli sebelum menerima barang atau menjual barang
yang belum diterima oleh si penjual sendiri.

Menurut kami, si pembeli tadi sudah boleh menjualnya meski
barang tersebut belum di terima, seakan dia telah memetiknya. Tidak
benar anggapan kalau mereka belum menerima, karena dengan menahan
buah itu di pohon dan dia telah melihatnyaberarti sudah menerima buah
tersebut dari tangan penjual pertama, tidak mesti harus menerima dalam
bentuk barang di tangan.

725. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Buah kurma dikatakan
jelas sempurnanya bila sudah tampakkemerahan atau kekuningan.
Buah anggur sempurna bila dia sudah penuh berisi air. Sedangkan
buah selain itu adalah ketika sudah terlihat kematangannya."

Penjelasan: Semua buah berubah warnanya ketika sudah sempurna
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terbentuk, misalnya kurma dan anggur warnanya akan memerah dan

menghitam dan itulah yang menjadi tanda kalau dia sudah sempurna

kejadiannya. Jika anggurnya putih maka sempumanya dengan adanya

tanda berair dan mulai terasa manis serta lembut, wamanya menguning.

Untuk apel dan sejenisnya, tanda sempurna adalah mulai terasa manis.

Untuk semangka dan sejenisnya adalah ketika mulai terlihat matang.

Untuk buah yang tidak berubah warna sejak awal sampai matang dan

bisa dimakan dalam keadaan masih kecil seperti mentimun dan labu,

maka kesempumiumnya adalah di saat dia biasanya dimakan menurut

kebiasaan yang berlaku.

Al Qadhi dan pengikut Asy-Syaf i menyatakan kesempurnaannya

adalah ketika seratnya sudah tidak terlihat lagi. Tetapi yang kami sebutkan

lebih layak menjadi patokan sedangkan apa yang dinyatakan Al Qadhi
ini adalah akhir masa kesempurnaan buah. Apa yang kami terangkan ini

sama dengan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, atau

paling tidak sama dengan pendapat mereka.

'Atha berpendapat, tidak boleh menjual buah kurma sampai dia

bisa dimakan, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Hal senada

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mungkin yang mereka

maksudkan adalah kesempumaan buah sampai bisa dimakan, sehingga

esensinya sama dengan apa yang kami sampaikan. Ibnu Abbas sendiri

pernah berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli kurma sampai layak

di makan."a26 (Muttafaq 'alaih).

Akan tetapi kalau yang mereka maksudkan adalah hakikat makan

itu sendiri, maka apa yang kami sebutkan lebih layak dijadikan patokan.

Apa yang mereka riwayatkan di atas bisa dipahami buah itu sudah layak

untuk dimakan. Seharusnya seperti inilah interprestasinya, supaya tidak

bertentangan dengan hadits-hadits yang ada, yaitu riwayat bahwa Nabi

426 Diriwayatkan oleh Bukhari (44.1o.2246,224'7,2248), Muslim (3/Bttyu'lll67l
1537), Ahmad dalam Musnad-nya (l/Hal. 341) dengan lafazh yang sama dengan

Muslim.
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SAW melarang jual beli buah sampai berbau (karena matang).42i

(Muttafaq 'alaih).

Beliau juga melarang jual beli buah sampai berubah warna. Ketika
ditanya bagaimana perubahan warna yang dimaksud, beliau menjawab,
"Memerah atau menguning."tza (HR. Bukhari).

Beliau juga melarang jual beli anggur sampai menghitam.o'n (HR.

At-Tirmidzi, Ibnu Majah). Banyak hadits-hadits yang menerangkan hal
ini.

726. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Tidak boleh menjual
kerahi, mentimun dan terong serta yang serupa dengannya kecuali
bila barangnya jelas ada."

Maksudnya, kalau ingin jual beli salah satu dari buah-buah seperti

tersebut dan sejenisnya, hendaklah hanya dengan yang ada saja,

sedangkan yang tidak ada atau belum tampak tidak boleh dimasukkan

ke dalam jual beli. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Malik berpendapat, boleh saja menjual semuanya, baik
yang sudah tampak maupun yang belum (masih putik), karena susah

membedakannya, sehingga yang belum tampak harus diikutsertakan
dengan yang sudah tampak, sebagaimana buah yang belum jelas

sempurnanya menjadi barang ikutan untuk buah yang sudah jelas

sempurnanya.

Menurut kami, putik adalah buah yang belum tercipta, sehingga

tidak boleh diperjual-belikan, sebagaimana memperjual-belikannya
dalam keadaan belum tampak apapun. Sedangkan keperluan bisa diatasi
dengan menjual pohonnya sekalian.

427 Diriwayatkan oleh Bukhari(4A{o. 2189), Muslim (3/Btryu'/1167/1536),Ahmad
dalam Musnad-nya (3 /3 12, 323, 39 5).

42t Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2197).
42e Telah dikemukakan takhrijnya
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Buah yang belum jelas sempumanya boleh dijual secara tersendiri,

berbeda dengan buah yang belum tercipta sebagai buah. Lagi pula, pada

buah kurmayang belum tercipta sebagai buah tidak bisa diperjual-belikan

dan tidak bisa menjadi barang ikutan dari buah yang sudah jelas

sempurnanya.

Berdasarkan pemahaman ini, jika dia menjualnya sebelum jelas

sempumanya buah, maka itu tidak boleh kecuali kalau disyaratkan agar

buahnya dipotong atau dipetik saat itu juga. Sedangkan bila buahnya

sudah jelas sempufna, maka diperbolehkan dalam keadaan apapun, baik

dengan syarat dipetik atau dibiarkan di pohon sampai masa panen.

Pasal: Al Qadhi berkata, "Diperbolehkan menjual pohon

(sayur-sayuran dan kacang-kacangan) yang berbuah berulang kali

tanpa harus memetik buahnya." Ini adalah pendapat mazhab Abu

Hanifah dan Asy-Syaf i. Dalam hal ini tak ada bedanya antara yang

kecil dengan yang besar, antara yang berbuah dengan yang tidak berbuah,

karena pohonnya akan menghasilkan buah berulang kali sehingga sama

dengan pohon besar.

Jika yang dijual adalah pohon yang berbuah, maka buah yang

tampak menjadi milik si penjual yang akan dibiarkan sampai masa panen,

kecuali kalau pembeli mensyaratkan itu juga masuk ke dalam jual beli.

Namun jika terjadi buah yang lain setelah itu, maka buah tersebut menjadi

milik si pembeli. Kalau bercampur antar buah yang menjadi hak si penjual

dengan buah milik pembeli dan tidak bisa dibedakan, maka hukumnya

sama dengan yang sudah kita bahas pada buah pohon besar'

Pasal: Tidak boleh memperjual-belikan barang yang buahnya

tersembunyi di dalam tanah.

Seperti wortel, lobak, bawang merah, bawang putih' Ini semua

tidak boleh dijual-belikan sampai dicabut dari tanah dan dipastikan isinya'

It.
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Ini adalah pendapatAsy-Syaf i, IbnuAl Mundzir danAshhabAr-Ra.yi.

Sementara itu Malik, Al Auza'i dan Ishaq membolehkannya,
mengingat hajat kebutuhan orang banyak biasanya menghendaki hal itu.
Mereka menyamakannya dengan menjual buah yang belum jeras
sempurnanya sebagai barang ikutan dari buah yang sudah jelas
sempurnanya.

Menurut kami, tanaman tersebuttetaplah sebagai barang komoditi
yang tidak diketahui ada atau tidak isinya, sama dengan jual beli janin
yang ada dalam kandungan (tanpa membeli induknya). Ini dilarang,
karena Nabi SAW melarang jual beli gharar.a30(HR. Muslim), dan ini
termasuk ghorar- Sedangkan jual beli buah yang belum jelas
sempurnanya ada yang memperbolehkannya, karena secara kasat mata
dia akan segera menjadi sempuma dan saling beriringan menjadi matang.

Apabila yang diperdagangkan adalah cabang dan batangny4 seperti
daun bawang, daun bawang perai dan lobak, maka yang lebih utama
adalah membolehkannya. sama juga kalau yang diperdagangkan itu
adalah cabangnya saja. Sebab, maksud dari pembeliannya jelas, sama
dengan pohon dan kebun yang memiliki barang berharga yang terpendam.

Sedangkan yang belum tampak menjadi buah akan masuk dalam
barang yang dibeli sebagai ikutan dan ini tidak masalah walaupun
berstatus spekulatif. Misalnya, membeli janin atau susu bersama hewan
yang mengandungnya.

Pasal: Diperbolehkan memperdagangkan buah kenari, ar-
mond, dan kacang porong dalam kuritnya, baik dipetik maupun tetap
di pohon.

Diperbolehkan pula menjual biji yang sudah mengencang tapi
masih berada dalam bulirnya, atau menjual mayang sebelum mekar baik

430 Telah di kemukakan dalam masalah No. 702.
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dengan cara dipotong atau tetap dibiarkan di pohon. Ini adalatr pendapat

Abu Hanifah dan Malik.

SedangkanAsy-Syaf i berpendapat, itu semua tidak boleh kecuali

kalau dikupas dari kulitnya yang paling atas, tetapi mereka

mengecualikan mayang kurma dan bulir gandum menurut salah satu

pendapat mereka. Mereka beralasan bahwa buah tersebut tidak diketahui

kualitasnya dan kulit yang menempel bukan untuk kebaikan buah,

sehingga tidak diperbolehkan untuk didagangkan dalam keadaan

demikian, qiyasnya adalah debu logam dan barang tambang, serta jual

beli hewan yang sudah dipotong bersama kulitnya.

Menurut kami, Nabi SAW melarang jual beli buah sampai jelas

sempurnanya,a3r dan jual beli bulir sampai memutih dan aman dari

kerusakan alami. Pemahaman dari hadits tersebut adalah boleh

memperdagangkannya jika sudah sempurna atau sudah memutih

bulirnya.

Buah dan biji tersebut tertutup oleh kulit yang dari awal memang

diciptakan untuk menutupnya sehingga tidak ada pengaruh, sama halnya

dengan delima, telur, dan lain sebagainya. Anggapan mereka bahwa kulit

itu bukan untuk kebaikan buah tidak bisa diterima, katena apa jadinya

buah itu bila tanpa kulit di atas pohon?! Misalnya saja kacang polong

yang dimakan dalam keadaan basah (lembab) dan kulitnya menjaga

kelembabannya. Lagi pula kacang polong ini dijual di pasar-pasar

muslimin (bersama kulitnya) dan tak ada yang menentang hal itu,

sehingga jadilah dia semacam ljma'. Hal yang sama berlaku untuk kenari

dan almond.

Hewan yang dipotong boleh diperdagangkan bersama kulitnya,

karena kalau dia boleh dipedagangkan ketika masih hidup untuk

kemudian dipotong, maka ketika sudah dipotong pun tidak dilarang,

karena akhirnya akan dipotong juga. Demikian halnya dengan buah

Telatr dikemukakan takhrijnya pada masalah No.43t
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delima yang boleh dijual dalam kulitnya, juga boleh dijual kalau sudah
dikupas.

Berbeda dengan debu logam dan barang tambang yang sudah kami
terangkan, tidak boleh diperj ual-belikan sebelum diketahui jumlahnya,
karena itu bukan berasal dari ciptaan awal, dan memang tidak ada
maslahat untuk isi yang ada di dalamnya. Ini jelas berbeda dengan
masalah yang sedang kita bahas.

727' Masarah : (Al Khiraqi) berkata, .,Demikian harnya r uth a b
(sayuran untuk lalapan) pada setiap panen.,,

Ruthab dan semacamnya yang pohonnya menancap di tanah dan
hasilnya diambil dengan cara dipetik satu demi satu seperti mint, andewi,
dan yang serupa dengannya, tidak boleh diperdagangkan kecuali yang
sudah tampak saja, dengan syarat di petik saat itu juga. Demikianlah
pendapat Asy-syaf i' juga merupakan riwayat dari Hasan dan ,Atha.

Malik memberi keringanan untuk membeli dua atau tiga kali panen,
dan ini tidak benar, karena apa yang ada di dalam tanah tersembunyi
dan yang terjadi padanya dianggap tidak ada, sehingga tidak bisa dijual.

Kalau ini sudah ditetapkan, maka kapanpun dia diberi sebelum itu
berarti tidak boleh dibiarkan tetap di pohon, karena yang belum terlihat
padapohonnya merupakan barang-barang yang tidaktermasuk ke dalamjual beli, sehingga tetap menjadi milik si penjual. Kalau dia muncul akan
terjadi percampuran kepemilikan, sedangkan ini tidak tedadi pada buah
kurrna dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan sampai waktu yang rama,
maka hukumnya sama dengan buah yang dibeli seberum jelas
sempurnanya lalu ditinggalkan di pohon sampai jelas sempumanya.

Pasal: Jika seseorang membeli beberapa bulir sya,ir atau
sejenisnya dan dia memotongnya raru kembari tumbuh, maka yang
kembali tumbuh itu menjadi milik si pemilik tanah.
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Karena, si pembeli meninggalkan asal tanaman lantaran

menganggapnya tidak lagi terpakai, sehingga haknya atas tanaman itu

menjadi gugw, sebagaimana gugurnya hak pemilik tanaman atas bulir-

bulir padi atau gandum yang ditinggalkannya. Makanya, setiap orang

yang lewat boleh mengambilnya.

Kalau ada sebuah biji yang jatuh di sebuah lahan dan tumbuh lalu

berbuah tahun berikutnya, maka semuanya menjadi milik yang punya

lahan. Ahmad membuat pemyataan tegas dalam kedua masalah ini.

Dalil yang menjadi penguat pendapat kami adalah pernyataan

diperbolehkannya bagi penjual bila ingin melakukan suatu tindakan yang

dapat merusak pokok tanaman bahkan mencabutnya, dan si pembeli tidak

berhak melarang. Akan tetapi apabila yang tersisa dari tanaman tersebut

masih menjadi milik si pembeli, maka dia berhak melarang.

728. Masalah: "Proses penuaian (panen) dibebankan kepada

si pembeli, kalau dia mensyaratkannya harus dilakukan oleh

penjual, maka akad dianggap tidak sah."

Terdapat dua pasal dalam permasalahan ini.

Pertama, proses pemanenan menjadi tanggung jawab pembeli.

Hukumnya sama dengan memindahkan makanan yang dibeli dari rumah

penjual. Sedangkan yang bertanggung jawab menimbang atau menakar

adalah penjual, karena itu merupakan bagian dari proses penyerahan

yang menjadi tanggung jawab penjual kepada pembeli. Di sini terjadi

serah terima dengan cara membiarkan buah tetap di pohon dan tidak

dipetik dengan alasan si pembeli bisa melakukan apa saja terhadap

tanaman yang di belinya. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah

dan Asy-Syaf i dan saya tidak mengetaltui ada yang menentangnya.

Kedua, Kalau pembeli pada awal akad mensyaratkan pemetikan

buah itu menjadi tanggung jawab penjual, maka ada perbedaan pendapat

dalam madzhab kami. Al Khiraqi berpendapat, bahwajual beli menjadi
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batal' IbnuAbi Musa mengatakan, itu tidak boreh, tetapi ada pula yang
mengatakan boleh.

Jika kita katakan itu tidak boleh, apa yang menyebabkan akadmenjadi batar? Ada dua pendapat tentang hal ini. Menurut Ar Qadhi,madzhab kita memborehkan adanyasyarat tersebut. Ini disebutkan IbnuHamid dan Abu Bakr, dan saya tidak menemukan apa yang menjadipendapat Ar Khiraqi ini sebagai salah satu riwayat dalam madzhab(Hanbali).

Sedangkan pengikut Asy_Syafi,i berbeda pendapat juga, sebagianmereka mengatakan, jika disyaratkan pemanenan ditanggung orehpenjual, maka juar beli itu menjadifasid cidak sah). Hanya ada satupendapat dalam har ini, tapi sebagian lagi mengatakan ada duapendapat.
Alasan bagi yang berpendapat j uat beli menjadi fas i d, y aitu:

l' Syarat tersebut adalah syarat bekerja untuk tanaman yang berumdimiliki;

2. Syarat itu tidak dikehendaki oleh akad;

3' Syarat itu memperlambat penerimaan barang, karena ifu berarti
menyerahkan buah dalam keadaan terpotong dari batang.
Sedangkan yang membolehkan mengemukakan alasan, bahwa iniadalah jual beli sekaligus sewa menyewa. Di mana si penjual menjualhasil tersebut ralu menj adikannya orang sewaan untuk memanennya demikepentingan si pembeli. Baik jual beli maupun sewa boleh dipisahkan

dalam akad, maka boleh pula kalau disatukan.

Mereka menjawab alasan kerompok yang tidak membolehkan:
Alasan pertama, bahwaitu adalah pensyaratan kerja untuk sesuatuyang belum dimiliki, tidak bisa diterima, karena boreh mensyaratkangadai barang yang dijual dengan harga dalamjual beli.
Alasan kedua, terbantahkan oleh

(penanggung) serta khiar,
syarat gadai dan kafit
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Alasan ketiga, dibantah bahwa itu bukanlah memperlambat

penerimaan barang, karena bisa saja diserahterimakan secara langsung,

dan syarat itu sendiri diajukan oleh yang akan menerima (pembeli), maka

tidak bisa dikatakan sebagai pengunduran serah terima barang.

Dengan membantah semua alasan kelompok yang melarang, maka

benarlah apayang sudah kami sebutkan.

Bila ada yang mengatakan, jual beli itu berbeda hukunmya dengan

ijarah (sewa menyewa), lantaran dalam jual beli tanggung jawab

berpindah dari penjual ke pembeli dengan adanya penyerahan barang,

berbeda dengan ijaroh,jadi bagaimana mungkin bisa disamakan antara

keduanya? ! Maka kami j awab, sebagaimana sahnya memperj ual-belikan

syaqsh (bagian dari sesuatu) dengan pedang dan hukum keduanya

berbeda. Dalam syaqsh berlaku hukum syuf 'ah,tapi tidak pada pedang.

Boleh pula menggabungkan keduanya.

Perkataan Al Khiraqi "Maka akad dianggap tidak sah", mungkin

hanya berlaku pada masalah ini dan yang semisal dengannya yang

menyebabkan adanya persengketaan. Bisa jadi si penjual ingin
memanennya, sedangkan pembeli ingin agar buah itu tetap di pohon,

supaya yang bisa dia ambil nanti jadi bertambah. Ini jelas bisa

menyebabkan persengketaan. Persengkataan semacam ini adalah

perbaikan, sehingga jual beli batal karenanya. Bisa pula mengandung

kemungkinan diqiyaskan pada yang semisal dengannya berupa

pensyaratan manfaat bagi penjual pada barang yang diperdagangkan

sebagaimana yang kami sebutkan dalam permulaan pembahasan masalah

ini.

Akan Tetapi, pendapat pertama lebih utama untuk diikuti
berdasarkan dua hal, Pertama, Al Khiraqi mengatakan di lain
kesempatan, "Jual beli tidak batal dengan satu syarat." Kedua, menurut

madzhab (Hanbali), pensyaratan manfaat bagi penjual pada barang yang

diperdagangkan itu sah. Misalnya, seseorang membeli bahan lalu dia

mensyaratkan agar penjualnya menjahitnya terlebih dahulu supaya
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menjadi kemeja, ataufil'ahuntuk dijadikan sendal. contoh lain, seorang
yang membeli setumpuk kayu bakar dan mensyaratkan penjualnya
mengantamya ke rumah pembeli. Ini semua ditegaskan oleh Ahmad.

Al Qadhi sampai mengatakan, "Aku tidak mendapatkan riwayat
yang mendrk.r.tg pendapat Al Khiraqi, bahwa tidak sah mensyaratkan
hal itu." Ahmad berdalil, bahwa Muhammad bin Salamah pernah
membeli setumpuk kayu bakar dari seorang petani dan dia mensyaratkan
kayu itu dibawa ke rumahnya. Ini juga merupakan pendapat Ishaq dan
Abu Ubaid.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, boleh saja memb eli fil,ah
dan mensyaratkan kepada penjual untuk mentasyriknya. Diriwayatkan
dari Ibnu Abi rsaur dan Ats-Tsauri bahwa mereka menganggap batal
jual beli dengan syarat seperti ini. Alasannya, ini adalah syarat yang
fasid sehingga hukumnya sama dengan semua syantfasidlainnya. Ada
riwayat dari Nabi sAw, bahwa beliau merarang jual beli dan pensyaratan
dalam jual beli itu.a32

Kami berdalil dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.
Hadits yang menyebutkan Nabi SAW melarang jual beli dengan adanya
satu syarat di dalamnya tidak sah, tidaklah benar. Adapun yang benar
adalah hadits bahwa beliau melarang jual beli dengan dua syarat di

432 Hadits ini tidak ditemukan asalnya. Disebutkan oleh Az-zaila'i dalam Nashb Ar-
Rayah (4/17). Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu, Fatawa (lg/
63): Hadits ini batil, dan tak terdapat dalam kitab kaum muslimin, dia hanyalah
hikayat yang diriwayatkan secara terputus. Di tempat lain dia berkata: sekelompok
orang yang suka melakukan 'an'anah dalam fikih menyebutkannya dan tidak
terdapat dalam kitab hadits manapun, Ahmad dan ulama lain telah mengingkari
hadits ini dan mereka mengatakannya tidak diketahui sumbernya. Lagi pula dia
bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih. para ahli hkih terkemuka
sepanjang pengetahuan saya telah sepakat, bahwa pensyaratan sifat daram juar
beli seperti pensyaratan budak harus bisa menulii, atau bisa bertukang, atau
pensyaratan ukuran kain dan tanah dan lain sebagainya adalah pensyaratan yang
shahih.
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dalamnya, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.a33 Pemahaman

dari hadits ini adalah kalau syaratnya cuma satu, maka jual beli
dibolehkan. Ahmad berkata, "Larangan ini hanya berlaku jika dalam
jual beli itu ada dua syarat, sedangkan kalau syaratnya hanya satu maka

itu tidaklah rnengapa."

Pasal: Pensyaratan pemanfaatan sah, apabila dapat dimengerti
kedua belah pihak.

Karena kita memasukkan hal itu ke dalam permasalahan sewa

menyewa. Apabila dalam pembelian kayu bakar di syaratkan untuk

diantar sampai ke rumah, dan penjual tidak mengetahui rumahnya, maka

syarat itu tidak sah. Apabila penjual di suruh untuk menjadikannya

(fiI'ah) sepasang sendal, maka harus di sebutkan sifatnya, seperti

meyewakan sesuatu dari awalnya.

Ahmad berkata dalam hal seseorang yang membeli sendal, lalu

meminta penjualnya untuk membuatkan dia sepatu dan talinya, itu boleh.

Apabila pembuat tidak sanggup, maka harus dibatalkan dari sebelumnya.

Apabila ia meninggal, maka sewa menyewa menjadi batal dan di

kembalikan ke si pembeli. Apabila dia sakit, maka harus ada yang

menggantikannya dalam membuat sepatu itu dan upah untuknya.

Pasal: Bila penjual mensyaratkan pemanfaatan terhadap
barang yang dijualnya untuk waktu tertentu maka itu sah.

Misalnya, dia menjual rumah dan mensyaratkan untuk tetap

menempatinya sebulan. Contoh lain, menjual unta di tengah jalan lalu

mensyaratkan untuk tetap bisa menungganginya sampai ke tempat

tertentu. Contoh lain, menjual seorang budak, tapi mensyaratkan

433 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3A{o. 3504), At-Tirmidzi (3No. 1234), An-Nasa'i
(74{o. a6a3), Ad-Darimi (2Afo. 2560), Ahmad dalam Musnad-nya (2/179) dan

isnadnya hasan shahih.
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penggunaan tenaganya selama setahun setelah pembelian. Ini ditegaskan
olehAhmad dan merupakan pendapatAl Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan
Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra.yi berpendapat, syarat
seperti itu tidak sah, karena Nabi SAW melarang jual beli yang disertai
syarat. Hal ini juga akan menghalangi tujuan utamajual beli. Sama halnya
dengan orang yang menjual barang, lalu mensyaratkan agar barang itu
tidak diserahterimakan. Syarat seperti ini adalah syarat penguluran waktu
penyerahan barang kepada pembeli sampai si penjual mengambil
manfaatnya, padahal tujuan jual beli adalah agar si pembeli dapat
mengambil barang dan memanfaatkannya, tetapi itu terhalang dengan
adanya syarat semacam ini.

Ibnu 'Aqil menyampaikan, ada riwayat lain bahwa jual beli yang
menyatakan menjadi batal karena syarat tersebut. Hal ini dinukilkan oleh
Abdullah bin Muhammad Al Faqih, tentang seseorang yang membeli
seorang budak wanita dari orang lain, tapi si penjual mensyaratkan agar
si budak ini bisa membantunya. Maka, jual belinya dinyatakan batal.

Riwayat ini tidak ada hubungannya dengan masalah yang kita
bahas, karena syaratnya itu tidak sah dengan dua alasan. Salah satunya
adalah ketidakjelasan batasan waktu, sampai kapan budak itu harus
membantunya, bisa jadi syarat itu berlaku selamanya, dan akad seperti
itu jelas batalnya. Adapun yang diperselisihkan adalah syarat
pemanfaatannya.

Alasan lain, dia mensyaratkan penggunaan tenaga budak tersebut
setelah hilang kepemilikan darinya, sehingga menyebabkan dia akan
berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya bukan pula budaknya,
yang berbahaya bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, tidak boleh
meminjamkan budak wanita kepada laki-raki yang bukan mahramnya,
untuk jadi pembantu dan lain sebagainya.

Malik berkata, "Jika dia mensyaratkan untuk menunggang hewan
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yang sudah dijualnya sampai ke tempat yang dekat, maka itu dibolehkan,
tapi kalau sampai ke tempat yang jauh, itu dimakruhkan. Karena, yang
dekat itu biasanya mudatr dan dapat ditolerir dalam segala hal."

Menurut kami, riwayat Jabir, batrwa dia menjual seekor unta kepada
Nabi SAW dan mensyaratkan menunggangnya sampai ke Madinah.
Dalam sebuah lafazh hadits tersebut disebutkan perkataan Jabir: Aku
menjualnya satu uqiyah danmensyaratkan untuk bisa menungganginya
sampai ke rumahku.a3a (Muttafaq 'alaih).

Dalam lafaz}i, lain, "4L,, menjualnya seharga lima Uqiyah, tetapi
aku bisa tetap mengendarainya sampai ke Madinah. Nabi SAW berkata,
"Ya, silahlran knmumengendarainya sampai ke Madinalr.',a35 (HR. Mus-
lim).

Lagi pula, Nabi SAW melarang pensyaratan sesuatu yang tidak
jelas,a36 dan pensyaratan yang kita bahas ini jelas.

Mengenai pemanfaatan barang yang tertunda, maka syariat
membolehkan itu, misalnya seseorang membeli kurma yang mekar
rnayangnya atau tanah yang masih ada tanamannya dan belum dipanen,
atau rumah yang masih terikat sewa dengan orang, atau membeli budak
wanita yang sudah menikah. Ini semua dia boleh mensyaratkannya
sebagaimana penjual boleh mensyaratkan, untuk memiliki buah kurma
yang belum mekar setelah menjual pohonnya kepada pembeli.

Pada penjelasan atas sudah kita bahas, bahwa hadits Nabi SAW
akan larangan jual beli yang disertai satu syarat tidak sah. Beliau hanya
melarang adanya dua syarat dalam satu jual beli yang bisa dipahami
balrwa satu syarat tidak dilarang. Adapun qiyas mereka terbantahkan
dengan pensyaratan khiar danpengunduran pembayaran.

434 Diriwayatkan oleh Bukhari (SNo.27|9/Farh), Muslim (3/Musaqah/Hal. t22l/
No. 7 I 5), An-Nasa' i (7A{o. a65 I ), dan Ahmad dalarn Mus nad-ny a (3 lHal. 299).

415 Diriwayatkan oleh Muslim (3 / Musaqah/Hal.l223).
4t6 Telah di kemukakan pada masalah No. 720.
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Pasal: Kalau dia menjuar seorang budak wanita dan
mensyaratkan untuk tetap bisa menyetubuhinya beberapa waktu,
maka itu tidak boleh.

Karena, menyetubuhi itu tidak diperbolehkan tanpa
kepemilikan atau pernikahan, dan di sini budak itu sudah
miliknya. Allah Ta'ala berfirman,

ada ikatan

bukan lagi

'f 
"'ri'6-rj;i t?rtprel grj.e uut

r r3tAt e'+ r'r1 u; itr, F,,f$l-u rl F,ri:ri 
.&(J-l

u D an or an g- or an g y an g me nj a ga rre m alu anny a. Ke c ua r i t e rha dap
isteri-isteri merekn atau budakyang mereka miliki; Maka sesungguhnya
mereka dalam hal ini tiada tercera. Barangsiapa mencari yang di balik
itu Makn mereka ltulah orong-orang yong merampaui batas.', (es. AI
Muloninun (23): S-7).

Berbeda dengan mukat i bah (budak wanita yang menulis perj anj ian
akan membebaskan diri), dia boleh disetubuhi karena masih menjadi
budak yang sah. Tetapi Ibnu 'Aqil berpendapat, mukntibahtidak boleh
disetubuhi (oleh tuannya), dan inilah pendapat mayoritas Ahli Fikih.

Pasal: Jika pembeli barang yang disyaratkan manfaatnya
untuk si penjual tadi menjuar kembari barang tersebut ke orang
lain, makajual belinya tetap sah dan status manfaat tetap berlaku untuk
si penjual sebagaimana yang disyaratkan meski sudah berada di tangan
pembeli kedua.

Jika si pembeli kedua ini tahu akan hal itu, maka ia tak memperoleh
hak khiar, karena dia membelinya dengan kesadaran penuh sebagaimana
orang yang membeli barang cacat dan dia sudah tahu cacatnya sebelum
membeli. Tetapi jika dia belum tahu bahwa barang yang dibeli disyaratkan
manfaatnya untuk si penjual dalam jangka waktu tertentu, maka dia
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memperoleh hak khiar untuk membatalkan akad, karena status manfaat

yang tak dapat diambil merupakan cacat pada barang, sama halnya kalau

dia membeli budak wanita yang ternyata masih punya suami atau rumah

yang masih disewa orang.

Jika si pembeli merusak barang, maka diaharus mengganti dengan

harga yang pantas, sebab sudah menghilangkan manfaat yang merupakan

hak orang lain. Selain itu, dia juga harus membayar hatga barang. Hal

yang sama berlakujika barang rusak karena kelalaiannya. Demikian yang

ditegaskan olehAhmad. Dia berkata pula, "Si penjual mengambil kembali

barang dengan ganti rugi yang pantas."

Al Qadhi berkata: Maknanya menurutku adalah, ganti rugi yang

pantas untuk seukuran manfaat yang diperoleh oleh si penjual lantaran

syarat yang sudah disepakati. Akan tetapi, pemahaman lahiriah dari

perkataanAhmad berbeda dengan ini, karena diajuga bertanggung jawab

atas kelalaiannya, maka seharusnya juga dia bertanggung jawab dengan

menggantinya, yaitu ganti rugi yang pantas.

Sedangkan kalau barang itu rusak bukan karena perbuatannya,

bukan pula lantaran kelalaiannya, maka dia tidak bertanggung jawab

apapun. AlAtsram berkata: Aku bertanya kepadaAbuAbdullah: Pembeli

harus membebankan tanggung jawab kerusakan barang itu kepada yang

merusaknya?. Dia menjawab: Tidak. Ini hanya disyaratkan dengan

barangnya. Lagi pula barang tersebut bukan menjadi milik si penjual,

maka dia tidak berkewajiban menggantinya sama dengan kasus rusaknya

kurma yang sudah mekar dengan buahnya yang mekar jika si penjual

mensyaratkan buah itu menjadi miliknya. Atau, sama dengan menjual

kebun dan mengecualikan satu pohon dari kebun itu yang tidak ikut

dijual lalu pohon tersebut rusak.

Al Qadhi berkata: Dia (pembeli) harus mengganti rugi berdasarkan

keumuman pendapat Ahmad. Jika barangnya sendiri yang rusak, maka

si penjual mengambil kembali barang yang dijual dengan ganti rugi yang

pantas, dan ini terjadi dalam kondisi kelalaian sebagaimana yang telah
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kami jelaskan.

Pasal: Jika si penjual telah mensyaratkan manfaat barang
sebagaimana tersebut di atas dan si pembeli ingin mengganti dengan
menfaat lain yang sama atau menukarnya, maka si penjual tidak harus
menerima, dan dia berhak mengambil manfaat dari barang lain.

Ini ditegaskan oleh Ahmad. Alasannya, pemanfaatan tersebut
adalah hak yang berhubungan langsung. Kasus ini sama dengan kalau
dia menyewa sebuah barang lalu diganti dengan barang lain yang sama.

Lagi pula, bisa saja si penjual pulya maksud khusus dari pemanfaatan

barang tersebut, sehingga ia tidak bisa dipaksa menerima gantinya. Tetapi,

kalau keduanya saling rela untuk mengganti manfaat dari barang itu
tentunya diperbolehkan, karena hak ada pada mereka berdua dan tidak
keluar dari mereka.

Jika si penjual ingin meminjamkan barang tersebut atau
menyewakannya kepada orang yang menggantikan posisinya mengambil
manfaat dari barang tersebut, maka dia boleh melakukan itu berdasarkan
qiyas yang ada dalam madzhab. Alasannya, ini adalah haknya dan ia
bebas mempergunakannya, sehingga dia berhak melakukan tindakan
terhadap barang tersebut dalam batas yang disyaratkan. Tetapi dia tidak
boleh menyewakannya kecuali kepada orang yang memanfaatkan barang
tersebut sebagaimana dirinya.

Kalau dia menyewakannya kepada orang yang bisa mengurangi
nilai barang, maka itu tidak boleh, sebagaimana dia tidak boleh
menyewakan barang yang telah disewanya dari orang lain kepada orang
yang tidak menggantikan posisinya dalam pemanfaatan barang sewaan.
Ini semua disebutkan oleh Ibnu 'Aqil.

Pasal: Jika si pembeli mensyaratkan pemanfaatan barang
kepada si penjual dan penjual menempatkan orang lain yang
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naelakukannya, maka dia berhak untuk itu'

Sebab, dia di sini sama dengan orang upahan yang berkongsi, dia

bisa mengerjakan sendiri pekerjaannya atau mewakilkannya kepada or-

ang lain. Jika dia ingin mendapatkan barang pengganti dari itu, maka si

pembeli tidak harus menerimanya. Jika si pembeli menginginkan barang

pengganti dari si penjual, maka si penjual jugatidak harus memenuhinya.

Karena, tukar menukar barang itu adalah akad yang membutuhkan

keridhaan dan tidak bisa dipaksakan.

Kalau mereka berdua ridha dengan hal itu, ada kemungkinan

dibolehkan, karena sebuah manfaat boleh diambil gantinya meski tidak

disebutkan dalam akad. Jika si pembeli sudah memilikinya, maka dia

boleh mengambil gantinya, sama dengan kalau dia menyewakan barang

itu, sebagaimana bolehnya menyewakan pemanfaatan barang wasiat oleh

ahli waris orang yang diwasiatkan.

Akan tetapi ada kemungkinan pula tidak boleh, karena itu

disyaratkan dengan hukum kebiasaan dan istihsan lantatan adanya

keperluan. Makanya, tidak diperbolehkan mengambil ganti lebih darinya

sebagaimana yang berlaku pada akad qardh (pinjam uang)'

Seseorang boleh mengembalikan roti dan ragi baik banyak maupun

sedikit, tapi jika dia ingin mengambil seukuran roti berikut pecahannya

dengan tambahan yang biasa, maka itu tidak diperbolehkan, karena itu

dianggap mengambil ganti dari barang yang biasanya ditolerir kurang

lebihnya tanpa hanrs diganti bila ada sedikit yang kurang- Jadinya sama

dengan manfaat yang diperoleh dengan pengecualian syar'i, yaitu jika

seseorang menjual tanah yang di dalamnya terdapat tanaman milik si

penjual, dia berhak membiarkannya sampai dipanen. -'Ietapi jika si penjual

ini mencabut tanaman tersebut dan sebagai gantinya dia memanfaatkan

tanah tersebut sampai masa panen seharusnya, maka itu tidak

diperbolehkan.
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Pasal: Kalau dia ber*.ata, "Aku jual rumah ini kepadamun dan
aku sewakan sebulan kepadamu." Akad semacam ini tidak sah.

Alasannya, kalau dia menjual rumah itu berarti otomatis sudah
menjadi milik si pembeli dengan semua manfaat yang dikandung pada
rumah tersebut. Jika dia ingin menyewakannya pula berarti dia telah
mensyaratkan adanya ganti pada barang milik si pembeli, sehingga tidak
bisa dianggap sah.

Ibnu 'Aqil berkata: Nabi sAW melarang eafiz (takaran) untuk
pembuat tepung.a3T Artinya ada larangan mengupah seorang pembuat
tepung dengan upah satu takaran tepung yang telah ditumbuknya.
Jadinya, dia seolah mensyaratkan pekerjaannya dengan satu takaran itu,
sebagai ganti dari pekerjaannya dari tepung-tepung lain yangjuga dia
diupah untuk menumbuknya.

Akan tetapi ada juga kemungkinan semua ini boleh dilakukan,
berdasarkan pensyaratan manfaat yang diperoleh penjual dari barang
yang diperdagangkan.

Pasal: Bagaimana jika penjuar mensyaratkan, kalau si pembeli
ingin menjual lagi barang tersebut, maka si penjual pertamalah yang
lebih berhak membelinya dengan harga yang sama ketika dia jual?

Diriwayatkan olehAl Marwadzi, darinya bahwa dia berkata tentang
makna hadits, *Tidak boleh ada dua syarat dalom jual beli.,,43. Bahwa
syarat itu fasid, karena mensyaratkan agar barang dijual kembali
kepadanya dengan harga yang sama. Di sini terdapat dua syarat yang
dilarang dan juga menghilangkan tujuan utama dari akad jual beli. Dia

Baihaqi dalam As-Sunan (5/339) dan dia
mengatakan: Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari suffan sebagaimana
diriwayatkan olehAbdullah. SyaikhAl Islam Ibnu Taimiyah bedat adalam Maimu,
Al Fatrwa (18/63) bahwa hadits ini batil.438 Telah dikemukakan takhrijnya.
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mensyaratkan agar barang tidak dijual kecuali pada dirinya dengan harga

yang sama, ini sama saja dengan mensyaratkan untuk tidak menjualnya

kecuali kepada si Fulan, atau tidak boleh menjualnya sama sekali.

Menurut riwayat Ismail bin Sa'id, jual beli semacam ini tetap

sah, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud yang berkata: Aku membeli budak

perempuan dari istriku ZainabAts-Tsaqafiyyah, dan aku mensyaratkan

kalau aku ingin menjualnya kembali, maka akan ku jual

kepadanya dengan harga yang sama. Aku menceritakan itu kepada

Umar dan dia berkata: Jangan kau dekati budak wanita itu dan

untuk seseorang yang ada syarat padanya. Ismail berkata: Aku

tanyakan itu kepada Ahmad dan dia berkata: Jual belinya sah. Jangan

dekati, karena di dalamnya ada satu syarat untuk budak wanita itu. Di

sini umar tidak mengatakan jual belinya tidak sah, sehingga

pemahamannya adalah sesuai menurut asalnya. Umar dan Ibnu Mas'ud

sepakat akan sahnya jual beli itu, meskipun secara analogis jual beli itu

fasid.

PerkataanAhmad dalam riwayatAl Marwadzi bisa pula dipahami'

bahwa yang batal adalah syaratnya. Sedang dalam riwayat Ismail bin

Sa'id jual belinya tetap sah, tapi syaratnyafasid (batal), sebagaimana

kalau dia membeli budak itu dengan syarat tidak boleh menjualnya lagi.

Perkataan Ahmad, "Jangan dekati dia" juga diungkapkan

dalam riwayat lain tentang seseorang yang menjual budak wanita dengan

syarat tidak boleh dijual lagi dan tidak boleh dihibahkan kepada orang

lain, atau disyaratkan wala'tetap pada penjual pertama dan pembeli

tidak boleh menyentuhnya. Menurutnya, j ual beli sah berdasarkan hadits

Umar yang melarang untuk mendekati budak wanita tersebut.

PengecualianAl Qadhi berkata: Larangan ini bersifat makruh dan

bukan haram. Ibnu' Aqil berkomentar : Bagi saya, larangan menyetubuhi

budak yang dijual dengan syarat seperti ini karena adanya perbedaan

dalam akad, jual beli semacam itu bisa saja rusak dengan rusaknya syarat

menurut sebagian madzhab.
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729. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, 6Jika seseorang menjual
sebuah kebun dan mengecualikan satu sfta, dari hasil panennya
maka itu tidak boleh, tetapi kalau dia mengecualikan satu pohon
dan menetapkan pohon yang mana yang dikecualikan, maka itu
boleh."

Pembahasan dalam masalah ini terdiri dari dua pasal.

Pertama, jika seseorang menjual buah yang ada di kebun dan
mengecualikan satu atau beberapa sha', satu atau beberapa mud, atau
beberapa tumpuk, maka itu tidak diperbolehkan. Hal ini diriwayatkan
oleh Sa'id bin Al Musayyib, Hasan, Asy-Syaf i, Al Auza'i, Ishaq, Abu
Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Abu Al Khatthab mengatakan, ada riwayat lain yang membolehkan,
yaitu pendapat Ibnu Sirin, Salim bin Abdullah dan Malik, berdasarkan
hadits Nabi SAW dan larangan jual beli dengan pengecualian yang tidak
jelas.a3e (HR. At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, ..Hadits ini hasan
shshih." Sedangkan dalam kasus ini pengecualiannya jelas.

Menurut kami, bahwa Nabi sAW melarang pengecualian.aa0(HR.
Bukhari). Juga, karena barang yang diperjualbelikan harus diketahui
dengan musyahadaft (melihat barangnya) bukan mengukurnya,
sedangkan pengecualian bukan bagian dari musyahadaft, karena dia tidak
tahu lagi berapa sisa yang ada dalam hukum musyahodaft, sehingga yang
seperti ini tidak diperbolehkan. Berbeda dengan kalau yang dikecualikan
itu adalah bagian tertentu yang tidak mengubah hukum musyahadah
dan tidak menghalangi orang untuk mengetahui berapajumlah biasanya
yang masih bisa didapatkan.

4ie o@ o. 1290)dari Jabir dan isnadnya shahih.440 Diriwayatkan oleh Muslim (3/Bryu,/1175), Abu Daud (3a{o. 3+d+,2+o51,ln-
Nasa'i (7No. 4647,4648) dari Jabir.
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Pasal: Kalau dia menjual sebuah pohon atau sebuah pohon

kurma dan mengecualikan beberapa Kati, maka hukumnya sama

dengan hukum pada penjualan kebun dengan pengecualian

beberapa Sha'.

Al Qadhi dalam penjelasannya mengatakan, jual beli semacam ini

sah, karena para sahabat -Radhiyallahu 'Anhum' membolehkan

pengecualian kambing cacat. Adapun pendapat yang benar adalah seperti

yang kami sebutkan. Masalah ini sama dengan masalah menjual kebun

dan mengecualikan satu Sfta', esensi persoalannya sama sehingga

hukumnya juga sama, yaitu tidak sah- Wallahu a'lqm'

Kedua, kalau dia mengecualikan satu pohon dan menetapkannya,

maka itu boleh. Dalam hal ini, kami tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat, karena pengecualiannya bersifat pasti dan tidak mengarah pada

ketidakjelasan barang yang dikecualikan. Kalau pohon yang dikecualikan

itu tidak ditentukan, maka tidak diperbolehkan, karena pengecualiannya

tidak jelas, sehingga mengakibatkan barang yang di jual dan

pengecualiannya menjadi tidak jelas.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menjual buah

miliknya seharga empat ribu dan mengecualikan untuk makanan para

budak. lni bisa dipahami, bahwa dia mengecualikan bagian yang sudah

dipastikan dan sekira cukup untuk makanan para budak. Bila dipahami

selain itu berarti akan bertentangan dengan larangan Nabi SAW yang

melarang jual beli dengan pengecualian, kecuali yang pasti sifatnya. Lagi

pula, pengecualian yang tidak jelas akan menyebabkan semua yang

terjadi setelahnya menjadi tidak jetas pula, sehingga tidak sah diperjual-

belikan sebagaimana ada orang berkata' "sayajual buah ini kepada anda

sejumlah makanan budak."

Pasal: Kalau dia mengecualikan bagian tertentu dari setumpuk

makanan atau kebun yang merata seperti sepertiganya, atau

seperempatnya maka jual beli dan pengecualiannya sah'
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Ini disebutkan oleh para urama kami dan merupakan pendapat
madzhabAsy-Syaf i, sedangkanAbu Bakr danAbu Musa mengatakan,
"Tidak boleh.,'

Menurut kami, hal ini tidak menyebabkan ketidakjelasan barang
yang dikecualikan, sehingga harus dianggap sah, sarna saja dengan
membeli pohon yang ditentukan barangnya. Ketika orang mengatakan,
"Sayajual setumpuk makanan ini kepada anda, hanya sepertiganya saja
yang tidak saya jual." sama dengan dia mengatakan, ;suyu jual dua
pertiga dari tumpukan makanan ini.,,

Akan tetapi Al eadhi Abu ya'la melarang praktik semacam ini
berdasarkan qiyas padapengecualian remak, dan qiyas ini tidak tepat,
karena lemak tidak diketahui kadarnya dan tidak tisa dipersendirikan
dalamjual beli, sedangkan seperti kasus yang kita bahas ini barangnya
ketahuan jelas dan bisa dipersendirikan dalam jual beli. Menqiyaskan
yang jelas dengan yang tidak jelas dalam hal kerusakannya tidak bisa
dilakukan. Dengan demikian, maka penjuar dan pembeli berkongsi dalam
kepemilikan barang, di mana si penjual memiliki sepertiganya dan
pembeli memiliki dua pertiganya.

Pasal: Jika dia berkata, ,.Saya jual satu eafizdari tumpukan
ini kecuali beberapa Makuk.* Itu diperborehkan. Karena satuan ea/i,itu sudah diketahui begitu pula Makut sehingga tidak menyebabkan
adanya ketidakjelasan pada barang.

Kalau dia berkata, "sayajuar buah ini kepada anda seharga empat
dirham dikurang seharga satu dirham yang tidak dijuar.,, Maka, itu juga
sah, karena kadamya jelas dari hasil jual beli, yaitu seperempat. Sama
saja dengan dia mengatakan, "saya juar tiga perempat luah ini seharga
empat dirham." Tetapi karau dia berkata, "Kecuari yang sama dengan

r Ukuran timbangan yaitu sekitar satu setengah sha,. Menurut madzhab Hanafi 4,89 liter, dan menurut selainnya +,t2S liter.la.
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satu dirham." Maka itu tidak satr karena yang sama dengan satu dirham

tidak jelas apakatr seperempat atau lebih.

Pasal: Menjual beberapa ekor kambing, lalu mengecualikan

seekor di antaranya dengan menentukan hewannya, diperbolehkan.

Tetapi, jika tidak ditentukan mana yang dikecualikan, maka tidak

sah. Ini ditegaskan oleh Ahmad dan merupakan pendapat mayoritas

ulama. Sedangkan Malik berpendapat, boleh sajajika seseorang menjual

seratus ekor kambing dan mengecualikan satu ekor yang bisa dipilih

nanti, atau buah-buahan dan mengecualikan beberapa yang bisa dihitung

nanti.

Menurut kami, Nabi SAw telah melarang jual beli dengan

pengecualian yang tidak jelas dan melarang jual be\ ghararaar, karena

jual belinyamajhul (tidak diketahui) dan barang yang dikecualikan juga

majhul, sehingga tidak bisa dianggap sah' Sama saja dengan penjual

mengatakan "Ada seekor kambing yang tidak ikut dijual silahkan dipilih

dalam kumpulannYa."

Penentu dalam masalah ini adalah setiap yang tidak bisa dijual

secara tersendiri, maka tidak bisa dikecualikan dalam jual beli' Pendapat

madzhab Hanafi dan Asy-Syaf i senada dengan ini. Hanya saja para

ulama kami (Hanbali) mengecualikan sawaqith (Hewan cacat) dan kulit

kambing berdasarkan atsar yarlgdiriwayatkan tentangnya, yaitu riwayat

Ibnu Umar yang memperbolehkan. Selain kedua bagian itu kembali ke

hukum asal, yaitu tidak boleh dikecualikan.

Pasal: Menjual hewanyang bisa dimakan dan mengecualikan

kepalanya, atau kulitnya, atau bagian tubuhnya, diperbolehkan'

Ini ditegaskan olehAhmad. Malik berpendapat, boleh dalant safar

44t Diriwayatkan oleh Muslim (3 I Buyu' / ll53/l 5 l3)'
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tapi tidak boleh ketika ada di negeri sendiri, karena musafir tidak mungkin
bisa memanfaatkan kulit dan sawaqith,sehingga seorang musafir boleh
membeli daging tanpa benda-benda tersebut.

Abu Hanifah dan Asy-Syaf i berpendapat, itu tetap tidak boleh,
karena tidak bisa dipersendirikan dalam akad, sehingga tidak bisa
dikecualikan. Sama dengan janin dalam perut induknya.

Menurut kami, larangan Nabi sAW terhadap pengecualian, kecuali
yang jelas, dan pengecualian semacam ini jelas diketahui. Ada riwayat
di mana Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah beliau bersamaAbu Bakr
dan 'Amir bin Fahirah. Abu Bakr dan 'Amir pergi, dalam perjalanan
mereka bertemu dengan seorang pengembala kambing, mereka membeli
seekor kambing dari pengembala itu dan mensyaratkan barang yang ada
pada kambing tersebut semua termasuk barang yang dibeli.aa2

Abu Bakr meriwayatkan dalam kitab "Asy-sya/i" dengan isnadnya
sampai kepada Jabir, dari Asy-Sya'bii yang berkata,,,zaid bin Tsabit
dan para sahabat Rasulullah SAW yang lain memutuskan perkara sapi
yang dijual tuannya dengan mensyaratkan kepalanya tidak termasuk yang
dijual. Mereka memutuskan melakukan syarwa, yaitu harga kepara
diganti dengan kepala. Karena, barang yang dikecualikan diketahui
dengan jelas sehingga sah dilakukan sebagaimana menjual sebuah kebun
dan mengecualikan satu batang pohon kurma yang ditentukan.

Pernyataan, bahwa ini tidak bisa diperjual-belikan secara tersendiri
terbantahkan dengan masalah buah sebelum mekar yang tidak boleh
dijual secara tersendiri dengan membiarkannya tetap di pohon, tapi boleh
dikecualikan dalam jual beli. Berbeda dengan janin dalam perut induk
yang memang statusnya masih tidak pasti.

Menurut kami, di dalamnya terdapat larangan. Jika si pembeli
442 Saya belum menemukan kisah ini dalam kitab-k itab sirah yutg mu rabar seperti

sirah lbnu Hisyam atau Ar-Raudh AI unf karya As-Suhaiti risatr yang ada,
beliau melewati sebuah kemah milik Ummu Ma,bad dan memerah susu
kambhgnya serta minum dari situ. Wallahu a'lam.

,l
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enggan menyembelihnya maka dia tidak bisa dipaksa, tetapi dia harus

membayar harga yang pantas untuk itu. Ini ditegaskan oleh Ahmad

berdasarkan riwayat Ali di mana dia memutus perkara seseorang yang

membeli seekor unta betina dan mensyaratkan kepala atau kakinya tidak

ikut dijual. Maka Ali berkata padanya, "Pergilah ke pasar, kalau sudah

mendapatkan harga tertinggi maka berikanlah dia sesuai dengan

perhitungan harga kedua kaki dan kepala unta itu dari harganya."

Pasal: Mengecualikan lemak hewan itu tidak sah'

Ini ditegaskan oleh Ahmad. Abu Bakr berkata, "Mereka tidak

berbeda pendapat pada riwayat dari Abu Abdullah (Imam Ahmad) bahwa

hal tersebut tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW melarang

pengecualian kecuali yang jelas. Selain itu, jual beli lemak hewan adalah

barang yang majhul (tidak jelas) dan tidak bisa diperdagangkan secara

sendirian, sehingga tidak bisa dikecualikan dalam jual beli. Berbeda

dengan paha dan lain sebagainya yang memang bisa dipisahkan'

Mengecualikan janin juga tidak sah, karena alasan tersebut. Ini

adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri dan Asy-Syaf i. Ada

riwayat dari Ahmad yang menyatakan sahnya pengecualian janin, dan

ini merupakan pendapat Hasan, An-Nakha'i, Ishaq dan Abu Tsaur

berdasarkan riwayat Nafi" dari Ibnu umar, bahwa dia pemah menjual

seorang budak wanita dan mengecualikan janin yang dia kandung. Alasan

lain, janin yang dikandung seorang budak wanita bisa diperkecualikan

dalam pembebasan, maka sah pula dikecualikan dalam jual beli sebagai

qiyas dari pembebasan.

Menurut kami, apa yang telah kami sebutkan sebelumnya dan yang

benar dari hadits Ibnu Umar tersebut adalah dia membebaskan budak

wanita dan mengecualikan janin yang ada di perutnya tidak ikut

dibebaskan.DemikianlahyangdisebutkanolehparaHuffadzQenghaf al)

yang terpercaya dengan isnad yang sama, bukan menjualnya seperti
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riwayat di atas, demikian pura perkataan Abu Bakr. penyebab sahnyapembebasan tidak serta merta menyebabkan sah pula juar beli, karena
dalam pembebasan tidak dipermasalahkan adanya kejelasan uamng juga
tidak perlu serah terima, bahkan tak ada syarat dalam juar beli yang
mesti ada pula dalam pembebasan budak.

Pasar: Jika budak wanita itu mengandung janin yang merdeka,
maka menurutAl eadhi jual belinya tidak sah.

Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syaf i. Arasannya, karena diatidak termasuk ke daram juar beri, seolah dia adalah barang yang
dikecualikan.

Tetapi yang lebih utama adarah sah, karena barang yang diperjuar_
belikan jelas dan ketidaktahuan akan kandungan tiaat uerpengaruh
karena dia memang bukan barang yang diperjual-berikan dan tidak juga
dikecualikan berdasarkan lafazh. Meman g ada beberapa hal yangdikecualikan secara otomatis oreh syariat dan tidak sah dikecualikan
dengan lafazh. Misalnya, menjual budak wanita yang masih bersuamiitu sah, tapi tidak bisa disetubuhi dan itu menjadi p*g""uulian dalampemanfaatannya secara syar'i. Karau itu dikecuarikan deng an rafazhmalah tidak boreh. Seperti harnya pula menjuar lahan yang ada tanamanmilik si penjual di daramnya, maka manfaatnya dikecuarikan tidak dapatdimiliki oleh si pembeli sampai masa panen tanaman yang ada di ambiloleh penjual, karau dilafazhkan pensyaratannya marah tidak boreh.

Pasal: Menjual rumah dan mengecualikan sehasta atau duahasta dari rumah itu yang jelas ukurannya, diperbolehkan.
Ini termasuk pengecuarian bagian yang bersambung darinya,karena yang demikian itu jelas bisa a.** dan bisa diperjual_belikan

secara tersendiri. Ini sama saja dengan mengecualikan sepertiga atauseperempat dari rumah tersebut. Makany4 bila ukuran y*g iik"..ralikan
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itu tidak jelas maka tidak boleh dikecualikan dan tidak bisa diperjual-

belikan secara tersendiri.

Pasal: Jika Menjual wijen dan mengecualikan keuntungannya'

maka tidak sah. Karena hakikatnya dia telah menjual minyak wijen'

dan pengecualian itu tidak jelas. Nabi SAW melarang pengecualian dalam

jual beli kecuali yang jelas. Begitu pula tidak sah kalau dia menjual

kapas dengan pengecualian bijinya karena pengecualaian itu tidak jelas'

Pasal: Menjual barang seharga satu dinar dikurangi satu

dirham atau gandum dikurangi satu Qalizmaka jual beli tidak sah.

Karena, dimaksudkan untuk meningkatkan ukuran barang yang

dikecualikan padahal itu majhul sehingga harganya pun majhul juga.

730. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Kalau seseorang membeli

buah tanpa pohonnya dan buah itu rusak karena sebab alami, maka

dia bisa mengembalikannya kepada penjual'"

Pembicaraan mengenai hal ini dibagi ke dalam tiga pasal:

Pertama, yang dirusak oleh peristiwa alam (a'ihah) merupakan

tanggung jawab Penjual.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama Madinah antara lain, Yahya

bin Sa,id Al Anshari, Malik, Abu 'ubaid dan segolongan Ahli Hadits,

dan juga merupakan pendapat Asy-Syaf i dalam pendapat lamanya

(sewaktu di Irak), sedangkan dalam pendapat barunya(Sewaktu di Mesir)

dan juga Abu Hanifah berpendapat itu merupakan tanggung jawab

pembeli.

Berdasarkan riwayat, ada seorang wanita datang kepadaNabi SAW

dan mengadu: Anak saya membeli buah dari si Fulan, lalu ia dirusak

olehja'ihaft, lalu saya memintaagat dia tidak perlu membayarnya,tetapi

it
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dia malah bersumpah tidak akan mengabulkan permohonan saya itu.
Nabi SAW bersabda, "Dia sudah bersumpah tidak mau melakukan
kebaikan."aB (Muttafaq' alaih).

Di sini beliau hanya mengecam, tapi tidak memaksa. Kalau saja
itu wajib, tentu beliau akan memaksa orang itu mengabulkan permintaan
si ibu tadi. Lagi pula, membiarkan buah tetap di pohon berarti
mempersilahkan pembeli melakukan tindakan seperti memindahkan,
mengubah dan lain sebagainya, sehingga tanggung jawab lebih tepat
dikembalikan kepadanya. Selain itu, penjual tidak bertanggung jawab
bila buah itu dirusak oleh manusia, maka demikian pula bila dirusak
oleh alam.

Menurut kami, riwayat Muslim dalam shahihnya, dari Jabir, di
mana Nabi sAW memerintahkan unhrk menghapus utang karena bencana
alam-aaa Juga dalam riwayat lain darinya, Rasulullah sAW bersabda,
"Kalau kamu menjual buah kepada saudaramu lalu buoh itu terserang

penyakit atou kerusakan alam maka tidak halat bagimu mengambil
apapun darinya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambil harta
saudaramu tanpa hak!." *t (HR.Muslim danAbu Daud).

Lafazh dari Abu Daud, "Barangsiapa menjual buah-buahan lalu
terkena bencana alam, maka janganrah mengambit (pembayaran)
apapun darinya (pembeli). Atas dasar apa kalian mengambil harta
saudara kalian sesama muslim!. " Ini jelas menunjukkan hukum tidak
bolehnya mengambil pembayaran buah yang sudah dibeli, lalu terkena
bencana alam.

443 Diriwayatkan oleh Bukhari (5a.ro. 2705), Muslim (3/Musaqah/1192/1557),Ahmad
dalam Mus n adny a (6 / r 0 S),Mar ik daram r I Muw a th tha, 1i rcz g, rlB aihaq i daram
As-Sunan (5/305).

444 Diriwayatkan oleh Muslim (3/Musaqah/rlgr/r554),Abu Daud (3/3374), An-
Nasa'i (7/4542), isnadnya shahih.

445 Diriwayatkan oleh Muslim (3/Musaqah/1rg)fi554), Abu Daud (3a{o. 3470), An-
Nasa'i (7/4540), Ibnu Majah (21747) isnadnya shahih.
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Asy-Syaf i berkata: Belum ada keterangan pasti yang sampai

padaku bahwa Nabi SAW memerintahkan pembatalan pembayaran bagi

yang terkena bencana alam, kalau ada yang pasti tentu aku akan

mengikutinya. Kalau pun aku harus mengatakan demikian, maka akan

aku lakukan pada yang banyak maupun sedikit.

Kami katakan hadits ini jelas, diriwayatkan oleh Imam-Imam yang

terpercaya antara lain ImamAhmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Harb dan

lainnya dari Ibnu Uyainah, dari Humaid Al N tai,dari Sulaiman bin' Atiq,

dari Jabir. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya,Abu Daud

dan Ibnu Majah dalam sunan mereka serta banyak ulama lain.

Adapun hadits tentang sumpah tidak melaksanakan itu bukanlah

alasan bagi mereka (kelompok penentang), karena melakukan kewajiban

adalah kebaikan, dan jika ada orang yang bersumpah tidak mau

melakukan kewajiban, berarti dia telah bersumpah tidak mau melakukan

kebaikan. Adapun pemaksaan, itu tidak mungkin dilakukan Nabi SAW

hanya dengan mendengar tuduhan sepihak tanpa pengakuan dari tergugat'

Alasan lain yang membatalkan pembayaran bila terjadi bencana

alam adalah tidak adanya serah terima sempuma pada barang' mengingat

membiarkan buah di pohon sampai masa panen bukanlah serah terima

sempuma. Dengan dalil, kalau dia rusak lantaran tidak diberi air bagi

sebagian orang.

Kebolehan melakukan suatu tindakan tidak berarti serah terima

telah sempurna seperti halnya sewa menyewa yang bisa diambil

manf,aatnya dan tanggung jawab ada pada penyewa bila rusak. Demikian

halnya membiarkan buah di pohon, sama dengan manfaat sebelum

memanennya yang didapatkan sekarang. Qiyas yang mereka pergunakan

dibatalkan oleh membiarkan barang dalam hal sewa menyewa.

Kedua, mal<sud dari ja'ihah adalah semua yang berada di luar

tindakan manusia, seperti angin, hawa dingin, hama wereng dan

kekeringan.
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Ini berdasarkan riwayatAs-saji, dengan isnadnya dari Jabir, bahwa
Nabi SAW memutus perkara tentang ja'ihah yangberlaku untuk angin
dingin, hama wereng, banjir dan angin. Ini adalah tafsir dari perawi yang
menjelaskan maksud perkataan Nabi SAW sehingga layak dijadikan
rujukan.

Adapun yang berupaperbuatan manusia, makaAl eadhi Abu ya,la
berpendapat si pembeli memiliki hak khiar antara membatalkan akad
dengan meminta penjual mengembarikan uangnya, atau membiarkan
akad tetap berlangsung dan menuntut pelaku perusakan untuk
menanggung ganti rugi. Dalam keadaan seperti ini mungkin yang dituntut
adalah pelakunya, berbeda dengan bencana alam.

Ketiga, zahir madzhab (Honbari) tidak membedarran besar kecilnya
akibat yang di timburkan dqrom bencana, kecuali yang biasa berraku
menurut adat.

Misalnya, sesuatu yang sepele sehingga tak masuk dalam hitungan.
Ahmad berkata, "Aku tidak menghitung kerusakan pada sepuluh atau
dua puluh buah dan aku tidak tahu apa yang menjadi sepertiga.,,

Akan tetapi kalau bencana tersebut merusak ukuran sepertiga atau
seperempat atau seperlima dari barang yang dibeli maka ada riwayat
lain, yang berjumlah di bawah sepertiga menjadi tanggung jawab
pembeli' Ini sesuai dengan pendapat madzhab Marik dan pendapat
lamanya Asy-Syaf i. Alasannya, buah tersebut pasti ada yang dimakan
burung atau diterbangkan angin, atau berguguil, sehingga harus ada
pemisah antara hal biasa dengan bencana.

ukuran sepertiga telah banyak dipakai dalam menetapkan ukuran
minimal atau maksimal dalam hukum syariat seperti pada wasiat, dan
pemberian dari orang sakit. Denda untuk lukapria dan wanita sama dalam
angka sepertiga.

AlAtsram berkata: Ahmad berkata: Mereka menggunakan ukuran
sepertiga dalam tujuh belas masarah. Sepertiga adarah ukuran banvak
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dan di bawahnya dianggap masih sedikit berdasarkan sabda Nabi SAW

tentang wasiat, ,,sepertiga dan sepertiga itu sudsh banyak."aa6 lni

menunjukkan bahwa sepertiga adalah batas maksimal, maka pantaslah

dia dijadikan patokan.

Dalil untuk pandangan pertama adalah keumuman hadits yang

menyatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membebaskan

pembayaran dari yang terkena bencana alam dan yang kurang dari

sepertiga juga masuk dalam kategori tersebut, lagi pula buah-buah

tersebut belum sepenuhnya diserahterimakan sehingga yang rusak

dianggap masih menjadi hana si penjual'

Adapun yang sedikit, seperti yang berjatuhan di tanah atau dimakan

burung yang biasanya tidak dihitung dan tidak dinamakan rusak karena

bencana alam. Keadaan seperti ini tidak termasuk dalam haditsia'ihah

karena tak mungkin bisa lepas dari hal-hal tersebut'

Kesimpulannya, segala kerusakan yang terjadi di luar kebiasaan

bisa dimasukkan ke dalam ja'ihah, yang pembayarannya harus

digugurkan sesuai jumlah yang rusak tersebut. Jika semua buah rusak,

maka akad dibatalkan dan si pembeli berhak memperoleh semua uang

yang telah dia baYarkan.

Namun bagi pendapat yang menetapkan sepertiga sebagai patokan,

maka yang dikembalikan adalah sepertiga uang yang dibayar. Adapula

yang berpendapat sepertiga harga. Kalau semuanya yang rusak' maka

dikembalikan pada harga yang rusak berapa semuanya'

Jika penjual dan pembeli berselisih tentang bencana yang terjadi

maka yang dipakai adalah perkataan si penjual karena hukum asal adalah

buah tersebut selamat tanpa bencana, lagi pula dia termasuk gharim (or-

ang yang menanggrrng ganti rugi) dan pada dasamya perkataan yang

dipegang adalah perkataan gharim.

446 Diriwayatkan oleh Bukhari (34'{o.

1628).
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Pasal: Bagaimana jika telah sampai masa panen, tapi pembeli
belum juga memanennya sampai datang bencana alam.

Al Qadhi berkat4 "Menurutku tidak adapembebasan pembayaran
untuknya karena dia lalai, padahal seharusnya dia sudah bisa
memanennya sehingga tanggung jawab materil harus diserahkan
kepadanya." Kalau dia membeli buah sebelum jelas sempumanya dengan
syarat harus memetiknya saat itu juga dan dia tidak melakukannya sampai
akhirnya rusak oleh bencana, maka dialah yang bertanggung jawab
sendiri akan kerugianyang ditimbulkan, karena dia dianggap lalai tidak
memetik pada waktunya. Tetapi kalau kondisi m€mang tidak
memungkinkan baginya untuk memetik maka tanggung jawab materil
tetap berada pada penjual sebagaimana masalah di atas.

Pasal: Jika dia menyewa lahan ralu dia menanam tanaman di
sifur lalu tanaman itu rusak, maka pemiliklahan (yangmenyewakan)
tidak bertanggung jawab apapun.

Ini ditegaskan oleh Ahmad dan kami tidak menemukan ada
perbedaan pendapat tentangnya, karena yang diakadkan berupa manfaat
atau guna lahan yang tidakrusak, yang rusak hanyalah barang si penyewa
yang ada di lahan tersebut. Ini sama dengan rumah yang disewa untuk
pabrik konfeksi (pakaian) lalu bahan konfeksinya rusak di dalam rumah
itu.

731. Masalah: (Al Khiraqi) berkata,.,Jika barang komoditas
berupa barangyang ditimbang atau ditakar atau dihitung perbuah
dan rusak sebelum diserahterimakan, maka itu menjadi tanggung
jawab si penjual.'

Pemahaman dari kalam Al Khiraqi ini bahwa barang takaran,
timbangan dan yang dihitung perbuah tidak termasuk dalam tanggung
jawab pembeli, kecuali bila dia telah menerimanya dari penjual, baik itu
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berbentuk tumpukan atau tidak

Ini adalah pengertian lahiriah
demikian.

seperti satu Qafiz dari barang tersebut.

dari perkataan Ahmad. Juga berkata

Ada riwayat dari Utsman bin Affan, Sa'id bin Al Musayyib, Al
Hasan, Al Hakam, Hammad binAbi Sulaiman, bahwa semua yang ditakar

dan ditimbang tidak boleh diperjual-belikan kembali sebelum diterima

dari penjual pertam4 sedangkan yang tidak ditimbang atau ditakar boleh

dijual sebelum diterima barangnya.

Al Qadhi dan teman-temannya berpendapat yang dimaksud dengan

timbangan, takaran dan yang dihitung perbuah adalah yang tidak

ditentukan seperti satu Qafiz yang ada pada tumpukan barang atau satu

Kati pada rithl (tumpukan besar) atau takaran minyak. Sedangkan yang

ditentukan menjadi tanggungan pembeli seperti tumpukan rnakanan yang

dij ualnya tanpa menyebutkan takaran.

Ada riwayat dariAhmad yang mendukung pendapat mereka, yaitu

dalam riwayat Abu Al Harits, dia memutuskan tentang seseorang yang

membeli makanan, lalu minta tolong ada yang memikul barang itu

untuknya. Dia kembali dan temyata barangnya sudah terbakar. Ahmad

memutuskan barang itu menjadi milik (tanggung jawab) si pembeli.

Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar, "Apa yang didapati dalam akad

sebagai barang yang utuh tidak ada cacatnya maka dia menjadi milik si

pembeli."aaT

Al Jauzajani menyebutkan darinya (Ahmad) tentang orang yang

membeli setumpuk makanan di kapal dan tidak menyebutkan takarannya,

maka dia boleh berkongsi dengan itu dan menjual seberapa dia mau.

Kecuali kalau mereka punya takaran, maka harus ditakar terlebih dahulu.

Malik berpendapat hampir sama dengan ini, diaberkata, "Makananyang

diperdagangkan dalam keadaan ditimbang atau ditakar tidak boleh dijual

447 Diriwayatkan oleh Bukhari (4/Mu'allaqlHal.4l2), hadits ini mauquf padalbnu
Umar RA., danAd-Daraquthni (3/Hal. a5).
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kembali sebelum diterima barangnya, sedangkan yang diperdagangkan
secara jiz*f (tanpa timbangan atau takaran) atau ditimbang dan ditakar
tapi bukan berupa makanan boleh rJijual kembali seberum diterima.',

Dalil untuk pernyataan ini adarah riwayat Al Auza, i dari A z-zurfi ,
dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwa dia mendengar Abdullah
bin umar berkata, "Terah berlaku sunnah bahwa yang didapati dalam
transaksi dalam keadaan utuh tidak cacat, maka dia menjadi milik si
pembeli."

Perkataan seorang sahabat terah berraku ru*ut berarti itu adalah
sunnah Nabi SAW. Lagi pura, barang yang sudah ditentukan tidak
berhubungan dengan hak orang lain, sehingga jelaslah bahwa dia milik
si pembeli.

Ada riwayat dari Ahmad, bahwa makanan tidak boleh dijual
sebelum diterima, baik dia dari jenis yang ditimbang atau ditakar maupun
bukan. Ini menunjukkan bahwa makanan itu tidak menjadi tanggung
jawab si pembeli sampai dia menerimanya. Ada lagi riwayat dari At-
Tirmidzi, dari Ahmad, bahwa dia memberi keringanan menjual barang
yang tidak ditimbang dan tidak ditakar dan bukan berupa makanan atau
minuman sebelum menerimanya.

Al Atsram berkata: aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang
hadits yang melarang mengambil keuntungan dari yang tidak ditanggung
kerugiannya.aas Dia menjawab: Ini berlaku untuk makanan dan yang
sejenisnya yang dimakan maup'n diminum. Semua itu tidak boleh dijual
sebelum diterima barangnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Riwayat yang benar dari Ahmad untuk
barang yang tidak boleh dijual sebelum diterima adalah makanan, karena
Nabi SAW melarang juar beli makanan sebelum meneriman ya.'. qqs

Dnwayatkan oleh Ibnu Majah (2a{o. 2lgs) dengan sanad, hasan shahih, rihatAsh-Shahihah (1212).
44e Diriwayatkan oreh Bukhari (4/2133,2r36/Fath), Musrim (3/Buyu,/116r), AbuDaud (3/3497), Malik dalam Al Mtmaththa, qA+Oy, irnuaiyu r:ionin.
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Pengertiannya adalah boleh menjual selain makanan sebelum menerima

barangnya.

Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku melihat or-

ang-orang yang membeli makanan secara jizaf pada masa Rasulullah

SAW tidak mau menjual makanan yang mereka beli sebelum

memindahkannya ke kendaraan angkut mereka." Ini adalah Nasft untuk

jual beli yang ditentukan. Ada lagi sabda Rasulullah SAW,

)z.c a z A,
4-J-r;..-9-,F

" B ar an g s i ap a memb e I i m akan an m a ka i a ng anl ah di a m e nj ual ny a

se belum mener imanya. "a50 (Mutt afaq' alaih).

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar dia berkata, "Kami biasa

membeli makanan dari penjual yang berkendaraan secara jizaf,lalu
Rasulullah SAW melarang kami menjualnya kembali sampai kami

memindahkan makanan itu dari tempatnya."asr

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bagi yang

membeli makanan tidak boleh menjualnya sampai dia mengambil

seluruhnya." Jika ini semua adalah tanggung jawab pembeli, berarti dia

boleh menjual atau melakukan tindakan apapun setelah menerimanya.

Ini menunjukkan umwnnya larangan untuk menjual makanan, khususnya

yang berupa jizaf (tidak ditakar dan ditimbang). Ini berbeda dengan

pendapatAl Qadhi dan para sahabatnya. Selain itu, berarti semua barang

selain makanan hukumnya berbeda.

Perkataan Al Khiraqi yang menentukan, bahwa makanan yang

dilarang untuk dijual sebelum diterima adalah yang ditakar, atau

Pertama: Diriwayatkanoleh Bukhari (4/No.2131, 2137/Fath),Musliml(3lBttyu'l
Hal. I l6l), Abu Daud (3A{o. 3a98), dengan sanad shahih.
Kedua: Diriwayatkan oleh Bukhari (412126,2132,2136lFath), Muslim (3lBuyu'l
Hal. I I 59/l 525/ 1162/ 1529), Abu Daud (3AIo. 3492), At-Tirmidzi(3A{o. l29l)
dengan sanad shahih, Ibnu Majah (ZNo.2226), Malik dalam Al Mtrwaththa' (21

Hal.260), dan Ahmad dalarn Musnad-nya (2/22,3/392).
Diriwayatkan oleh Muslim (3 I B uyu' I I I 6 | I I 527), Ibnu Maj ah (2 /2229).
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ditimbang atau dihitung perbuah karena memang hampir semua makanan

pada dasarnya dihitung dengan ukuran-ukuran tersebut, sehingga hukum
yang ada selalu berkaitan dengannya seperti halnya padaibafadhl.

Ada pula kemungkinan bahwa maksud dari yang ditimbang atau

ditakar atau dihitung perbuah adalah makanan yang disebutkan dalam
teks semata, dan ini lebih jelas dalilnya dan lebih baik. Maka dari itu,
jika barang yang diperjual-belikan tersebut rusak sebelum diterima oleh
si pembeli lantaran bencana alam, maka akad pun menjadi batal dan

pembeli berhak meminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau kerusakan

disebabkan perbuatan si pembeli sendiri, maka dia tetap harus membayar

kepada penjual, karena dia telah melakukan tindakan terhadap barang

tersebut, jadi disamakan kalau dia sudah menerimanya.

Apabila kerusakan disebabkan oleh perbuatan orang lain, maka
akad tidak otomatis batal, diqiyaskan dengan bencana alam. Pembeli
hanya punya hak khiar antara membatalkan akad atau meminta kembali
uang yang dia bayarkan, karena kerusakan terjadi ketika barang berada

di tangan penjual, sehingga disamakan kalau barang tersebut cacat
sebelum diserahkan kepada pembeli. Pilihan lain bagi pembeli dalam
kasus ini adalah meminta barang pengganti yang sama dengan yang rusak
itu. Inilah pendapat Asy-Syaf i dan saya tidak mengetahui ada yang

menentangnya.

Jika kerusakan akibat perbuatan penjual, maka para ularna madzhab

kami berpendapat hukumnya sama dengan kerusakan yang ditimbulkan
orang lain karena dia merusak sesuatu yang harus dia jamin
keamanannya. SedangkanAsy-Syaf i berpendapat, akad otomatis batal
dan pembeli mengambil kembali uangnya, tak ada pilihan lain.
Alasanny4 kerusakan itu disebabkan oleh si penjual yang menjamin
barang, sehingga uang pembeli harus dikembalikan. Sama saja kalau
kerusakannya karena perbuatan Allah Ta'ala.

Sedangkan para ulama kami membedakan antara yang rusak akibat
perbuatan Allah (bencana alam. Penerj . ) dengan perbuatan oleh pembeli.
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Jika akibat perbuatanAllah, maka tak ada yang harus bertanggung jawab

kecuali dikembalikan kepada hukum akad, namun kalau penjual yang

merusaknya, maka dia harus mengganti dengan barang yang sama, dan

hukum akad menghendaki adanya ganti pada harga, maka diseratrkan

kepada pembeli pilihan mana yang mau dia ambil.

Pasal: Kalau barang itu cacat di tangan si penjual atau rusak

sebagiannya karena bencana alam, maka pembeli berhak
menerimanya dalam keadaan demikian dan tak ada hak lain yang

akan dia dapatkan, atau dia boleh pula membatalkan akad dan

meminta kembali uang yang telah dia bayarkan. Karena, kalau dia

ridha dengan cacat yang ada pada barang tersebut, maka sama saja dengan

dia membeli barang yang sudah cacat sejak awal dan dia sadar akan hal

itu. Dia tidak berhak minta kompensasi atas cacat yang terjadi, sehingga

kalau dia membatalkan akad, maka tak ada tambahan lain yang akan dia

terima selain uang kembali.

Jika cacat atau berkurangnya kualitas barang disebabkan perbuatan

penjual, maka para ulama kami mengqiyaskannya dengan kerusakan yang

ditimbulkan oleh penjual, sehingga pembeli boleh memilih antara

membatalkan akad, atau meminta kembali uang yang dibayarkan, atau

mengambil barang dan meminta kompensasi. Sedangkan bila masalah

irnkita qiyaskan dengan pendapatnya Asy-Syaf i, maka hukumnya sama

dengan barang yang rusak karena kehendak Allah Ta'ala.

Jika cacat barang itu lantaran perbuatan pihak ketiga atau orang

lain, maka pembeli berhak memilih, membatalkan akad dan minta uang

kembali, atas tetap mengambil barang dengan kompensasi dari yang

cacat.

Pasal: Jika seseorang membarter kambing dengan sya'ir
(gandum) lalu kambing itu memakan gandum tersebut sebelum
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serah terima, bagaimanakah hukumnya?

Jika kambing itu sudah berada di tangan pembeli, maka hukumnya
sama dengan kalau dia sendiri yang m€rusak gandum tersebut. Kalau
kambing itu berada di tangan si penjual, maka dianggap dialah yang
merusak gandum, sama halnya kalau kambing berada di tangan orang
ketiga. Kalau bukan di tangan siapapun, maka akad harus dibatalkan
karena jual beli menjadi rusak sebelum serah terima lantaran sesuatu
yang tidak cocok untuk ukuran manusia, maka seolah dirusak oleh
kehendakAllah Ta'ala.

Pasal: Jika seseorang membeli kambing atau budak atau
syiqshas2 dengan ditukar (dibarter) makanan, lalu kambing atau
budak tersebut sudah diterima atau sudah dijual olehnya, atau
bagian saham difunfutsy uf'ah oleh pemilik rain, kemudian makanan
itu rusak sebelum diserahkan kepada yang punya budak atau
kambing atau bagian saham, maka akad pertama dianggap batal,
tapi yang kedua tidak

Demikian pula hak tuntutan syuf 'ah harus diteruskan karena dia
sudah sempurna sebelum akad batal. Untuk itu, pembeli kambing atau
budak atau hak saham mengembalikan ganti rugi sesuai harga yang
mereka beli.

732. Masalah: (At Khiraqi) berkata, "selain itu tidak harus
ada syarat serah terima barang dan jika rusak sebelum serah terima,
akan menjadi tanggung jawab pembeli.'

Maksudnya, selain barang yang ditimbang atau ditakar atau yang
dihitung perbuah. Selain itu semua masuk dalam tanggung jawab
pembeli, meski belum dia terima barangnya.

452 Artinya sebagian dari tanah atau bagian dari sesuatu yg dimiliki bersama. Ed.
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Abu Hanifatr berpendapat, s€mua barang yang dibeli merupakan

tanggung jawab penjual sampai diterima oleh si pembeli, kecuali yang

berbentuk barang tak bergerak (tanah dan bangunan). Asy-Syaf i

berpendapat, semua barang menjadi tanggung jawab penjual sampai

diterima oleh pembeli.

Diriwayatkan oleh Abu Al Khaththab, riwayat lain dari Ahmad'

seperti pendapat Asy-Syaf i, karena ada pernyataan dari Ibnu Abbas,

"Aku berpendapat semua barang Sama stafusnya dengan makanan'" Lagi

pula si penjual wajib menyerahkan barangyang adadi tangannyakepada

pembeli, jika dia tidak bisa menyerahkan lantaran rusak, berarti akad

harus difasamt, sama seperti barang yang ditimbang atau ditakar.

Menurut kami, hal itu hanya berlaku untuk makanan. Sabda

Rasulullah SAW, "Keuntungan itu didapat sesuai seberapa besar tanggung

jawab."as3 Dan semua nilai tambah dari barang ini menjadi milik pembeli

sehingga tanggung jawab semestinya ada padanya pula'

Juga seperti perkataan Ibnu Umar, "Telah berlaku sunnah bahwa

barangyangdidapatidalamakadberupabarangyangutuhsempurna
berarti menjadi milik pembeli." Lagi pula, ini tidak berkaitan dengan

hak pemenuhan, maka jadilah dia tanggung jawab si pembeli sebelum

serah terima seperti halnya harta warisan. Sedangkan larangan Nabi SAW

terhadap jual beli makanan yang belum diterima barangnya bersifat

khusus dan tidak bisa diqiyaskan dengan barang lain'

Pasal:Barangyangdibelidenganmenyebutkansifatnyaatau
hanya melihat bentuknya merupakan tanggung jawab penjual

sampai diterima oleh Pembeli.

Karena hal ini berkenaan dengan hak pemenuhan (serah terima

sebagaimana dilihat), sehingga berlaku hukum barang yang ditimbang

atau ditakar. Ahmad berkata: Kalau seseorang membeli budak dari or-

153 Telah di kemukakan pada masalah No' 701'
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ang lain dan telah menunjuk siapa budak yang dibeli itu, lalu budak itu
mati ketika masih berada di tangan penjual, maka dia menjadi tanggung
jawab pembeli kecuali jikaketika si pembeli ini memintanya dan penjual
enggan menyerahkan, maka si penjuallah yang bertanggung jawab dan
harus mengganti harganya. Kalau dia menahannya dengan sisa harga
berarti dia ghashib (merampas harta orang) dan tidak dianggap sebagai
penggadai kecuali kalau disyaratkan atasnya dalam gadai yang sama.

Pasal: cara menerima barang tergantung kondisi barang
bersangkutan. Jika barangnya berupa barang timbangan maka cara
menerimanya adalah setelah ditimbang. Demikianlah pendapat Asy-
syaf i. SedangkanAbu Hanifah berpendapat, ..Membiarkan 

itu diambil
dianggap sudatr serah terima."AbuAl Khaththab meriwayatkan riwayat
Iain dari Ahmad yang menyatakan, bahwa serah terima itu terraksana
dengan menyerahkan barang dan membedakannya dari yang lain, karena
ada proses penyerahan antara penjual dengan barang tanpa penghalang,
sebagaimana barang tak bergerak.

Menurut kami, riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasululrah sAw
bersabda,

"Jilm lramu menjual makn timbanglah danjitra tramu membeli makn
mintalah ditimbang (barang yang kamu belil."asa

Ada lagi riwayat dari Nabi sAw bahwa beliau melarang jual beli
makanan sampai dicocokkan dua takaran, yaitu takaran penjual dan
takaran pembeli."att (HR. Ibnu Majah).
4>4 Diriwayatkan oreh Bukhari (4/Har.403 secara mu,ailaq), Ahmad daram

Musnadnya (l/75) dengan rafazh: "Jika kamu memberi maka m'intarah ditimbang
/?i!ika kamu menjuar maka timbangrah]' Al Baihaqi dararn As-sunan (5/315,
3 16), Ad-Daraquthni (3/560), Ahmad Syakir berkata: lsnadn ya ,lrolrit .4s5 DiriwavatkanorehlbnuMajah(2A.{o. ziztl,rtnaihaqidaramr s-sunan(5/316),
Ad-Daraquthni (3/Hal. g), hadits ni hasan.
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Ini berlaku untuk yang dijual s€cara takaran, dan untuk barang

yang biasanya diperdagangkan secaraT izaf, makaproses serah terimanya

adalah dengan memindahkannya dari tempat penjual.

Dalam hal ini Ibnu Umar p€mah berkata, "Mereka (para sahabat)

biasanya kalau ingin menjual makanan secaraiizaf, memindahkannya

dulu dari tempatnya."

Dalam lafazh lain, "Kami biasanya melakukan jualbeli secarai izaf,

lalu datanglah utusan yang memerintahkan kami memindahkannya dari

tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya

kembali."

Dalam lafad. lain, "Kami biasa membeli makanan dari penjual

yang berkendaraan secara jizaf,lalu Rasulullah sAw melarang kami

menj ualnya kembali sebelum memindahkorrya."as6

Semua ini diriwayatkan oleh Muslim.

Ini menerangkan bahwa takaran hanya diwajibkan pada yang

memang diperjual-belikan berdasarkan takaran. Ini juga ditunjukan oleh

sabda Nabi SAW, "Jika kalian menyebutkan takaran, maka takarlah."as7

(HR. Al Atsram).

Jika barang yang diperdagangkan itu berupa dinar atau dirham

maka cara serah terimanya adalah dengan memegangnya, kalau berupa

pakaian maka serah terimanya memindahkannya, kalau berupa hewan

berarti dengan menggiringnya dari tempat penjualan, kalau berupa barang

tak bergerak seperti bangunan atau tanah maka serah terimanya dengan

membiarkannya bersama pembeli tanpa penghalang.

Al Khiraqi menyebutkan dalam bab "Rahn" (Gadai): Jika berupa

barang yang bisa dipindahkan, maka menerimanya dengan

mengambilnya dari penerima gadai. Jika berupa barang yang tidak bisa

dipindahkan, maka dengan membiarkan penggadai dan penerimagadai

456 Telah dikemukakan takfuijnya pada masalah No. 731.
457 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No.2230), isnadnya shahih'
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melakukan serah terirna b*rang tanpa penghalang.', Serah terima tidak
ditentukan caranya daiam syariat, sehingga dikembalikan kepada adat.

Pasal: Biaya penakaran dan penimbangan dibebankan kepada
penjual.

Sebab, dialah yang berkewajiban menyerahkan barang kepada
pembeli dan serah terima tidak bisa terlaksana tanpa proses timbangan
atau takaran, sehingga dibebankanlah kepada penjual. Sebagaiman
kewajiban penjual buah untuk mengairi buah sebelum dipanen oleh
pembeli. Demikian pula upah untuk orang yang akan menghitung, bila
barang yang dibeli berupa barang yang dihitung perbuah. Sedangkan
biaya angkut dari tempat penjual ke tempat pembeli menjadi tanggung
jawab pembeli karena itu tidak berkaitan dengan hak pemenuhan. Ini
semua ditegaskan oleh Ahmad.

Pasal: serah terima bisa dilakukan sebelum atau setelah
pembayaran, baik atas permintaan penjual maupun bukan.

Alasannya, penjual tidak berhak menahan barang yang sudah dibeli
untuk segera mendapat bayaran. Selain itu, penyerahan barang adalah
tujuan akad, sehingga kalau terjadi setelahnya bisa dianggap mewakili
akad, sama dengan bila sudah menerima pembayaran.

733. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,.Orang yang membeli
barang yang harus dipegang (diterima) terlebih dahuru tidak boleh
menjualnya sebelum barang itu berada di tangannya."

Kami telah sebutkan barang yang tidak perlu serah terima atau
dipegang oleh pembeli dengan perbedaan pendapat yang ada tentangnya.
Semua barang yang perlu diterima oleh pembeli tidak boleh dijual
kembali sebelum diterima berdasarkan sabda Nabi SAW, ,,Barangsiapa

membeli malrnnan maka janganrah menjuarnya sampai menerimanyo

Ar }ruehni _ E



terlebih dahulu. "+st Qtluttafaq 'alaih).

Barang seperti ini merupakan tanggung jawab penjual sehingga

belum boleh dijual lagi, sama seperti barang salam. Dalam hal ini, saya

tidak menemukan adanya perbedaan pendapat kecuali apa yang

diriwayatkan dari Al Butti bahwa dia berkata: Boleh saja menjual segala

barang sebelum menerimanya. Ibnu Abdil Barr mengatakan, bahwa

pemyataan ini tertolak oleh Sunnah dan ijma' yang tidak membolehkan

menjual makanan sebelum menerimanya dari penjual. Saya pikir hadits

ini belum sampai kepada Al Butti, sehingga pendapat semacam ini tak

perlu dihiraukan.

Selain makanan, boleh dijual sebelum menerimanya. Demikian

menurut riwayat terkuat dalam madzhab. Hal senada diriwayatkan dari

Utsman binAffan RAdan Sa'id binAl Musayyib, Al Hakam, Hammad,

Al Auza'i dan Ishaq. Ada riwayat lain dari Ahmad bahwa tidak boleh

menjual semua jenis barang baik makanan maupun bukan sebelum

menerimanya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu 'Aqil, serta diriwayatkan

dari Ibnu Abbas seperti itu. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah

danAsy-Syafi'i, hanya sajaAbu Hanifah membolehkan penjualan tanah

dan bangunan sebelum menerimanya dari penjual pertama dan mereka

berdalil dengan larangan Nabi SAW menjual makanan sebelum

menerimanya. Juga dengan riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW

melarang penjualan barang di tempat membelinya sampai barang itu

dipindahkan oleh pedagang ke kendaraan mereka.ase

Ibnu Maj ah j uga meriwayatkan, bahwa Nabi SAW melarang untuk

membeli barang-bar ang zakat sampai diterima dulu.a60 Juga ada riwayat,

Telah dikemukakan sebelumnya pada masalah No. 731.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3A{o. 3499), Ahmad dalam Musnad-nya (3142),

Al Baihaqi dalam ls-Sznan (51314),Al Albani mengatakan hadits ini hasan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2Afo. 2196), Ahmad dalan Musnad-nya (3/42),

dari jalan Muhammad bin Zaid Al 'Abdi, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Sa'id
Al Khudri. Isnadnya dhaifkarena Syahr bin Hausyab itv, dha'if, dan Muhammad

bin ZaidAl Abdi dikatakan olehAl Hafizh: Maqbul.

458

459
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bahwa Nabi SAW bersabda ketika mengutus .Itab bin usaid ke Makkah,
"Larang mereka menjuar barang yang tidak ada di tangan mereka, juga
mengambir keuntungan dari usaho yang *rr"ko sendiri tidak
menanggung risiko rrerugiannya."46r Jni semua karena mereka belum
sempurna memiliki barang-barang tersebut, sehingga tidak bisa
menjualnya.

Menurut kami, riwayat Ibnu Umar yang berkata: Kami biasa
menjual unta di Baqi' dengan dirham ralu kami membayar menggunakan
dinar seharga dirham tersebut dan kami menjuar lagi unta itu dengan
dinar dan kami mengambil dirham sebagai p"*bay*u'seharga dinar
tersebut' Kami bertanya kepada Nabi SAW akan hal itu dan beliau
menjawab, *Tidak 

mengapa, serama korian berpisah dan tidak ada
pe nghal ang ont or a kal i an.,, 462

Ini dilakukan seberum menerima unta tersebut dan hanyabertransaksi menggunakan dinar dan dirham. Ibnu umar juga
meriwayatkan, bahwa umar punya unta muda yang susah dikendalikan
lalu Nabi sAW bersabda kepada Umar, "Juar saja unta itu kepadaku.,,
Umar berkata: Dia sekarang menjadi milik anda wahai Rasulullah. NabiSAW berkata, "(Jnta ini milironu wahai Abduilah bin (Jmor sitahkan
kau perl akukan s e sukamu.,,463

Pada dasarnya ini menunjukkan bolehnya melakukan tindakan
ekonomis pada barang yang dibeli dengan menghibahk annyaseberum
menerima barang tersebut di tangan. Jabir juga p.-urr,n",'b.r, seekor
unta dan membayar tunai harganya lalu dia menghibahkiurnya seberum
menerima unta itu dari penjual.atr
46t urrrwayatkan oreh Ar Baihaqi daram As-sunan (5/313), diriwayatkan secarasendirian oreh yahva bin ShariiAleyr a* ai" iri )"*el';il;;,iisnad seperti
ou: Telah dikemukakan takhrijnya di masalah No. 715.463 

ififfITitr,i;ih 
Bukhaii rqmo. zrlslroth), dandaram kitab *At Hibah- (5/

464 Diriwayatkan oreh,B.ukhari (4No.2097), (5aro. 27r8),(6No. 236l), MusrimQl Ri dh a' / I 089), (3 / Mus aq ah/ tZZ t t I t S;, Ar,_Nuru,i (7 /2g 7 ).
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Barang yang dibeli tersebut adalah salah satu dari barang yang

diakadkan, sehingga bisa saja dijual sebelum diterima, sebagaimana

manfaat barang yang disewa, di mana boleh menyewakan kembali barang

yang disewa tersebut sebelum menerima manfaatnya. Alasan lain yang

membolehkan menjual barang selain makanan sebelum menerimanya

adalah karena dia merupakan barang komoditas yang tidak berkaitan

dengan hak pemenuhan, sehingga sah-sah saja dijual seperti halnya harta

yang ada pada penitipan atau mudharib-

Hadits-hadits yang dibawakan oleh kelompok yang melarang bisa

dikatakan tidak ada yan g shahihkecuali hadits yang berhubungan dengan

makanan saja. Ini merupakan hujjah untuk kami berdasarkan

pemahamannya, karena pengkhususan makanan sebagai komoditas yang

tidak bo leh diperj ual-belikan sebel um diterima barangnya menunj ukkan

bolehnya hal itu pada barang lain selain makanan.

Adapun pernyataan mereka bahwa kepemilikan dari orang yang

membeli barang tetapi belum menerimanya tertolak, karena sebab yang

menyebabkan berlakunya hak kepemilikan sudah ada dan seringkali

terjadi terlambatnya serah terima barang. Lagi pula, menerima barang

bukanlah syarat sah dalam jual beli dengan dalil bahwa menjual barang

yang dititipkan dan diwariskan itu boleh hukumnya, j.rga boleh

melakukan tindakan ekonomis pada mahar dan ganti khulu' menurut

Abu Hanifah.

Pasal: Apa yang tidak boleh diperjual-belikan sebelum

menerima barangnya, juga tidak boleh dijual kepada penjualnya

semula.

Ini berdasarkan keumuman hadits yang melarang hal itu. Al Qadhi

berkata, kalau dia menjual sesuatu yang disyaratkan harus diterima dulu

sebelum dijual, lalu dia berjumpa dengan penjualnya di negeri lain, maka

dia tidak berhak menuntutny a ataumeminta gantinya. Dalam s alam tidak
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boleh mengambil ganti barang karena dia juga tidak boleh dijual.

Pasal: semua barang pengganti yang dim'iki berdasarkan
akad akan dibatarkan bila dia rusakseberum diterima oreh pemberi
dan tidak boleh dilakukan tindakan ekonomis padanya seberum
diterima di tangan pemberi, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Misalnya, upah dari suatu pekerjaan atau kompensasi dari sebuah
perdamaian dalam perkara bila keduanya berbentuk barang yang ditakar,
atau ditimbang, atau dihitung perbuah dan bila rusak tidak akan
mengakibatkan batalnya akad, boleh diperjual-belikan atau dilakukan
tindakan ekonomis lainnya sebelum diterima. Misalnya, ganti mahar dari
khulu', atau pembebasan budak berupa uffig, atau kompensasi dari
perdamaian dalam perkara pembunuhan yang disengaja, atau ursy
(denda) dari kejahatan merusak atau menganiaya orang dan lain
sebagainya. Di sini syarat bolehnya melakukan tindakan ekonomis adalah
kepemilikan terhadap barang-barang tersebut dan itu sudah terealisir,
meski barangnya belum diterima.

Berbeda dengan barang yang mengandung kemungkin an gharar
bila rusak, maka tidak boleh melakukan tindakan ekonomis padanya
sebelum barangnya diterima, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
Sebaliknya bila kemungkinan timbulnyagft arar tidakada bila barangnya
rusak maka tidak dirarang. Demikianlah pendapat Abu Hanifah.
Demikian halnya dengan mahar, menurut pendapat Ar eadhi yang
kebetulan sama dengan pendapat Abu Hanifah. Arasannya, akad tidak
akan batal meski barangnya rusak.

sedangkan Asy-Syaf i berpendapat, tidak boleh merakukan
tindakan padanya sampai barang itu diterima. Abu Al Khatthab setuju
dengan pendapat ini pada barang yang tidak ditentukan. Sebab,
dikhawatirkan mahar tersebut harus dikembalikan lantaran dia menolak
sebelum dukhur. Sedangkan barang yang dimiliki rantaran warisan atau
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wasiat, atau ghanimah danpemiliknya pasti atau sudah ditetapkan, maka

boleh dilakukan tindakan ekonomis padanya berupa jual beli atau lainnya

meski barang belum diterima. Sebab, barang yang seperti itu tidak dijamin

dalam akad pertukaran, sehingga statusnya Sama dengan barang yang

sudah dibeli dan sudah diterima oleh pembeli. Ini adalah pendapat

madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syaf i, dan saya tidak menemukan ada

penentangnya.

Jika seseorang punya barang titipan yang ada pada orang lain, atau

barangnya dipinjam orang atau dia menjadikan orang lain sebagai

wakilnya pada barang itu, atau menginvestasikannya (mudharabah),

maka dia boleh menjual barang itu kepada orang yang mewakilinya

tersebut atau kepada orang lain. Kalau barangnya berupa barang yang

diambil paksa tanpa hak(ghasb), maka dia bisa menjualnya kepada or-

ang yang mengambil paksa tersebut. Ini sama dengan menjual barang

yang sedang dipinjam kepada peminjamnya.

Apabilamenjual barang yang dirampas tersebut kepada orang lain

dan dia tidak bisa memanfaatkannya, maka kalau sudah terjadi

pembelinya mempunyai hak trhiar antara meneruskan atau membatalkan'

karena akadnya sudah sah sebagai jual beli dan dalam perkiraan barang

bisa diambil, tetapi si pembeli ini diberikan hak khiar bila dia tidak bisa

mengambil barang itu. Ini sama dengan menjual kuda lalu kuda itu kabur

sebelum diserahkan kepada pembeli sehingga tidak bisa diserahkan.

Pasal: Misalnya seorang bernama Zaid memiliki piutang atas

orang lain berupa bahan makanan dari akad salam,lalu dia juga

punya utang kepada Amr berupa jenis makanan yang sama yang

juga dalam al<zd salam. Lalu, Zaidberkata kepadaAmr: Kamu ambil

saja makanan yang ada pada si Fulan (kreditornya) dan ambillah sebagai

pembayaran utangku. Lalu Amr melakukannya, maka tidak sah.

Alasannya" Amr tidak bisa mengambil barang itu sebelum berada di

tangan Taid.Tetapi apakah sah bila Zaidyangmelakukannya?. Ada dua
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rlwayat:

Pertama, sah. Alasannya, dia sudah mengizinkan untuk
mengambilnya jadi sama dengan mewakilkan.

Kedua, tidak sah. Alasannya, dia tidak menjadikannya sebagai
wakil untuk mengambil barang berbeda dengan wakil.

Berdasarkan riwayat pertama, maka barang tersebut menjadi milik
zaid dan menurut riwayat kedua masih menjadi mirik musailam ilaih
(penjual).

Kalau zaid berkata kepada Amr, "Bawakan timbanganku padanya
supaya aku bisa mengambil barangnya." Maka juga tidaksah kalau pun
dilaksanakan oleh Amr' tetapi apakah zaid, menjadi pengambil untuk
dirinya sendiri?. Ada dua versi pendapat.

Pertama, dia bisa menjadi pengamb' barang untuk dirinya sendiri,
karena barang yang ditransaksikan dalam sarambisa diambil oleh yang
berhak, jadi bisa diambilkan untuk orang rain, sebagaimana kalau dia
meniatkan mengambil barang itu untuk dirinya sendiri. Jika zaid
mengambilnya untukAmr, maka dianggap sah.

Kalauzaidberkata, "Ambil barangnya dengan takaran yang sudah
akupersaksikan ini." LaluAmrmengambilnya, maka sah diambil untuk
Amr, karena zaid sudah menyaksikan sendiri takarannya dan dia
mengetahui proses pengambilannya, sehingga tidak ragi perlu diulang
pertakarannya.

Ada riwayat dari madzhab Asy_Syafi,i yang menyatakan, bahwa
itu tidak sah, karena Nabi sAW melarang jual beli makanan sampai
ditakar dengan dua takaran yaitu milik penjuar dan milik pembefi. qos

Dan yang seperti ini berarti tidak demikian, sebab diambil turrput k*urr,
sama dengan diambil secarajizaf.

Jika Zaid berkata kepada Amr, ..Bawa kami bersama supaya aku

465 Telah di kemukakan tahrijnya pada masalah No. 732
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bisa menakar unhrk diriku dan kamu menakar untuk dirimu'" Lalu mereka

berdua benar-benar melakukannya, maka dianggap sah tanpa keraguan.

KalauZaidmenakar untuk dirinya sendiri, lalu amr mengambilnya

dengan takaran itu, maka ada dua versi pendapat. Kalau zaid

membiarkannya tetap dalam alat penakar dan menyerahkannya kepada

Amr, maka dianggap sah, dan itu merupakan serah terima yang benar'

Sebab, membiarkan takaran sama dengan memulainya. Di sini tak perlu

lagi memulai takaran karena tak mengtrasilkan tambahan informasi' Akan

tetapi pengikutAsy-Syaf i berpendapat, ini tidak sah, karenaNabi SAW

melarang jual beli makanan sampai berlaku padanya dua takaran milik

penjual dan pembeli.

Jlka Zaid membayarkan dirham kepada Amr dan dia berkata,

"Belilah dengan dirham ini makanan yang menjadi utangku kepadamu'"

Ini tidak sah menjadi pembayar utang, karena dirhamnya Zaid bukan

pengganti bagi barang Amr, tapi kalau dia membeli makanan dengan

menentukannya berarti dia telah membayar utangnya, dan ini sama

dengan perbuatan /z dhuli.

Tetapi kalau Zaidberkata, "Belilah makanan untukku, lalu simpan

makanan itu untukmu." Lalu Amr melakukannya, maka pembelian

tersebut sah, tapi penerimaan barang tidak sah. Jika dia mengatakan

"simpan itu untuk dirimu." Lalu dia melalrukannya maka itu sah sebagai

perbandingan dari yang pertama. Demikian seterusnya untuk semua

masalah yang telah lalu.

Jika makanan sudatr berada di tangan Amr untuk zaid dan zaid

mengizinkan baginya menerima sendiri barang itu. Para pengikut Asy-

Syaf i berpendapat itu tidak sah, karena Amr tidak boleh menjadi

penerima barang untuk dirinya dari dirinya.

Menurut kami, dia boleh membeli untuk dirinya dari harta anaknya

dan menerima barang untuk dirinya dari dirinya. Demikian juga kalau

dia menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil, dia boleh

menerima hibah itu untuk anaknya dari dirinya, demikian pula hukumnya
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dalam masalah kita ini.

Pasal: Jika dua orang memberi makanan dan mereka telah
menerimanya, kemudian sarah satu dari mereka menjuar bagiannya
kepada yang lain seberum membaginya, maka kemungkinannya har
itu tidak diperbolehkan.

Ini adalah pendapat HasanAl Bashri dan Ibnu Sirin. Mereka tidak
menyukai bila seseorang menjual bagian saham kepada rekannya sesama
pemilik saham sebelum dibagi dan ditentukan dengan jelas yang mana
milik masing-masing. Masing-masing pihak tidak tahu mana bagiannya,
sehingga dianggap belum ada serah terima barang yang merupakan syarat
untuk menjual kembali komoditas yang berupa makanan.

Kemungkinan lain hal ini diperbolehkan, karena makanan itu
sebenarnya sudah diserahterimakan dan boleh dijual ke orang lain (pihak
ketiga), maka lebih boleh lagi dijual kepada rekannya sendiri. Kalau
merekamembagi makanan itu sesuai bagianmasing-masing lalu mereka
berpisah kemudian salarr satu dari mereka menjual bagiannya dengan
menggunakan takaran yang tadi dipergunakan maka itu tidak boleh. Ini
sama dengan dia membeli makanan dari seseorang laru dia menakarnya
dan mereka berpisah, kemudian dia jual lagi berdasarkan takaran yang
tadi (tidak ditakar ulang). Bila mereka belum berpisah, maka status
mereka berdasarkan dua riwayat yang sudah disebutkan.

734. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,,Syarikah, Tawliyah dan
Hiwalah dalam hal ini hukumnya sama dengan jual beli.,,

semua barang yang disyaratkan harus diterima oleh pembeli
sebelum dijual lagi tidak boleh dijadikan obyek syarikah (kongsi),
tanliyah dan hiwalaft sebelum barang itu ada di tangan. Demikian
menurut Abu Hanifah dan Asy_Syafi'i.

Sedangkan Malik berpendapat, semua itu boleh dijadikan obyek

____j
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dalam syarikah, hiwalah dan tawliyaft, bahkan untuk makanan meski

belum diserahterimakan, karena dia dikhususkan untuk harga yang

p€rtama sehingga bisa dilakukan sebelum menerima barangnya sama

dengan iqalah (menarik kembali jual beli)'

Dalil kami untuk melarang hal itu adalah, karena jenis-jenis akad

tersebut termasuk jual beli, sehingga berlakulah keumuman larangan

menjual makanan sebelum menerimanya di tangan'

Syarikah adalah menj ual sebagian barang komoditas berdasarkan

bagian yang ada pada harga , tawliyah adalah menjual semuanya dengan

harga yang sama, karena itu berarti menjadikan orang lain yang berada

dalam tanggungan sebagai pemilik, sehingga sama dengan jual beli.

Sedangkan iqalah berbeda karena dia berarti membatalkan jual beli,

sehingga sama dengan mengembalikan barang lantaran cacat.

Dengan demikian barang yang belum diterima juga tidak boleh

dijadikan hibah, gadaian, serta alat pembayaran upah' juga tidak boleh

menjacli obyek transaksi yang memerlukan penerimaan barang terlebih

dahulu.

Pasal: sedangkan tawliyah dan syarikaft untuk barang yang

boleh dijual diPerbolehkan.

Karena, syarilrat dan tawliyah adalah dua jenis jual beli' hanya

saja berbeda penamaannya karena ada beberapa karakter khusus

sebagaimana kekhususan jual beli murabahaha66 dan mwvadha'ah467.

Apabila seseorang membeli barang dan dia berkata kepada

temanny4 
..Bantu aku membayamya setengah harga dan setengah barang

jadi milikmu." Lalu temannya itu bersedia, maka syariknh itu sah dan

mereka terikat hukum syarikah pada barang tersebut'

Kalau dia berkata kepada temannya, "Walikan (talangi) aku

i barang dagangan dengan keuntungan tertentu'

467 Murwadha'ah adalah menjual kembali barang dagangan tanpa keuntungan.
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membeli barang itu-" Lalu temannya setuju, maka akadnya sah kalau
harganya diketahui oreh kedua pihak, tapi kalau sarah satu dari mereka
ada yang tidak tahu, maka tidak sah, sebagaimana kalau dijuar denganharga tertentu.

Kalau dia berkata, "Ayo berkongsi denganku untuk memberi barangifu," dan temannya setuju atau dia meminta temannya unfuk menalangi
dan temannya mau, maka sah, jika harganya diketahui bersama meskitidak disebutkan dalam permintaan. sebab, syarikohmenglrendaki
terjualnya sebagian dari barang itu dan tawriyahmenghendaki terjuarnya
semua harga. Jadi, jika nnmanya disebutkan secara Lutlak, maka akanmenuju ke arah akad yang dimaksud. Ini sama dengan kalau diamengatakan, "Tolong batarkan jual beli antara ruyu aun anda.,, Larupenjual berkata, ..ya 

saya batalkan.,,

Dalam hadits dari zuhmh bin Ma,bad dia disuruh Abdullah binHisyam ke pasarmembeli makanan. Dia lalu bertemu dengan Ibnu Umardan Ibnu zubair'mereka berkatapadanya, "Ayo berkongsi dengan kamikarena Nabi SAW terah mendoakan keberkahan atas apa yang kamulakukan'" Dia pun berkongsi dengan mereka. kemungkinan kendaraan
menjadi sebagaimana biasa dan dibawa ke rumahnya.,'46s Jni disebutkan
oleh Bukhari.

Jika dia membeli sesuatu dan ada yang berkata padanya, .,Mari
berkongsi denganku." Lalu dia setuju tanpa menyebutkan bagian masing_masing, berarti masing_masing mereka berbagi dua.

Jika dia mengajak dua orang untuk berserikat, maka adakemungkinan dia mendapat setengah Jun duu orang ragi berbagi dalamsetengahnyalagi, karena dia seolah menjadi tetor.rpot tersendiri dankelompok lain adarah kedua rekannya. Ada kemungkinan pula diamendapat sepertiga karena perserikatan semacam ini menghendaki
adanya persama^an bagian- Inilah yang lebih tepat, karena kesamaan untuk

-

u rrwayarkan o leh Bukhari (S /25 0 l, 2 502 / F at h).
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tiga orang hanya didapat dengan membagi untuk masing-masing

sepertiga.

Kalau ada dua orang yang memintanya untuk berserikat pada

barang yang sama dengan permintaan yang terpisah atau tidak

berbarengan, berarti dia mendapat setengah sedangkan dua temannya

yang meminta berserikat tadi mendapat masing-masing seper€mpat, atau

dia mendapat lima puluh Persen.

Jika dia yang berkata kepada keduanya, "Mari berserikat bersama

saya." Kemudian hanya salah satu dari mereka yang bersedia berserikat,

maka menurut versi pertama dari dua pendapat di atas, yang bersedia ini

hanya mendapat bagian setengah dari yang diserikatkan yaitu seperempat

keseluruhan barang. Sedangkan menurut riwayat lain berarti dia

mendapat seperenam bagian seluruh barang, karena syarikat

menghendaki masing-masing mereka memiliki bagian sepertiga dan bila

hanya ada satu yang bersedia berarti dia mendapat bagian sepertiga itu.

Jika salah satu dari kedua orang tadi berkata padanya, "Ikut sertakan

kami bersamamu membeli barang itu." Ini berarti berlaku hukum tindakan

fudhuli (orang ketiga). Bila kita katakan ini akan terlaksana bila temannya

yang satu lagi mengizinkan, lalu dia ternyata mengizinkan, apakah ini

berarti dia memiliki hak kepemilikan pada setengah barang atau

sepertiganya. Ada dua versi pendapat dalam masalah ini.

Kalau salah satu dari mereka berkata, "Ikut sertakan aku membeli

setengah dari budak ini." Kalau kita katakan harus berdasarkan

persetujuan temannya yang satu lagi maka setengah dari budak itu

menjadi miliknya dan setengah lagi menjadi milik mereka berdua yang

berserikat dengannya. Tetapi kalau teman yang satunyalagitidak setuju,

maka yang mengajak ini yang mendapat setengah bagian mereka'

Jika membeli budak, lalu bertemu seseorang dan berkata:

"Berkongsilah denganku atas kepemilikan budak ini?" Lalu menjawab:"

Aku akan berkongsi denganmu", maka baginya setengah. Jika bertemu
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orang ketiga dan mengatakan: "Berkongsilah denganku atas kepemilikan
budak ini?" dan dia (orang ketiga; mengetahui akan perkongsian pertam4maka baginya seperempat dari budak keseluruhan, kur"nu bugian kongsikembali kepada yang mengajaknya (dia punya setengah maka di bagidua)' Apabila (orang ketiga) tidak mengetahui akan kongsi pertam4 makabagi pihak ketiga ini berhak untuk-meminta setengah dari seluruhkepemilikan budak, dengan keyakinan bahwa budak hanya dim'iki orehorang yang mengajaknya berkongsi.

Perkataan ..Saya 
berkongsi dengan kamu

mengandung tiga pengertian.
di dalamnya', di sini,

pertama, hak kepemilikan budaknya menjadi setengah (darikeseluruhan), dan pihak yang mengajaknya berkongsi tidak mempunyaibagian lagi, karena dia meminta setengahnya, seolah-olah denganperkataan, "Jualrah setengah budak ini kepadaku,,, lalu menjawab, ..Saya
jual kepadamu',, ini menurut pendapatAl eadhi.

Kedua' melaksanakan perkataannya dengan membagi bagiannyayang setengah untuk rekannya. Dalam riwayat lain, diharuskan mendapatizin dari kongsi pertamanya. Karena rafazh syarikat mengandungpengertian menjuar sebagian bagiannya kepada rekannya, apab'amenjual semua bagiannya tidak dinamakan berkongsi, dan tidak adahaknya di dalam barang itu.

Ketiga, bagi pihak kedua hanya mendapatkan seperempat darikepemilikan daram keadaan apapun, ka."rru p"rkongsian tercipta denganperkataan' "Saya berkongsi denganmu ". Lafazhini menunjukkanpersetujuan pemindahan hak milik, dan dia menyadari hanya memilikisetengah bagian dari budak tersebut, maka u".rutururr*rr* bagiandari setengah kepem'ikannya (seperempat). Ada dua penyelesaian dalamhal ini: Meminta rekannya untuk berkhiar,karena dia meminta setengahtetapi tidak mendapatkan itu; atau terhalang karena belum ada izin daripihak yang pertama- Mungkin, perkongsian sebenarnya tidak sah, karenadia minta untuk di juar setengah, ,"*i'i hanya di kabulkan seperempat,
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seperti halnya diaberkata, "Juallah setengah dari budak ini," Lalu lainnya

menjawab, "Saya jual seperempatnya."

Pasal: Kalau dia membeli satu Qaftz makanan dan hanya

memegang setengahnya, Ialu ada seseorang yang berkata padanya,

"Juallah padaku setengah dari Qaftz itu." Lalu dia menjualnya

sejumlah itu berarti dia menjual setengah yang sudah dia pegang saja

sementara yang belum tidak termasuk, karena akad itu hanya berlaku

untuk yang boleh dijual saja, sedangkan setengah yang belum dia pegang

(terima) belum boleh dijual.

Kalau dia berkata, "Mari berserikat denganku untuk membeli satu

Qafiz ini dengan setengah harga." Lalu ada yang mau melakukannya,

maka syarikatnya tidak sah, kecuali pada barang yang sudah ada

ditangannya saja, sehingga yang menjadi obyek syorikah adalahsetengah

Qofit yang ada di tangan dan masing-masing berserikat membayar

seperempat keseluruhan barang. Sebab, syarikah itu mengharuskan

adanya persamailn bagian. Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi.

P,endapat yang benar -insya Allah-, syarikah berlaku untuk

setengah dari keseluruhan barang, sehingga mengikuti apa yang sah dan

yang tidak sah untuk dijual. Itu merupakan contoh dari perpisahan dari

majlis akad sehingga tidak sah untuk seperempat barang yang belum

diterima. Tetapi apakah dia sah untuk seperempat barang yang sudah

diterima? Ada dua versi pendapat dalam hal ini.

Pasal: Adapun hiwalah artinya adalah si pembeli makanan

punya piutang makanan dari akad salam atau qardh dengan jumlah

yang sama dengan yang dibelinya.

Dia berkata kepada debitornya, "Pergilah dan ambil makanan yang

telah aku beli lalu ambil untukmu." Yang seperti ini tidak boleh. Sebab,

debitor ini tidak boleh memegang barang sebelum kreditornya ini
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I menerima barang tersebut dari orang yang berakad salam dengannya.
Kami telah menyebutkan cabang_cabang dalam masalah ini.

Pasal: Jika seseorang mempunyai piutang makanan dari akad
qardh kepada orang rain, maka dia tidak boreh menjuarnya kepada
orang lain seberum dia sendiri menerimanya, karena dia tidak bisa
menyerahkan barang itu kepada pembeli bila masih ada di tangan orang
yang berutang padanya- Tetapi, dia boleh menjuarnya kepada orang yang
berutang tersebut, menurut pendapat yang benar dalam madzhab
(Hanbali). Ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang berkata, ..Kami
pernah menjual unta di Baqi'dengan menggunakan harga dirham tapi
kami mengambil pembayarannya berupa dinar seharga dirham tersebut.,,
Ini adalah pendapat madzhab Asy_Syafi,i.

Namun ada pula riwayat, bahwa yang demikian juga tidak boleh
bila akadnya salam. Tetapi pendapat pertama lebih layak diikuti.

Jika dia memberinya dengan hanya mengetahui sifat barang yang
akan diserahkan kemudian selain dari jenisnya, maka itu dibolehkan,
tetapi mereka tidak boleh berpisah sebelum serah terima, karena kalau
tidak akan menjadi jual beli utang dengan utang.

Jika dia menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang disyaratkan
harus diterima sebelum dijual, seperti sya'irsebagai pengganti hanthah
maka itu juga dibolehkan. Tetapi tetap tidak boleh b"rpi.ur, seberum
serah terima. sebariknya, karau barang tersebut tidak disyaratkan harus
diterima dulu, maka tidak ada masarah bila mereka ingin berpisah
sebelum serah terima barang. Misalnya, menjual sya,iraengan seratus
dirham yang menjadi utang bagi pemilik dirham. Bisa jadi hal ini tidak
diperbolehkan jugq lantaran barang yang dijual dalam keadaan hutang
tidak boleh berpisah satu sama lain sebelum serah terima
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Pasal: Kalau seseorang berkata kepada debitornya, "Tolong

jualkan ini, dengan syarat hutangku lunas." Bila dilaksanakan oleh

sang debitor, maka Syarat agar hutangnya lunas batal, karena dia

mensyaratkan agar tidak me lakukan tindakan ekonomis selain membayar

hutang. Tetapi apakah jual belinya juga batal?.

Masalah ini berkaitan dengan syarat-syaratfasid dalam jual beli,

apakah akan ikut menyebabkan jual beli batal atau tidak. Dalam hal ini

ada dua riwayat.

Jika dia berkata, <Bayar utangmu padaku, imbalannya aku akan

menjual kepadamu ini dan ini..." maka syarat atau imbalannya tidak

berlaku, tetapi jual belinya sah, karena merupakan penerimaan atas

haknya.

Jika dia berkata, "Bayar utangmu kepadaku dengan harta yang

lebih baik, imbalannya aku akan jual untukmu ini dan ini..." Maka

imbalan dan jual beli semuanya batal, dan si debitor harus

mengembalikan apayang dia ambil dari penjualan itu dan tetap meminta

utangnya dibayar.

735. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Halyang demikian tidak

terjadi dalam iqalah, karena iqatah itu adalah fasakh (pembatalan

akad). Tetapi ada riwayat juga dari Abu Abdullah bahwa iqalah itu

termasuk jenis jual beli."

Ada perbedaan riwayat mengenai iqalah. Adariwayat dari Ahmad,

bahwa dia itu termasuk/asakh dan riwayat inilah yang benar. Riwayat

ini dipilih oleh Abu Bakr serta menjadi madzhab Asy-Syafi'i'

Riwayat kedua menyatakan, bahwa iqalah itu termasuk jenis jual

beli, dan ini merupakan pendapat madzhab Malik. Alasannya, barang yang

diperdagangkan kembali kepada penjual dengan cara yang sama ketika

dibeli. Makanya, ketika yang pertama dinamakan jual beli maka yang

kedua (ketika barang ditarik kembali) juga seharusnya dinamakan jual

t s66l 
- 

AlNlughniH



T
I

I

beli pula. Keduanya merupakan perpindahan kepemilikan dengan saring
ridha antara kedua pihak.

Ada riwayat dariAbu Hanifah, bahwa ituadarahfasakhdari kedua
pihak, baik ditinjau dari sisi pembeli maupun penjual. Tetapi dari sisi
pihak lain adalah jual beli. Artinya, tidak berlaku hukum-hukum jual
beli pada penjual maupun pembeli setelah proses iqalahberlangsung.
Bahkan, iqalah ini boleh dilakukan pada akad saramdan pada barang
yang sudah dibeli tapi belum diterim4 akan tetapi hukum jual beli tetap
berlaku bila berasal dair syafi,(dalam kasus syuf,ah).

Menurut kami, iqalah itu adalatr pembayaran dan penghilangan
kepemilikan. Nabi SAW sendiri bersabda,

yq, ?;.'i';"?"r duf 
^-o

" Barangsiapa meraratrrnn iqarah kareno menyesar terah merakurran
j uol b e li, ni s c aya A I I ah akan me nghapus lre sus ahannya di har i ki omet.,,6e

Ibnu Al Mundzir berkata: Adanya ijma' bahwa Rasurullah sAw
melarang jual beli makanan seberum menerimanya dan adanya Ijma,
bahwa seorang muslom(yang memesan barang dalam akad saram) boleh
menarik kembali barang yang dia pesan (musram fiih), terdapat daril
bahwa iqaloh itu bukanjual beli. Alasanny4 dia boleh dilakukan kepada
muslamfiih sebelum menerimanya, sehingga tidak bisa dimasukkan ke
dalam jual beli layaknya pengguguran hak. Lagi pula, dia ditetapkan
dengan harga jual sebelumnya, kalau saja itu jual beli maka tak bisa
disamakan harganya dengan harga pembelian.
46e oiri*uyu*@ o. 3460),Ibnu Majah eNo. 2r99)dengan

lafazh" Barangsiapa merakukan iqarah karena menerima akadjuar beri, niscayaAllah akan mensh?pus kesusahinnya di hari kiamaf, i""iaiyu'rnrnih. IugaDiriwayatkan oleh Ahmad daram Musnadnya (2/252) a-"ngun rafazh,,,Barangsiapa merakukan iqarah terhadap k"iurihor, 
"it"tyz Attah akan

m enghapus kes us ahanny a di har i ki amaf',Ahmad Syakir ,o*gu*t* isnadnya
shahih- Al Baihaqi dlram As-sunon (6/27) dengan tafaztr -rtr"ni"rur', Az-zaira,i
menyebutkannya daram Nashb Ar-Rayah (4/30), Az-z,,bidr a;*n ,il lthaf (5/
504).

6'S Svf ;
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Alasan lun, iqalah tidak menggunakan lafazh layaknya jual beli,

sehingga lebih tepat dianggap sebagaifasakh (pembatalan akad) seperti

halnya mengembalikan barang yang cacat.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa apa yang menjadi/asakh pada

diri salah satu muta'aqid (orang yang terlibat dalam transaksi), berarti

fasalrhjuga buat orang lain, seperti halnya fasakh dalam khiar. Lagi

pulafasakh itu sendiri tidak berbeda antara orang yang satu dengan

yang lain, dan hukum asalnya adalah pengembalian semua hak yang

berlaku.

Pasal: Jika kita katakan bahwa iqalah itu adalahlrsakh,makt

dia boleh dilakukan sebelum dan sesudah menerima barang. Abu

Bakr berkata, "Harus adatakaran kedua, danfasalch menggantikan posisi

jual beli pada takaran kedua, sebagaimana nikah menggantikan posisi

talak dalam iddah-"

Menurut kami, iqalah adalahfasafrft untuk jual beli sehingga bisa

saja dilakukan sebelum menerima btrilg, seperti halnya mengembalikan

lantaran ada cacatnya, atau karena penipuan, ataufasakh karena khiar,

atau ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan iddah,

karena dalam iddah itu yang dipentingkan adalah bersihnya rahim dari

kemungkinan mengandung anak, dan ada kebutuhan mendesak untuk

pada setiap perceraian yang terjadi setelah dukhul. Ini jelas berbeda

dengan masalah iqalah yang sedang kita bicarakan.

Kalau kita katakan bahw a iqalah itu termasuk jenis jual beli, maka

dia tidak boleh jual beli sebelum menerima barang tersebut. Juga tidak

ada tuntutan hak syuf 'ah jikajual beli batal, dan tidak juga ganti rugi,

karena dia berarti menghilangkan akad yang pertama, dan bukan

merupakan akad mu'awadhah (pengganti), sehingga hukumnya sama

dengan bentuk /asa kh y ang Lain.

Implikasi dari pendapat bahwa iqalahbukanjual beli adalah kalau

I s68 I 
- 

Al Nlughni
il



ada orang yang benumpatr tidak akan merjual barang, lalu dia nrelakukan
iqalah maka dia tidak dianggap melanggar sumpah tersebut. Kalau saja
iqalah itu dianggap jual beli, maka dia melanggar sumpah dan bisa
dilakukan penuntutan hak sytf ,ah.

Dalam iqalah harga harus sama dengan yang pertama, baik kita
anggap diafasakh ataupun jual beli. Karen4 dia khusus untuk harga
yang sama seperti halnyatawliyah. Ada riwayat lain, bahwa iqalahboleh
saja dengan harga yang lebih atau kurang dari harga yang pertama jika
kita berpendapat batrwa dia termasuk jenis jual beli.

Dengan demikian, j ika tidak boleh melebihi atau kurang dari harga
pertama, maka jika dalam proses iqalah itu salah satu pihak meminta
harga lebih berarti iqalah dianggap tidak sah dan kepemilikan barang
tetap berada di tangan pembeli. Demikianlah pendapat Asy-Syafi,i.

SedangkanAbu Hanifah berpendapa! iqalah seperti ini tetap sah
dengan harga yang pertama dan tambatrannya dianggap batal, karena
dengan menyebut kata iqalah berarti harus dengan harga yang pertama
dan syarat menafikanny4 sehingga syarat tersebut harus dibatalkan secara
otomatis dan fos akh tetap berj alan.

Menurut kami, syarat tersebut adalah syarat memberikan tafadhul
dalam akad yang mengharuskantamatsz/, sehingga membatalkan akad,
sama halnya dengan menjual satu dirham dengan dua dirham. Lagi pula,
tujuan utama dari iqalah adalatr mengembalikan hak sepenuhnya kepada
pihak pertama, kalau diharuskan ada tarnbahan atau pengurangan berarti
hak yang kembali tidak sepenuhnya l4g dan telah keluar dari tujuan
utama iqalah itu sendiri. Hal seperti ini harus dianggap batal, seperti
halnya orang menjual barang dengan syarat tidak boleh menerima
barangnya.

Iqolah mempunyai perbedaan dengan bentuk/as atrh raiwry4 di
mana dalam iqalah harus ada keridhaan dari kedua pihak. Bila ada
keharusan membayar lebih, berarti sarah satu pihak ada yang tidak ridha
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dengan harga yang sama dan itu sama saja dengan tidak ridha dengan

iqalah,dan ketidak-ridhaan dengan iqalah akan menyebabkan batalnya

akad.

736. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Siapa saja yang membeli

setumpuk makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sampai

memindahkannya.'

Masalah ini menunjukkan dua hukum.

Pertama, boleh menjual setumpuk bahan makanan (seperti beras,

gandum dan lain-lain. Penerj.) secaraiizafmeski penjual dan pembeli

tidak tahu ukuran pastinya. Inilah pendapatAbu Hanifah danAsy-Syaf i,

,Jan kami belum mengetahui ada yang menentangnya. Pendapat ini juga

rlitegaskan oleh Ahmad. Pendapat ini berdasarkan pernyataan Abdullah

bin umar, ..Kami biasa membeli bahan makanan dari pengendara (or-

ang yang berjualan di atas kendaraan) secaraiizaf,lalu Rasulullah SAW

melarang kami menjual kembali barang makanan itu sebelum

memindahkannya ke tempat lain."470 (Muttafaq 'alaih).

Barang seperti ini terlihat dengan jelas, sehingga bisa diperkirakan

ukurannya yang menjadikan jual belinya sah, sama dengan jual beli

pakaian dan hewan. Tidak ada masalah meski tidak bisa melihat bagian

dalam tumpukan karena itu menyulitkan, mengingat biji bahan makanan

seperti gandum dan beras itu saling bertumpukan dan tidak mungkin

dirnai satu persatu. Makanya, cukuplah melihat bagian luarnya saja,

berbeda dengan bahan pakaian yang tidak sulit untuk melihatnya dengan

membentangkan terlebih dahulu.

Diperbolehkan pula menjual sebagian dari tumpukan itu, misalnya

setengah atau sepertiga. Sebab, yang boleh dljual semuanya berarti boleh

pula dijual sebagiannya asalkan kadar yang dijual itu bisa terlihat jelas.

Tetapi ada pendapat dari Ibnu 'Aqil yang mengatakan bahwa jual beli

41o Telah dikemukakan pada masalah No. 73 l.
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seperti ini tidak boleh, kecuari karau tumpukan itu punya bagian_bagian
yang sam4 tapi kalau berbed4 seperti kacang lokal, maka itu tidak sah.Tetapi ada kemungkinan pula tetap sah, karena dia membelinya secaramenyeluruh, sehingga baik yang kualitasnya bagus maupun jelek tetapikut dalam pembelian.

Tentang keabsatran juar beri secarajizafini, tidak ada perbedaan
antara barang yang menjadi komoditas dengan barang yang menjadi alatpembayar. Tetapi Malik berpendapat, juar beri seirzaltidak bolehdilakukan pada barang yang menjadi aratpembayar, karenu m"ngundurrg
bahaya- Lagi pura, barang seperti itu mudah ditimbang atau dihitung
sama seperti budak dan pakaian.

Menurut kami, barang tersebut bisa d'ihat dengan jeras sehingga
disamakan dengan barang komoditas dan potongan emas serta perhiasan.
Dengan kebolehan jual beri emas perhiasan ini, maka batailah pendapat
Malik. Sedangkan budak boreh diperjual-belikan bila sudah dilihat, meskibelum dihitung demikian pula pakaian yang boleh dijual bila sudahdibentangkan dan dilihat semua sisinya.

Kedua, jika sudah memberi tumpukan bahan mak anan sec,arajizaf,
maka tidak boreh dijual kembali sampai dipindahkan tempatnya daritempat pembelian. Ini ditegaskan oleh Ahmad dalam riwayat AI Atsram.

Ada riwayat lain (dari Al Atsram) yang membolehkannya. Riwayatini menjadi pilihanAl eadhi dan merupakan pendapat madzhab Malik.Alasanny. itu adalah barang yang dibeli dan sudah ditentukan barangnya
sehingga tidak perlu lagi dipindahkan, statusnya sama dengan pakaian
yang ada di tempat.

Sedangkan yang menjadi dall kami adalah perkataan Ibnu Umar,"Kami biasa memberi barran makanan dari pengendara (orang yang
berjualan di atas kendaraan) secaraj izaf,raru Rasululrah sAW melarangkami menjual kembali barang mat urr* itu sebelum memindahkannya
ke tempat lain.,'
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Juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sAw " Barangsiapa

membeli bahan makanan maka janganlah dia menjualnya kembali

sebelum dia menerimanya." serta semua hadits lain yang telah kami

sebutkan.

Diriwayatkan olehAl Atsram, dengan sanad dari ubaid bin Hanin

yang berkata: zaiddatang dari Syam dan aku membeli beberapa ekor

unta darinya. Begitu aku selesai dari proses jual beli datanglah seorang

kepadaku dan dia ingin membeli unta-unta yang baru saj a aku beli dengan

harga tinggi. Aku pun langsung mengajukan tangan untuk bertransaksi

tiba-tiba ada seseorang yang menarik tanganku dari belakang, ternyata

dia adalah Zaid binTsabit. Dia berkata padaku: Jangan kau jual dulu

sebelum kau bawa ke rumahmu, karena Rasulullah SAW memerintahkan

kami seperti itu.47r

Jika ini sudah jelas berarti cara menerima barang berupa makanan

yangdijualsecanjizafada|ahdenganmemindahkannyadaritempat
pembelian, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Cara serah terima

barang yang tidak disebutkan dalam syar'i harus dikembalikan kepada

adat kebiasaan Yang berlaku.

Pasal:Tidakdihalalkanbagipenjualtumpukanuntukmenipu
pembeli dengan cara mencampurinya dengan batu' atau

menempatkan yang jelek di bagian dalam supaya tidak terlihat.

Ini semua berdasarkan riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

SAW melewati setumpuk bahan makanan' lalu beliau memasukkan

tangan ke dalamnya dan mendapati jarinya menemukan sesuatu yang

basah. Beliau bers abd4" Hai pemilik makanan ini?" si pemilik tumpukan

berkata, 
..oh, ifu karena alam ya Rasulullah." Beliau bers abd4" Mengapa

o' 3499),Ahmad dalarr Musnadnya (Sfttal

19l),dengan|afazh:,,Jangankaujualditempatmembelinya,tetapipindahkan
dulu ke kendaraanmu, kaina Rasulullah sAW melarang hal i/2." Kemudian aku

menahan tanganku. Isnadnya hasqn'
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kamu fidok meretakkannya di bagian atas supaya bisa dirihat orang? !,,kemudian betiau bersabda, ,,Barangsiapa 
;r;r ^rr;;;;'kimr @engonmencampuri barang) maka bukan termasuk golongan kami.D472 At_Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih.

Jika itu terjadi dan pembeli tidak mengetahuinya, maka dia berhakunfuk khiar antqro {nonlL a*a.- 
-^-, 

I
IIIiIK

i!:.::::(:*! atau 
.m:ndapat 

ganti rugi karena barang ituvqqrS ttu

illlt;j;f :,fl1-T,Tl ada.lubang atau di bagian daram terdaparuu ruLr<tPal't

IT]::3j,11,y: tak ada lagi hak khtiaruntuk si pemberi, karena itujustru lebih baik dari perkiraan sebelumnya.

Kalau penjuar tahu akan hal itu, maka tak ada khiar jugabaginya.
Tetapi, karau dia tahu, maka dia berhak khiaruntuk membatalkan akad,sebagaimana karau dia menjual dua puruh dirham ralu menimbangnya
dan temyata rebih dari itu, maka dia berhak meminta kembali barangnya.Begitu j uga halnya karau dia menj ual dengan timbangan lalu menemukankelebihan berat. Kemungkina'iuin si penjuar tidak punya hak khiar,karena pada dasamya dia menjual barang yangjeras timbangannya, tidakadafasakh baginya.

737. Masalah: (AI Khiraqi) berkata, .,Orangyang 
tahu jumlahsuatu barang tidak boreh menjuarnya daram keadaan tumpukan.,,

Ini ditegaskan oleh Ahmad daram berbagai tempat. .Atha, 
IbnuSirin, Mujahid dan Ikrimah menganggapnya makruh, demikian puraMalik dan Ishaq, serta ada.i*ayurr"nada dari Thawus. Malik berkata,"Para ulama senantiasa melarang hal ifu.,,

Ada riwayat dari Ahmad, bahwa itu makruh dan tidak haram,karena Bara bin Muhammad meriwayatkan dari ayabnya,oru b"a*rupada ayahnya tentang seseorang yang menjual bahan makanan secarajizaf tetapi dia tahu takarannya, Dia ierkata, Marik berkata: ..Jika 
diamenjual makanan dan pemberi tidak tahu, maka dia boleh

_'- lelah or kemukakan pada masalah No. 716.

-{l }Iughni 

- E



m€ngembalikannya kalau mau." Dia menjawab, "Ini adalah kesalahan

yang besar, tapi aku tidak sukajika penjual itu tahu takaran sebenarnya

kecuali dia memberitahu si pembeli. Kalau pun dia menjualnya maka

itu boleh, hanya saja dia telah berbuat jahat."

Sementara itu Abu Hanifah dan Asy-Syaf i tidak melihat

permasalahan dalam hal ini, karena bila barang tersebut boleh dijual

tanpa mengetahui kadar pastinya, maka dengan mengetahuinya (salah

satu pihak) akan lebih boleh lagi dijual meskipun secatajizaf.

Dalil untuk pendapat pertama adalah riwayat Al Auza'i, bahwa

Nabi SAW bersabda,

tE.t t ,:..A:-) . :> lJ'>.-.- (> r

"Barongsiapa mengetahui jumlah suatu barang, makn janganlah

dia menjualnya secara iizaf sampai dia menerangl<nnnya' "013

Al Qadhi berkata, "Ada riwayat dari Nabi SAw yang melarang

menjual rnakanan secarajizafpadahal penjual ini tahu kadar pastinya."

Larangan berarti menyebabkan haramnya pekerjaan yang dilarang,

lagi pula ada Ijma'yang diriwayatkan dari Matik. Secara umum tidak

ada penjual yang mau menjual secaraiizafbila dia tahu takaran pasti

suatu barang, kecuali bila dia bermaksud menipu pembeli atau

menyernbunyikan cacat barang. Oleh karena itu, hal semacam ini

seharusnya berpengaruh pada akad padahal Rasulullah SAW telah

bersabda, ,,Barangsiapa yang menipu (menyembunyikan dari) kami,

maka bukan termasuk golongan kami"' Ini sama saja dengan

menyembunyikan aib barang kepada pembeli.

Kalau dia menjual barang yang dia tahu takarannya secara

tumpukan, maka menurut pemahaman tekstual dari perkataan Ahmad

dalam riwayat Muhammad bin Al Hakam, bahwa jual belinya sah dan

473 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (7ll3l)'
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mengikat. Ini adalahpendapat Malik danAsy-syaf i. Alasannya, barang
yang dijual diketahui dan dilihat oleh kedua pihak dan tidak ada jalan
untuk menipu, sedangkan riwayat yang melarang hal ini tidak jelas.

Ahmad menganggapnya makruh, karena para ulama masih berbeda
pendapat tentangnya. Apalagi bila diyakini akan sama saja takarannya
baik diketahui atau tidak sebelumnya, akan lebih jauh dari kemungkinan
spekulasi yang merugikan.

Al Qadhi dan para muridnya berpendapat, penjualan semacam ini
sama dengan tadlis (penyembunyian cacat barang). Kalau pembeli sudah
tahu sebelumnya maka tak ada lagi hak khiarbaginya, karena dia masuk
ke dalam akad dengan kesadaran penuh, jadi dia sama dengan orang
yang membeli hewan musha*ah (yang diikat puting susunya supaya
kelihatan banyak susu) dan dia tahu akan hal itu sebelum membeli.
Namun, bila pembeli tidak tahu bahwa sebenarnya penjual tahu akan
takaran sebenarnya, maka dia memiliki hak memilih antara batal atau
meneruskan jual beli. Ini sama dengan pendapat Malik. Alasannya, dia
sudah merasa ada yang disembunyikan oleh penjual. Dalam hal ini akad
tetap sah, hanya saja dia punya hak khiar.

Ada sebagian pengikut madzhab kami yang berpendapat, bahwa
jual beli semacam ntfasid @atal sejak awal) karena sudah dilarang dan
larangan itu menghendaki batalnya obyek yang dilarang.

Pasal: Kalau penjual memberitahu takarannya kepada
pembeli dan mereka bertransalisi sesuai takaran tersebut maka jual
belinya sah. Kalau pembeli mengambilnya dengan takaran itu, maka
akad dan serah terima telah dianggap sempurna.

Akan tetapi kalau pembeli mengambilnya tidak menggunakan
takaran, maka dianggap sama dengan jual beri jizaf.Dalam hal ini bila
terjadi kelebihan, maka harus dikembalikan kepada penjual dan kalau
ada kekurangan dari takaran yang disebutkan, maka pembeli berhak
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meminta jumlah yang kurang itu. Kalau terjadi kerusakan maka yang

menjadi patokan adalatr pernyataan yang memegang barang, baik penjual

rnaupgn pembeli disertai sumpahnya, szuna saja apakah kekurangannya

banyak atau sedikit karena hukum asalnya adalah tidak menerima balang

dan hak masih di tangan.

Dalamjual beli seperti ini pembeli tidakboleh melakukantindakan

sebelum menakarnya kembali, lantaran masih ada sangkut pautnya

dengan penjual. Bisa saja setelah ditakar temyata lebih, sehingga harus

dikembalikan kepada penjual, dan tidak boleh melakukan hal lain selain

menakarnya, karena dapat menghalangi penjual untuk mengetahui

takaran sebenarnya.

Kalau dia melakukan tindakan yang memang dia berhak untuk

itu, seperti mengambil satu Qafiz atau kurang dari itu, maka ada dua

kemungkinan.

Pertama, dia boleh melakukan itu karena dia berhak melakukan

tindakan pada barang setelah menerimanya, seperti halnya kebolehan

baginya untuk menimbang.

Keduo, tidak boleh, karena dia tidak boleh melakukan tindakan

pada semua, maka yang sebagian juga tidak diperbolehkan.

Kalau dia menerimanya dengan timbangan berarti sama saja

dengan menerimanya secara jizaf. Apabila penjual memberitahu

takarannya kemudian pembeli menjual kembali barang itu ke orang lain

secarajizaf,baik dengan harga lebih maupun kurang maka itu tidak boleh

berdasarkan riwayat Al Atsram dengan isnadnya dari Al Hakam yang

berkata: Ada makanan yang akan dihidangkan untuk Utsman pada masa

Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Tolong bawa kami ke Utsman untuk

memberikan kepadanya makanannya ini." Lalu mereka datang

kehadapannya, Utsman berkata, "Dalam barang ini ada spekulasi yang

di sini, kemudian di sini.... dan dijualnya seharga ini dan ini.-."
Rasulullah SAW bersab da,"Jika lmmu sudah menyebutkan taksran maka
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takarlah."174

Ahmad berkata: Jikapenjual memberitatru, bahwapada setiap botol
ada manna (sejenis manisan) lalu dia mengambilnya dan tidak lagi
menakarnya maka itu tidak aku sukai berdasarkan saMa Rasulullah SAW
kepada utsman, *Jikn rramu menyebutkan takaran maka takarlah.,,
Mereka berkata kepadaAhmad: Kalau dibuka bisa rusak. Dia menjawab:
Kenapa tidak dibuka satu kemudian sisanya ditimbang?.

Pasal: Jika barang yang diberi berupa bahan makanan dan
yang lain melihat penakarannya, apakah boleh bagi yang
menyaksikan takaran untuk memberinya tanpa menakarnya
kembali?.

Ada dua riwayat yang dijelaskan tentang hal ini.

Pertama, tidak perlu lagi penakaran kedua, karena dia sendiri sudah
melihat penakarannya, jadi sama saja seolah dia mewakilkan ke orang
untuk menakarkan.

Kedua, tetap diperlukan untuk ditakar ulang karena itu adalah jual
beli sehingga perlu dua takaran, sebagaimana dijelaskan daram hadits
yang telah lalu dan diqiyaskandengan jual beli pertama.

Kalau penjual menakarkannya untuk si pembeli, kemudian penjual
ini kembali membeli barang tersebut, maka hukumnya sama dengan di
atas.

Kalau dua orang membeli bahan makanan, dan mereka menakarnya
sehinggajelas berapatakaran masing-masing, lalu salah satu dari mereka
membeli bagian rekannya, maka menurut Ahmad dalam riwayat Harb,
jika mereka berdua membeli hasil bumi atau sejenisnya dan mereka hadir
di sana serta mengetahui takaran masing-masing, kemudian sarah satu
dari mereka berkata pada rekannya" "Jual saja bagianmu padaku dan

474 Telah di kemukaakan pada masalah No. 732.
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aku akan memberimu tambahan harga", maka itu diperbolehkan. Tetapi,

kalau si pembeli ini tidak hadir pada saat penakaran, maka tidak boleh

dia beli sebelum ditakar.

IbnuAbi Musa berkata, "Dalam permasalahan ini ada riwayat lain,

yaitu harus menggunakan takaran baru dan dalilnya adalah seperti yang

sudah disebutkan sebelumnya."

Al Qadhi berkata, "Makna dari takaran di sini adalah dikembalikan

kadarnya menurut pernyataan yang memegang barang." Jika

kekurangannya tidak seberapa, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan yang memegang barang disertai sumpahnya' Tetapi jika

takarannya tidak sesuai, maka perkataannya tidak dijadikan acuan karena

sudah jelas bohongnya. Ini berbeda dengan masalah sebelumnya. Di

sini dia tidak sempurna menghadiri proses penakaran.

Maksud takaran di sini adalah hakikat takaran itu bukan seperti

yang dikatakan olehAl Qadhi, tapi fungsi dari penakaran itu sama seperti

yang dikatakan oleh Al Qadhi. Dalam hal ini si pembeli juga tidak

diperkenankan melakukan tindakan ekonomis sebagaimana kami

jelaskan di pasal sebelumnya. Kalau dia menjualnya kepada orang lain

dalam keadaan tumpukan maka itu boleh dan tidak perlu takaran kedua

dan cara menerimanya adalah dengan memindahkannya sebagaimana

barang yang diperj ual-belikan secara tumpukan.

Pasal: Ahmad berkata tentang orang yang membeli kacang

walnut yang ditakar dengan satu penakaran dan kebetulan waktu

itu jumlahnya seribu butir, kemudian jumlah itu dipakai untuk jual

beli kacang walnut pada takaran yang sama.

Dia menjawab: Tidak boleh. Kemudian dia berfatwa tentang or-

ang yang membeli satu karung barang sebagai takaran dari barang

tersebut dan dia berkata kepada penjual: Takarlah karungnya untukku

satu persatu selama sama dengan takaran ini. Ahmad berkomentar: Aku

I s?81 
- 

Al Mughni'-



-_

tidak menyukainya (memakruhkannya), sampai dia menakar
keseluruhannya.

Ats-Tsauri berkata, "Para sahabat kami membenci yang seperti
ini." Itu karena apa yang berada dalam karung tersebut akan berbeda-
beda sehingga karung yang satu bisajadi lebih banyak daripada yang
lain. Akibatny4 takaran karung yang satu tidak bisa dianggap sama
dengan yang lain. Apalagi kacang walnut akan berbeda jumlatrnya dalam
satu karung sehingga menyebabkan karung yang satu akan lebih banyak
daripada yang lain. Artinya, tidak bisa diukur dengan takaran semacam
ini, sebagaimana tidak sahnya mengukur takaran dengan timbangan atau
sebaliknya.

738. Masalah: dia berkata, *Jika dia membeli satu tumpukan
atas dasar setiap takaran dari itu diukur dengan takaran yang
diketahui bersama, maka boleh dilakukan."

Penjelasan: Jika dia berkata, "Aku jual tumpukan ini kepadamu
setiap Qafimva seharga satu dirham." Maka ini sah, meskipun mereka
berdua tidak tahu berapa kadamya pada saat akad. Demikian pendapat
Malik, Asy-Syaf i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sementara itu Abu
Hanifah memandang itu hanya sah untuk satu eafiz dan tidak sah untuk
yang lainnya. sebab, jumlah hargatidak diketatrui, makatidak sah seperti
menjual barang dengan bandrol.

Menurut kami, barang itu diketahui dengan jelas dan harganya
juga jelas karena ada isyarat diketahui jumlahnya berdasarkan keterkaitan
antara dua orang yang bertransaksi, yaitu ditakarnya tumpukan lalu
dipasangkan harga sesuai kadar eafiznya. Jadi, boleh dilakukan
sebagaimana menjual barang yang modalnya tujuh puluh dua secara
murabahah, lalu setiap tiga belas dirham dijual sebesar satu dirham,
yang seperti ini tidak diketahui keadaannya tapi diketahui hitungannya
sama dengan masalah kita di atas.

Sebagaimana ada riwayat dari Ali, bahwa dia memasang tarif
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tenaganya dengan satu buah kurma untuk satu ember air yang dia

ambilkan bagi orang yang minta bantuanny4 kemudian dia membawakan

Nabi SAW buah kurma tersebut.aT5

Pasal: Kalau dia berkata, "Aku jual ini kepadamu satu Qafiz

atau sepuluh Qafiz." Mereka berdua telah mengetahui bahwa

tumpukan itu lebih dari yang di sebutkan, maka jual belinya sah.

Ada riwayat dari Daud bahwa itu tidak sah. Alasannya, dia tidak

disaksikan dan tidak disebutkan sifatnya'

Menurut kami, barangnya sudah jelas ditentukan kadamya dari

jumtah yang sah bila dijual, jadi sama saja dengan menjual setengahnya.

Sedangkan, apa yang disebutkan Daud adalah qiyas, padahal dia sendiri

tidak menganggap qiyas sebagai dasarhukum, ditambahan lagi qiyasnya

tidak betul, karena kalau jumlahnya sudah dilihat, maka berarti dia sudah

melihat barang yang akan dijual.

Pasal: Kalau dia berkata, "Aku jual sebagian dari tumpukan

ini dengan harga satu dirham." Maka ini tidak sah, karena kata

sebagian tidak jelas berapa jumlahnya. Ada kemungkinan pula yang

seperti ini sah jual belinya sebagaimana sahnya ijarah (sewa menyewa),

satu ember air yang diambilkan diupah satu kurma.

Kalau dia berkata, "Akan kutambah sat.u Qafiz lagi dari tumpukan

makanan ini." Atau dia mendeskripsikan sifat barang tersebut, maka itu

sah. Karena sama saja dengan berkata, "Aku jual kepadamu satu Qafiz

ini ditambah satu Qafiz lain seharga sepuluh dirham."

475 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No.2446), dari jalan Hinsy, dari lkrimah, dari

lbnu Abbas, katanya, Nabi SAW menderita kesusahan dan itu sampai kepada

AIi...". Hadits ini isnadnya dha'if jiddan, karena Hinsy yang namanya adalah

Hasan bin Qais dikomentari oleh Al Hahzh dalam At-Taqrib sebagai perawi yang

matruk.
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Kalau dia mensyaratkan akan mengurangi satu eafiz, maka tidak
sah, karena itu artinya menjual tumpukan dikurangi satu eaJiz dan setiap

Qa/iz safi dirham dan ini adalatr sesuatu yang tidak diketahui kadarnya.

Kalau dia berkata, "Aku jual tumpukan ini dan setiap eafiznya
satu dirham, tapi aku akan menambahkan satu eafiz dari tumpukan ini
dengan tumpukan yang lain." Ini tidak sah, karena mengandung
ketidakjelasan harga secara rinci. Ini sama artinya dengan satu eafiz
dan sesuatu seharga satu dirham dan sesuatu di sini tidak jelas berapa
ukurannya. Sebab, baik penjual maupun pembeli tidak tatru berapa eafi,
yang terdapat dalam tumpukan itu. Tetapi kalau keduanya tahu atau si
penjual berkata *Aku jual tumpukan ini sejumlah sepuluh eafit setiap

Qafimya seharga satu dirham dan aku akan menambahkan satu eafiz
lagi dari tumpukan ini." Atau dia mendiskripsikan sifat-sifat barangnya,
maka itu sah. Karena itu sama artinya dengan menjual sepuluh eafiz
ditambah satu Qafiz seharga satu dirham. Kalau dia tidak tahu berapa

Qafiz atau menjadikannya sebagai hibah, maka tidak sah.

Kalau dia berkata, "Aku akan mengurangi satu eafiz." Maka itu
sah, karena sama artinya dengan menjual sembilan eart, seharga satu
dirham.

Ada riwayat dari Abu Bakr, bahwa dalam semua masalah yang
disebutkan jual belinya sah berdasarkan qiyas dari perkataan Ahmad.
Sebab, dibolehkan satu syarat. Pernyataan ini tidak benar, karena barang
yang diperjual-belikan majhul (tidakdiketahui), sehinggatidak sah drjual,
berbeda dengan syarat yang mengakibatkan ketidakjelasan.

Pasal: Kalau seseorang menjual sesuatu yang tidak sama
bagian-bagiannya sepertitanah, atau bahan pakaian, atau kumpulan
kambing, maka masalahnya sama dengan masalah tumpukan seperti
yang kita bahas sebelumnya.

Kalau dia menjual sebuah rumah, atau setumpuk pakaian, atau
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sekumpulan kambing seharga seribu dirham misalnya, maka itu sah

selama barangnya jelas terlihat. Sama juga kalau dia menjual setengatrnya

atau sebagian tertentu dari barang-barang tersebut.

Kalau dia berkata "Saya jual setiap kambing satu dirham atau

setiap hasta tanatr satu dirham." Maka ini pun sah, sebagaimana yang

kita batras dalam masalah tumpukan makanan.

Kalau dia menjual seekor kambing yang ada dalam kumpulan

tersebut tanpa menenfukan mana yang dijual seharga satu dirham' maka

ini tidak sah, karena setiap kambing yang ada di sana besar kecilnya

berbeda sehingga harganya pun berbeda dan akan menyebabkan

perselisihan. lni berbeda dengan Qartz dalam tumpukan makanan yang

sah dijual demikian, karena setiap bagiannya sama.

Jika dia menjual beberapa hasta dari bagian rumah dan yang

dimaksud adalah b4gian yang tidak menyeluruh maka itu tidak sah. Tetapi

kalau maksudnya adalah bagran yang sudah diketahui pasti oleh kedua

pihak maka itu satr. lnilatr pendapat Asy-Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah

berpendapat, itu tetap tidak sah, karena hasta merupakan satu bagian

yang tidak jelas.

Menurut kami, sepuluh dari seratus berarti sepersepuluhnya.

Makanya, kalau dia mengatakan, "Aku jual sepersepuluhnya'" Itu sah,

demikian halnya kalau dia katakan sepuluh persennya.

Sedangkan apa yang menjadi alasan Abu Hanifah tidak dapat

diterima. Hasta itu adalatr uktran jumlatr takaran dan kalau disandingkan

dengan satu kalimat berarti dia bagian dari kalimat itu'

Kalau keduanya sepakat bahwa yang mereka inginkan adalah

bagian yang tidak menyeluruh, maka juat beli tidak sah. Kalau mereka

berdua tidak tatru ukuran hasta pada rumah itu maka jual beli juga tidak

sah.

Kalau dia menjual rumah dari sini sampai ke sini dengan

menyebutkan batasanny4 maka itu boleh, karenajelas ukurannya. Kalau
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- dia berkata aku jual sepuluh hasta dimulai dari sini sampai berakhimya
hasta' Itu tidak boleh, karena hasta orang berbeda-bed4 dan tempat yang
dibatasi tidak diketahui pada saat akad. Demikian halnya kalau dia
menjual bagiannya dari rumah itu, padahal bagiannya sendiri belum jelas
sampai sejauh mana, maka juga tidak sah. Tetapi kalau mereka tahu pasti
dan jelas ukurannya berarti sah.

Kalau dia berkata, "Aku jual setengah rumahku yang berdempetan
dengan rumahmu." Maka itu juga tidak sah. Ini di,l/asftkan olehAhmad
karena dia tidak tahu sampai di mana berakhir, sehingga me njadi maj hul .

Pasal: Kalau dia menjuar safu budakdi antara dua budakyang
ada atau lebih, maka itu tidak sah.

Ini adalah pendapat Asy-syaf i. Sedangkan Abu Hanifah
berpendapat kalau yang dijual itu satu budak dari dua atau tiga budak
dengan syarat khiar maka boleh dilakukan, karena kebutuhan orang
memerlukan tindakan seperti itu. Tetapi kalau lebih dari itu tidak sah
jual belinya, karena spekulasinya terlalu banyak.

Menurut kami, sesuatu yang berbeda bagian-bagian dan harganya
tidak boleh dibeli sebagiannya tanpa menentukan barangnya dengan pasti
atau secara umum seperti empat buah dan lain sebagainya. Barang, yang
tidak sah pembeliannya tanpa syarat khiar makadengan khiar pun juga
tetap tidak sah. Apalagi khiarbisadilakukan sebelum akad, kemudian apa
yang mereka katakan itu terbantahkan dengan empat pasal sebelumnya.

Pasal: Hukum mengenai pakaian, sama dengan hukum
penjualan tanah.

Kecuali kalau dia berkata, "Aku jual pakaian ini dari tempat ini
sampai ke sini." Maka yang demikian sah. Bila bahan pakaian tersebut
tidak akan berkurang meski dipotong, maka dia boleh memotongnya.

l
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Kalau akan berkurang nilainya bila dipotong dan pembeli mensyaratkan

harus dipotong serta penjual setuju, maka itu boleh dilakukan.

Pasal: Kalau penjual berkata, "Aku jual baju ini atau tanah

ini kepadamu dan jumlahnya semua adalah sepuluh hasta." Setelah

diukur ternyata ukurannya malah sebelas hasta. Ada dua riwayat

akan hal ini.

Pertama,jual beli menjadi batal (tidak sah), karena tidak mungkin

memaksa penjual untuk menyerahkan tambahan tadi. Dia hanya menjual

sepuluh hasta, sementara kenyataannya ada sebelas. Sedangkan pembeli

juga tidak bisa mengambil sebagiannya saja, karena dia membeli

keseluruhan barang yang ditunjukkan dalam satu paket. Dalam hal ini

juga ada kemudharatan bila dijadikan serikat.

Kedua, jual belinya sah, hanya saja tambahannya harus

dikembalikan kepada penjual, karena itu adalah mengurangi yang bisa

diambil pembeli dantidak menyebabkan akad menjadi batal, sama seperti

cacat yang ada pada barang. Kemudian penjual disuruh memilih antara

menyerahkan sepuluh hasta yang disebutkan atau menyerahkan

semuanya termasuk satu hasta yang lebih tersebut. Bila dia ridha untuk

menyerahkan semuanya, maka tak ada lagi khiar bagi pembeli karena

dia justru mendapat tambahan gratis. Tetapi kalau penjual tidak mau

rnenyerahkan yang lebih tersebut, maka pembeli berhak untuk khiar

antara memfasakh akad, atau mengambil sesuai harga yang dibayar

beserta bagian yang lebih. Jika dia ridha mengambil semuanya, maka

dia memiliki hak untuk sepuluh hasta, sementara satu hasta lagi menjadi

milik penjual dan jadilah mereka berserikat atau berkongsi pada barang

tersebut.

Selanjutnya apakah pembeli mempunyai hak untuk memfasakh?.

Ada dua pendapat.

Pertama, dia mempunya hak fasakh, karena dia mengalami
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kerugian dalam berserikat.

Kedua, dia tidak punya hak khiar lagi, karena dia telah ridha
menjual semuanya dengan harga tersebut, maka ketika dia sudah
menerima pembayaran bersama adanya sisa yang menjadi miliknya maka
itu berarti dia mendapatkan kelebihan sehingga tidak pantas diberi hak
khiar vrfitk membatalkannya. Lagi pula itu terjadi karena kelalaiannya
sendiri, berbeda halnya kalau itu terjadi karena perbuatan orang lain.

Kalau si penjual memberikan kelebihan itu kepada pembeli dan
meminta penambahan bayaran sesuai dengan jumlah yang lebih, maka
pembeli tidak harus menerimanya, meski boleh saja kalau dia mau.
Demikian pula penjual tidak mesti menerima bila pembeli yang
menawarkan hal itu kepadanya. Sebab, rnenjual atau tidak barang yang
lebih dari ukuran tadi adalah akad lain yang memerlukan keridhaan dari
kedua pihak dan tidak bisa dipaksa untuk menerima.

Bagaimana kalau setelah diukur ternyata jumlahnya kurang dari
sepuluh, misalnya hanya sembilan?. Ada dua riwayat mengenai hal ini.

Pertama,jual beli otomatis batal, berdasarkan apa yang sudah kita
sebutkan di atas.

Kedua,jual beli tetap sah dan pembeli memiliki hak khiar antara
fasakh dan membeli seharga sembilan saja.

Para pengikut Asy-syaf i berpendapat, pembeli tidak bisa
menahan barang kecuali dengan membayar seluruh harga atau
membatalkan akad. Ini berdasarkan kaidah mereka, bahwa barang yang
cacat hanya bisa dibatalkan oleh pembeli, atau menerima tetapi tetap
membayar keseluruhan harga cidak ada kompensasi dengan pengurangan
harga).

Menurut kami, ketika cacat barang itu berupa kurangnya ukuran,
maka mengambil yang sudah ada dengan harga sesuai, seperti halnya
tumpukan makanan jika dibeli seratus takaran, tapi ternyata hanya lima
puluh. Kami akan jelaskan bahwa pembeli berhak menahan barang dan
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dia berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dan kalau dia

mengambilnya maka penjual memiliki hak khiar apakah setuju

meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kalau pembeli membayar

semuaharga dan mengambil barang tanpa mempedulikan bahwabarang

itu kurang dari yang sebenarnya, maka penjual tak lagi memperoleh hak

Hiar, karena dia sudah mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan,

jadi sama dengan orang yang membeli barang cacat dan tidak

memperm:Nalahkannya setelah tahu akan cacatnya barang tersebut.

Pasal: Kalau dia membeli setumpuk makanan dan disepakati

jumlahnya adalah sepuluh QaJiz, kemudian setelah ditakar ulang

ternyata sebelas Qaftz, maka yang kelebihan itu harus dikembalikan

serta tidak ada hak khiar bagi pembeli dalam hal ini. Sebab, dengan

bertambahnya barang berarti pembeli tidak dirugikan sedikitpun. Akan

tetapi kalau ternyata hanya sembilan Qofir, maka dia hanya membayar

sesuai jumlah itu.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika sudah disebutkan

takarannya dalam tumpukan maka tidak boleh diserahterimakan sebelum

ditakar ulang, kalau ternyata sesuai barulah dia terima dan kalau lebih

harus dikembalikan yang lebih itu. Jika ternyata kurang, maka yang

dibayar hanya yang ada dalam takaran (pembayarannya disesuaikan

junlah barang). Apakah dia memilik hak fas akh kalau mengambilnya

dal'm keadaan kurang?. Ada dua pendapat.

Pertama, dia memiliki hak tersebut, sebagaimana pendapat

madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, dia mendapati barang yang dibeli kurang

dari takaran seharusny4 maka dia boleh membatalkan akad sebagaimana

kalau diamembeli tidak dengan tumpukan, samapula dengan kurangnya

kualitas barang dari yang disepakati.

Kedua, tidak ada lagi hak khiar untt*.memfasakh baginya, karena

berkurangnya ukuran bukanlah aib pada barang yang lain bila barangnya
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adalah barang takaran, berbeda dengan barang yang tidak ditakar.

Pasal: Menjuar minyak daram botornya dan disaksikan oreh
pembeli itu boleh, karena bagian minyak itu tidak berbeda.

Hal ini seperti menjual tumpukan makanan. Hukum yang sirma
berlaku pada madu, sirup, cuka, dan semua benda cair lainnya yang tidak
berbeda volumenya jika ditempatkan di mana saja.

Dalam hal ini, dia boleh menjualnya tiap kati satu dirham, atau
satu kati dari mereka berdua, atau dengan kati-kati yang jelas ukurannya
dan diketahui, bahwa salah satunya lebih banyak dari yang lain, atau
menjual bagian yang menyeluruh atau beberapa bagian atau menjualnya
dalam bungkusnya seharga sepuluh dirham atau dengan harga yang sudarr
diketatrui, maka itu boleh.

Kalau dia menjual minyak samin dan bungkusnya setiap katinya
seharga satu dirham dan mereka tahu jumlah Kati pada setiap
bungkusnya, maka itu sah. Karena mereka sudatr tatru ukuran barang
yang dibeli dan pembayiuanny4 kalaupun mereka tidak tahu, jual beli
tetap sah, karena mereka telah saling ridha memberi bungkusan yang
setiap katinya seharga satu dirham. Jadi, sama saja dengan dia membeli
salah satunya berisi samin dan yang lain berisi minyak biasa, untuk setiap
kati satu dirham.

Al Qadhi berpendapat jual beli seperti ini tidak sah, karena
timbangan bungkusan akan bertambah, sehingga masuknya bungkusan
ke dalam barang yang dibeli akan menjadi gharor.

Pendapat pertama lebih benar, sebab membeli secara tersendiri
barang-barang tersebut sah hukumnya, begitu pula karau memberi
sem'anya sekaligus, seperti membeli tanah yang berbeda bagian.

Apabila bungkusannya ditimbang dan tidak dimasukkan ke dalam
harga yang harus dibayar dan kedua pihak tahu berapa timbanganny4
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makaitusah'Sebab,jikaminyaktimbangannyasepuluhdanadadua
botol berat masing-masing satu kati, berarti sama saja dengan menjual

sepuluh kati seharga dua belas dirham. l-etapi kalau keduanya tidak tahu

berapa berat botol (bungkusan) dan minyaknya, maka itu tidak sah, karena

mengarah pada ketidakjelasan harga pada saat berlangsungnya akad.

Sama saja apakah mereka tidak tahu berapa berat kedua barang tersebut

atau salah satunYa.

Pasal: Bagaimana kalau dalam botol minyak samin terdapat

endapan?.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ahmad dan Ishaq berpendapat, kalau

dia punya stok dan masih ada satu minyak samin, maka berikanlah kepada

pembeli sesuai dengan timbangan endapannya tersebut' Jika dia tidak

punyasamin,makapembelimembayarsesuaihargadikurangiharga

endapan samin. Sedangkan syuraih mewajibkan pembayaran samin

dalam keadaan bagaimanapun. Ats-Tsauri berkata, "Jika mau dia bisa

mengambil apa yang ada dari minyak samin tersebut dan tidak

<libebankan untuk memberikan samin sebanyak endapan yang ada'"

Menurut kami, dalam hal ini timbangan barang yang dibeli itu

kurang, sehingga sama dengan kalau dia membeli setumpuk makanan

dan mendapati di bawahnya ada rabwah (kurang sepersepuluh). Atau,

membelinya sepuluh Qofit ternyata hanya ada sembilan. Kami telah

terangkan, bahwa hendaknya pembeli mengambil yang ada saja dan

membayar sesuai jumlah yang ada itu. Hal yang sama berlaku di sini.

Padakasus ini, pembeli hanyamengambil minyak saminyang ada

tidak termasuk endapannya dan membayar sesuai yang ada (tanpa

endapan), sehingga penjual tidak dibebankan untuk memberinya samin

untuk mencukupi timbangan yang pertama, baik dia punya samin atau

tidak. Tetapi kalau mereka saling ridha maka tidak ada masalah.
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SEBAGAINYA

At-Tashriyah adalah upaya mengumpulkan susu hewan di dalam
payudaranya dengan caratidak memerahnya dalam beberapahari, hingga
terlihat penuh susunya (atau diistilatrkan dengan hewan yang diikat puting
susunya). Di dalam bahasa Arab digunakan kata *6t:Jr ci,er, (tidak
memerah susu kambing hingga susunya penuh), an (gnUt 

61c),(terkumpul susu di dalam payudara kambing). Kata,,61c,, bisa
ditasydidkan dan bisa juga tidak tasydid. Kata ini juga dipakai pada
kalimat lain, seperti: ,( rp1Jt cj rtJr c92*, (air terkumpul di dalam
kolam), "ti ,2 p*' ,sr-oD (terkumpul makanan di dalam mulutnya),
"o-* i) 

'(t 'sn" (terkumpul air di pungg'ngnya) kiasan bagi orang
yang tidak melakukan jima, lagi.

Abu Ubaidah pemah bersenandung:

cete i Cl,a U-i:,

saya melihat seorang pemuda terah mengumpurkan di turang
belakangnya

Air pemuda (mani) tanda vitalitas di usia mudanya

Air yang terkumpur adarah air yang sudatr lama tergenang, tidak
mengalir. Bukhari berkata: Asal mula kata At-Tashrtyahadalah digunakan
untuk mengungkapkan kalimat, menahan air. Sehingga dikatakan,
"r(l € 'r-p" (air tertahan) dan disebut pura kata o.atAt, a"rrg* ..a6g,r,

476 yaitu trewan6Ey""g sengil-tidak di perah susunya agar rcrrihat besar putingsusunya.

_6 ,. . ,. t-o,
trJ,t, OIP *r'Jatt ic 'iv
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yang berarti tempat berkumpul. Dari sinilah dikenal nama tempat untuk

berkumpulnya manusia dengan istilah u $V" (majelis/lembaga

pertemuan).

ArTashriyal merupakan perbuatan haram, jika bertujuan untuk

menipu pembeli hewan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,"Janganlah

Iral i an m e ngi kat pu t i n g s u s u (A t -Ta s hr iy ah)," tt't

S abdanya yang lain,,, B ar an gs i apa y an g b e rl alat cur ang (m e n ipu),

ia bulron dari golongan l(ami."a78

Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya, dari Nabi sAW

bahwa beliau pernah bersabda,

J:J i.>t*ir FY i ,{>v o>a;ir 4tt;. ' .

,,Menjual hewan yang diilrnt putingnya adalah tindakan penipuan,

dan tidak halal bagi seorang muslim menipu."a1e

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, "don tidak halal bagi

seorang muslim meniPu."

739. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Apabila seseorang

membeli hewan musharrauft dan ia tidak mengetahuinya, ia boleh

memilih salah satu di antara dua pilihan, tetap menerimanya atau

mengembalikarurya disertai dengan satu Sfta' (3,1 liter) kurma'"

Pembahasan tentang masalah ini terbagi tiga bagian'

AUFath),Muslim (3/'Bryz 7l I55), Abu Daud

(f fNo. i+af ), An-Nasa'i (7No. aa99), Ahmad di dalam Musnad-nya(21242), dan

Malik di dalam Muwaththa' nya (21 683).

Diriwayatkan oleh Muslim (lllman/99/164),Abu Daud (3alo. 3452),At-Tirmidzi

(3No. 13l5), Ibnu Majah (2No.222$, Ahmad dalam Musnad-nya(2150,242,

417), danAd-Darimi di dalam Musnad-nya (2/2541).

D iriwayatkan oleh Ibnu Maj ah (2a{o. 224 l), Alwrad di dalam Mzs na d-ny a (4 125)

Syakir, dan Ahmad Syakir berkata, "sanadnyo lemah karena lemahnya Jabir Al

Ju'fry."
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Bagian Pertama: Barangsiapa membeli hewan ternak yang
senga.ja diikat putingnya sedangkan dia tidak tahu akan hal itu sejak
awal dan baru tahu kemudian, maka ia diberikan hak khiar antara
meneruskan jual beli atau mengembalikan hewan tersebut.

Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu umar, Abu
Hurairah, dan Anas. Pendapat ini pula yang dipegang oleh Malik, Ibnu
Abi Laila, Asy-Syaf i, Ishaq, Abu yusuf, dan mayoritas ulama.

Sementara Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, dia tidak
punya hak khiar, sebab yang demikian itu bukanlah aib.
Pertimbangannya, jika hewan tersebut bukan termasuk hewan yang diikat
putingnya dan ia dapati susu hewan tersebut lebih sedikit dibandingkan
hewan semisalnya, maka ia tidak berhak untuk mengembalikan, dan
menyembunyikan sesuatu yang bukan aib pada barang tidak
menyebabkan pembeli mempunya i hak khi ar.Ini sama hukumnya dengan
kalau si penjual ini memberi makan yang banyak pada ternaknya hingga
perutnya membesar, sehingga pembeli menyangka bahwa hewan temak
tersebut sedang hamil.

Menurut kami, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sAW
bersabda,

"Janganlah kolian mengikat puting susu unta dan kombing (idak
memerahnya), barangsiapa yang memberinya seterah itu dan memerah
susunyo, ia memiliki hak untuk memilih; ia dapat tetap menerimanya
iilra ia ridha dengan kondisi tersebut atau ia dapat mengembalikannya
dengan disertai satu sha' kurma.D4s} (Muttafaq ,alaih).

dan riwayat dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sAw, beliau bersabda,

'ri q (4:,'r:, sirr'op z), 
-t./ , ...c. e /

J4.r AJtht LV) ,y
,r o 1 ,. .' 'o6*j ts+l 

=.Jj,
4t0 Telah dikemukakan takhrijnya pada awal bab ini.

f(: zn; _,,(*Jr.r
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"Barangsiapa yang membeli hewan yang diiknt putingnya' ia

mempunyai hak khiar (memitih) selama tiga hari. Apabila ia

mengembalikannya, io harus menyertaknn bersamanya gandum senilai

susu yang telah diperahnya atau dua kali lipat." +st (HR.Abu Daud).

Dua riwayat diatas menjelaskan bahwa pembeli harus

mengembalikannya, ini disebabkan adanya unsur penipuan yaitu

perbedaan harga dengan perbedaan kondisi tersebut, seperti juga jika

hewan tersebut telah beruban, lalu ia menghitamkan bulu-bulunya.

Akan tetapi qiyas mereka ini, dengan menghitamkan bulu-bulunya,

tidaklah tepat, sebab warna putih yang disebabkan karena uban bukanlah

aib, sebagaimana orang yang sudah tua. Sehingga, jika terjadi penipuan

di sini, maka pembeli mempunyai hak untuk memilih salah satu dari

dua pilihan.

Adapun membesarnya hewan, bisa jadi karena disebabkan oleh

banyaknya makanan dan minuman yang dikonsumsinya, dan tidak tepat

jika ditujukan untuk menggambarkan kehamilan. Qiyas semacam ini

menyalahi Nash,dan mengikuti petunjuk dalam sabda Rasulullah SAW

jauh lebih utama.

Jika pendapat ini yang berlaku, maka pembeli mempunyai hak

untuk memilih, dengan syarat bahwa ia sama sekali tidak mengetahui

kalau hewan tersebut sengaj a tidak diperah susunya beberapa hari' Tetapi,

jika ia mengetahuinya maka ia tidak mempunyai hak untuk memilih.

Pengikut Asy-syaf i berpendapat, bahwa pada satu sisi pembeli

mempunyai hak untuk memilih, sesuai keterangan dari hadits. Di samping

itu, kondisi hewan yang tetap mengeluarkan air susu dan tidak berhenti

mengalir, tidaklah membuatrya ridha menerima kondisi tersebut, seperti

halnya jika seorang wanita menikah dengan seorang pria yang lemah

syahwat, lalu ia minta diceraikan.

48r Diriwayatkan oleh Abu Daud (34'{o.

mengatakan bahwa sanadnYa lemah.
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Menurut kami, apabila seseorang membeli hewan dan ia

mengetahui ada penipuan di dalamnya, ia tidak mempunyai hak untuk

memilih, seperti jika ia membeli hewan yang bulu-bulunya telah
dihitamkan dan ia mengetahui hal tersebut karena bisa dilihat dengan
jelas, maka ia tidak mempunyai hak untuk memilih. Sama halnya jika ia
membeli sesuatu yang ada cacatnya dan ia mengetahui aib tersebut.

Sesuatu yang sangatjarang terjadi jika susu tetap dalam keadaannya,

tidak mengalami perubatran.

Pada dasamya apa yang mereka qiyaskan tersebut adalah tidak

tepat, bahkan terlarang. Apabila seseorang membeli hewan yang diikat
putingnya, lalu ternyata susu hewan tersebut menjadi banyak, ia tidak

boleh mengembalikannya. Para pengikutAsy-Syaf i berpendapat, bahwa

ia boleh mengembalikannya, bila disebabkan oleh salah satu di antara

dua sebab, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits, karena telah

terjadi penipuan pada saat akad jual beli, sehingga harus dikembalikan,

begitupula halnya jika ternyata susunya justru berkurang.

Menurut kami, dibolehkannya pembeli mengembalikan hewan

yang telah dibeli untuk mencegah terjadinya kecurangan atau
kemudharatan dengan berkurangnya kadar susu hewan tersebut. Namun,

ternyata pada kasus tersebut tidak terjadi kerugian yang dikhawatirkan,

sehingga tidak harus dikembalikan. Sebab, tidak ditemukan adanya aib

dan barang yang dibeli tetap sesuai dengan keterangan yang diberikan
pada saat akad, tidak ada indikasi adanya penipuan atau rekayasa.

Sementara hak khiar diberikan untuk mencegah terjadinya penipuan dan

kecurangan, dan pada kasus ini tidak ada indikasi adanya penipuan

tersebut.

Bagian Kedua: Apabila pembeli mengembalikan hewan tersebut,

ia harus mengembalikan pula ganti rugi dari susu yang telah diperahnya.

Ini adalah pendapat seluruh ulama yang membolehkan hewan

tersebut dikembalikan. Adapun kadar yang ditentukan oleh syariat adalah

sebanyak satu sha'(3,1 liter) kurma, sebagaimana telah dijelaskan di
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dalam hadits yang telah kami sebutkan. Ini adalah pendapat Al-Laits,

Ishaq, Asy-Syaf i, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Sementara Malik dan sebagian pengikut Asy-Syaf i berpendapat,

bahwa yang wajib adalah satu sfta' dari jenis makanan pokok negeri

bersangkutan. sebab di dalam beberapa hadits teksnya berbunyi sebagai

berikut:

"..-dan dikembalikan bersama hewan itu satu sha' makanan'"

Dalam hadits lain, "...dan dilcembalikan bersamonya gandum,

dengan ukuran yang sama atau dua kali lipat dari nilai susu yang telah

diperah."

Lalu hadits-hadits tersebut dikumpulkan dan menjadikan

penekanan teks haditsnya pada kurma, karena itu adalah makanan pokok

mayoritas penduduk Madinah, dan ditetapkan dengan gandum karena ia

adalah makanan pokok penduduk negeri lain.

Abu Yusufberkata: Pembeli harus mengembalikan harga susu yang

telah diperahnya, sebagai ganti rugi dari sesuatu yang dihilangkan.

Jumiahnya disesuaikan dengan nilai susu yang hilang, seperti yang

berlaku pada barang yang hilang lainnya.

Hal tersebut teiah diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dan juga dari

Zufar,bahwa ia pernah mengembalikan satu sfta' gandum berdasarkan

ketentuan yang berlaku pada masalah zakat fitrah dm kaffarah'

Menurut kami, hadits shahih yang telah kami sebutkan yang

merupakan ruj ukan utama dalam masalah ini menetapkan kurma sebagai

pengganti susu. Rasulullah SAW bersabda,

' - , - r'.leLa t ta :_r

* .. jil(il mau, iq bisa mengembalikannnya disertai dengan satu sha'

kurmo."

Pada riwayat Bukhari dinYatakan,

"t3' ,sy
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q*i tll*u;t'a, t*

Dalam lafazhMuslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Siriirin, dariAbu
Hurairah dari Nabi SAW

482 Diriwavatkan oGrt s*h;.rcAn' 2151) dan Musrim (3/Buyu,/r5'_2259),

W'oy -'1o.t o'
o-ft L-f

LcWqo ao
-t^t d

"Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat puting susunya,
lalu ia memerahnya, apabila ia ridha dengan aib tersebut ia dapat terap
mengambilnya, tetapi jika ia enggan menerimanya, ia harus mengganti
susu yqng telah diperahnya dengan satu sha' kurryta.,,4s2

" " 'hendakrah iamengembarikannya, dan sertakan satu sha. rurma
bukan gandum.,

Pada hadits lain yang juga dengan lafazhMuslim, ,,...makenan
bukanlah gandum",

Artinya, ia tidak boleh menggantinya dengan gandum, dan yang
dimaksud dengan makanan pada hadits tersebut adarah kurma, sebab iasifatnya mutlak (umum) pada salah satu hadits dan muqayyad(khusus)
pada hadits yang lain pu6u masalah yang sama. Sesuatu yang umumpada kasus seperti ini dimasukkan ke dalam kategori muqayyad.

Adapun hadits Ibnu umar, disepakati secara burat, sebab tidakada yang mewajibkan mengganti dengan gandum persis sama dengannilai susunya atau yang Iebih baik. Di samping itu, perawi juga ragupada masalah ini dan ia terah menyalahi hadits yang-shahih, sehinggatidak perlu condong kepadanya. Adapun qiyasAbu yusuf bertentangan
dengan.ly'as, sehingga tidak perlu diferhatikan.

untuk mencegah terjadinya perselisihan dan permusuhan, hukumsyar'i telah menetapkan jumrah dan jenis pengganti susu yang telahdiperah tersebut, sebagaimana juga telah menetapkan jenis tebusan bagi
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orangyangmenghilangkannyawaoranglain,danjensdiyatbagiorang
yang melukai badan orang lain'

Tidakmungkinmema}ramihaditsba}rwasatusfta.ituadalahnilai

dari susu tersebut. Itulah sebabnya hukum syar'i mewajibkannya karena

tiga pertimbangan:

Pertama, nilai suatu barang adalah harganya bukan kurma'

Kedua, pada hewan yang diikat putingnya' baik unta maupun

karnbing yang tentunya jenis susunya berbeda' semuanya diwajibkan

untuk digantikan dengan satu sha' kurma;

Ketiga,lafazh haditsnya tunuln, sehingga semua jenis hewan yang

diikat putingnya masuk didalam kategori ini'

Tidakadaketeranganyangmenunjukkanbahwanilaisususetiap

hewantersebutadalahsafusha..Sebab,jikahalitudimungkinkanmaka
telahditentukanbahwasatusfta.ituadalahjumlahyangdiwajibkan
karena itulah nilai yang telah ditetapkan oleh syariat dan tidak boleh

kurang atau lebih dari jumlah tersebut'

Jikainiyangditerima,makadiharuskansafusfta.darijeniskurma

yangbaikdanbukanyangjelek'sebabhaltersebutdiwajibkanoleh
syariat. Lalu kemudian yang ditetapkan adalah sesuai dengan apa yang

telah kami sebutkan, yaitu seperti satu sha'yang berlaku untuk zakat

fitrah dan tidak diharuskan dari jenis yang bagus, bahkan dibolehkan

dari jenis yang paling sederhana selama masih layak dikonsumsi' dan

tidakdibedakanantaranilaikurmatersebutsepadandengannilaisusu
kambingyangdiperahataukatrlebihsedikitataulebihbanyak.lniyang
disebutkan olehAhmad'

Halinitidaklahberartimengumpulkanataumencampurkanantara

pengganti dengan yang menggantikannya' sebab syariat sendiri yang

menetapkantrr-ur"Uugaipenggantisusu'sebagaimanatelahditetapkan

nilai dari kedua tangan budak atau pada kedua kaki dan tangannya

mempunyainilaiduakalilipat,meskipunbudaktetapdalamkepemilikan
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tuannya.

Apabila tidak ada kurma, maka pembeli harus menggantikan
dengan sesuatu yang senilai dengan susu, karena kedudukannya sama
dengan barang yang ia hilangkan dan ia harus menggantinya dengan
sesuatu yang sama nilainya.

Pasal: Apabila pembeli mengetahui bahwa hewan itu telah
diikat putingnya sebelum memerah susu, baik karena penjualnya
berterus terang atau informasi dari orang lain yang dapat dipercaya
kesaksiannya, maka ia dapat mengembalikannya tanpa harus mengganti
sesuatu apapun. Sebab, keharusan mengganti dengan kurma diwajibkan
sebagai ganti dari susu yang diperah. Itulah sebabnya Rasulullah sAW
bersabda, "Barangsiapa yang memberi kambing yang diiknt putingnya,
lalu ia memerah susunya, dan ia ridha dengan keadaan tersebut, silahkan
tetap memilikinya. Aknn tetapi jika ia tidak sukn, maka susu yang
diperahnyo tersebut harus diganti dengan satu sha' kurrna.,,483

Di sini, pembeli tersebut sama sekali belum mengambil susu dari
kambing tersebut, sehingga ia tidak diharuskan menggantinya. Inilah
pendapat Malik.

Ibnu Abdil Barr berkata: Dalam masalah ini ada perbedaan
pendapat. Adapun jika pembeli telah memerah susu hewan tersebut,
namun ia tidak menguranginya, kemudian ia mengembalikan hewan
tersebut berikut susu yang diperahnya, ia juga tidak diharuskan mengganti
apapun, sebab barang yang dibeli dan masih utuh lalu ia
mengembalikannya, ia tidak diharuskan menggantinya dengan barang
lain. Apabilapenjualnya menolak menerimanya dan meminta ganti rugi
dengan kurma, maka pembeli tidak diwajibkan memenuhi
permintaannya, selama susu yang diperahnya tersebut tidak berkurang
jumlahnya dan tidak berubah rasa dan warnanya.

483 Telah dikemukakan Takhrijnya.
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Ada yang berpendapat sesuai teks hadits, sehingga penjual berhak

untuk tidak menerima. Sebab, hewan tersebut telah berkurang susunya'

dan karena keberadaan susu di dalam payudara hewanjauh lebih terjaga'

Menurut kami, apabila pembeli dapat mengembalikan barang

(susu) yang hilang dari tubuh hewan, maka tidak perlu lagi mendatangkan

penggantinya, sebagaimana yang berlaku pada semua jenis barang yang

hilang.

Adapun kurma yang dimaksud dalam hadits di atas adalah sebagai

pengganti jika susu yang diperah itu telah tiada, sebagaimana sabda

beliau, " ...don susu yang telah diperahnya harus diganti dengan satu

sha'lanrma."

Sementara alasan mereka yang menyatakan bahwa keberadaan susu

di dalam payudara hewan jauh lebih terjaga tidaklah tepat, sebab tidak

mungkin susu itu dibiarkan tetap selamanya di dalam payudara hewan

agar selalu terjaga, bahkan justru akan membahayakan bagi hewan

tersebut.

Apabila susu yang telah diperah itu mengalami perubahan, maka

ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertama, penjual berhak untuk tidak menerimanya, sebab telah

terjadi perubahan pada susu tersebut, yaitu kadar keasaman pada susu,

yang akan mengakibatkan turunnya nilai harga jual barang tersebut, dan

ini sama saja dengan merusaknya. lni yang dipahami oleh Malik dari

hadits di atas.

Kedua, penjual harus tetap menerimanya kembali, sebab

berkurangnya nilai hargajual barang tersebut karenaakibat dari perbuatan

penjual itu sendiri yang sengaja menipu pembeli. Di samping itu, ketika

ia menyerahkan hewan itu, merupakan pertanda bahwa ia

mempersilahkan pembeli untuk memerah susunya, sehingga ia tidak

boleh menolak kembali barang itu. Berbeda jika susu yang diperah

pembeli itu berasal dari hewan yang tidak diikat putingnya'
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Pasal: Apabila pembeli ridha dengan kondisi hewan yang telah
diikat putingnya dan ia tetap mengambilnya, namun ia menemukan
aib lain, maka ia boleh mengembalikan hewan tersebut.

sebab, keridhaannya pada satu aib tertentu tidak menghalanginya
untuk mengembalikan hewan itu jika ia menemukan aib lain. Seperti,
jika ia membeli hewan yang juling matanya dan ia menerima aib tersebut,
kemudian ternyata ia dapati hewan tersebut juga mengidap penyakit
kudis.

Jika ia ingin mengembalikannya, ia harus menyertakan kurma
sebagai ganti dari susu yang diperahnya, jika hewan itu sebelumnya telah
diikat putingnya oleh penjualnya. Sebab, telah ditetapkan bahwa kurma
itu sebagai pengganti dari susu yang diperah.

Pasal: Apabila seseorang memberi seekor kambing yang tidak
diikat putingnya, lalu ia memerah susunya, kemudian ia menemukan
aib tertentu, maka ia berhak mengembalikannya.

Jika kambing itu ketika akad jual beli tidak memp.nyai air susu,
maka tidak ada keharusan untuk mengganti air susunya. Jika setelah
dibeli barulah tetek kambing itu berisi susu, maka susu itu adalah milik
pembeli.

Apabila pada saat akad jual beli, kambing tersebut mempunyai air
susu namuncuma sedikit dan bisadianggap tidak adamenurut kebiasaan
masyarakat setempat, maka pembeli tidak harus menggantinya saat
mengembalikan hewan tersebut, sebab kadar jumlah susunya dianggap
tidak ada. Tetapi, jika susu kambing tersebut banyak dan kondisinya
terus seperti itu, apakah ia harus mengganti susu yang telah diperahnya?
Masalah ini harus dilihat kembali, apakah kambing itu termasuk hewan
yang diikat putingnya atau tidak, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Jika kita mengatakan bahwa pembeli tidak perlu mengganti, dan
keberadaan susu itu padanya sama dengan hilangnya barang itu, lalu
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apakah ia berhak mengembalikan barang yang dibelinya itu? Apakah

seseorang yang membeli sesuatu lalu terdapat kerusakan pada sebagian

dari barang tersebut atau ada aib padanya iaberhak mengembalikannya?

Masalah ini tidak berkaitan dengan dua riwayat sebelumnya.

Pendapat yang paling masyhur dalam madzhab (Hanbali) adalah ia berhak

mengembalikannya. Berdasarkan ini pula, maka ia pun harus

mengembalikan yang senilai dengan susu, karena ia termasuk benda-

benda yang memiliki kesamaan'

Hukum asalnya adalah tebusan terhadap suatu barang haruslah

yang lebih baik dari barang itu, atau dengan yang semisalnya, kecuali

pada masalah susu pada hewan yang diikat putingnya, tetdapat Nash

yang menjelaskan barang yang digunakan sebagai pengganti. Adapun

barang lain, tetap sesuai dengan jenis barangnya yang hilang. Para

pengikut Asy-Syafi'i juga sependapat dengan apa yang kami sebutkan

ini.

Bagian ketiga: Terdapat perbedaan pendapat diantara sahabat

kami tentang masa khiat.

Al Qadhi berpendapat, bahwa masa untuk khiar adalah tiga hari,

dan tidak boleh mengembalikannya sebelum genap tiga hari dan tidak

bisa pula menahannya setelatr masa itu. Jika pembeli tetap menahan

barang tersebut setelah lewat masakhiar, maka tidak ada lagi hak untuk

mengembalikannYa.

Al Qadhi berkata: Ini adalah pendapat Ahmad dan pendapat

pengikutAsy-Syaf i. Abu Hurairah pernah meriwayatkan, bahwaNabi

SAW telah bersabda, "Barangsiapa yang membeli kambingyang diikat

putingnya, ia mempunyai hak khior selama tiga hari. Jiko ia mau, ia

dapat mengambilnya terus, dan jikn ia mau, ia dapat mengembalikannya

dengan menyertakan satu sha' htrma."+er (HR. Muslim)'

o. ZtS t) dan Muslim (31 Bttvu' lll5S-l 159)
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Mereka berkata: Penetapan tiga hari tersebut di dalam syariat
dimaksudkan untuk mengetahui apakah hewan itu adalah hewan yang
diikat putingnya atau bukan, karena hal tersebut tidak bisa diketahui
kecuali setelah lewat masa tersebut. Sebab, pada hari pertama, susu yang
diperah adalah masih susu yang tertinggal saat diikat putingnya. pada

hari kedua. kemungkinan susunya akan berkurang karena perubahan
tempat dan makanan, demikian pula pada hari ketiga. Setelah lewat tiga
hari, akan nampaklah apakah hewan itu termasuk yang diikat putingnya
atau bukan, dan pada saat itulah hak khiar berlaku dan tidak berlaku
sebelum masa tersebut.

Abu Al Khaththab berkata, "Menurut saya, kapan saja diketahui
bahwa hewan itu adalah hewan yang diikat putingnya, maka saat itu
pula pembeli boleh mengembalikannya, walaupun belum sampai hari
ketiga atau sesudahnya. Sebab, ini adalah bentuk penipuan, dan berlaku
padanya hak khiar, serta pembeli berhak mengembalikannya kapan saja
saat terbongkar modus penipuan tersebut, sebagaimana bentuk penipuan
lainnya."

Ini adalah pendapat sebagian penduduk Madinah dan sebenarnya
inilah hikmah dibalik penetapan syariat akan masa tiga hari di dalam
hadits. Secara kasat mata penipuan tersebut tidak dapat diketahui kecuali
setelah masa itu, sehingga masa itulah yang dipakai untuk mengetahui
kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi, apabila kondisi hewan tersebut
dapat diketahui sebelum masa itu, maka itulah yang berlaku, sebagaimana
yang berlaku pada semua bentuk penipuan.

Secara garis besar perkataan Ibnu Abi Musa menyatakan: Kapan
saja diketahui bahwa hewan tersebut adarah hewan yang diikat putingnya,
maka saat itu pula berlaku hak khiar. pendapat ini pula yang dipegang
oleh Ibnul Al Mundzir dan Abu Hamid dari pengikut Asy-Syafi,i, dan ia
menceritakan dari Asy-Syaf i ketentuan dari tekstual hadits Rasulullah
sAW bahwahak khiar berlaku pada ketiga hari tersebut. Sementara dari
perkataan Al Qadhi disimpulkan, bahwa ia menyamakan antara ketiga
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hari tersebut dengan sesudahnya'

Kesimpulannya, mengikuti dan mengamalkan apa yang terdapat

di dalam hadits jauh lebih utama, dan Abu Al Khaththab tidak melihat

kepada qiyas, sebab hukum ini juga berlaku pada semua jenis aib dan

penipuan.

740.Masalah:(AlKhiraqi)berkata,..Hukuminiberlakupula
pada unta, saPi dan kambing't'

Jumhur ulama berpendapat, bawa ketentuan hukum ini berlaku

samapadakambing,unta,maupunsapi'sementaraDaudberbeda
pendapat dengan jumhur, seraya berkata, "Hakkhiar tidak berlaku pada

h"** sapi yang diikat putingnya, sebab di dalam hadits disebutkan,

,Janganlah kalian mengikat puting susu unta dan kambing',a8s ini

menunjukkan batrwa selain keduanya tidak termasuk di dalam hukum

ini, karena hukum ini telatr ditetapkan dengan Nash sharih dan qiyas

tidak dapat menetapkan suatu hukum'

Menurut kami, perlu melihat keumuman sabda Rasulullatr SAW

yang berbunyi, "Barangsiapa yang membeli hewan yang diikat

putingnya, ia mempunyai hak khiar selama tiga hari"'486 Dan dalam

hadits Ibnu Umar,,,Barangsiapa yong membeli hewan yang diilrat

putingnya."asT

Dalam hadits ini tidak dijelaskan secaraterperinci jenis hewannya,

dan yang dimaksud adalah mengikat puting susu hewan ternak, seperti

unta dan kambing. Di dalam hadits tersebut tersirat peringatan dan

ancaman bagi orang yang mengikat puting susu sapi, sebab susunya lebih

deras dan lebih banyak manfaatnya'

Adapun perkataan mereka, batrwa hukum tidak bisa ditetapkan

@o. 2148) dan Muslim (31 Bqru'lllls)485
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Telatr dikemukakan takhrijnYa.

Telatr dikemukakan takhrijnYa.
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dengan cara qiyas,merupakan pendapat yang salah dan tidak tepat. Dalam
masalah ini, hukum qlyas berlaku dengan caraperingatan, dan ini adalah
hujjah bagi semua kalangan.

Pasal: Apabila seseorang memberi dua ekor atau rebih hewan
yang diikat putingnya dalam satu akad jual beli, jika ia
mengembalikan semuanya, setiap ekomya harus disertai satu sia.
kurma.

Ini adalah pendapat Asy-syaf i dan sebagian pengikut Malik.
Adapun yang lainnya berkata, "untuk semua hewan tersebut cukup safu
sha' saja, karena Rasulullah SAW telah bersabda, ,,Barangsiapa yang
membeli lmmbing yang diirrat putingnya, raru dia memerahnya,. Jika ia
mau, dapat mengambilnya terus, dan jika mctu, ia dapat
m e n g e mb a I i kanny a de n ga n me ny e r t aknn s atu s h a, kur m a.,, 4s8

Menurut kami, harus melihat pada keumuman sabda Rasulullah
SAU "Borongsiapa yang membeli kambing yang diikat putingnya.,,
Hadits ini menunjukkan satu ekor, sebab jika ada dua transaksi jual beli
dan temyata salah satunya terdapat aib, maka wajib mengganti diyat aib
pada transaksi yang satu tersebut. Adapun kata ganti yang terdapat pada
hadits tersebut menunjukkan bentuk tunggal.

Pasal: Apabila seseorang membeli hewan yang diikat
putingnya, tetapi bukan termasuk hewan ternak, seperti keredai betina
dan kuda, ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertama, berlaku hakkhiar baginya. Ini pendapat yang dipilih oleh
Ibnu 'Uqail dan ini juga yang dipegang madzhab Asy-Syafi,i secara
ulnlun' dengan berlandaskan kepada keumuman sabda Rasulullah SAV/,
" Barangsiapa yang membeli hewan ternak yang diikat puting susunye.,,

4E8 Telah dikemukakan takhrijnya.
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Dengan tidak memerah susu hewan akan menjadikan harganya berbeda,

sehingga ditetapkanlah hak khiar seperti pada hewan temak yang diikat

putingnya.

DemikianpulahalnyaSuSumanusia.Seorangwanitaakandisukai

oleh anaknya atau anak orang lain yang menyusu padanya' jika memiliki

airsusuyangbanyak,disampingitujugamemperindahtubuhnya'Itulah
sebabnya, jika seorang laki-laki mensyaratkan pada calon istrinya harus

memiliki air susu yang banyak, dan setelah menikah te my ataia mendapati

sebaliknya, maka laki-laki itu berhak untuk menceraikannya. Sementara

untuk kasus hewan keledai dan kuda, bahwa susunya untuk kemaslahatan

anaknya.

Kedua,pembelitidakmemilikihakkhiar,karenasusuhewan
tersebut biasanya tidak dituntut ganti rugi dan manfaatnya tidak banyak,

berbeda dengan manfaat susu hewan ternak. Pada hadits di atas, yang

dimaksud adalah hewan ternak dan tidak boleh mengqiyaskannya kepada

hewanyangbukanhewantemak,karenamanfaatsusuhewanternak
jauh lebih besar dan lebih baik. Redaksi hadits tersebut umum' tetapi

dimaksudkan kepada yang khusus, dengan dalil ketika mengganti

susunya diwajibkan dengan satu sfta. kurma, sedang pada jenis susu

lainnya tidak diwajibkan hal tersebut'

Disiniterdapatyangumumdanyangkhususpadamasalahyang

sama, maka yang umum dimasukkan kepada yang khusus' sehingga yang

dimaksud umum pada salah satu hadits tersebut adalah khusus pada hadits

yang lain. Dari sini dipahami, apabila pembeli mengembalikan hewan

tersebut, ia tidak harus mengganti susunya dan tidak mengganti dengan

yang lainnya, karena susu hewan bukan ternak biasanya memang tidak

diperjual-belikan dan tidak dituntut untuk menggantinya'

Pasal:Hrakkhiarberlakubagisemuabentukpenipuanyang
dapat meningkatkan harga barang, seperti hewan yang sengaja diikat
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putingnya susunya.

contoh: Apabira seseorang menghitamkan rambut budaknya ataumembuatnya keriting, atau membuat wajahnya kemerah-merahan, ataumenyimpan air di payudaranya agar kelihatan montok, lalu iamenawarkannya kepada pemberi. Ini adalah bentuk-bentuk penipuan,
dan pemberi mendapatkan hak khiar-Ini adarah pendapat Asy-Syafi,i

Abu Hanifah sependapat pada masalah penghitaman rambut, tapidalam masalah membuat rambutnya keriting dia mempunyai pandangan
lain. Menurutnya, har tersebut tidak menyebabkan berrakunya hak khiar.
Sebab, bentuk tadris (penyamaran) semacam itu tidak mengandung uns'raib, seperti jika seseorang menghitamkan ujung iari-jari budak laki_lakinya, agar disangka sebagai penulis atau tukang besi.

Menurut kami, hal itu juga termasuk bentuk tadlis yang dapatmeningkatkan harga jual budak tersebut, sama seperti menghitamkan
rambutnya' Berbeda dengan menghitamkan ujung jari-jari tangan, itutidak hanya menunjukkan bahwa ia adarah ,"orurrg p"nulir, tetapi bisasaja ia terkena tinta, atau ia adalah budak seorang p"n,rri, yang bertugasmengurus tinta- Tetapi rantaran tangan yang hitam pembeli

menyangkanya seorang penuris, maka ia tidak berhak membatalkan juar

Jika hal semacam ini terjadi tanpa ada penipuan, seperti jika susuterkumpul di dalam payudara hewan tanpa ada keseng ajaan,atau wajahbudak wanita menjadi kemerah-merahan karena rasa malu atau karenakelelahan, atau rambutnya menjadi hitam karena sesuatu tertumpah diatasnya' maka Al Qadhi berpendapat bahwa pembeli berhakmengembarikannya untuk menghindari adanya kemudharatan bagipembeli' suatu kemudharatan wajib dih'angkan, baik disengaja maupuntidak, sama seperti aib. Tetap i, adakemungkinan ia tidak m-endapat hakkhiar, jikaternyata wajah kemerah-merahan itu adarah karena rasa maruatau kelelahan dan pemberi itu menyangka betul bahwa itu adarah wajahaslinya.
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Pasal: Apabila seekor kambing diberi makanan yang banyak

hingga memenuhi perutnya, dan pembeli menyangka bahwa

kambing tersebut sedang hamil; atau seseorang menghitamkan

ujung jari-jari budaknya, maka dia mempunyai hak khiar' atau

Uuj.rrluhinggadisangkaiaadalahseorangpenulisataufirkangbesi'
atau ukuran payudara kambing itu besar hingga disangka air susunya

banyak, maka dalam kasus seperti ini, pembeli mempunyaihak khiar

karena fakta yang ada tidak sesuai dengan apa yang ia kira'

Ketikaperutkambingterlihatbesar,bisajadikarenabanyakmakan,

banyak minum, atau selainnya. Hitamnya ujung jari-jari tangan S€orang

budak bisajadi karena terkena tintajika ia adalah budak seorang penulis'

Namun,karenakeinginanpembeliyangmenggebu-gebu'iayakinbetul
jika budak tersebut adalah seorang penulis, maka pada saat itu pembeli

tersebut tidak berhak mendapatkan hak khiar'

Pasal: Apabila pembeli tetap mengambil barang hasil tipuan

tersebut dan hendak menuntut ganti rugi, maka tidak ada ganti

rugi baginYa.

Karena Rasulullah SAW tidak menj adikan baginya ganti rugi pada

hewan yang diikat putingnya. Akan tetapi, beliau memberikan dua pilihan

seraya bersabda, "Apabila mau, ia dapat tetap mengambilnya' dan jil<n

muu, ia dapat mengembalil<nnnya dengan disertai satu sha' hrma."

Padamasalahini,barangyangdisamarkanitubukanlahaib
sehingga tidak layak untuk diberi kompensasi. Jika ia tidak bisa

mengembalikannya karena sudah rusak, maka hendaklah ia

rnenggantinya dengan sesuatu yang sesuai dengan nilainya. Karena, dia

tidak sanggup mengembalikan sesuatu yang tidak bisa dituntut ganti

ruginya oleh dirinya sendiri, sehingga hukumnya sama seperti barang

yang tidak disamarkan.

Jika barang itu hilang atau rusak sebelum ia mengetahui akan
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adanya penipuan, maka ia dapat mengembarikannya dan memberikanganti rugi akibat kerusakan yang terjadi karena a#yu. setelah rtq iaboleh meminta uangnya kembali. Narnun, apab'a ia mau men€rinumya,
maka tidak ada tuntutan atas dirinya.

Apabila ia sudah mengetahui akan adanya tadrispada barang yangia beri' raru ia menggunakan barang tersebut, maka gugurlah hakkhiarnya, sama seperti jika ia menggunakan barang yang padanyaterdapat aib tersebut.

Apabila ia terlambat mengembalikannya dan sama sekali tidakmenggunakan barang tersebut, maka hukumnya adalah hukummengakhirkan pengembalian barang yang mempunyai aib, seperti yangakan kami jelaskan kemudian.

741. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, (Apabila 
seseorangmembeli budak yang sudah jandq raru ia m"nggorinya dnn temyataterdapat aib padanya, ia diberi pilihan antara mengembelikannya

dan mengambir utuh kembari urogoy", sebab tebusan atau jaminanhanya disyaratkan bagi yang i"l.tot.n kerusakan, sedangpersetubuhan adarah perayanan, atau ia ridha dan menerima yangbaik dan yang buruk darinya.'

Pembahasan tentang masalah ini ada limapasal-
Pasal pertama: penjual wajib memberitahu aib bmangrrya*dapembeli.

Barangsiapa yang mengetahui barrwa pada barang yang dijualnyaterdapat aib, ia tidak boleh mer{uarnya sampai ia menjelaskannya kepadapembeli. Jika ia tidak menjelaskannya, ia berdosa. HaI itu disebutkanoleh Ahmad sebagaimana riwayat Hrk* bin Hizam dari Nabi sAw,beliau bersabda,

ry € 4 !ri.6j u:* oti trfril u Jq*Jr{ or;31
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Ck'ol1

d'^*vr o; +iUL\ F.Ji ! iJ.Ir 'ti'4r;'

q;.k;'*:t:.k')
,,Penjual dan pembeli mempunyai hak khiar selama lccduarrya

belum berpisah. Apabita keduanya iuiur dan terbuka, mako kcduanya

akan mendapat berkah, dan jika keduanya berdusta dan saling

menyembunyilun sesuaht, hilanglah b erkah j ual beli merel<a berdua'"aBe

(Muttafaq 'alaihi).

Pada hadits lain beliau bersabda,

"seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain' Tidak

halalbagiSeorangmuslimmenjualkepadasaudaranyakecualiia
menj elaslran barang dagangannya'"an

Dalam hadits lain, "Barangsiapa yang meniual barang yang

mempunyaiaibdantidakmenjelaslrannya,malrniasenantiasaberada
dalam lremurlcaan Allah, dan malaiftat senAtiasa melalvtatnyT",4et datr

sabdanya, Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah'

At-Tirmidzimeriwayatkan,bahwaRasulullahsAWbersabda,
"Barangsiapa yang menipu, ia tidak termasuk golongan komi:'4e2

Ia berkata bahwa hadits ini adalah hadits hasan shahih, dan para

ulama mengamalkannya. Mereka sangat rnembenci tipu daya dan berkata

"Ifu adalah perbuatan yang haram'"

oil.i*uyutt.* oleh Bukhari ( 4No.2l08lFa/?), Muslim (3lBttyu,l|163),Abu Daud

ell+oi)x-rirmidzi(3/l2is;AnNu.u'i(7/!4-6t!9*.19::Yql.,19'lt"t?:']\t)
iiri*uyutt * oleh Ibnu Majah (2No'22aO' Hakim (2/8)' Baihaqi di dalamAs-

Sunan (51320) dan sanadnya shahih'

niriwayattanolehlbnuvrajarr(2No.2247)dansanadnyadhaif,padasanadnya
ada BuqaYYah bin Al Walid.

Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No' 716'
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Apabila s€seorang menjual barang cacat dan ia tidak
menjelaskannya, maka jual belinya sah menurut mayoritas ulama, di
antaranya Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syaf i.

Diriwayatkan dari Abu Bakar Abdur Aziz, bahwasanya jual beli
tersebut batil, sebab termasuk jual beli yang dilarang, dan larangan pada
sesuatu menunj ukkan ketidaksahannya.

Menurut kami, Rasulullah sAw telah melarang perbuatan
mengikat puting susu hewan dan mensahkan jual beli bersamanya, dan
diriwayatkan dari Abu Bakar bahwasanya ia pernah ditanya, ..Bagaimana

pendapatmu tentang hewan yang diikat putingnya?" Beliau tidak
memberikan jawaban.

Pasal Kedua: Pembeli punya hak khiar bila tidak tohu bahwa
barang yang dia beli cacat.

Kapan saja seseorang mengetahui ada aib pada barang yang
dibelinya yang tidak diketahui sebelumnya, maka ia mempunyai hak
khiar, yaitu antara tetap mengambilnya atau fasakh. baik penjualnya
mengetahui aib tersebut dan menyembunyikannya atau ia tidak tahu.

Menurut kami, pada masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di
antara para ulama, dan penetapan hak khiar olehRasulullah pada hewan
yang diikat putingnya merupakan peringatan akan adanya aib padanya.
Sebab, disyaratkan pada akadjual beli harus bebas dari segala bentuk
kecurangan dan aib, dengan dalil sesuai apa yang diriwayatkan dari Nabi
SAW bahwasanya beliau membeli seorang budak lalu menulis kalimat
berikut ini.

"Ini adalah budakyang dibeli oleh Muhammad binAbdullah dari
Al 'Adoa bin Khalid. saya membeli darinya seorang budak laki-laki
atou perempuan, tidak ada penyakit dan tidak ada kejelekan padanya.
Ini adalah jual beli antora seorang muslim dengan muslim lainnya.,,ae3

4e3 Diriwayatkan oleh Bukhari secara Muailaq (4/362/Fath), At-Tirmidzi (3alo.
l2l6), Ibnu Majah (2A{o .2251) dan sanadnya hasan.
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Dari sini ditetapkan bahwa jual beli muslim dituntut bersih dan

bebas dari segala kekurangan dan kejelekan. Prinsip inilah yang harus

mengawali semua akad jual beli. Adapun jika ada kekurangan atau

berbeda dari kesepakatan awal, maka itu adalah sesuatu yang terjadi

kemudian setelah akad. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

pembeli tidak wajib mengambil dan membeli barang dan ia berhak

mengembalikan barang itu dan mengambil uangnya kembali'

Pasal: Pengembalian barang yang cacat kepada penjual bisa

dilakukan belakangan, tidak harus segera.

Ketika pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang

dibelinya, nutmun ia menunda untuk mengembalikannya, maka hak

khiarnyatidaklah gugur sampai nampak pada dirinya keridhaan akan

aib tersebut. Hal ini yang dikatakan olehAbuAl l(haththab'

Al Qadhi menyebutkan, ada dua riwayat yang berkenaan dengan

masalah ini.

P e rt ama, menunda pengembal ian; Ke dua, menyegerakannya' Ini

adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'. Pada saat pembeli mengetahui

ada aib, lalu ia menunda pengembalian barang tersebut walaupun ia

mampu melakukannya, maka gugurlatr hak khiarnya. Sebab, dengan

demikian ia menampakkan sikap ridha terhadap barang tersebut.

Menurut kami, hakkhiar ditetapkan untuk mencegah dan menolak

terjadinya kemudharatan, dan berlaku seperti hukum qishash, yaitu

dibolehkan menunda pelaksanaannya, dan kami tidak menerima pendapat

yang menyatakan, bahwa menahan dan tidak segera mengembalikan

barang yang sudatr dibeli merupakan tanda dan indikasi bahwa pembeli

tersebut telah ridha dengan cacat pada barang tersebut.

Pasal ketiga: Kondisi barang.

Kondisi barang yang dibeli tidak lepas dari dua macam:
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Pertama, kondisi barang tetap, tidak bertambah. pembeli
mengembalikan barangnya dan penjual mengembalikan uang pembeli.

Kondisi kedua,barang terus bertambah setelah akad jual beli, atau
barang itu dikembangkan oleh pembeli.

Dalam kondisi kedua ini, bentuknya ada dua macam:

Bentuk pertama: Tambahan tersebut berhubungan langsung
dengan barang yang dibeli, seperti penambahan lemak pada tubuhnya,
semakin gemuk, hamil, ilmunya bertambah, atau berbuah. Untuk barang
yang seperti ini, harus dikembalikan beserta semua bentuk
penambahannya, karena ia masuk di dalam akad jual beli.

Bentuk kedua: Thmbahan tersebut terpisah dengan barang yang
dibeli semula, dan bentuknya ada dua macam:

Pertama, tambahan bukan dari jenis barangnya, seperti
keuntungan, dan ini makna dari sabda Rasulullah, ., ...atau
memonfaatkannya", yaitu mengambil manfaat yang dihasilkan dari
barang tersebut sebagai bentuk pelayanan, upah, atau pemasukan.

Demikian pula apa yang dijadikan sebagai hibah atau dijadikan
sebagai wasiat. Semua itu adalah hak yang didapatkan pembeli sebagai
ganti dari jaminannya, sebab jika budak itu binasa, pembeli yang harus
menanggungnya dan inilah makna dari sabda Rasulullah sAw,
"Barangsiapa yang merusak, dia lah yang harus menanggung,, danpara
Ulama tidak mempunyai perbedaan pendapat dalam hal ini.

Ibnu majah telah meriwayatkan dari Hisyam bin ,Ammar, 
dari

Muslim bin Khalid bin 'urwah, dari bapaknya, dari .Aisyah RA,
bahwasanya ada seorang laki-laki membeli seorang budak, lalu ia
memanfaatkannya dengan seizin Allah, kemudian ia mendapati aib
padanya, maka ia pun mengembalikannya kepada tuannya. Tuan tersebut
mengadu kepada Rasulullah, "wahai Rasululrah, sungguh ia telah
memanfaatkan budakku", Rasululrah sAw menjawab,,,Barangsiapa
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yang merusah dia lah yang harus menonggung."aea Diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Asy-Syafi'i. Diriwayatkan Said dalam Sunanny4 dari

Muslim, dengan sanad yang sama. Di sana Rasulullah SAW bersabda,

" Pemanfaatan dengan i aminan",aes pendapat ini pula yang dipegang oleh

Abu Hanifah, Malik, danAsy-Syaf i, dan menurut sepengetahuan kami

tidak ada ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka.

Kedua, tambahan berasal dari barang yang dibeli, seperti anak,

buah, dan susu. Tambahan ini pula akan menjadi milik pembeli, dan ia

cukup mengembalikan barang induknya tanpa menyertakan

tambahannya. Inilah pendapat Asy-Syaf i.

Malik berkata: Apabila tambahan itu berupa buah-buahan, maka

tidak perlu dikembalikan, namun jika berupa anak maka harus

dikembalikan bersama induknya, karena pengembalian itu adalah suatu

hukum dan menular juga kepada anaknya, seperti suratan. Abu Hanifah

berkata: Tambahan yang terjadi setelah barang berada di tangan pembeli

tidak bisa dikembalikan lagi, sebab tidak mungkin mengembalikan

barang induknya tanpa mengikutkan tambahannya karena itu menjadi

motif pembeliannya, dan akad tidak akan batal selama masih ada

penyebabnya dan tidak mungkin mengembalikannya bersama tambahan

tersebut karena tidak termasuk dalam akad.

Menurut kami, tambahan yang terjadi setelah barang berada di

tangan pembeli tidaklah menghalangi pengembalian, sebagaimana jika

terjadi ketikamasih di tangan penjual danjuga seperti keuntungan, karena

tambahan tersebut terpisah sehingga memungkinkan mengembalikan

barang induknya tanpa menyertakan tambahannya, seperti tambahan

dalam bentuk keuntungan dan buah, menurut Malik.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan, bahwa penambahan

adalah konsekuensi dari akad tidaklah benar, akan tetapi itu adalah

Diriwayatkan olehAbu Daud (3A{o. 3508), An-Nasa'i (7No. 4502),Ibnu Majah

(2AIo. 243), dan Ahmad (6149,208,237) dan sanadnya Hasan.

Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya (6/80l116116l) dari 'Aisyah.
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konsekuensi dari kepemilikan. Seandainya konsekuensi dari akad, tentu
akan kembali kepada penjual ketika akadnya batal.

Perkataan Malik tidaklah benar, karena anak bukanlah barang
dagangan sehingga tidak mungkin mengembalikannya dengan mengikuti
hukum pengembalian induknya, dan apa yang ia sebutkan tentang
perpindahan kepemilikan dengan jalan hibah, jual beli dan selainnya
juga batal, sebab hukum yang berlakunya pada induknya itu tidak
berpengaruh kepada anak. Insya Attah kami akan menjelaskan hukum
yang berlaku baginya.

Pasal keempat: obyek barang yang beraib berupa budakwanita.

Apabila objek yang dijual adalah seorang budak wanitajanda, lalu
pembeli menggaulinya sebelum ia mengetahui aib yang ada padanya,
maka ia berhak mengembalikannya dan tidak ada kewajiban menyertakan
sesuatu dengannya. pendapat ini diriwayatkan da._ zaidbin Tsabit, dan
diikuti oleh Malik, Asy-syaf i, Abu Tsaur, dan Utsman Al Bitti.

Terdapat riwayat lain dari Ahmad yang menjelaskan tidak boleh
dikembalikannya budak tersebut. pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin
Abi rhalib RA, dan diikuti olehAz-Zuhri,Ats-Tsauri,Abu Hanifah, dan
Ishaq. Sebab, hubungan intim termasuk di daram pembahasan AI Jinayah,
karena ia tidak lepas dari kepemilikan orang lain yang terkait dengan
sanksi dan uang, sehingga tidak bisa dikembarikan, sebagaimanajika ia
adalah seorang perawan.

Syuraih, An-Nakha'i, Said bin Musayyib, IbnuAbi Laila berkata,
"Ia harus dikembalikan dengan disertai diyat. Namun mereka berbeda
pendapat tentang masalah jumlah diyatnya, Syuraih dan An-Nakha,i
berpendapat nilainya separuh dari sepersepuluh. sementara itu Asy-
Sya'bi berpendapat, pemerintah yang berhak menenhrkan nilainya. Lain
lagi Ibnu Al Musayyib berkata, "sepuluh dinar.,, Sedangkan Ibnu Abu
Laila berpendapat, senilai mahar yang pantas baginya (mahar) dan
diriwayatkan pendapat yang sejalan dengan pendapatnya dari umar bin
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Khattab RA, dan lbnuAbi Musa menyebutkan riwayat dari Ahmad, sebab

jika membatalkanny4 berarti ia menggauli wanita yang bukan miliknya

karena pembatalan itu berarti pembatalan akad dari awal.

Menurut kami, di sini ia tidak mengurangi barang dan nilainya,

dan tidak pula menunjukkan bahwa ia ridha dengan keberadaan aib,

sehingga tidak ada halangan untuk mengembalikannya, karena apa yang

dilakukannya hanya sebatas meminta pelayanan sama seperti j ika suami

menggauli istrinya.

Apa yang mereka katakan itu batal dengan adanya hubungan intim

dan menggauli perawan berarti mengurangi nilainya. Adapun pendapat

mereka bahwa ia menggauli wanita milik orang lain, tidaklah benar

karena pembatalan itu berarti membatalkan akad sejak saat itu bukan

dari awalny4 alasannya karena hak untuk membeli lebih dulu (syuf'ah)

tidaklah batal dan tidak wajib mengembalikan keuntungan, sehingga ia

bersenggama dengan orang yang menjadi hak miliknya.

Pasal: Apabila seseorang membeli budak wanita yang telah

menikah, lalu suaminya menggaulinya, maka tidak ada yang

menghalanginya untuk mengembalikannya, dan tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Apabila pembeli menikahkan budak itu, kemudian suami

pertamanya menggaulinya. Lalu ia ingin mengembalikan budak itu

karena adanya aib, jika pemikahan tersebut masih berjalan, maka aib itu

termasuk aib baru yang terjadi setelah akad jual beli, dan jika
pernikahannya sudah putus, maka hukumnya sama dengan hukum

seorang tuan menggauli budaknya.

Ahmad berpendapat, lebih tepat jika tidak bisa dikembalikan lagi.

Hal ini sesuai dengan riwayat yang lain, di mana tidak ada perbedaan

antara perbuatan tersebut dengan tuan yang rnenggauli budaknya. Apabila

budak itu berzina ketika sudah dibeli oleh seseorang, dan orang itu tidak
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mengetahuinya, maka hal itu dianggap aib baru yang terjadi setelah akadjual beli, dan hukumnya adalah hukum aib yang baru terjadi, dan bisajadi aibnya pada semua sisi karena perbuatannya tersebut termasuk zina
bagi pembeli.

Pasal kelima: Apabila pembeli tetop mengambil barang yang
ada aibnya dan ia meminta uang ganti rugi, permintaan itu adarah
holorya. Demikianlah pendapat Is haq.

AdapunAbu Hanifah danAsy-Syafi.i berpendapat, bahwa ia tidak
mempunyai pilihan kecuari mengambil atau mengemialikannya, dan ia
tidak mempunyai hak untuk meminta ganti rugi, kecuali jika ia tidak
sanggup mengembalikan barang tersebut. sebab, Rasuluilah SAWterah
menetapkan bahwa pemberi hewan yang diikat puting susunya hanya
mempunyai dua pilihan, yaitu mengambil barang tersebut tanpa ada ganti
rugi, atau mengembarikannya, karena ia mempunyai hak penuh untuk
mengembarikan barang yang dibelinya, sehingga ia tidak berhak
mengambil sebagian dari harga jual.

Menurut kami, apabila nampak aib yang sebelumnya tidak
diketahui oleh pembeli, ia berhak meminta ganti rugi, sebagaimana jika
aib itu terjadi seterah dimilikinya. Sebab, aib itu menyebabkan t'runnya
harga jual barang tersebut, sehingga ia berhak meminta ganti rugi. seperti,jika ia membeli sepuluh kuda, laru nampakrah aib pada kesembiran
kudanya, atau jika ia menghilangkan barang seterah akad jual beli.

Adapun pada kasus hewan yang diikat putingnya, tidak ada aib
dalam bentuk hilangnya sebagian barang yang dibeli, hanya sajapembeli
mempunyai hak khiar karena adanya unsur penipuan, bukan karena
adanya sebagian dari barang yang hilang, sehingga ia tidak berhak
meminta ganti rugi jika ia tidak bisa mengembalikan barang yang
dibelinya.

Apabila sistem ini yang berraku, maka makna dari ganti rugi aibadalahjika suatu barang pada awarnya baik tidak kurang r"-r.ru* apap'n
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kemudian muncul aib, maka diambillah selisih harga di antara keduanya,

sehingga nilai rata-rata harganya berlandaskan kepada nilai rata-rata

kekurangannya akibat adanya aib pada nilai barang.

Contoh: Apabila nilai barang yang baik sepuluh dan yang

mempunyai aib sembilan, sedangkan harga barang 15. Aib pada barang

tersebut telah mengurangi sepersepuluh dari nilainya, sehingga penjual

menanggung sepersepuluh dari harganya, yaitu satu setengah dirham.

Adapun sebabnya karena pembeli menanggung harga barang, apabila

sebagian dari barang itu hilang atau cacat, maka harga yang harus

ditanggung pembeli harus dikurangi juga.

Di samping itu, jika kita bebankan kepada pembeli kekurangan

nilai barang, akan berdampak pada terkumpulnya beban harga dan barang

pada pembeli, padahal jika ia membeli sesuatu dengan separuh nilainya

dan ia mendapati aib padanya, aib itu akan mengurangi separuh dari

harganya. Seperti jika ia membeli dengan harga sepuluh sedang nilainya

20, lalu ia mendapati aib padanya, maka mengurangi sepuluh dari

nilainya, dan ia setuju mengambilnya, ia mendapat barangnya dan

mengambil harga dari aibnya.

Inilah makna dari perkataanAl Khiraqi, atau ia mengambil selisih

antara barang yang baik dan yang mempunyai aib. Al Hasan Al Bashri

menyebutkan masalah ini dengan berkata, "Ia mengambil nilai dari aib

barang itu pada hari di mana ia membelinya." Ahmad berkata, "Inilah

pendapat terbaik yang pernah aku dengar."

742. Mlasalah: (At Khiraqi) berkata, "Apabila budak itu

perawan,lalu pembeli ingin mengembalikannya, ia harus mengganti

apa yang ia kurangi darinya."

Apabila seorang pembeli menggauli budak perawan, kemudian

nampak aib padanya hingga ia ingin mengembalikannya, maka ia harus

menyertakan dengan ganti rugi terhadap apa yang terkurangi darinya.
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Ada dua riwayat dari Ahmad tentang kebolehan
mengembalikannya.

Riwayat pertama. Ia tidak boleh mengembalikannya dan berhak
meminta uang ganti rugi dari aib tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu sirin,
Az-ztrfui, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Abu Hanifah, dan Ishaq. Ibnu Abi
Musa berkata, "Riwayat ini benar berasal dari Ahmad.,,

Riwayat kedua. Ia dapat mengembalikannya dan menyertakan
sesuatu dengannya. Ini adalah pendapat syuraih, Said bin Musayyib,
An-Nakha' i, Asy- Sya' bi, Malik, Ibnu Abi Lail4 dan Abu Tsaur. Hal yang
wajib adalah ia harus mengembarikan nilai dari sesuatu yang kurang
padanya akibat persetubuhan tersebut.

Apabila nilai budak perawan sepuluh dan nilaijanda delapan, maka
harga yang harus dibayar adalah dua dinar, karena dengan dibatalkannya
akad, maka nilai dari barang yang dijual menjadi tanggungan pembeli,
berbeda dengan ganti rugi dari aib yang diambil oleh pembeli. Ini adalah
pendapat Malik dan Abu Tsaur.

Syuraih dan An-Nakha'i berpendapat: Ia harus mengembalikan
sepersepuluh dari nilainya. Sedangkan Said bin Al Musayyib
berpendapat: Ia harus mengembatikannya sepuluh dinar. Namun, apa
yang telah kami utarakan lebih tepat -insya Allah-.

Argumen orang yang tidak membolehkan dikembalikan budak
tersebut ialah bahwa hubungan intim menyebabkan pembeli itu telah
mengurangi nilai dan barang tersebut, sehingga ia tidak berhak
mengembalikannya, sama jika ia membeli budak laki-laki dan
mengebirinya, sehingga nilainya berkurang.

Menurut kami, hubungan intim adalah aib yang terjadi pada salah
seorang dari pembeli dan penjual, dan bukan aib yang harus diumumkan,
sehingga harus berlaku hak lchiar seperti aib yang baru muncul pada
penjual sebelum diserahkan ke pembeli.
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Pasal: setiap barang yang dibeli memiliki aib sebelumnya,

kemudian muncul aib lain ketika barang tersebut sudah berada di

tangan pembeli, dan ia tidak tahu akan aib sebelumnya. Terdapat

dua riwayat dari Ahmad yang berkenaan dengan masalah ini.

Riwayat pertama, ia tidak bisa mengembalikannya dan berhak

meminta uang ganti rugi dari aib yang pertama. lni adalah pendapatAts-

Tsauri, Ibnu Syubrumah, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra' yi. Hal tersebut

juga diriwAyatkan dari Ipnu Siin, Az-Zuhri, dan Asy-Sya'bi. Alasannya,

hak untuk mengembalikan ditetapkan untuk menghilangkan

kemudharatan, dan mengembalikan barang kepada penjual merupakan

kerugian bagi penjual. Padahal, tidak boleh menghilangkan kemudharatan

dengan kemudharatan Yang sama.

Riwayat kedua, ia dapat mengembalikannya dengan menyertakan

uang.ganti rugi atas aib yang muncul saat barang tersebut berada di

tangannya, dan berhak meminta uang harga barang tersebut. Akan tetapi,

jika ia mau, ia dapat tetap mengambil barang itu dan mengambil uang

ganti rugi. Inilah pendapat Malik dan Ishaq.

An-Nakha.i dan Hammad bin Abu Sulaiman berkata, "Ia dapat

mengembalikannya bersama nilai dari kekurangan barang tersebut akibat

aib yang ada. Al Hakam berkata, "Ia bisa mengembalikannya dan tidak

perlu menyertakan sesuafu apa pun."

Menurut kami, di dalam hadits tentang hewan yang diikat

putingny4 Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengembalikan

hewan yang telah diperah susgnya tersebut dan mengganti susunya.ae6

Ahmad berdalih bahwa Utsman bin Affan memutuskan untuk

mengembalikan baju yang terdapat sobek walaupun ia sudah

memakainya. Sebab, itu adalah aib baru yang muncul ketika baju sudah

dipegang pembeli, maka ia memiliki hak khiar arrtatamengembalikannya

beserta ganti ruginya atau meminta ganti rugi atas aib yang ada

4e6 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2l48lFath) dan Muslim (3/Bttyu'11155)
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sebelumnya, sebagaimana jika terjadinya aib itu ketika barang itu
dipamerkan untuk dijual, dan karena kedua aib tersebut sama nilainya.

Pada kasus ini, penjual telah menipu dengan aib itu sementara
pembeli tidak melakukan penipuan, sehingga pemberian hak dan
pembelaan lebih diutamakan untuk pembeli. Mengembalikan barang
hukumnya boleh sebelum terjadinya aib yang kedua dan tidak bisa
dihapuskan kecuali dengan adanya dalil. Sementara dalam masalah ini
tidak ada ijma' dan Nashyang jelas, dan qiyasharrya bisa dilakukan bila
ada hukum asal yang dijadikan patokan dan bukan berdasarkan apa yang
mereka sebutkan, sehingga hukum kebolehannya tetap berlaku.

Apabila hukum ini yang berlaku, maka pembeli mengembalikan
biaya ganti rugi atas aib yang terjadi kemudian, sebab pada dasamya
barang yang telah dibelinya menjadi tanggungannya dan demikian pula
dengan semua hal yang terkait dengannya.

Apabila aib baru tersebut terjadi saat barang sudah berada di tangan
pembeli, ia dapat mengembalikan barang itu tanpa harus mengganti apa
pun sesuai dengan kedua riwayat di atas, dan ini adalah pendapat Asy-
Syafi'i. Sebab, tidak ada lagi unsur yang dapat menghalangi
dikembalikannya barang tersebut, sehingga hukum berlaku padanya.

Apabila seseorang membeli budak wanita dan hamil saat bersama
dengannya, kemudian ia mendapatkan aib padanya, maka kehamilannya
tersebut adalah aib bagi perempuan (manusia) dan bukan aib bagi
makhluk lain (hewan). sebab, hal tersebutmenghalangi hubungan intim
dan dikhawatirkan terjadi kerugian pada pembeli.

Kalau budak itu melahirkan, maka anaknya adalah hak pembeli,
dan jika persalinan tersebut menjadikan budak itu berkurang (daya
tariknya atau terjadi masalah padanya), maka hal itu adalah aib juga.
Namun, jika hal itu tidak menjadikan budak itu bermasalah (tubuhnya)
dan anak yang dilahirkannya meninggal, maka ia boleh
mengembalikannya, karena sumber aibnya telah hilang.
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Kalau si anak hidup, maka tidak boleh mengembalikan budak itu

tanpamengembalikanpulaanaknya,karenahaltersebutakan
memisahkan keduanya (anak dan ibunya), dan itu adalah perbuatan yang

diharamkan.

Abu Ja'far dan Abu Al Khaththab berkata di dalam kitab
,,Mas7ail,,:Pembeli dapat mengembalikan budak wanita itu tanpa harus

menyerahkan anaknya. Ini adalah pendapat mayoritas pengikut Asy-

Syaf i dan karena ini adalah suatu kebutuhan, sehingga kasusnya sama

jika budak itu melatrirkan anak yang merdeka (anak tuannya), maka ia

boleh menjual budak itu tanpa anaknya'

Menurut kami, harus tetap berpegang kepada keumuman sabda

Rasulullah SAW,

"Barangsiapq yang memisahkan antara anak dan ibunya' Allah

alrnn memisahkannya dengan oranS yqnS dicintainya pada hari kiamat

nanti."4e7

Disisilain,iadapatmenghilangkankemudharatandengan
mengambil uang ganti rugi atau mengembalikannya bersama anaknya.

sedangkan alasan mereka bahwa kebutuhanlah yang mengharuskan

demikian, kami jawab, bahwa kebutuhan tersebut bisa dihindari dengan

mengambil uang ganti rugi.

Apabila budak itu melahirkan anak yang merdeka, maka tidak ada

alasan baginya untuk menjual anak itu bersama ibunya'

Kalau sesuatu yang dijual tersebut adalah hewan dan bukan dari

bangsa manusi4 lalu hewan tersebut hamil saat berada di tangan pembeli,

maka tidak dilarang untuk mengembalikannya karena adanya aib' sebab

itu termasuk tambahan baru. Kalau ia baru mengetahui aibnya setelah

o' 1283), Ahmad dalam Musnad-nya (51413-

414)danAd-Darimida|amMusnadnya(212479)sanadnyashahih.

, ,.i . o. ,-'ti o 'orJltl & of ,y
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melahirkan, dan proses persalinan tidaklah membuatnya berkurang
(kualitasnya atau menjadi cacat), maka ia dapat menahan anak dan
mengembalikan ibunya, karena memisahkan di antara keduanya boleh,
dan tidak ada perbedaan antara ia hamil sebelum diserahkan ke pembeli
atau sesudah berada di tangan pembeli.

Apabila ia membeli budak dalam keadaan hamil, lalu budak itu
melahirkan ketika sudah berada di dalam tanggungannya, kemudian
muncul aib baru hingga membuatnya ingin mengembalikanny4 maka
ia harus mengembalikan pula anaknya. sebab, anak itu termasuk
tambahan dari sesuatu yang dibeli yang kemudian berkembang, dan
berhubungan langsung dengan obyek yang dibeli. Sama halnya jika
kambing yang dibeli kemudian menjadi gemuk.

Jika anak tersebut hilang, maka hal tersebut digorongkan sebagai
aib baru yang terjadi di bawah tanggung iawab pembeli. Apabila kami
katakan, "Ia berhak mengembalikannya", maka ia harus mengganti sesuai
dengan nilainya, jika ia memilih mengembalikan ibunya.

Ada riwayat dariAhmad, bahwa ia tidak harus mengganti dengan
nilai yang sesuai dengannya. Al Qadhi memahaminya bahwa penjual
telah merekayasa aib, dan jika ibu itu menjadi berkurang (daya tariknya
atau menjadi cacat) setelah melahirkan, maka itu adalah aib baru, dan
hukumnya sama dengan hukum aib-aib baru yang muncul belakangan.
Bisa pula dipahami dari perkataan Ahmad bahwa kehamilan tidak ada
hukumnya, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi.i.

Berdasarkan pendapat ini, maka dengan demikian anak adalah
milik pembeli, dan ia tidak wajib mengembalikannya jika anak itu hidup,
dan tidak pula diharuskan mengganti nilai anak itu jika anak itu hilang.
Pendapat pertamalah yang shahih dan harus diamalkan, insya Allah.

Pasal: Apabila yang dijual adalah seorang budak penulis atau
pengrajin, dan mereka melupakan keahlian mereka ketika berada
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di tangan pembelir lalu pembeli itu mendapati aib pada mereka, aib

tersebut adalah aib baru yang terjadi dalam tanggungan pembeli,

dan hukumnya sama dengan aib-aib lainnya'

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa pembeli mengembalikannya

tanpa menyertakan sesuatu aPapun, dan Al Qadhi memberikan alasan

bahwa aib itu bukan terdapat pada bendanya langsung, dan penyakit

lupa itu bisa kembali sembuh dengan mengingat kembali. Ia berkata,

"Berdasarkan hal tersebut, sama halnya apabila dulunya ia gemuk lalu

rnenjadi kurus", dan hukum qiyas seperti yang telah kami sebutkan'

Sesungguhnya keterampilan menulis dan kerajinan adalah sesuatu

yang dapat ditaksir nilainya. mendapat jaminan dari pembajakan, dan

mempunyai syarat ketika dikornersialkan, sehingga ia bagaikan barang

yang mempunyai fisik yang mempunyai manfaat sama seperti

pendengaran, penglihatan, dan akal. Bisa jadi yang diinginkan pada

riwayat Ahmad adalah apabila penjual merekayasa aib tersebut.

Pasal: Jika barang yang diiual mengalami aib di tangan

penjual setelah terjadinya akad jual beli dengan pembeli, jika barang

itu masuk dalam tanggungannya maka hukumnya dikategorikan

sama dengan hukum aib yang lama (terjadi pada penjual)'

Tetapi jika barang itu sudah masuk dalam tanggungan pembeli,

maka hukumnya adalah sama dengan hukum aib yang baru setelah berada

di tangan pembeli.

Adapun aib baru yang terjadi setelah barang ditangan pembeii,

maka itu adalah tanggungan pembeli dan ia tidak mempunyai hak untuk

khiar.Inilah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i'

Sedangkan Malik berpendapat, batas waktu pengembalian seorang

budak tiga hari, apapun yang menimpanya pada masa itu, ia adalah

tanggung jawab pembeli, kecuali penyakit gila, kusta, dan lepra'
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Apabila muncul sampai setahun, maka berlakulah hak khiar,
sebagaimanayang diriwayatkan olehAl Hasan dari 'uqbah, bahwasanya
Rasulullah sAw telah menetapkan batas pengembalian untuk budak
selama tiga hari,ae8 dan pendapat ini adalah ijma'penduduk Madinah,
dan karena biasanya hewan yang mempunyai aib akan nampak dalam
masa itu.

Menurut kami, bisa jadi aib yang nampak ketika barang berada di
tangan pembeli adalah aib baru, sehingga tidak berlakulah hak khiar
seperti yang berlaku pada semua barang, atau apa yang nampak setelah
lewat tiga hari dan selama setahun, dan hadits yang mereka kemukakan
tidak shahih. rmam Ahmad berkata, "Tidak ada hadits shahih tentang
masalah ini." Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada hadits shahih dalam
masalah tenggang waktu pengembalian, dan Al Hasan tidak bertemu
(tidak sezaman) dengan 'uqbah, dan ljma'penduduk Madinah bukanlah
hujjah.

Penyakit atau kekurangan yang terpendam (tidak nampak) tidaklah
dianggap. Kekurangan yang nampaklah yang diperhitungkan bukan yang
terpendam.

743. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, (...kecuali penjual telah
merekayasa sebuah aib, maka ia wajib mengembalikan uang pembeli
seluruhnya, demikian pula seluruh barang juga harus
dikembalikan."

Pengertian dari merekayasa aib adalah penjual menyembunyikan
aib dari pembeli padahal ia mengetahui akan aib tersebut, atau sengaja
menutup-nutupinya hingga pembeli menyangka bahwa barang tersebut

4e8 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3A.lo. 3506), Ibnu Majah (/No. 2244),Ahmad di
dalam Musnad-nya (41152), Ad-Darimi di dalam Musnad-nya (24{o. 2551) dan
hadits ini isnadnya lemah, karena Al Hasan tidak mendengarnya dari .Uqbah,

dan terdapat perselisihan tentang riwayat bahwa ia mendengarnya dari kakeknya
Ibnu Jundub, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh di dalam At-Tahdziib. Lihat
"Dha'iif lbnu Majah".
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tidak memiliki aib. Kata "rJ:" (menipu atau merekayasa) berasal dari

kata "i-1.gt" yang bermakna kegelapan, sehingga seolah-olah penjual

yang menyembunyikan dan menutup-nutupi aib menjadikannya dalam

kegelapan hingga tidak nampak dan tidak dilihat oleh pembeli' dan ia

tidak mengetahuinya. Dalam hal ini sama saja apakah penjual sengaja

menyembunyikan aib atau berusaha menutup-nutupi, keduanya sama

diharamkan, karena termasuk tadlis sebagaimana yang telah kami

jelaskan sebelumnYa.

Apabila hal tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak

mengetahuinya hingga terjadi aib lagi pada barang tersebut di tangan

pembeli, ia berhak mengembalikannya dan mengambil kembali harga

barang seluruhnya dan ia tidak diharuskan membayar ganti rugi, baik

aib baru itu disebabkan oleh pembeli. Seperti menggauli perawan dan

memotong pakaian, maupun disebabkan oleh orang lain, seperti

pencurian atau melarikan diri (bagi budak), atau karena perbuatanAllah

seperti penyakit dan semacamnya. Baik aib itu mengurangi sebagian

(nilai) barang atau menghilangkannya sama sekali'

Imam Ahmad berkata kepada seseorang yang membeli budak dan

budaknya melarikan diri darinya, dan terdapat keterangan kuat bahwa

larinya budak itu sudah terjadi saat masih di tangan penjual, "Penjual

harus mengembalikan seluruh uang yang diambil dari pembeli, karena

ia telah menipu pembeli, dan hendaknya ia mengejar budak itu ke

manapun iaberada." Pendapat ini diriwaya&an dariAl Hakam danMalik,

sebab penjual itu telah melakukan penipuan sehingga ia harus

mengembalikan seluruh uang pembeli, sama halnya jika ia menipu

dengan mengakui bahwa budaknya telah merdeka'

Hadits tentang hewan yang diikat puting susunya secara tekstual

menunjukkan, bahwa apa yang terjadi pada barang selama sudah berada

di tangan pembeli merupakan tanggung jawabnya, baik penjualnya

melakukan penipuan kepadanya ataupun tidak. Mengikat puting hewan

adalah bentuk tadlis, akan tetapi pembeli tetap harus menanggung susu
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yang diperahnya, bahkan ia harus menggantinya dengan satu sftc .kurma,

walaupun perbuatan mengikat puting hewan itu terlarang.

Rasulullah sAw telah bersabda, "Menjuar hewan yang diikat
putingnya adalah bentuk penipuan, dan tidak halal bagi orong musrim
untuk meniplt."4ee

Dan juga sabda beliau, "pihak yang merusak diarah yang harus
menanggung!',soo

Keduanya menunjukkan, bahwa barangsiap a y*rymerusak atau
menghilangkan suatu barang, ia harus menanggung ganti ruginya, sebab
jaminan dibuat karena ada kerusakan.

Sekiranya jaminan adalah tanggung jawab penjual, maka
pengrusakan atau penghilangan barang juga adarah berasal darinya,
karena kewajiban menjamin pada penjual tidak bisa ditetapkan kecuali
dengan adanyaNash atauijma' atauqias. Menurut sepengetarruan kami,
tidak adaNasft maupun ijma' daram masalah ini. Sement araqiyashanya
berlaku jika ada sumbernya, dan tidak ada sumber awal yang dijadikan
prjakan dalam beryiyas.

Di samping itu, tadris semacam ini tidak sama dengan status budak
wanita yang merdeka dalam pernikahan, karena hal itu kembali kepada
orang yang merubah statusnya tersebut walaupun bukan tuan dari budak
itu. Dari masalah ini pula disimpulkan, apabila penipuan ini berasal
dari orang yang mewakili penjual, maka tidak dikembarikan sedikitpun
kepadanya.

Diriwayatkan oleh lbnu Majah (2alo. 224r),Ahmaddi daram Mwnad-nya(4125/
syaakir), An-Nasa'i (7a.ro. 4502), Ahmad Syakir berkata, .,Isnadnya t"o,ut tur"nu
lemahnya Jabir Al Ja'fii.
Diriwayatkan oleh Abu Daud (3alo. 350g), At-Tirmidzi (3a,Io. lg5), An-Nasa,i
(7Af o. a502) Ibnu Maj ah (2N o. 22a1. Ahmad di dalam Urr ro,*nyu' qA,t +e, ZOt,
237), dan isnadnya has an.
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Pasal: Mengenal jenis-jenis aib.

Aib-aib yang dimaksud adalah kekurangan yang menyebabkan

berkurangnya harga suatu barang, karena suatu barang dagangan

merupakan objek jual beli yang ditentukan harganya, sehingga jika

terdapat kekurangan padanya akan menyebabkan turunnya hargabarang

tersebut.

Dalam masalah ini yang menjadi patokan adalah ketentuan yang

berlaku secara umum dikalangan para pedagang. Di antara jenis aib-aib

tersebut adalah, aib pada penciptaan seperti gila, kusta, lepra, buta, mata

juling, pincang, botak plontos, tuli, bisu, dan semuajenis penyakit. Juga

termasuk pula yang jumlah jari-jarinya lebih atau kurang, cekung

matanya, selaput pada mata, suafa menyerupai wanita: meskipun dia itu

rvanita, banci, pengebirian, bau mulut yang kurang sedap, dan lain-lain.

Semua ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i' dan

sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Ibnu Mundzir berkata50r, "semuayang kami hafal dari para ulama

sepakat bahwa membelikan suami (budak lelaki) untuk budak wanita

adalah merupakan aib, begitupula utang yang ditanggung oleh budak

apabila tuannya miskin dan tidak mampu membayar, kejahatan

pembunuhan dengan motif balas dendam, karena perbudakan berhak

untuk dilindungi dari tindakan kejahatan, bertransaksi dalam bentuk

utang, dan berhak mendapat hak qishash pada sesuatu yang hilang

darinya.

Perzinahan dan bau mulut yang tidak enak adaiah aib pada semua

budak laki-laki dan perempuan, dan inilah pendapat Asy-Syaf i. Abu

Hanifah berkata, "Hal itu bukanlah aib pada budak laki-laki, karena ia

dibeli bukan untuk digauli dan dicumbu mesra, berbeda dengan budak

perempuan."

Menurut kami, hal tersebut dapat mengurangi nilai dan harga

5or Ibnu Mundzir menyebutkannya di dalam Al ljma', Hal. 106 No. 497.
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- jualnya. Dalam kasus perzinaanmisalnya, dia akan menghadapi hukum
cambuk dan diasingkan, dan majikannya tidak akan merasa aman
dengannya terhadap keselamatan istri dan keluarganya. Sedangkan bau
mulut yang tidak nyaman akan mengganggu dan menyiksa majikannya
dan siapa saja yang duduk dengannya atau berbicara dan berjalan
bersamanya.

Adapun mencuri, suka kabur, dan mengompol adalah termasuk
aib bagi budak dewasa yang usianya lebih dari l0 tahun.

Para pengikut Abu Hanifatr berpendapat, bahwa aib itu berlaku
bagi budak yang sudah bisa makan dan minum sendiri. SedangkanAts-
Tsauri dan Ishaq berkata, "Hal tersebut tidaklah termasuk aib baginya,
sampai ia mengalami mimpi basah (baligh), karena penerapan hukum
yang berkaitan dengan kewajiban dan pemberian hukuman hanya berlaku
bagi yang telah baligh, demikian pula berlaku pada masalah ini.,,

Menurut kami, biasanya anak raki-laki yang sudah berakal (mampu
menggunakan akalnya) akan menjaga untuk tidak melakukan hal-hal
tersebut, seperti halnya orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa
mengompol merupakan penyakit dalam dirinya, mencuri dan suka kabur
adalah sifat buruk dalam kepribadiannya. pembatasan usia sepuluh tahun
sesuai perintah Rasululrah sAW unhrk memberi hukuman bagi anak yang
meninggalkan shalat, memisahkan tempat tidur antara anak laki_laki dan
perempuan ketika usia baligh. Adapun selain dari itu adalatr merupakan
sesuatu yang menunjukkan masih remah akalnya dan belum mapan.

Demikian pula halnya jika seorang budak meminum khamer atau
mabuk karena minuman keras lainnya, ia harus mendapat hukuman,
sebagaimana diungkapkan olehAhmad. perbuatan tersebut sama halnya
dengan zina. Demikian pula jika orangnya sangat dungu dan berlaku
zalimterhadap orang lain, maka ia harus diberi pembinaan dan hukuman,
dan bisajadi hal itu berulang hingga menyebabkan kerusakan atau cedera
pada budak. Hal itu tidaklah termasuk aib kecuali pada budak dewasa
karena akan berpengaruh kepada pekerjaannya.
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Budakyangmasihkecildanbelumdikhitanbukanlahaib'karena

belumtibawaktunya,danbukanpulaaibbagibudakperempuandewasa
yang tidak dikhitan. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i' Adapun pengikut

AbuHanifahberpendapat,bahwaituadalahaibbagibudakperempuan
dewasa karena hal itu akan menambah penyakit, sehingga ia disamakan

dengan budak laki-laki dewasa'

Menurut kami, khitan bukanlah kewajiban bagi budak perempuan

dewasadanpenyakityangakantimbultidaklahseberapadantidak
dikhawatirkan akan merusak, berbeda dengan budak laki-laki dewasa'

Budaklaki-lakidewasayangdidatangkandariorang-orangkafir,

bukanlah aib jika tidak dikhitan karena adat dan tradisi mereka tidak

mengenal khitan, dan hal itu sudah dimaklumi sebelumnya oleh pembeli

karenahalitusudahmenjadiajaranagamamereka.Adapunjikaia
muslim, maka tentu itu adalah sebuah aib karena dikhawatirkan terjadi

penyakit padanYa-

Pasal: Status janda bukanlah sebuah aib'

Karena biasanya budak-budak itu berasal dari kalangan parajanda'

Kedudukan budak sebagai mahram bagi pembeli, baik karena hubungan

nasab atau sesusuan, bukanlah suatu aib karena hal tersebut tidaklah

menyebabkannilaidanhargabudakituterpengaruh,hubunganmahram

itu hanya keharaman dalam menikah saja'

Demikian pula halnya dengan kondisi budak sedang ihram dan

berpuasa bukanlah aib, karena keduanya akan berakhir dalam waktu

dekat, inilah pendapatAbu Hanifah danAsy-Syafi,i, dan sepengetahuan

kami tidak ada perbedaan pendapat di antara keduanya'

Termasuk pula masa iddah untuk talak baa'in bukanlah aib,

berbeda dengan iddah talak raj 'i yang merupakan aib, karena istri yang

sedang ditalak rai 'i tidakbisa menjamin kalau suaminya tidak akan rujuk

kembali kePadanYa.
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Budak yang bisa menyanyi dan menguasai ilmu bekam bukanlah

aib. Namun, diriwayatkan dari Malik bahwa budak yang bisa menyanyi

adalah aib karena lagu hukumnya diharamkan.

Menurut kami, kemampuan bemyanyi bukanlah aib, karena tidak
mengurangi nilai dan harganya, seperti budak pengrajin. Kami tidak
menerima pendapat yang menyatakan lagu itu diharamkan, dan kalaupun

kami menerimanya, maka yang diharamkan adalah melakukannya bukan

karena mengetahuinya semata.

Budak yang kidal (terbiasa bekerja dengan tangan kiri) bukanlah

aib, namun Syuraih mengembalikannya karena kondisinya tersebut.

Menurut kami, kondisi tersebut bukanlah aib bagi budak itu, karena

ia dapat bekerja dengan tangannya yang lain menggantikan posisi tangan

kanannya.

Kekafiran bukanlah aib, dan ini adalatr pendapatAsy-Syafi'i. Tetapi

Abu Hanifah berkata, "Kekafiran adalah aib, karena ia mempunyai
kekurangan berdasarkan dalil, dan Allah Th' al a berfirman,

.lz
c./2..1o.. . a, c 0c.

-5-*-cl J. iJ -:,.t' JJ t tJF,.
"...sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang

musyrikwaloupun dia menarik hatimu." (Qs. Al Baqarah f2l:221)."

Menurut kami, dari kalangan budak ada di antila mereka yang

muslim dan ada pula yang kafir, dan pada awalnya mereka dalam
kekafiran. Status orang mukmin lebih baik dari orang kafir tidaklah
menyebabkan kekafiran itu menjadi sebuah aib, sebagai orang yang

bertakwa lebih utama dari yang lainnya. Allah SWT berfirman,
"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah yang paling bertakwa di antara l(amu." (Qs. Al Hujuraat [49]:
13) dan bukanlah aib jika ketakwaan itu tidak ada pada seseorang.

Anak hasil perzinaan bukanlah aib, demikianlah pendapat Asy-

n ol no.fz

,-f? 4;
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Syaf i. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hal itu adalah aib

bagi budak perempuan karena ia dibeli untuk bersenang-senang, berbeda

dengan budak laki-laki.

Menurut kami, hubungan nasab pada perbudakan tidaklah

diperhitungkan dan bukan itu yang menjadi tduan ketika dibeli, dengan

alasan bahwa mereka membeli budak-budak asing yang tidak diketahui

nasabnya.

Budak perempuan yang tidak pintar dalam memasak, membuat

roti, dan semacalnnya bukanlah aib, karena hal itu adalah sebuah keahlian

dan seseorang yang tidak ahli di bidang itu tidaklah dianggap aib, sama

seperti jenis keahlian lainnya.

Kondisi budak perempuan yang tidak haid bukanlah sebuah aib

baginya. Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa hal itu adalah aib bagi budak

dewasa, karena orang yang tidak haid tidak akan hamil'

Menurut kami, kemutlakan tersebut tidaklah menunjukkan haid

atau sebaliknya, sehingga kondisi tidak haid bukanlah aib, sama halnya

jika terjadi pada budak perempum yang belum dewasa.

Pasal: Jika pembeli mensyaratkan pada barang yang akan

dibeli memenuhi sifat yang diinginkannya, dan ketiadaan sifat

tersebut bukanlah suatu aib, maka syarat tersebut sah dan harus

terpenuhi. Kalau tidak, maka ia berhak membatalkan.

Seperti, jika ia mensyaratkan budak haruslah seorang muslim,

kemudian diketahui kalau ia adalah kafir, atau ia mensyaratkan budak

perempuan yang masih perawan, atau berambut keriting, atau pintar

memasak, atau mempunyai keahlian. atau berpayudara besar (banyak

susunya), atau perempuan yang haid; Atau ia mensyaratkan pada hewan

tunggangan harus bagus jalannya, atau pada macan tutul yang kuat

berburu, dan semisalnya. Jika ia mendapati syarat yang ia ajukan tidak

terpenuhi, maka ia punya hak untuk membatalkan akad jual beli dan
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meminta kembali harganya, atau ia ridha menerima kondisi yang ada
dan tidak ada hak baginya. Kami tidak mengetahui adanyaperbedaan di
antara mereka pada masalah ini, sebab syarat itu adalah sifat dan jenis
yang sesuai dengan selera.

Kalau dia mensyaratkan sifat atau jenis yang tidak diinginkan, lalu
ternyata yang ada adalah sebaliknya, seperti jika ia mensyaratkan
rambutnya lurus tetapi ternyata keriting, atau budak yang bodoh tetapi
ternyata yang ada adalatr budak yang cerdas, maka ia tidak mempunyai
hak khiar, karena ia justru beruntung mendapat yang lebih baik dari
yang ia inginkan sebelumnya.

Kalau ia mensyaratkan budak yang kafir, lalu ia mendapat yang
beriman, atau mensyaratkan yang janda dan temyata ia mendapat yang
perawan, ia memiliki hak untuk memilih, karena padanya ada maksud
yang benar, yaitu bahwayxrymemesan budak kafir jauh lebih banyak
karena kemanfaatannya bagi orang-orang muslim dan selainny4 atau
karena ia tidak terbebani dengan kewajiban beribadah.

Terkadang juga ada yang mensyaratkan harus janda karena tidak
sanggup dengan perawan atau agar ia dapat menjualnya kepada orang
yang tidak sanggup dengan perawan, dan bisa saja keinginannyatersebut
tidak terpenuhi.

Dalam hal ini ada yang berpendapat, bahwa ia tidak mempunyai
hak untuk memilih karena keduanya adalah suatu kelebihan bukan aib,
ini adalah pendapat Asy-Syaf i tentang budak perawan. pendapat itu
pula yang dipilih olehAl Qadhi, dan iamengesampingkan kemungkinan
seseorang menginginkan janda karena ketidaksanggupannya terhadap
perawan. Hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena
adanya persyaratan demikian adalah bukti yang kuat.

Apabila seseorang mensyaratkan kambing yang mempunyai air
susu, maka syarat itu sah. DemikianpendapatAsy-Syaf i. Abu Hanifah
berpendapat bahwa syarat itu tidak sah karena tidak boleh menjual susu

i
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yangadadidalampayudarakambing,sehinggasyarattersebuttidak
diperbolehkan.

Mentrrutkami,halituadalahsesuafuyangdimaksudkandanbisa

terpenuhi pada hewan, serta mempunyai nilai dalam hansaksi jual beli,

sehinggasyarattersebutsah,sepertisyaratkeahlianyangharusdimiliki
oleh seorang budak atau syarat kuda hanrs bisa berjalan dengn baik'

Yang tidak dibolehkan adalahhanyamenjual bagian inr (susu) sajayang

ada di dalam payudara kambing, karena hat itu adalah sesuanr yang tidak

jelas, dan sesuatu yang tidak jelas tidak boleh diperjual-belikan' Berbeda

3itu iu membeli karrbing tersebut tanpa ada syara! maka menjualnya

sah bersama dengan susunya'

Dibolehkanmenjualpondasidindingbersamadindingnyadanbiji

kurma bersama kurrranya" dan tidak boleh menjualnya secanr terpisah

dan tersendiri.

Apabilapembelimensyaratkanbalrwasusukambingituharrrsdapat

diperah setiap hari dengan kadar susu tertentu' maka syarat tersebut tidak

sahkarenasangatsulitterpenuhi,sebabkadarsusutidaktetapdan
berfluktuasi. Tetapi apabila ia mensyaratkan air susunya deras keluar,

maka syaratnya sah karena hal tersebut dapatterpenuhi. D'emikian pula

sahjikaiamensyaratkankambingnyaharushamil.AlQadhiberkata,
..Syaratitutidakbolehapabiladiqiyaslrandidalammadzhab,karena

kehamilan tidak mempunyai hukum. oleh karena itu tidak sah kutukan

terhadap kehamilan, dan ada kemungkinan itu adalalr keuntungan.',

Menurut kami, itu adalah kriteria yang diinginkan dan dapat

terpenuhi, sehingga mensyaratkannya pun sah seperti syarat mempunyai

keahlian dan mempunyai susu yang banyak. sudah karni jelaskan pada

penj elasan terdahulu bahwa kehamilal itu mempunyai hukum tersendiri'

ItulahsebabnyaRasulullahSAWmenetapkanhukumdiyatsebesar40
Khalifahsozbagi janin yang ada diperutnya503, beliau melarang mengambil

502 Khilafah uautun.[12--5gdang hamil (setengah waktu sebelum melahirkan)'

Ed.
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zakat dari yang sedang hamil,s'a dan melarang menggauli wanita hamil
tua5o5.

Di samping ituAllah menetapkan masa iddah wanitahamil sampai
ia melahirkan anaknya, diberikan keringanan tidak berpuasa pada bulan
Ramadhan jika ia khawatir akan keselamatan anaknya, tidak boleh
menjalankan hukum qishash padanya, serta hukuman lain saat ia masih
dalam keadaan hamil.

Hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan kasus pelaknatan,
secara tekstual menunjukkan bahwa ia melaknatnya pada saat sedang
hamil, sehingga ia tidak berhak lagi terhadap anak yang dikandungnya.
Jika ia mensyaratkan harus melahirkan anak tersebut pada waktu tertentu,
maka syarat itu tidak sah karena tidak mungkin terpenuhi, demikian pula
jika ia mensyaratkan tidak boleh hamil, itupun tidak sah karena tidak
ada jaminan bisa terpenuhi. Malik berkata, "syarat itu tidak sah bagi
perempuan-perempuan yang berkedudukan tinggi, dan sah bagi
perempuan biasa."

Menurut kami, kalau ia membeli dengan syarat tidak hamil, juga
tidak sah, sama hukumnya dengan perempuan yang berkedudukan tinggi.

Apabila ia mensyaratkan tidak sedang hamil, dan temyata ia dapati
sedang hamil, jika itu terjadi pada budak perempuan maka itu adalah aib
dan ia berhak mengembalikannya. Tetapi jika itu terjadi pada selainnya

Diriwayatkan olehAbu Daud (44.{o. 4588), An-Nasa'i (8No. aS05), Ibnu Majah
(2No.2627), Ahmad di dalam Musnad-nya (2/tt,t03), Ad-Darimi di dalam
Musnad-nya (2/No.2383) dan sanadnya shahih.
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2A.Io. l58l), An-Nasa'i (5/No. 246l), Ahmad di
dalam Musnad-nya (3 /414,4 I 5), dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya (4/96) dari
jalur 'Amru bin Abu Sufyan Al Hijazi, dari Muslim bin Tsafrrah Ar yusykari. Al
Hasan berkata: Muslim bin Syu'bah mengatakan ruh... hadits. Al Hafizh berkata
di dalam At-Taqril6: Muslim bin Tsafrrah dapat diterima. Adz-Dzahabi berkata di
dalam Al Miizaan: 'Amru bin Abu Sufoan AI Hijazi hanya sendirian dalam
meriwayatkan ini. Al Albani berkata: Sanadnya dha'tf.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/1474), An-Nasa'i (7/4659), Ahmad di dalam
Musnad-nya (4 / 127) dan sanadnya s hahih.



maka hal itu adalah keuntungan dan ia tidak berhak untuk

membatalkannya. Namun, ada kemungkinan ia mempunyai hak untuk

membatalkannya, karena bisa jadi ia menginginkan mengadakan

perjalanan bersamanya atau untuk membawa sesuatu yang tidak

memungkinkan jika dalam keadaan hamil.

Bagaimana jika pembeli mensyaratkan ayam betina yang bisa

bertelur?.

Ada yang berpendapat syarat tersebut tidak sah, karena penjual

tidak mempunyai ilmu untuk mengetahui hal itu dan syariat tidak

menetapkan hukum padanya.

Akan tetapi, yang paling tepat bahwa syarat itu sah, karena hal itu

bisa diketahui dengan kebiasaan dan pengalaman, seperti jika ia
mensyaratkan kambing yang mempunyai air susu.

Apabila pembeli mensyaratkan pada burung bul-bul atau burung

tekukur bisa berkicau. Sebagian sahabat kami berpendapat, bahwa syarat

itu tidak sah, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah, karena burung bisa

saja berkicau dan bisa pula tidak berkicau.

Pendapat yang paling kuat adalah syarat itu sah karena maksudnya

benar, sebab berkicau adalah sifat dan tabiat penciptaan burung, sama

halnya dengan sifat kuda tunggangan yang berjalan dengan baik dan

macan tutul yang mampu berburu.

Bagaimana jika pembeli mensyaratkan pada burung merpati agar

ia pergi ke arah dan tempat yang ia sebutkan?.

Al Qadhi berpendapat, syarat itu tidak sah. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah, katena hal itu adalah bentuk penyiksaan terhadap hewan

dan tujuannya tidak benar.

Sedangkan Abu Al Khaththab berpendapa! bahwa syarat itu sah,

karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun, dan

maksudnya jelas untuk menyampaikan berita dan membawa surat,
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sehingga bentuknya sama dengan kemampuan berburu bagi macan tutul
dan berjalan bagi kuda tunggangan.

Apabila pembeli mensyaratkan kepada budak yang dibelinya harus
pandai bernyanyi (biduan), maka syaratnya tidak sah karena lagu
hukumnya haram di dalarn syariat, sebagaimana tidak sah, mensyaratkan
zina padanya.

Apabila ia mensyaratkan pada dombajantan yang suka menanduk,
dan ayam jago mampu membunuh lawannya, maka syarat itu tidak sah,
karena pada dasarnya semrul itu (aduan) terlarang dalam syariat, sama
dengan syarat bisa bernyanyi pada budak.

Apabila ia mensyaratkan ayam jago bisa membangunkannyapada
waktu shalat, maka syaratnya tidak sah karena mustahil untuk terpenuhi,
dan apabila ia mensyaratkan ayirm itu berkokok pada waktu-waktu
tertentu, maka hukumnya sama dengan syarat harus bisa berkicau pada
burung tekukur.

Pasal: Mengembalikan barang yang mempunyai aib tidak
harus membutuhkan ridha penjuar, tidak pura dengan kehadirannya
dan tidakharus menunggu keputusan hakim sebelum diterima atau
sesudahnya.

Ini adalah pendapat Asy-Syaf i. Sedangkan Abu Hanifah
berpendapat, bahwa apabila sebelum diterima dan dipegang oleh pembeli,
maka harus menunggu kehadiran penjualnya dan bukan ridhanya, dan
jika setelah diterima maka harus membutuhkan ridha penjualnya atau
keputusan hakim, karena hak kepemilikannya terhadap harga barang
sudah final, sehingga tidak bisa gugur kecuali dengan ridhanya.

Menurut kami, pembeli memiliki hak untuk membatarkan akad
jual beli, dan tidak harus membutuhkan keridhaan dan kehadiran
penjualnya. Seperti halnya dengan talak. Ia berhak untuk mengembalikan
aib barang tersebut, sehingga tidak harus menunggu keridhaan dan
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persetujuan penjualny4 seperti ketika belum diterima'

744. Masalah: (Al Khireqi) ber*ata, *Apabila pembeli menjual

sebagian dari barangyengdibelinya, kemudian nampaklah aib pada

barang tersebut, ia mempunyai pilihen antara mengembalikan

miliknya dari sisa bareng telsebut dengen harga yang sesuai dengan

sisa barang miliknya, eteu meminb genti rugi sesuai nilai barangnya

yang tersisa.tt

Ada tiga bagian dalam pembahasan masalah'

Pertama,apabilas€seorangmembelibarangyangmemilikiaib

lalu menjualnya maka gugrrrlah haknya pengembaliannya, karena hak

kepemilikannya terhadap barang itu sudah gugur'

Kalaubarangitukembaliketangannyadandiaingin
mengembalikan lagi ke penjual pertarna lantaran aib yang timbul, maka

perlu ditinjau dulu. seandainya ia menjual barang itu dan mengetahui

ada aib padanya atau adzindikasi bahwa ia ridha dengan aib tersebut, ia

tidak mempunyai hak lagi untuk mengembalikannya. sebab, tindakannya

tersebut menunjukkan bahwa ia ridha dengan keadaan barang tersebut'

Akan tetapi, jika ia tidak mengetahui aib tersebut, maka ia mempunyai

hak untuk mengembalikannya kepada penjual pertama' Ini adalah

pendapat Asy-SYaf i-

Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, dia tidak dapat lagi

mengembalikannya kecuali jika pembeli membatalkan jual beli dengan

keputusan hakim, sebab haknya telah gugur dengan menjual barang itu

kepada orang lain, dan ini sama dengan ia mengetahui aib itu.

Menurutkami,iadapatmenyampaikankeluhannyadengan
mengembalikan barang t€rsebut, dan ia punya hak untuk itu, sama halnya

jika pembeli kedua membatalkanjuat beli dengan keputusan hakim' atau

sama seperti ketika hak kepemilikannya masih ada padanya- Kami tidak

menerima bah*-a haknya telah gugur, ia terhalangi karena ia tidak bisa
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mengembalikannya, dan ketika ia dapat mengembalikannya saat itu
hilanglah penghalang tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa ia boleh mengembalikannya,
sama halnya jika ia tidak dapat mengembalikannya karena penjualnya
tidak berada di tempat, baik ia kembali kepada pembeli pertama dengan
aib itu atau dengan hibah atau dengan pembelian kedua atau dengan
warisan, sesuai pendapat Al Qadhi.

Pengikut Asy-Syaf i berkata, ..Apabila ia kembali tanpa
membatalkan aib pertam4 maka terdapat dua pendapat. salah sotunya,
ia tidak dapat mengembalikannya karena ia menghapus keluhannya
terhadap aib barang itu dengan menjualnya dan tidak gugur dengan
pembatalan tersebut.

Menurut kami, ada landasan bagi hak untuk mengembalikannya,
hanya saja ia terhalang karena hilangnya hak kepemilikan. Jika
penghalang itu sudah tidak ad4 maka seharusnya dia diperbolehkan untuk
mengembalikan barang tersebut.

Berdasarkan hal ini, jika pembeli menjualnya kepada penjual
pertama dan ia mendapati aib yang sudah ada sejak akad jual beli yang
pertama, maka ia dapat mengembalikannya kepada penjual kedua, lalu
penjual kedua mengembalikannya kepada penjual pertama, yaitu kembali
ke orang tadi. Faidah dari pengembalian yang berputar kepada orang-
orang itujuga adalah adanya perbedaan harga, karena bisajadi harga
penjualan kedua lebih besar.

Kedua, apabila pembeli sudah menjual barang yang ada aibnya,
lalu ia ingin meminta uang ganti rugi kepada penjual pertama, menurut
pendapat Al Khiraqi, ia tidak berhak lagi mengambil ganti rugi, baik ia
menjualnya dengan mengetahui aib itu atau tidak mengetahuinya. Ini
adalah pendapat madzhabAbu Hanifah danAsy-Syafi,i. Alasannya, tidak
dikembalikannya barang itu kepada penjual karena akibat perbuatannya
sendiri, sehingga kasusnya sama seperti jika ia merusak atau
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menghilangkan barang tersebut. Di samping itu, ia telah menghapus

keluhannya dengan menjualnya" sehingga ia tidak berhak lagi meminta

ganti rugi, sama halnya jika barang itu hilang.

Al Qadhi berkata: Jika ia menjualnya dengan mengetahui adanya

aib tersebut, ia tidak berhak meminta ganti rugi karena sikapnya tersebut

menunjukkan keridhaannya akan aib itu. Tetapi jika ia menjual barang

itu dan tidak mengetahui adanya aib tersebut, ia berhak meminta ganti

rugi, ini adalah pendapat Ahmad. Sebab, penjual itu tidak memenuhi

persyaratan akad jual beli, dan pembeli tidak menunjukkan tanda-tanda

bahwa ia akan ridha dengan aib, sehingga ia berhak mengembalikannya.

Pedoman dasar madzhab menyatakan, bahwa ia mempunyai hak

meminta ganti rugi dalam kondisi apapun, baik ia mengetahui aib itu

saat menjualnya atau ia tidak mengetahuinya, karena sejak awal kita

sudah diberi pitihan antara mengembalikannya atau menerimanya dengan

meminta ganti rugi.

Menjual atau melakukan tindakan ekonomis apa saja terhadap

barang itu adalah termasuk dalam kategori menerimanya. Lagi pul4 uang

ganti rugi adalah pengganti dari bagian yang rusak atau hilang dari barang

tersebut dan hak itu tidak gugur dengan menjual barangnya. Tindakannya

untuk menjual barang juga tidak menunjukkan keridhaannya terhadap

aib itu, sebagaimana jika ia menjualnya dengan harga sepuluh dan

menyerahkan kepadanya sembilan, lalu pembeli itu menjualnya lagi.

Adapun pendapat mereka yang menyatakan bahwa ia menghapus

keluhannya tidaklah benar, karena keluhannya kepada penjual dan ia

tidak pernah menghapusnya. Penjuat itu telah berlaku zhalim kepada

pembeli dan haknya tidak gugur kepada orang yang menzhaliminya.

Inilah yang benar dan merupakan pendapat Malik'

Abu Al Khaththab menyebutkan dua riwayat yang berasal dari

Ahmad tentang keharusan penjual memberikan ganti rugi, tanpa

membedakan apakah si penjual mengetahui adanya aib atau ia tidak
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mengetahuinya.

Menurut salah satu pendapat, tidak ada hak untuk meminta ganti
rugi. Apabila pembeli kedua mengetahui aib itu, ia berhak
mengembalikanny4 atau ia meminta ganti rugi darinya, maka pembeli
pertama mengambil ganti rugi. Ini adalatr pendapat Asy-Syaf i.

Apabila ia menolak, maka pembeli kedua mengembalikannya
dengan aib yang terjadi selama barang berada di tangannya karena ia
tidak menghapus keluhannya, dan setiap dari kedua pembeli itu
mengembalikan nilai aib barang dari harga barang yang ia beli,
sebagaimana yang telatr kami jelaskan sebelumnya.

Ketiga, apabila pembeli menjual sebagian barang yang memiliki
aib, kemudian nampaklah aib, maka ia berhak meminta ganti rugi dari
sisa barang yang ada di tangannya.

Adapun ganti rugi terhadap sebagian barang yang dijualnya,
terdapat perbedaan pendapat sebagaimana telatr kami sebutkan pada
pembahasan apabila ia menjual semua barang tersebut. Jika mau dia
dapat mengembalikan sisa barang tersebut dengan harga yang sesuai.

Apa yang disebutkan Al Khiraqi di sini menunjukkan bahwa ia
mempunyai hak untuk itu, dan hal tersebut telah ditegaskan olehAhmad.

Pernyataan yang benar adalah, jika barang itu satu jenis atau satu
pasang, maka rnemisahkannya akan mengurangi nilainya. Misalnya,
sepasang daun pintu dan sepasang sepatu. Dalam hal ini dia tidak berhak
mengembalikannya, karena akan menimbulkan kerugian bagi penjual.
sebab, barang tersebut tidak lagi berharga dan tidak dapat dipergunakan
lagi, sama seperti kebolehan menggauli dan meminta dilayani kepada
budak wanita yang dibeli. Ini adalah pendapat Syuraih, Asy-Sya.bi, Asy-
Syaf i, Abu Tsaur dan kelompok rasionalis (Ashhab Ar-Ra.yi).

Para sahabat kami menyebutkan pada lain tempat apabila barang
itu dua pasang dan memisahkan di antara keduanya akan mengurangi
nilainy4 maka ia tidak boleh mengembalikannya hanya satu bagian saja
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tanpa yang lainnya, karena hal itu akan membuat kerugian' Juga dalam

masalah jika ia membeli barang yang memiliki aib, lalu terjadi aib baru

selama berada di tangannya, maka ia tidak dapat mengembalikannya

kecuali jika ia membayar ganti rugi atas aib baru yang terjadi pada barang

tersebut.

Tidak boleh mengembalikan barang yang aibnya menjadi tanggung

jawab bersama atau ia mengurangi nilai barang tanpa mengganti

sedikitpun kekurangan tersebut' Menurut Al Khiraqi' kecuali penjual

itu sengaja merekayasa aib tersebut, maka itu adalah tanggungannya.

Namun,initidakberartimenggugurkantanggungjawabpembeliterhadap

aib baru yang terjadi selama barang itu ada pada dirinya'

Apabila dua jenis barang yang jika dipisah tidak mengurangi

nilainya, kemudian ia menjual salah satunya dan ia mendapati aib pada

barangyangSatunya,atauiamengetahuibahwakeduanyamemilikiaib,

apakahiaberhakmengembalikansisabarangyangmenjadimiliknya?
Terdapatduariwayattentangpemisahantransaksipenjualan.AlQadhi
berkata, "Masalah ini berkaitan dengan transaksi penjualan' baik

barangnya satu jenis atau lebih." Akan tetapi, akan lebih baik memisahkan

keduanya seperti yang telah kami sebutkan'

Pasal:Apabilaseseorangmembeliduajenisbarang'laluia
mendapatisalahsatunyamemilikiaib,sedangkeduajenisbarang
tersebut tidak kurang nilainya jika dipisahkan, atau sesuatu yang

memangtidakbisadipisahkan,sepertiantaraanakdanibunya,makaia
harus mengembalikan semuanya, atau menerimanya semuanya dan

meminta ganti rugi.

Namunjikakeduabarangtersebuttidakdemikiansifatnya,maka

terdapat dua riwayat. Salah satunya, ia harus mengembalikan keduanya

ataumenerimakeduanyadenganmemintagantirugi,daniniadalah
pendaPat AsY-SYaf i'
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Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, dia harus
mengembalikannya jika barang belum ditangan pembeli. Sebab,
pengembalian sebagian dari transaksi penjualan berasal dari pembeli,
dan itu belum terjadi baginya, sama halnya jika kedua barang tersebut
dari jenis yang akan berkurang nilainya jika dipisahkan.

Riwayat kedua, ia mengembalikan barang yang ada aibnya dan
tetap mengambil barang yang baik. Ini adalah pendapat Al Harits Al
'Ikli, Al Auza'i, dan Ishaq. Abu Hanifah setuju dengan ini, jika barang
sudah berada di tangan pembeli, karena ia mengembalikan barang yang
tidak akan membawa kerugian bagi penjual, sehingga dibolehkan.
Hukumnya samajika ia mengembalikan semua, dan memisahkan barang
yang dapat berkurang nilainya apabila dipisahkan dengan pasangannya

lantaran hanya akan membawa kemudharatan.

Apabila salah satu dari barang itu hilang, rusak, atau ada aibnya,
atau keduanya memiliki aib, lalu ia ingin mengembalikannya, maka
hukumnya seperti yang telah kami jelaskan secara terperinci bersama
perbedaan pendapat di dalamnya.

Apabi la penj ual dan pembeli berselisih tentang j umlah biaya ganti
rugi, maka pendapat pembelilah yang diambil setelah ia bersumpah,
karena ia berada di pihak yang mengingkari klaim penjual yang
menaikkan harganya, sebab ia berada pada posisi orang yang dirugikan.
Apabila nilai yang hilang banyak maka akan banyak pula yang harus ia
bayar.

Apabila kedua barang yang mempunyai aib itu masih ada dan tidak
ada hal yang menghalangi keduanya untuk dikembalikan, akan tetapi
pembeli hanya ingin mengembalikan salah satu di antara keduanya, Al
Qadhi berpendapat bahwa ia tidak bisa melakukan itu, dan beliau tidak
menyebutkan pendapatnya kecuali larangan mengembalikannya. Hal itu
diqiyaskan kepada masalah sebelumnya, yaitu larangan bagi pembeli
hanya menerima salah satunya dan mengembalikan yang lainnya pada
dua barang yang mempunyai aib, maka barang yang tidak mempunyai
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aib pun dilarang untuk dikembalikan salah satunya'

Pasal: Apabila ada dua orang membeli sesuatu,lalu keduanya

mendapati aib padanya, atau apabila keduanya mensyaratkan hak untuk

memilih, lalu salah satu di antara keduanya ridha dengan aib tersebut,

maka ada dua riwayat dari Ahmad yang keduanya diriwayatkan oleh

Abu Bakar dan Ibnu Abu Musa-

Pertama, bagi yang tidak ridha, maka jual belinya batal. Ini adalah

pendapat Ibnu Abu Lail4 Asy-Syaf i, Abu Yusuf, dan Muhammad.

Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat Malik.

Pendapat kedua ia tidak boleh mengembalikannya, dan ini adalah

pendapat Abu Hanifah dan Abu Tsaur, karena kepemilikan barang tersebut

telah tercabut sekaligus bukan sebagian-sebagian. Apabila ia

mengembalikannya, maka kembalikan yang mempunyai aib saja secala

kolektif, seperti jika barang itu terkena aib ketika berada di tangannya'

Pendapat yang paling tepat adalah ia mengembalikan semua apa

yang menjadi miliknya ketika akad. Hal itu dibolehkan sama seperti

jika ia membelinya sendiri, kepemilikan secara kolektif hanya bisa

terwujud dengan penetapan dari penjual, karena ia menjual separuh dari

keduanya, sehingga sebagtan kepemilikan penjual telah tercabut, berbeda

dengan aib yang baru.

Pasal: Apabila dua orang anak mewarisi dari bapak mereka

hakkhiardari suatu aib pada barangr lalu salah seorang dari mereka

ridha dengan aib itu, maka gugurlah hak saudaranya yang lain

untuk mengembalikannYa.

Sebab, jika hanya seorang dari keduanya yang mengembalikan,

berarti barang terbagi dua dan hal ini merugikan penjual. Keadaan itu

menjadikan hak kepemilikan barang menjadi terbagi, sehingga tidak
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boleh mengembalikan jika hanya sebagian dari pemilik-yu, berbeda
dengan masalah sebelumnya.

Apabila salah seorang mengadakan dua akad dengan dua orang,
maka seolah-olah ia menjual kepada masing-masing dari keduanya
separuhnya secara sendiri-sendiri, lalu salah seorang diantara keduanya
mengembalikan semua yang drjual kepadanya. pada masalatr ini terdapat
perbedaan dengan sebelumnya.

Apabila seseorang membeli sesuatu dari dua orang, lalu ia
mendapat aib, ia berhak mengembalikannya kepada keduanya. Apabila
salah seorang dari mereka tidak ada, ia mengembalikan kepada yang
ada dengan separuh harga darinya, dan sisanya memnggu yang satunya
hingga ia muncul.

Apabila salah seorang di antara keduanya menjual semuanya
barang dengan perwakilan orang lain, maka hukumnya sam4 baik yang
hadir adalah wakilnya atau yang diwakili. Ahmad mengungkapkan
masalah yang hampir sama dengan masalah ini.

Bila ia ingin mengembalikan sebagian dan mengambil bagian
lainnya, itu diperbolehkan, karena ia mengembalikan kepada penjual
semua yang ia jual, dan kepemilikan barang tidak terbagi pada beberapa
orang sebab barang itu sudah dipisah pemiliknya sebelum drjual.

Pasal: Apabila seseorang membeli perhiasan perak dengan
menggunakan takaran beberapa dirham, lalu ia menemukan aib,
ia berhak mengembalikannya dan tidak berhak meminta ganti rugi,
karena adanya kelebihan yang seharusnya wajib disamakan jenis
barangnya.

Apabila terjadi aib oleh pembeli, maka ada dua riwayat berkenaan
dengan masalah tersebut.

Pertama, mengembalikannya dan membayar ganti rugi yang ada
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padanya,laluiamengambilhargabarangtersebut.AlQadhiberpendapat

tidak boleh dikembalikan karena adanya kelebihan tersebut' pendapat

ini tidak benar, karena pengembalian adalah pembatalan terhadap akad

jual beli dan barang dikembalikan kepada penjual sehingga tidak ada

tukarmenukar.Iahanyamembayargantirugiatasaibyangterjadi
olehnya, kedudukarurya sama jika ia melakukan kejahatan pada barang

mitik saudaranya tanpa ada jual beli, dan sama juga jika hakim yang

membatalkannya.

Riwayatkedua,hakimmembatalkantransaksipenjualandan
penjualmengembalikanuangpembetidanmenagihnilaiperhiasan'
karena tidak mungkin mengabaikan aib dan tidak bisa meminta ganti

rugi.PengikutAsy-Syafi'imempunyaiduapendapatsepertiduariwayat

ini.

Apabila perhiasan itu hilang atau rusak, maka akad jual beli batal

dan pembeli harus mengembalikan nilai perhiasan tersebut, serta meminta

kembali uang dari harga perhiasan tersebut. Apabila barang itu hilang

ataunrsak,makapembatalanakadtidakbisadihalangi.

Menurut saya' apabita hakim telah memutuskan untuk

membatalkan akad penjualan, pembeli wajib mengembalikan perhiasan

tersebut dan membayar ganti rugi dari kekurangannya" samahalnya kita

katakanpulakepadapembeliyangmembatalkanakadpenjualan,sesuai

riwayatyanglain.Hanyasajaiaharusmengembalikannilaibarangitu
jika ia tidak dapat mengembalikannya karena hilang, rusak atau karena

ketidakmamPwm.

Ketikamengembalikanbarangbersamagantiruginya,tidakboleh

ada kelebihan atau selisih harga" sebab transaksi saling tukar barang

dengan uang telah gugur dengan pembatalan tersebut dan tidak ada lagi

gantipembayaran.Adapungantirugidisiniadalahgantirugiakibat
per.rrukun terhadap barang, sebab berat dan ringannya timbangan

perhiasanitusangatberpengaruhterhadapnilainyadandapat
menyebabk an tafadhuL Juga karena nilai adalah pengganti dari barang,

W4l- AlilIughni
rr-



maka ganti rugi hanya berupa nilainya.

Apabila ia menjual satu qafiz barang yang terdapat unsur riba di
dalamnya dengan barang yang semis alnya,lalu salah seorang mendapati
pada barang yang ia terima suatu aib yang mengurangi nilainya, bukan
timbangannya, maka pada kasus ini ia tidak berhak meminta ganti rugi
(berupa barang) agar tidak terjadi riba tafadhal (kelebihan timbangan).
Hukumnya sama dengan yang kami sebutkan pada masalah pembelian
perhiasan dengan beberapa dirham.

745. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Apabila aib baru nampak
setelah ia memerdekakan budakwanita atau setelah wafatnya dalam
kepemilikannya, maka ia berhak meminta ganti rugi."

Penjelasan: Apabila hak kepemilikan pembeli telah hilang
terhadap sesuatu yang dibeli, baik karena memerdekakannya,
diwakafkan, meninggal, terbunuh, atau kesulitan mengembalikannya
setelah melahirkan dan semacamnya, sebelum ia mengetahui adanya aib
padanya, maka ia berhak mendapat ganti rugi. Demikianlah pendapat
Abu Hanifah, Malik, danAsy-Syafi'i. Khusus pada kasus pembunuhan,
Abu Hanifah berkata, "Tidak ada ganti rugi baginya, karena
kepemilikannya gug'r dengan perbuatan yang ditanggung, seperti jual
beli."

Menurut kami, itu termasuk aib dan pembeli tidak akan ridha
dengannya dan tidak menghapus keluhan padanya, sehingga ia berhak
meminta ganti rugi sebagaimana jika ia memerdekakannya.

Menurut kami, di dalam penjualan ada larangan, dan jika ia
menerimanya berarti ia menghapus keluhannya padanya.

Adapun masalah hibah, terdapat dua riwayat dari Ahmad.

Pertama, hibah sama dengan jual beli, karena ia tidak pernah bisa
menjamin akan kemungkinan dikembalikannya barang yang
dihibahkannya.
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Kedua, ia mendapat ganti rugi dan itu lebih tepat, dan Al Qadhi
tidak menyebutkan selainnya, karena orang yang tidak mempersoalkan

lagi keluhannya terhadap aib barang. Sama halnya jika ia
mewakafkannya, dan kemungkinan pengembalian barang tidak
menghalanginyauntukmeminta ganti rugi, dengan dalil sebelum hibah.

Apabila ia makan makanan atau memakai pakaian, lalu ia
menghabiskan dan memakainya sampai hancur, ia harus

mengembalikannya dengan ganti rugi. Demikianlah pendapatAbu Yusuf

dan Muhammad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, dia tidak perlu

mengembalikan apapun karena barang telah habis dimanfaatkan, satna

halnya jika ia membunuh budak.

Mentrut kami, ia tidak mengabaikan keluhannya dan tidak pula

ridha dengan aib itu, sehingga haknya meminta ganti rugi tidak hilang,

sama halnya jika hilang karena perbuatan Allah SWT.

Pasal: Apabila ia melakukan sesuatu yang telah kami sebutkan

setelah ia mengetahui aib tersebut. Berdasarkan perkataanAl Khiraqi

dapat dipahami bahwa ia tidak berhak mendapat ganti rugi. Ini adalah

pendapat madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafr'i, dan qiyas dari perkataan

Al Qadhi tentang oftmg yang membeli barang yang mempunyai aib dan

mengetahui adanya aib tersebut: "Tidak ada ganti rugi baginya, karena

ia ridha terhadap aib itu dengan perlakuannya terhadap barang itu."

Sementara qiyas madzhab menunjukkan, ia mendapatkan ganti

rugi, karena mempunyai hak khiar untuk menerima barang. Tindakan di

atas sama kedudukannya dengan menerima barang tersebut dan

mengetahui akan adanya aib padanya. Juga, karena penjual tidak

memenuhi apayang diwajibkan di dalam akad jual beli, maka iaberhak

mengembalikannya dengan mendapat ganti rugi.

Hal yang sama berlaku jika ia memerdekakan budak sebelum ia

mengetahui adanyaaib, sebab uang ganti rugi itu sebagai pengganti dari
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bagian yang hilang atau rusak karena aib dan tidak gugur dengan tindakan
apapun yang dilakukan terhadap barang tersebut.

Pasal: Apabila pembeli menggunakan barang yang dibelinya
atau menggelarnya untuk dijual, atau memperlakukannya seakan
menunjukkan bahwa ia sudah ridha, sebelum ia mengetahui bahwa
barang tersebut mempunyai aib, maka hak khiarnya tidak gugur,
karena hal tersebut bukanlah menunjukkan batrwa ia ridha dengan aib
itu. Tetapi, jika ia melakukan hal-hal tersebut setelah ia mengetahui
adanya aib pada barang tersebut, maka menurut mayoritas ulama hak
khiarnya telah gugur.

Ibnu Mundzir berkata, "Al Hasan, Syuraih, Abdullah bin Al
Hasan506, Ibnu Abi Larla, Ats-Tsauri, dan kelompok rasionalis
berpendapat, apabila ia membeli barang dagangan kemudian
menawarkannyauntuk dlj,ral, makabarang itu sudah menjadi miliknya.
Ini adalah pendapatAsy-Syaf i dan saya tidak melihat adanya perbedaan
pendapat dalam masalah ini.

Adapun masalah ganti rugi, IbnuAbi Musa berkata, ..Ia juga tidak
berhak mendapatkannya." Kami telah sebutkan bahwa qiyos madzaab
memberikan hak ganti rugi baginya. Ahmad berkata, ..Menurutku, jika
ia telah mempekerjakan seorang budak, lalu ingin meminta ganti rugi
dari aib padany4 maka ia berhak untuk itu."

Adapun jika ia memerah susu baru setelah akad, haknya untuk
mengembalikannya tidak gugur karena susu itu adalah miliknya, dan ia
memiliki wewenang meminta penyempurnaan persyaratan pada barang
yang ingin ia kembalikan. Demikian pula jika ia menunggangi daabah
(binatang untuk kendaraan dan unhrk mengetahui cara jalannya
atau unfuk memberinya minum atau untuk mengembalikannya kepada
50'6 Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi rhalib Al Hasyimi Al Madani.

Ibunya adalah Fathimah binti Al Husain bin Ali. Ia adalah ttiqutt, Tahdziib At-
Tahdziib (5/186-l37)
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penjualnya.

Apabila ia menyuruh budak bekerja untuk mengujinya, atau

memakai baju untuk mengukur kecocokannya, hak khiarnya tidaklah

gugur, karena hal itu tidaklah menunjukkan bahwa ia ridha terhadap

barang tersebut, sehingga tidak gugur baginya hak khiar yang menjadi

syarat. Apabila ia mempekerjakan lebih keras dari itu, gugurlah haknya

untuk mengembalikan. Jika hanya pekerjaan ringan yang tidak

menunjukkan bahwa ia berkuasa penuh padany4 tidaklah menggugurkan

hak khiarnya.

Dikatakan kepadaAhmad, "Mereka berpendapat, apabila seseorang

membeli budak, lalu ia menemukan aib padanya, tetapi ia tetap

mempekerjakannya dengan berkata, Ambilkan baju itu, gugurlah hak

khiarnya." Ahrtad mengingkari pendapat itu seraya bertanya, "Siapakah

yang berkata demikian?, Atau dari mana mereka mengutip pendapat itu?.

Sesungguhnya hal itu tidaklah menunjukkan keridhaannya sampai ada

indikasi kuat yang menunjukan bahwa ia betul-betul sudah ridha. Ada

dua riwayat yang dinukil dari Ahmad, yang menunjukkan gugurnya hak

khior apablla barang tersebut dipergunakan.

Pasal: Apabila budak suka melarikan diri, kemudian pembeli

baru mengetahui aibnya, ia berhak mendapat ganti rugi. Jika ia tetap

melanjutkan jual beli dan berhasil menangkap budak tersebut. Apabila

budak itu tidak suka kabur sebelum di tangan pembeli, maka aib itu

berasal darinya.

Permasalahannya, apakah dia memiliki hak khiar untuk

mengembalikan budak tersebut kepada pembeli dan kewajiban

mengembalikan ganti rugi yang sudah dibayar penjual, serta ganti rugi

yang terjadi berikutnya selama masih dalam kekuasaannya?. Dalam hal

ini ada dua riwayat.

Kalau budak itu mempunyai sifat suka kabur, maka ia mempunyai
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hak untuk mengembalikannya dan mengembalikan uang ganti rugi, dan
meminta nilai barangnya.

Ats-Tsauri danAsy-syaf i berpendapat, bahwapembeli tidak boleh
mengambil ganti rugi, baik ia sanggup mengembalikannya atau tidak
sanggup, kecuali jika barangnya musnah karena tidak diharap lagi
kembali.

Menurut kami, itu adalah aib, pembeli tidaklah ridha dan tidak
pula mengabaikan keluhannya, sehingga ia berhak mendapat ganti rugi
tersebut, sama halnya jika ia memerdekakan budak. Adapun menjual
barang tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa ia telah mengabaikan
keluhannya, berbeda dengan masalah kita.

Pasal: Apabila seseorang meinbeli seorang budak ralu ia
memerdekakannya, setelah itu ia baru mengetahui adanya aib pada
budak tersebut, maka dia berhak menerima uang ganti rugi.

Pada riwayat lain dari Ahmad disebutkan, bahwa ia menjadikan
uang ganti rugi itu bagian dari budak, dan ini adalah pendapatAsy-Syafi,i.
S ebab, itu termasuk bagian dari r aq ab a h y angditetapkan A I lah, sehingga
apapun bentuk ganti ruginya tidak kembali kepada pembeli.

Menurut kami, pemerdekaan berkaitan dengan budak yang
memiliki aib dan bagian yang diambil nantinya tidak termasuk dalam
pemerdekaan tersebut dan pada hakikatnya tidak ada. Selain itu, uang
ganti rugi bukanlah pengganti dari budak, melainkan hanya bagian dari
harga ganti rugi terhadap cacat yang ada pada budak tersebut. Jika tidak
ada bagian yang rusak pada barang yang dijual, maka harganya pun
kembali normal. Di sini, seolah-olah akadnyatidak sah sehinggakembali
kepada harganya dan bukan kepada nilai budak.

Adapun perkataan Ahmad pada riwayat rain dipahami bahwa
hukumnya boleh, bukan wajib. Al eadhi berkata, '.Kedua riwayat tersebut
bekenaan dengan kasus orang yang memerdekakan budak untuk
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membayal kafarat.Jika ia membebaskan budak untuk membayar kafarat,

maka tidak boleh ada yang kembali dalam bentuk ganti rugi, sebagaimana

budak katib (yangmenulis perjanjian untuk bebas) jika kemudian terjadi

sesuatu pada perj anj iannYa.

Menurut kami, itu adalah ganti rugi untuk budak yang

dibebaskannya, dan itu adalah miliknya sebagaimana jika ia bersedekah

dengan membebaskan budak-

?46. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Apabila nampak aib yang

kemungkinannya bisa terjadi sebelum dan sesudah jual beli, pembeli

harus bersumpah dan ia mempunyai hak untuk mengembalikan

atau mengambil ganti rugi."

Penjelasan: Jika antara penjual dan pembeli terjadi perselisihan

tentang aib yang ada pada barang yang diperjual-belikan, apakah aib itu

sudah ada pada barang tersebut sebelum akadjual beli, atau baru terjadi

setelah berada di tangan pembeli, maka ada dua kemungkinan.

Pertama, fakta yang ada jelas menunjukkan bahwa salah satu dari

keduanyalah yang benar. Misalnya, seorang membeli budak, tiba-tiba

budak itu memiliki jari yang lebih, atau padanya ada luka yang sudah

lama sehingga tidak mungkin terjadinya setelah dibeli. Dalam hal ini

yang dipakai adalah perkataan pembeli tanpa perlu bersumpah. Sebab,

faktanya sudah jelas dan bisa diketahui siapapun'

Kedua, faktatidak menunjukkan apa-apa dan klaim masing-masing

pihak sama-sama mengandung kemungkinan benar. Misalnya, sobek dan

tambalan pada pakaian dan semacalnnya. Bagaimana pemecahannya

dalam kondisi seperti ini? Ada dua riwayat.

Riwayat pertama, perkataan yang dibenarkan adalah pembeli,

dan dia harus bersumpah dengan namaAllah bahwa ia membeli barang

tersebut dan aibnya sudah ada, aib itu bukan terjadi ketika ada padanya,

sehingga ia mempunyai hak khiar. Dengan alasan barang yang rusak
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I pada dasamya tidak diterima oleh pembeli, sehingga dia berhak menuntut
peninjauan kembali terhadap harga, serta haknya diakui dalam akad,
sehingga pendapat yang diambil adalah pendapat orang yang meniadakan
aib itu. Ini sebagaimana jika keduanya berselisih pada masalah
penyerahan barang yang diperjual_belikan.

Riwayat kedu4 perkataan yang dibenarkan adalah penjual yang
disertai dengan sumpah, ia bersumpah sesuai dengan jawabannya.
Apabila ia menjawab bahwa saya menjualnya tanpa ada sedikitpun
cacatnya, ia bersumpah akan hal tersebut, dan jika ia menjawab bahwa
tidak pantas bagi saya melakukan apa yang ia tuduhkan kepadaku, ia
bersumpah akan hal tersebut. Sumpahnya tersebut untuk penegasan,
bukan untuk menolak pemberitahuan, karena semua sumpah dipakai
untuk penetapan keputusan, bukan untuk meniadakan perbuatan orang
lain. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi.i. Alasannya, karena
asal barang itu sempurna dan akad jual belinya sah. pada kasus ini
pembeli mengklaim hak fasakhnya jual beli sedangkan penjual
memungkirinya, makaperkataan yang diterima adalah yang memungkiri
(penjual).

Pasal: Apabita wakil penjual menjual barang, Ialu pembeli
mendapatkan aib yang telah terjadi seberumnya pada penjual, maka
ia berhak mengembalikannya kepada yang diwakili. Karena, barang
dikembalikan lantaran adanya aib yang telah terjadi pada pemilik
sebelumnya.

Apabila aib tersebut adalah aib yang kemungkinannya terjadi aib
baru, dan orang yang mewakili mengakui hal tersebut, sementara orang
yang diwakili memungkirinya, maka Abu Al Khatthab berpendapat,
pengakuan wakil itulah yang diterima tentang aib dari pada klaim orang
yang diwakili. Sebab, masalah itulah yang menyebabkan
dikembalikannya barang dagangan, sehingga pengakuan wakillah yang
diterima, bukan pengakuan orang yang diwakili. Ini sama dengan khiar
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syarat.

Asy-Syaf i berpendapat, pengakuan wakil tersebut tidak dapat

diterima. Inilah pendapat yang paling s hahih.Alasannya, pengakuannya

adalah klaim terhadap hak orang lain, sehingga tidak dapat diterima,

layaknya orang asing.

Apabila pembeli mengembalikannya kepada wakil, si wakil tidak

mempunyaihakuntukmengembalikannyakepadaorangyang
diwakilinya, karena berarti ia mengembalikan barang yang ia sendiri

telah mengakuinya, dan hal tersebut tidak dapat diterima terhadap or-

ang lain.

Al Qadhi menyebutkan, apabila wakil memungkiri, lalu sumpah

dialamatkan kepadanya, kemudian ia mundur dari sumpah tersebut,

sehingga barang itupun dikembalikan kepadanya karena pengunduran

diri tersebut, apakah ia berhak untuk mengembalikannya kepada orang

yang diwakili?

Dalam masalah ini ada dua pendapat: Pertama, ia tidak dapat

mengembalikannya karena hal tersebut terkait dengan pengakuannya;

Kedua, ia dapat mengembalikannya, karena status pengembalian

kepadanya bukan atas dasar pilihan apabila ia mempunyai bukti'

Pasal: Apabila seseorang membeli budak wanita atas dasar

bahwa ia masih perawan, lalu kemudian pembeli tersebut

mengatakan bahwa ternyata ia telah janda, maka diperlihatkanlah

kepada para wanita yang terpercaya untuk membuktikan benar tidaknya

perkataan pembeli tersebut. Apapun yang mereka persaksikan itulah yang

diterima.

Apabila Pembeli sudah

komplain, "SaYa mendaPatinYa

status hukumnYa?

menggaulinya, baru kemudian dia

dia bukan perawan lagi." Bagaimana
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Dalam kasus ini ada dua pendapat berdasarkan pada dua riwayat,

tentang perselisihan mengenai aib yang baru terjadi. Hal ini sudah dibahas
sebelumnya.

Pasal: Apabila pemberi mengembalikan barang yang terdapat
aib padanya' namun penjuar menorak dan memungkiri bahwa itu
bukan barangnya, maka pendapat penjuallah yang diterima yang
dikuatkan dengan sumpahnya.

Demikianlah pendapat Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra.yi. pendapat
senada juga berasal dari AI Auza'i, dimana ia berkata kepada orang
yang mengganti beberapa dirham dengan beberapa dinar lainnya
kemudian ia mengembalikannya dengan dirham. penjuar berkata, .,Ini
bukan dirhamku", dan ia bersumpah dengan nama Allah, sungguh ia
telah menunaikan teransaksi dengan baik dan berlepas tangan, karena
penjual memungkiri kalau itu bukan barangnya dan menolak untuk
membatalkan akad j ual beli. Dalam hal ini, pendapat yang diterima adalah
pendapat yang memungkiri (penjual).

Bagaimana jika ia datang untuk mengembarikan barang-barang
tersebut dengan hak khiarnya, lalu penjual tidak mengakui bahwa itu
barang dagangannya?

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat dari Ahmad, bahwa
pengakuan yang diterima adalah pengakuan pembeli. Ini pula yang
menjadi pendapat Ats-Tsauri, Ishaq dan kelompok rasionalis. Alasannya,
keduanya sepakat akan batalnya akad jual beli, dan dikembalikannya
barang karena aib.

747. Nrasalah: (Ar Khiraqi) berkata, ,,Apabila seseorang
membeli suatu benda yang dibutuhkan terbungkus dengan sesuatu,
dan ketika dibuka atau dipecahkan ternyata bendanya rusak.
Apabila pemecahan pada pembungkus benda itu tidaklah bernilai,
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sepetri telur ayam, maka cukup ia mengembalikan harganya kepada

penjual, dan jika pemecahannya itu akan mengurangi harga barang

tersebut, seperti kelapa maka ia berhak memilih apakah ia akan

mengembalikannya dan mengambil harga barang serta diharuskan

membayar ganti rugi pecahnya barang tersebut, atau dia mengambil

yang baik saja, dan tidak mengambil yang rusak'"

Penjelasan: apabila seseorang membeli sesuatu yang aibnya hanya

bisa terlihat jika dipecahkan atau dibuka, seperti semangka, delima,

kacang dan telur, maka bagaimanakah hukumnya?

Ada dua riwayat yang berkenaan dengan masalah ini'

Pertama, barang tersebut tidak dikembalikan pada penjual sama

sekali, dan ini adalah pendapat mazhab Malik. Sebab, di sini penjual

tidak melakukan penipuan atau kelalaian, karena ia tidak tahu akan

adanya aib pada barang tersebut. Adapun kondisi barang yang harus

dipecahkan atau dibuka untuk mengetahui kondisi didalamnya, statusnya

dianggap tidak memiliki aib-

Kedua, barang tersebut dikembalikan pada penjual. Inilah pendapat

Hambali, Abu Hanifah sertaAsy-Syafi'i. Alasannya, di dalam akad jual

beli dinyatakan barang tidak dalam kondisi rusak. Ketika pembeli

menemukan aib, maka ia mempunyai hak khiar. Hal tersebut terjadi

karena penjual menanggung beban biaya yang rusak saya tanpa yang

bagus, dan pada hakikatnya ia sudah tidak memilikinya, sehingga tidak

menanggung semua beban biaYa.

Adapun posisinya bukan termasuk kelalaian dalam menjual, maka

tidaklah menunjukkan bahwa seluruh harga adalah miliknya selama

belum diserah terimakan. Alasannya, sama seperti aib yang belum

diketahuiny a pada budak.

Apabila hukum ini yang berlaku maka konsekuensinya adalah:

l. Barang yang jika dibuka atau dipecahkan tidak ada harganya,

seperti telur ayam, kulit delima, kulit kacang, dan semangka yang
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rusak (busuk), maka dikembalikan uangnya atau harga semuanya,
karena disini sudah jelas bahwa pada dasarnya akad telah rusak,
karena transaksi jual beli yang dilakukan pada barang yang tidak
bermanfaat, dan tidak sah menjual barang yang tidak ada
manfaatnya, seperti menjual serangga atau bangkai. pembeli tidak
harus mengembalikan barang tersebut kepada penjual karena tidak
ada gunanya juga.

2. Barang yang mempunyai nilai jika telah dipecahkan atau dibuka,
seperti kelapa, telur burung onta, seinangka yang mempunyai
kegunaan, dan semacamnya, jika dipecahkan perlu ditilik kembali.
Jika bagian barang yang di butuhkan ikut pecah atau rusak yang
tidak mungkin menawarkan barang tersebut jika bagian itu rusak,
maka pembeli mempunyai hak untuk mengembalikannya beserta
uang ganti rugi atas pemecahan tersebut, lalu mengambil uangnya
atau mengambil uang ganti rugi dari bagian barang yang rusak,
yaitu selisih harga antara barang bagus dengan barang rusak, inilah
pendapat Al Khiraqi.

Al Qadhi berkata, "Menurut saya, pembeli tidak harus membayar
ganti rugi jika barang dibuka atau dipecahkan, karena hal tersebut
merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya aib, dan
penjual memberinya keleluasaan untuk melakukannya, dimana ia tidak
akan dapat mengetahui baik atau buruknya barang serain dengan cara
demikian." Pernyataan ini senada dengan pendapat Asy-Syaf i.

Adapun yang dipahami dari pendapat Al Khiraqi adalah bahwa
hal itu merupakan kekurangan yang tidak mengharangi untuk
dikembalikannya barang tersebut, sehingga harus mengembalikan ganti
ruginya, seperti pada kasus susu yang sengaja tidak di perah ralu
kemudian diperah dan diambil susunya, dan wanita perawan yang
kemudian di gauli. Dengan dua contoh atau sumber ini, batallah apa
yang disebutkannya, karena hal itu terjadi untuk mengetahui kondisi
barang --cacat atau sempurna-, dan karena penjual memberinya otoritas

j
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untuk melakukannYa.

Bahkan pada kasus ini lebih parah karena merupakan bentuk

penipuan dari penjual. Seperti hewan yang tidak diperah susunya juga

adalah bentuk PeniPuannYa.

Apabila barangnya dipecahkan, sedangkan aib bisa diketahui tanpa

harus memecahkannya, walaupun tidak merusak barang secara

keseluruhan, maka hukumnya seperti yang diterima pada pendapat Al

Khiraqi, dan j uga merupakan pendapat Al Qadhi, penj ual memiliki pilihan

antara mengembalikannya beserta ganti rugi pemecahan barang tersebut

lalu ia mengambil uangnya, atau ia mengambil ganti rugi dari aib barang

tersebut. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad'

Sementara riwayat yang kedua menyatakan, bahwa ia tidak dapat

mengembalikannyatetapi hanyameminta ganti rugi dari aib yang terdapat

pada barang. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Hal ini telah kami sebutkan sebelumnya, jika ia memecahkan atau

membuka suatu barang yang tidak memiliki nilai setelah di pecahkan

atau di buka, maka baginya ganti rugi aib, tidak ada selain dari itu, karena

ia telah merusaknya. Adapun jumlah ganti rugi aib adalah selisih harga

antarabarang yang benar dan barang yang rusak. Apabila barang tersebut

baik kemudian menjadi rusak, bukan karena di pecahkan, maka pembeli

berhak menerima nilai selisih dari harga keduanya' seperti yang telah

kami jelaskan di sebelumnya.

Pasal: Bagaimana jika seorang membeli baju lalu ia

menghamparkan dan ternyata ada aib padanya?

Jika baju itu tidak berkurang nilainya ketika dihamparkan, maka

ia dapat mengembalikannya, dan jika berkurang nilainya ketika

dihamparkan seperti baiu Hisanianis|T yangdilipat dua lengkungan yang

desa di Ray' Abu Ishak Ibrahim bin Yusuf dan

Ali bin Al Hasan Ar-Razi berasal dari sana, Mu'iam Al Buldan (51406).
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saling menempel, maka hukumnya seperti kasus kelapa dengan perincian
yang telah disebutkan, pembeli melakukan pengecekan terhadap aib,
lalu merusaknya atau menambah kerusakannya, seperti orang yang
menghamparkan kain sedang ia tidak tahu caranya maka penjual berhak
mengambil ganti rugi jika menginginkannya.

Pasal: Apabila ia membeli kain, ralu kain itu dicelupkan
pewarna dan ternyata nampak aibnya setelah itu, maka tidak ada
pilihan bagi pembeli selain meminta ganti rugi. Inilah pendapat Abu
Hanifah.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa pemberi itu berhak
mengembalikannya dan mengambil apa yang sudah ia tambahkan pada
baju itu dengan celupan. Sebab, itu adarah tambahan sehingga harus
dikembalikan, seperti halnya dengan kegemukan (daging berlebih) pada
hewan dan keuntungan yang bertambah.

Pendapat pertamalah yang paling tepat, karena ini adalah transaksi
jual beli (saling tukar menukar) sehingga pembeli tidak boleh dipaksa
untuk menerima, seperti halnya dengan transaksi tukar menukar lainnya.
Kasus ini berbeda dengan kelebihan daging (kegemukan) dan laba yang
dihasilkan dari barang yang sudah dibeli. pada kasus berlebihan daging
tidak diambil gantinya dan pada kasus keuntungan bagi pembeli tidak
perlu ia kembalikan dan tidak perlu mengganti.

Apabila penjual berkata, "saya mengambilnya dan memberikan
harga dari pewarnaan tersebut," maka pembeli tidak diharuskan untuk
setuju. Tetapi menurut Asy-Syaf i, tidak ada pilihan lain bagi pembeli
kecuali mengembalikannya, karena penjual sanggup mengembalikan,
sehingga pembeli tidak lagi berhak meminta ganti rugi, sama seperti
jika budaknya semakin gemuk atau keuntungannya bertambah.

r. Menurut kami, ia tidak mungkin mengembalikan baju tersebut
kecuali mengembalikan beserta sebagian dari uangnya, dan haknya tidak

r
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guguruntukmengambilgantirugidenganterhalanginyata
mengembalikannya. Sama kalau barang tersebut terkena aib ketika berada

di tangannya, lalu meminta kepada penjual untuk mengambilnya dengan

memberikan kepadanya ganti rugi atas aib baru yang terjadi padanya.

Hukum asal (yang diajukanAsy-Syaf i) tidak dapat kami terima, karena

pembeli sebenarnya berhak mengambil ganti rugi dalam keadaan apapun'

Pasal: Menjual budak yang telah melakukan tindak pidana'

baik yang disengaja maupun tersalah, baik tindakan tersebut

mengakibatkan korban kehilangan nyawa atau hanya sekedar

melukai korban, atau baginya hukum an qisash maupun tidak'

hukumnya sah.

Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, pada salah

satu dari dua pendapatnya. Sementara pendapatnya yang lain menyatakan

ketidaksahan penjualannya, karena padanya ada hak orang lain yang

harus ditunaikan. Hal ini sama seperti pada kasus penggadaian, bahkan

hak jinayalr lebih kuat, karena lebih didahulukan dari pada hak orang

yang menggadaikan.

Menurut kami, hak orang lain pada budak yang melakukan tindakan

pidana tersebut tidak tetap dan bisa ditebus orang lain, sehingga statusnya

boleh dijual. Sama seperti harta zakat Atau, itu adalah kewajiban yang

ditetapkan tanpa persetujuan majikannya, sehingga tidak menghalangi

sang majikan untuk menjualnya. seperti jika budak tersebut mempunyai

hutang dalam tanggungannya, atau denda karena melakukan kejahatan.

Apabila hukuman yang harus diterimanya adalah qishash, maka

diharapkan keselamatannya dan dikhawatirkan kebinasaannya' seperti

orang yang sakit.

Adapun yang berkaitan dengan penggadaian' hak pelunasan

ditetapkan atasnya dan bagi tuannya tidak ada hak untuk menggantinya'

Penetapan hak pembayaran atasnya terwujud dengan keridhaan tuannya
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akan perjanjian hutang tersebut. Jika tuannya membatalkan semua itu
dengan menjualnya, maka batalrah hak perjanjian hutang yang terah
ditetapkan atasnya dengan keridhaan tuannya.

Apabila majikan menjual budaknya, maka hak perunasan denda
untukjinayat atau qishashnyaterbebaskan dari budak, dan bagi majikan
keharusan untuk menebusnya dengan dua cara, yaitu: Membayarkan hal
tersebut dengan harga budak, atau membayarkan ganti rugi akanjinayat
yang telah dilakukannya. Hak kepemilikan budak akan gugur dengan
menjualnya.

Apabila ia menjualnya, maka sudah dipastikan ia harus
menebusnya untuk mengeluarkan budak tersebut dari status
kepemilikannya, dan bagi pembelinya tidak ada hak khiar, pad,a
hakekatnya tidak ada kemudharatan pada budak tersebut atau terah hilang
kemudharatarmya. Ini semua bisa dilaksanakan j ika maj ikannya termasuk
orang yang mampu.

Sebagian pengikut Asy-Asy-Syafi' i berkata, "Maj ikan tidak harus
menebusnya, karena kebanyakan yang terjadi adalah budak tersebut
dijadikan tebusannya. Seperti penggadai yang berkata, .,Saya mengambil
pembayaran utang dari apa yang digadaikan.,,

Menurut kami, apabila kepemilikannya terhadap budak yang
berbuat kriminal telah gugur (dengan menjualnya), maka ia harus
menebusnya (membayar dendanya), begitu juga karau ia membunuhnya,
berbeda dengan masalah penggadaian. Inilah pendapat Abu Hanifah.

Apabila majikannya adalah orang tak mampu, maka hak orang
yang menjadi korban kriminal tidak gugur dari budak pelaku kriminal
tersebut, karena penj uarannya hanya memindahkan status kepemilikan,
bukan menghilangkan status dendanya akan kejahatan. penghilangan
kewajiban budak untuk membayar denda akan kejahatan yang
dilakukannya tidak akan terwujud jika tuannya itu miskin.

Kewajiban budak untuk membayar denda masih berada pada
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budak, maka bagi pembeli mempunyai hak khiar untuk membatalkan

jual beli apabila tidak mengetahui akan hal tersebut. Jika pembeli

membatalkan akad maka uang pembeliannya dikembalikan, jika tidak

membatalkannya tetapi denda dari kejahatannya tersebut senilai budak

maka uangnya juga di kembalikan. Jika uang denda dari kejahatan

tersebut tidak sama dengan harga budaknya maka uang pembeliannya

dikembalikan seharga uang denda kejahatannya. Jika pembeli mengetahui

akan hal itu dan ridha maka uang pembeliannya tidak dikemballikan'

karena dia membeli sesuatu yang cacat dan mengetahui akan cacatnya

itu.

Apabila pembeli memilih untuk membayarkan denda kejahatan si

budak, maka jual beli tetap sah, karena dia menggantikan kedudukan

pembeli dalam menanggung hal si budak'

Jika tindak pidana budak itu mewajibkan adanya qishash, maka

pembeli mempunyai pilihan antaramengembalikan atau mengambil ganti

rugi. Apabila hukum qishashdiberlakukan pada sang budak' maka sudah

dipastikan harus mengambil ganti rugi, yaitu selisih harga antata budak

pelaku kriminal dengan budak yang bukan pelaku kriminal, dan jual

belitidakbatal.InilahpendapatsebagianpengikutAsy-Syafi'i.

SedangkanAbuHanifahdanAsy-Syafi'iberpendapat,pembeli

berhak meminta kembali seluruh uang yang sudah dia bayarkan, karena

kerusakannya tersebut, berarti pembeli berhak menuntut penjual, sama

seperti jika ia menghilangkannya.

Menurut kami, budak itu binasa ketika berada di tangan pembeli

denganaibyangsebenarnyasudahadasebelumnya,sehinggapenjual
tidak harus mengembalikan semua harga jual budak. Ini sama seperti

jika budak itu sakit lalu mati karena penyakitnya atau ia murtad lalu

dibunuh karena kemurtadannya. Apa yang mereka sebutkan berlawanan

denganapayangkamijelaskan,dantidaksahmengqiyaskannyadengan

kondisi hilang atau kabur.
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Apabila tindak kriminal yang dilakukan oleh budak tersebut
mewajibkan dilakukannya hukuman potong tangan, lalu eksekusi
pemotongan itu terjadi setelah budak berada dalam tanggungan pembeli,
maka ia dianggap aib yang terjadi pada pembeli, karena yang menentukan
adalah pelaksanaannya buka hakikat dan sebab dilakukannya. Laru
apakah hal tersebut menghalanginya untuk mengembalikan aib tersebut?
Terdapat dua riwayat yang berkenaan dengan itu. Sewaktu membeli
budak pembeli mengetahui aibnya, maka ia tidak berhak
mengembalikannya serta tidak berhak menuntut ganti rugi, seperti bentuk
jual beli lainnya. inilah pendapat Asy_Asy_Syafi.i.

Pasal: Hukum budakyang murtad sama dengan hukum budak
pembunuh dalam sah tidaknya juar beri dan seluruh hukum yang
telah disebutkan sebelumnya. Budak tersebut tidak bisa langsung
dihukum mati, karena bisa jadi dia kembali memeluk Islam. Hal yang
sama juga berlaku pada budak yang membunuh di medan perang, jika
bertaubat sebelum di eksekusi.

Jika budak tersebut belum bertaubat sampai waktu eksekusi, Abu
Al Khatthab berkata, "statusnya sama dengan pembunuh bukan lantaran
perang, karena ia adalah hamba yang sah untuk dimerdekakan dan dapat
dimanfaatkan sehingga boleh menjuarnya, seperti selain pembunuh.
Selain itu, diamasih berguna meski akan dibunuh dengan dibeli kemudian
dimerdekakan sebelum dibunuh yang mengakibatkan perwalian anak-
anaknya jatuh ke tangan yang membebaskannya. sama halnya juga bagi
yang sakit dan tak adaharapan untuk sembuh.

Al Qadhi berkata, "Tidak sah menjualnya, karena ia pasti akan
dihukum mati, binasa dan hilang nilainya. Haram juga menahannya,
sehingga posisinya seperti sesuatu yang tidak ada manfa atnya, seperti
serangga-serangga dan bangkai.,'

Manfaat kecil dari budak sebelum membunuhnya itu tidak bisa
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dijadikan motif dalam penjualannya, seperti manfaat yang diperoleh dari

bangkai untuk memberi makan anjing. Pada dasarnya itu merupakan

tujuan dari pembelian. kepastian kerusakan tidaklah menjadikannya

secara otomatis rusak dengan alasan bahwa hukum yang berlaku dalam

kehidupan ini, baik berkaitan kewajiban dan selainnya, sifatnya tidak

gugurdenganperistiwaini'danhukumyangberkaitandengankematian

tidaklah berlaku padanya, seperti pewarisan hartanya, pemenuhan atau

pelaksanaan wasiatnya dan lain sebagainya. Karena perkara yang keluar

dari hukum asal tidaklah kuat kecuali dengan dalil, sedangkan dalam

hal ini tidak adah Nash dantidak ada pula iima'yang menjelaskannya'

TidaksahmengqiaskannyadenganSeranggadanbangkai,karena

semua itu tidak ada nilai dan manfaatnya. Hukum ini (membunuh budak

karena murtad) bisahilang dengan kembalinya ia memeluk agama islam'

Kalaupun tidak mungkin mengembalikannya memeluk islam, maka

mayoritas ulama berpendapat akan kerusakan budak tersebut, dan hal

itu menjadikannya seperti budak yang sakit dan tidak ada harapan untuk

sembuh, sehingga dibolehkan untuk menjualnya'

748. Masatah: (At Khiraqi) berkata, "Barangsiapa yang

menjual seorang budak dan budak itu mempunyai harta' maka harta

tersebut milik penjual, kecuali ia hanya mensyaratkan barang yang

dibeli apabila tujuannya hanya memiliki budak, bukan hartanya'"

Penjelasan: Apabila seorang majikan menjual budak laki-lakinya

atau budak wanitanya dan ia mempunyai harta yang diberikan oleh

majikannya atau yang dikhususkan untuknya, maka harta tersebut milik

penjual, sesuai dengan apayangdiriwayatkan oleh Ibnu Umar' bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai budak dan

ia memiliki harta, maks harta tersebut milik penjual, kecuali pembeli

mensyaratknnnya.sos (HR Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)'

o' 2289 I Fath), Muslim (3/1183)'Abu Daud

(33/34i5), At-Tirmidzi (3No. l2aa), An-Nasa'i (8714560),Ibnu Majah (3l22ll),

Ahamd didalam Musnad-nya (219,7 8,82'1 50)'
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Lagi pula, budak dan hartanya adalah milik penjual, maka ketika
ia menjual seorang budak, maka penjualan itu khusus untuk budaknya
saja tanpa lainnya (harta). Sama halnya jika ia mempunyai dua budak,
dan menjual salah satunya, apabilapembeli mensyaratkannya, maka itu
adalah untuknya sebagaimana ditegaskan oleh hadits.

Hal tersebut diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar bin Khattab
RA. Demikian pula yang dikatakan oleh Syuraih, juga oleh .Atha,

Thawus, Malik, Asy-Syaf i dan Ishaq.

Al Khiraqi berkata, "Ini berraku jika yang ingin dibeli itu adalah
budaknya bukan harta." Inilah yang dijelaskan oleh Ahmad dan
merupakan pendapat Asy-syaf i, Abu Tsaur dan utsman Al Bitti.
Artinya, iatidak bermaksud dalamjual beli itu untuk mendapatkan harta
budak, tetapi yang dimaksud adalah tetapnya harta untuk hambanya dan
pengakuan langsung darinya. Apabila hal demikian yang berlangsung,
maka syaratnya sah dan termasuk dalam jual beli, baik harta diketahui
atau tidak, baik termasuk dalam harga atau selainnya, barangny a ada
atau dalam bentuk hutang, dan baik jumlahnya seperti harganya atau
lebih banyak atau kurang.

Al Bitti berkata, "Apabila ia menjual budak dengan seribu dirham
dan pada budak itu terdapat seribu dirham, maka jual beli dibolehkan,
jika motif pembeliannya itu pada budak bukan pada hartanya, karena
hartanya otomatis masuk dalam jual beli tanpa dimaksudkan sejak awal.
Statusnya sama dengan peralatan yang ada di dalam kebun sementara
yang dibeli adalah kebunnya, samajuga dengan emas yang terdapat dalam
plafon rumah yang dibeli.

Adapun jika harta yang menjadi tujuan pembelian, maka
persyaratan tersebut boleh apabila didapatkan padanya syarat-syarat
penjualan yang dikatakan, dan tidak ada riba diantaranya (harta budak
dan harga budak), sebagaimana hal tersebut dianggap dua jenis barang
yang saling diperdagangkan karena ia adalah barang yang di maksud,
sehingga seolah olah seperti penjual menambahkan sebuah barang kepada
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budak lalu menjual keduanYa.

Al Qadhi berkata, "Ini tergantung atas kondisi di mana budak

memiliki atau tidak memiliki." Apabila kita mengatakan, "Ia tidak

memiliki harta", lalu pembeli mensyaratkan apayang dimilikinya, maka

apa yang ada padanya tersebut menjadi barang yang diperjual-belikan

juga bersam arrya, iamensyaratkan padanya' apa yang disyaratkan pada

seluruh barang dagangan. Ini adalah pendapat mazhabAbu Hanifah.

Apabila kita katakan dia memiliki harta, maka hal itu mengandung

ketidakjelasan padanya dan juga pada barang lain seperti yang telah kami

sebutkan sebelumnya. Sebab, ia hanyalah jual beli yang mengikut bukan

yang pokok.

Hal ini berbeda dengan ketentuanAhmad dan perkataanAl Khiraqi'

Insya Allah pendapat Ahmad dan Al Khiraqi adalah yang paling tepat,

dan adanya kemungkinan ketidakjelasan padanya karena kondisi atau

keberadaannya bukan yang dimaksud sebagaimana yang kami sebutkan,

seperti susu di dalam payudara kambing yang dijuat dan janin di dalam

perutnya serta bulu yang ada di badannya, dan yang semacam itu

merupakanbarangdagangan,dankemungkinanterdapatpadanya
ketidakjelasan dan selainnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Ada yang berkata, "sesungguhnya harta di sini tidaklah termasuk

barang yang diperdagangkan, dan hanya saj a penyimpanan/pemeliharaan

pembeli atas milik hamba tidaklah menjadi hilang dan beralih kepada

pembeli dan ini tebih dekat dari pada yang pertama'

Pasal:Apabilaseseorangmembelibudakdanmensyaratkan
hartanya, kemudian ia mengembalikan budak tersebut karena aib,

atat khiar atau lqalaft, maka ia harus mengembalikan hartanya

bersamanya.

Sementara itu Daud berpendapat, budak itu harus dikembalikan

tanpa mengembalikan hartanya. karena harta tidak termasuk dalam jual
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beli, seperti halnya penambahan baru yang terjadi setelah budak berada
di tangannya.

Menurut kami, harta itu juga adalah bentuk barang yang diambil
oleh pembeli dan tidak akan tercapai kecuali dengan jual beli sehingga
ia harus mengembalikannya dengan terjadinya Jasakh, seperti
pengembalian budak. Juga karena harga budak yang mempunyai harta
lebih mahal, sehinggajika ia mengambil dan tidak mengembalikan harta
tersebut akan mengurangi nilai jual budak.

Apabila hartanya hilang atau rusak, kemudian ia ingin
mengembalikannya, maka hal tersebut dianggap aib baru yang terjadi
setelah barang berada ditangan pembeli. Apakah itu akan menghalangi
pengembalian budak? Ada dua riwayat yang berkenaan dengan masalah
ini.

Jika kami katakan dia dapat mengembalikannya, maka ia harus
mengganti nilai yang telah dihilangkan.

Ahmad berpendapat pada masalah seseorang yang membeli budak
wanita yang mempunyai tutup wajah. lalu ia mensyaratkan tutup wajah
tersebut. Setelah itu muncullah aib dengan rusaknya tutup wajah tersebut,
maka dia harus membayar nilainya sesuai dengan harganya sebelum
rusak.

Pasal: Perhiasan apapun yang ada pada seorang hamba laki-
laki maupun perempuan itu termasuk harta miliknya, seperti yang
kami sebutkan.

Adapun pakaian, Ahmad berkata, "pakaian yang di kenakannya
pada saat bersama dengan penjual adalah hak pembeli, adapun pakaian
yang menutupi pakaian yang pertama atau sesuatu yang menghiasi
pakaian, maka itu adalah hak pembeli, kecuali jika pembeli
mensyaratkannya, yaitu pakaian yang di pakainya sehari-hari untuk
bekerja termasuk yang adadalam transaksi jual beli selain pakaian yang
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dipakai untuk berhias. Biasanya, pakaian sehari-hari yang dipakai untuk

bekerja akan ikut terjual bersama dengannya, dan juga karena baju itu

menyangkut kebutuhan dan kemaslahatannya, dimana baju itu tidak

menjadikanny akaya, sama kedudukannya dengan kunci-kunci pintu.

Berbedadenganbaju-bajuindahyangmerupakanpakaian
tambahan dari pakaian sehari-hari dan tidak menjadi kebutuhan mendesak

bagi si budak, pakaian itu dibelikan oleh majikan untuk budak dalam

rangkamembiayainya,sehinggatermasukkebutuhanmajikanbukan

kebutuhan budak, dan bukan merupakan kebiasaan untuk bertoleransi

padanya, sehingga sama kedudukannya dengan tirai didalam rumah dan

hewan yang ia tunggangi. Masalah ini termasuk dalam hadits.

Ibnu Umar RA berkata, "Barangsi apayangmenjual budak wanita

yangiahiasidenganpakaian,makayangmembelinyaberhakatas
pakaian tersebut, kecuali jika penjual mensyaratkan (tidak termasuk yang

dijual)." Demikianlah pendapat Al Hasan dan An-Nakha'i'

Menurut kami, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

umar, karena pakaian tidak termasuk dalam makna yang terkandung

dalam jual beli dan tidak termasuk kebiasaan menyertakannya dalam

jual beli, sehingga kedudukannya sama seperti seluruh harta penjual'

Karena ia termasuk hiasan untuk (barang) yang di jual, sama halnya jika

ia menghiasi rumah dengan keramik atau tirai'

Pasal:seorangbudaktidakmemilikiapapunjikamajikan
tidak memberikannya sesuatu sebagai milik pribadinya, dan inilah

pendapat maYoritas ulama.

Menurut kelompok kontekstua| (ahli dzahir), ia mempunyai hak

milik, karena ia termasuk dalam keumuman firmanAllah Ta'ala,

" (Dia-lah Allah), yang menj adikan segala yang ada di bumi untuk

\l'sJ At i
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kamu...." (Qs.Al Baqarah [2]:29)

Juga sabda Rasulullah SAW "Borangsiapq yang menjual budak,

makn budak itu mempunyai harta (tersendiri). " Dalam hadits ini kata

harta disertai dengan huruf Lam yang menunjukkan kepemilikan.

Menurut kami, firmanAllah Ta'ala,

*' rtt

*Allah membuat perumpomaan dengan seorang hamba sahaya
yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ..." (Qs.

An Nahl [16]: 75)

Menunjukkan bahwa, majikanlah yang berhak atas diri budak itu
dan segala pemanfaatannya, sehingga keuntungan apa pun yang
dihasilkan selama itu adalah juga milik majikan. seperti halnya dengan

hewan temaknya.

Tetapi jika majikan memberikan sesuatu kepadanya sebagai hak

milik pribadi, terdapat dua riwayat yang berkenaan dengan masalah ini.

Pertama, ia tidak berhak memilikinya. Ini adalah pendapat Al
Khiraqi, dan ia berkata, "Majikan mengeluarkan zakat dari harta yang

ada pada budaknya karena ia adalah miliknya."

Selanjutnya ia berkata, "Budak tidak dapat mewarisi dan tidak
ada hartanya, sehinga ia diwarisi." Ini adalah ikhtiar Abu Bakar, dan

pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ishaq, dan Asy-Syaf i di dalam qaul
jadid-nya. Karena, budak itu adalah harta yang dimiliki, sehingga ia

tidak berhak memiliki sesuatu, sama seperti hewan ternak.

Kedua, budak berhak memiliki harta itu, dan ini yang paling benar

menurut saya. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Asy-Syaf i dalam
qaul qadim-nya. Dalilnya adalah ayat dan hadits diatas, dan karena ia
juga adalah manusia yang hidup sehingga mempunyai hak milik, sama

dengan orang yang merdeka. Juga, karena ia mempunyai hak unfuk

ie.P"i'otsiz* +J4
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menikah, maka ia pun mempunyai hak dalam kepemilikan harta

sebagaimana orang-orang yang merdeka lainnya, dan' Keabsahan

pengeluarannya sama dengan orang merdeka'

Adapun yang mereka sebutkan adalah alasan yang bertujuan

meiarang dan kedudukannya tidak kuat kecuali jika ada tuntutan akan

hal itu. Tidak ada alasan bagi hewan ternak untuk mempunyai hak milik,

sehingga ia tidak mempunyai hak tersebut karena tidak ada tuntutan

untuk itu, bukan karena statusnya sebagai harta yang dimiliki. Statusnya

(hewan) sebagai harta yang dimiliki tidak mempunyai pengaruh karena

semua jenis binatang lainnya yang tidak termasuk hewan peliharaan,

seperti binatang buas dan buruan. juga tidak mempunyai hak milik.

Demikian pula halnya dengan benda-benda mati. Sehingga, jika alasan

pelarangan yang mereka sebutkan telah gugur, maka terwujudlah tuntutan

yang menetapkan hukum hak kepemilikan budak. wallahu a'lam.

749.Masalah:(AIKhiraqi)berkata,"Barangsiapayang
menjual barang dengan cara kredit, ia tidak boleh membelinya

kembalidenganhargadibawahhargaketikamenjualnya.''

Penjelasan: Barangsiapa yang menjual barang dengan cara kredit,

kemudian ia membelinya dengan harga yang lebih sedikit secara tunai,

hukumnya tidak dibolehkan menurut pendapat ulama. Hal tersebut

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah, Al Hasan, Ibnu Siriin, Sya'bi'

dan An-Nakha'i, dan demikianlah pendapat Abu Az-Zanaad- Rabi'ah.

Abdul Aziz bin Abu Salamah5oe, Ats-Tsauri, Al Auza'L Malik, Ishaq,

dan kelompok rasionalis.

sedangkan Asy-Asy-syaf i membolehkannya, karena barang

tersebut bisa dijual dengan harga tersebut dari penjual yang lain, sama

bin Abu Salamah Al Maj isluun Abu Abdullah'

Seorang ahli fiqh penganut mazhab Malik, orang yang tsiqah, terpercaya, dan

banyak menguasai hadits. wafat pada tahun 164 H. Lihat: Tahdzib At-Tahdzib (61

343-344) dan Thabaqat Al Fuqahaa karya Asy-Syairazi (67)'
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dengan jika ia menjualnya dengan harga yang sama.

Menurut kami, apa yang diriwayatkan oleh Ghandar dari Syu'bah
dari Abu Ishaq As-Sabii' i, dari isterinya Aliyah binti Aufa. bin Syarhabil,
ia berkata: Saya bersama ibu dari anak zaid, bin Arqam dan istrinya
menemui Aisyah RA. Ibu dari anakzaidbinArqam berkata: saya menjual
budak dari zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham kepada .Atha,

kemudian saya kembali membelinya darinya dengan harga 700 dirham.
Aisyah berkata: Alangkah buruk apa yang kamu juar dan apa yang kamu
beli. Sampaikanlah kepada zaid bin Arqam bahwa sungguh ia telah
menggugurkan nilai jihadnya bersama Rasulullah sAW kecuali jika ia
bertaubat.5r' Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Said bin Manshur.

Secara tekstual, Aisyah tidak mengucapkan peringatan yang keras
itu kecuali apa yang telah ia dengar dari Rasululiah SAW, sehingga ia
yang menjadi periwayat hadits tersebut. Hal tersebut adalah perantara
terjadinya riba, sebab ia berusaha memasukkan barang yang harganya
seribu agar dapat di beli dengan harga lima ratus sampai waktu yang
ditentukan.

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang
masalah yang seperti ini, bahwasanya ia berkata, "Saya berpendapat harga
seratus dibayar lima puluh di antara keduanya sepotong kain sutera

-yakni sobekan kain sutera- mereka berdua menjadikannya dalam jual
beli mereka."

Semua bentuk jalan menuju riba harus dihentikan, sebagaimana
yang kami telah utarakan. Adapun menjualnya dengan harga yang sama
atau lebih, maka hal itu dibolehkan, karena tidaklah menjadi penyebab
terjadinya riba, jika kondisi barang tidak berkurang dari kondisi saat
dijual. Apabila berkurang, seperti jika budaknya menjadi kurus atau
melupakan keahliaannya, atau bajunya sobek, maka ia boleh membelinya

5r0 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (5/330) dan ia berkata, "Demikianlah yang datang
dari Syu'bah dengan jalur lrsal, dan dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di dalam
Mus hannif-nya (8/ I 48 I 2).
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sesuai dengan harga yang diinginkannya, karena harga suatu barang turun

karena berkurangnya (nilai) barang tidaklah menyebabkan terjadinya

praktik riba.

Apabita harga barang berkurang atau bertambah karena praktik

riba, maka tidak boleh menjualnya dengan harga yang lebih kecil dari

harga semestinya, sama halnya jika barang itu kondisinya tetap. Semua

ini ditegaskan oleh Ahmad.

Pasal: Apabila seseorang membeli barang dengan cara

penawaran, atau cara penjualannya yang pertama dengan

penawaran, lalu ia membelinya dengan uang tunai, dibolehkan.

Demikian yang dikatakan olehAbu Hanifah, dan kami tidak mengetahui

adanya perbedaan pendapat pada masalah ini, karena yang dilarang

adalah apabila menyerupai praktik riba, sedangkan tidak ada riba antara

harga dengan penawaran.

Adapun jika ia menjualnya dengan uang tunai dan kemudian

membelinya dengan uang tunai pula, seperti jika seseorang menjual

barang dengan harga 200 dirham kemudian membelinya kembali dengan

sepuluh dinar, pengikut kami (Hanbali) berpendapat, dibolehkan, karena

keduanya termasuk jenis yang tidak diharamkan terjadinya kelebihan

pada keduanya. sama halnyajika ia membelinya dengan cara penawaran

atau dengan harga Yang sama-

Abu Hanifah berkata, "Hukumnya tidak boleh, sebagai langkah

antisipasi karena keduanya bagaikan satu dalam hal harga, dan karena

hal tersebut dapat menjadi wasilah terjadinya riba, dan inilah yang pal-

ing tepat, insya Allah.

Pasal: Masalah ini disebut dengan masalah Al linah'srl

5Ir Jual beli 'iinah adalah membeli

kepada orang Yang sama secara

barang secara kredit dan menjualnya kembali

tunai tetapi harganya lebih murah dibanding
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Seorang penyair bersenandung:

Jl ,. . o -o o!,
4' )l*b; ->'p .;J..lt 6l

"Akankah kita berutang atau membeli secara ,Inah.

Ataukeh aknn ada seorang pemuda yang merintangi kita bagaikan
mata pedang yong potongannya berbeda?',

Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Ibnu Umar, ia
berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

7'tlc.,'ett ,itrt 
,-vli i*ft :.,,)U. &;; rit

&, At_n"; ,?;;y di f:t {it at_iq*_i,

"Apabila kalian bertransal<si juat beti secara 'iinah, mengambi!
ekor sapi, serta lebih suka bercocok tanam, dan untuk itu kalian
meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Ailah akan menimpokan
kepada kalian kehinaan sampai knlian kembati ke agama kalian.,,st2

Ini adalah peringatan yang menunjukkan kepada keharaman.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwasanya ia berkata , "'Inah adalah
jika seseorang yang memp,nyai barang dagangan, ia tidak menjualnya
kecuali dengan cara kredit. Jika ia menjualnya dengan tunai dan kredit,
maka tidak ada masalah." Selanjutnya, ia berkata, ,.Saya tidak suka
seseorang yang tidak mempunyai perdagangan kecuali dengan cara 

,inah,

di mana ia tidak menjual dengan cara tunai.,'

Ibnu 'Aqil berkata: Sesungguhnyacaramenjual dengan kredit tidak
disukai karena persamaannya dengan riba. Kebanyakan dari, para penjual
dengan cara kredit memaksudkan adanya tambahan untuk penundaan

t-- g 6 q; 7( ::u ii ,:fti

'+-tD ,-r t
ItJ

pembelian kredit tadi. Ini adalah salah satu siasat mengakali riba, karena pada
dasarnya jual beli ini adalah siasat untuk meminjam dengan bunga. penerj.
Diriwayatkan oleh Abu Daud (3/ No. 3462), Ahmad dalam musnidnya (2/42,g4),
Al Baihaqi dalam Sunannya (5/31 6), dan rihat: As-silsitah ,qsh-shaiihai No. I 1 .
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bayaran. Tidak mengapamasalah ini dinamakan'lnah dankepada semua

jual beli dengan cara kredit, akan tetapi jual beli dengan cara kredit

tidaklah diharamkan menurut yang disepakati, dan tidaklah dimakruhkan

kecuali jika ada jenis transaksi lain bersamanya'

Pasal: Bagaimana jika seseorang menjual barang dengan tunai'

kemudian ia membelinya dengan harga lebih tinggi tetapi dengan

cara kredit?

Ahmad berpendapat dalam riwayat Harb, Hal tersebut tidak boleh'

kecuali jika ia merubah barang tersebut karena hal itu menjadi perantara

terjadinya praktik riba, sehingga kasusnya seperti masalah 'Inah."

Apabila ia membelinya dengan uang tunai lainnya atau dengan

barang lainnya, atau dengan harga lebih rendah dari harga yang

semestinya maka dibolehkan, sebagaimana yang telah kami sebutkan

pada masalah,Inah. Kemungkinan lain, ia boleh membelinya dengan

harga yang lebih tinggi, kecuali jika dengan cara penipuan atau adanya

kesepakatan sebelumnya, maka tidak dibolehkan. Jika hal tersebut terj adi

dengan kesepakatan tanpa adanyakesengajaan maka dibolehkan, karena

pada dasarnya jual beli dihalalkan. Hanya saja diharamkan pada masalah

'lnahberdasarkan hadits yang menjelaskan masalah tersebut, dan di sini

tidak termasuk dalam kategori itu, karena wasilah untuk itu sangat

banyak, sehingga tidak ada kaitan dengan selainnya. wallahu a'lam.

Pasal: Pada setiap masalah kami yang kita putuskan bahwa

hukumjualbelinyatidakboleh,makaitujugaberlakupada
wakilnya, karena ia menggantikan tempatnya'

Tetapi dibolehkan bagi orang lain, baik itu ayahnya, anaknya, atau

selainnya.Sebab,merekabukanpenjualdanmerekamembeliuntuk
dirinya sendiri, sehingga posisinya seperti orang asing'
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Pasal: Barangsiapa yang menjual makanan sampai waktu
tertentu, dan ketika waktunya tiba ia mengambil makanan yang
menjadi hak pembeli dan memberikannya trang sebelum pembeli
menerima makanan tersebut, hukumnya tidak boleh. Hal tersebut
diriwayatkan dari Ibnu umar, Said bin Al Musalyib, Thawus, dan
demikian pula pendapat Malik dan Ishaq.

Sementara Jabir bin Zaid, Said bin Jabir, Ali bin Husain, Asy-Asy_
Syaf i, Ibnu Mundzir, dan kelompok rasionalis membolehkannya. Ali
bin Husain berkata, "Itu jika kamu tidak mempunyai pendapat tentang
masalah tersebut."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Abu Maryam
bahwasanya ia berkata: Saya pernah menjual kurma dari beberapa jenis
kurma. Setiap tujuh sfta'saya menjualnya satu dirham. Kemudian saya
menemukan salah seorang di antara mereka menjual kurma setiap empat
sha' dengan harga satu dirham, maka saya membeli darinya. Lalu saya
bertanya kepada Ikrimah tentang masalah itu?. Ia menjawab: Tidak
mengapa kamu membelinya lebih kurang daripada yang kamu jual.
Kemudian hal yang sama saya tanyakan kepada said bin Al Musayyib,
dan saya memberitahukan kepadanya tentang jawaban dari Ikrimah, maka
ia pun berkata: Ia berbohong.

Abdullah binAbbas berkata: Apa yang kamu jual dari sesuatu yang

ditimbang dengan timbangan, maka janganlah kamu mengambil atau
membeli darinya sesuatu yang ditimbang dengan timbangan, kecuali
kertas atau emas. Apabila kamu membeli kertas, kamu bisa menjualnya
kepada orang yang kamu inginkan atau kepada selainnya. Lalu saya pun
kembali dan Ikrimah memanggilku seraya berkata: Apa yang telah saya

katakan kepadamu bahwa itu halal sebenarnya adalah haram. Kemudian
saya bertanya kepada Said bin Al Musayyib: Jika ia melebihkan apa
yang ia jual untukku?. Ia menjawab: Berikanlah kepadanya pecahan
(potongan) dan ambillah darinya dirham.

Penjelasan masalah ini: Hal semacam ini adalah perantara untuk

l

Al ilIughni 
- 

I 6zr I

-



I
menjual makanan dengan makanan dengan cara kredit, yang hukumnya

diharamkan seperti masalah 'inah. Dengan demikian, setiap dari dua

jenis yang diharamkan penundaan (nasa') pada keduanya' maka tidak

boleh mengambil salah satu dari keduanya sebagai ganti dari yang lain

sebelum menerima harganya, apalagi jual beli dengan nasa'. Ahmad

meriwayatkan apa yang menunjukkan hal tersebut, demikian pula Said

bin Musayyib berpendapat seperti itu sebagaimana yang kami riwayatkan

darinya.

Menurut saya, alasan yang menguatkan bolehnya hal tersebut ialah

apabila ia tidak melakukannya karena tipuan dan tidak ada niat sejak

dilakukannya akad, sebagaimana dikatakan olehAli binAl Husain yang

diriwayatkan darinya Abdullah binZaid, ia berkata: Saya menemui Ali

binAl Husain dan bertanya kepadanya: Saya memotong pohon kurmaku

dan saya menjual kurma kepada orang-orang yang hadir pada saat itu

dengan cara kredit, lalu mereka memberikan gandum dan telah dihalalkan

pembayaran kredit lalu mereka menghentikannya di pasar' dan saya

membeli dari merek a?.Iamenjawab: Tidak mengapa demikian. apabila

kamu tidak mempunyai pendapat tentang hal itu. Hal itu karena ia

membeli makanan dengan beberapa dirham yang berada di dalam

tanggungan setelah dikuatkan oleh akad sejak awal berlakunya, maka

hukumnyasah,sebagaimanabarangyangpertamaadalahhewanternak

atau pakaian.

Telah kami sebutkan pada pasal sebelumnya, bahwa ia tidak

mengambil makanan dengan harga,akan tetapi ia membeli dari pembeli

makanan dengan beberapa dirham kemudian ia menyerahkan kepadanya,

lalu ia mengambilnya darinya sebagai pelunasan atau tidak

menyerahkannya kepadanya, akan tetapi ia melunasinya dengannya'

sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Ali bin Al Husain.

750. Masatah: (Al Khiraqi) berkata, "Barangsiapa yang

menjual hewan atau selainnya dengan berlepas diri dari segala aib,
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maka ia tidak bisa lepas baik penjuar mengetahuinya ataupun tidak
mengetahuinya."

Terdapat perbedaan daram riwayat Ahmad pada masalah bebas
dari segala aib. Diriwayatkan darinya, bahwa seseorang tidak bisa lepas
kecuali pembeli mengetahui akan aib tersebut, dan ini adalah pendapat
Asy-Asy-syafr'i.Ibrahim, Al Hakam, dan Hammad berpendapat, bahwa
ia tidak lepas atau bebas kecuali dengan apa yang telah disebutkan
sebelumnya. Syuraih berkata, "Ia tidak bebas kecuari dari apa yang ia
perlihatkan sebelumnya atau ia tunjuk dengan jarinya.', Hal senda juga
diriwayatkan dari Atha', Al Hasan, dan Ishaq, karena ia termasuk
kelengkapan dalam transaksi jual beli yang tidak dapat berlaku keuali
dengan syarat, dan tidak berrakujika padanya terdapat ketidakjelasan,
seperti adanya khiar.

Adapun riwayat kedua, bahwa ia berlepas diri dari semua aib yang
ia tidak ketahui dan tidak bisa berlepas diri dari aib yang ia ketahui.
Pendapat ini diriwayatkan dari utsman dan selainnya dari zaidbinTsabit.
Ini adalah pendapat Malik dan pendapat Asy-Syafi,i dalam masalah
hewan secara khusus.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin umar menjual budak kepada
zaidbinTsabit dengan syarat ia terlepas dari segala aibnya dengan harga
800 dirham, lalu Zaid mendapatkan aib padanya dan ingin
mengembalikannya kepada Ibnu umar, namun ia tidak menerimanya.
Lalu permasalahan ini dilaporkan kepada utsman. Utsman berkata
kepada Ibnu umar, "Kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak
mengetahui aib tersebut?" Ia menjawab, "Tidak", maka budak itu pun
dikembalikan kepadanya, lalu ia menjualnya dengan seribu dirham.
Masalah ini ukup terkenal dan tidak dapat dipungkiri karena merupakan
Ijma'bersama.

Diriwayatkan dariAhmad, bahwa ia membolehkan berlepas tangan
dari apa yang tidak diketahui, dan dikecualikan di sini bolehnya berlepas
tangan dari semua aib. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu umar, dan
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merupakan pendapat Ashhab Ar-Ra'yi dan Asy-Syaf i berdasarkan

riwayat Ummu Salamah, bahwa ada dua orang laki-laki dalam masalah

warisan diajukan kepada Rasulullah, dan beliau berkata pada keduanya,

,.Berbagilah dalam bentuk saham, dan hendaklah kalian saling

mengikhlaskan untuk satu soma lain."s13

Hadits ini menunjukkan bahwa berlepas tangan dari yang tidak

diketahui dibolehkan, karena hal itu adalah menggugurkan hak bukan

penyerahan kepadany4 sehingga hukumnya sah berlepas diri dari sesuatu

yang tidak diketahui, seperti pemerdekaan dan talak. Tidak ada perbedaan

antara hewan dan selainnYa.

Jika berlaku pada salah satunya, maka harus berlaku pula pada

yang lain. Adapun pendapat utsman ditentang oleh Ibnu umar, dan

pendapat sahabat yang bertentangan tidaklah bisa menjadi hujjah.

Pasal: Jika kami katakan, "Tidak sah syarat berlepas diri dari

segala aib"n maka syarat itu tidaklah merusak atau membatalkan jual

beli menwut pendapat mazhab ini secara tekstual, dan ini adalah pendapat

pengikut Asy-Syaf i, karena Ibnu Umar menjual dengan syarat berlepas

diri. Sehingga mereka sepakat akan keabsahannya dan tidak ada yang

mengingkarinya. Berdasarkan hal ini, maka tidak dilarang

mengembalikan dengan adanya syarat, dan keberadaannya sama saja

dengan tidak ada.

Terdapat dua riwayat dari Ahmad berkenaan dengan syarat-syarat

yang membatalkannya. Salah satunya, bahwa syarat-syarat tersebut

membatalkan akad, dan jual beli ini termasuk di dalamny4 karena penjual

hanya ridha dengan harga tersebut sebagai ganti dari syarat itu. Apabila

584), Ahmad dalam Musnadnya (61320) dari

jalur Usamah b:nzaid dari Abdullah bin Rafi" maula Ummu Salamah, dari Ummu

Salamah ia berkata, .,...hadits. isnadnya dhafl terdapat padanya usamah bnzaid
Al-Laitsi. Al Hafizh berkata di dalam At-Taqriib: dia itu bisa dipercaya.
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syaratnya batal, maka keridhaannya pun hilang, sehingga jual belinya
batal dengan tidak adanya saling ridha padanya.

751. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ,.Barangsiapa yang
menjual sesuatu dengan sistem bagi hasil (murabahaft), lalu ia
mengetahui bahwa modalnya bertambah, ia dapatmeminta kembali
beserta tambahannya dan memisahkannya dari keuntungan."

Makna jual beli Murabahah adalah jual beli dengan modal dan
keuntungan yang jelas, dan disyaratkan keduanya mengetahui modal,
seperti salah satunya berkata, "Modalku padanya sekian',, atau ..Modalku

seratus dan saya menjualnya padamu dengan keuntungan sepuluh.,'Jual
beli macam ini dibolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat tentang
keabsahannya, dan kami tidak mengetahui ada orang yang membencinya.

Apabila ia berkata, "Saya menjuar barang ini padanya yang
besarnya seratus dan saya mendapat keuntungan pada setiap kelipatan
sepuluh satu dirham", Ahmad menganggapnya makruh, dan
kemakruhannya tersebut diriwayatkan dari Ibnu umar, Ibnu Abbas,
Masruuq, Al Hasan, Ikrimah, Said bin Jabir, dan Atha bin yassaar.

Ishaq berkata, "Jual beli itu tidak diperbolehkan, karena harga tidak
jelas pada saat akad. Sama seperti jika ia menjualnya dengan apayang
keluar dari perhitungan."

Adapun Said bin Al Musayyib, Ibnu Sirin, Syuraih, An_Nakhai,
Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Ashhab Ar-Ra'yi, dan Ibnu Al Mundzir,
membolehkannya, karena modalnya diketahui dan keuntungan juga
diketahui, sehingga sama jika ia berkata, "...dan keuntungan sepuluh
dirham."

Adapun dalil bagi yang menganggapnya makruh, karena Ibnu Umar
dan Ibnu Abbas menganggapnya makruh, dan kita tidak mengetahui
adanya sahabat lain yang menentangnya, di samping itu pada jenis jual
beli ini terdapat ketidakjelasan, sehingga menghindarinyajauh lebih baik.
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Ini adalah bentuk makruh untuk pensucian, sementara jual belinya tetap

sah sebagaimana yang kami sebutkan'

Ketidakjelasanbisadiatasidenganperhitungan'sehinggatidaklah

merugikan, sama halnya jika ia menjual tumpukan makanan setiap

takaran satu dirham. Adapun yang keluar dari perhitungan, maka

statusnya tidak jelas secara umum maupun terperinci'

Apabilamasalahinisudahjelas'marikitakembalikepadamasalah

utama. Kami katakan: Kapan saja seseorang menjual sesuatu dengan

modalnya dan keuntungan sebesar sepuluh persen' kemudian ia

mengetahui dengan adanya yang mengingatkan atau pengakuan pihak

lain bahwa modalnya sembilan puluh, maka jual belinya sah' Sebabnya,

itu adalah tambahan pada harga,sehingga keabsahan akadnya tidak batal,

seperti jika ada aib, dan bagi pembeli dapat meminta kepada penjual

tambahan pada modal, yaitu sepuluh persen dan memisahkannya dari

keuntungan, yaitu satu dirham, sehingga yang tersisa pada pembeli

sebesar 99 dirham. Demikianlah pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila'

dan juga salah satu pendapatAsy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Ia dapat

memilih antara mengambil seluruh harga atau membiarkannya, dengan

ber qiyas kepada barang yang mempunyai aib'

Menurut kami, ia menjualnya dengan modal pokok dan jumlah

keuntungannya, apabila nilai modalnya jelas' maka ia menjadi barang

dagangandengantambahannyayangtelahdisepakatiolehkeduabelah

pihak, termasuk aib yang ada padanya' Maka ia berhak mengambil ganti

rugi, sedangkan aib hanya dapat diterima jika diganti dengan harga yang

disebutkan, dan di sini ia ridha padanya dengan modal pokok dan

keuntungan yang telah ditetapkan'

Lalu, apakah pembeli mempunya ihak khiar? Riwayat yang berasal

dari Ahmad menyebutkan, bahwa pembeli mempunyai khiar antara

mengambil barang dengan modal pokoknya serta bagiannya dari

keuntunganataumeninggalkannya.HalinidinukilolehHanbaldan
diriwayatkanjugademikiandariperkataanAsy-Syafi.i.Sebab,pembeli
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tidak aman dari tindak penipuan dalam soal harga, dan bisa jadi ia
mempunyai maksud dalam membelinya dengan harga sekian dengan
posisinya sebagai wakil atau yang memberi sumpah atau selainnya.

Adapun Al Khiraqi berpendapat, bahwa ia tidak mempunyai hak
khiar karena ia tidak menyebutkannya. Hal ini yang diriwayatkan dari
Asy-Syaf i, karena ia ridha dengan nilai seratus sepuluh. Apabila ia
mendapatkan99, ia menambahkannya dengan kebaikan, maka ia tidak
mempunyai pilihan, sebagaimana jika ia membelinya dengan anggapan
barangnya punya aib ternyata kemudian didapatinya tidak mempunyai
aib, atau budak yang tidak bisa baca tulis temyata didapatinya mempunyai
keahlian atau seorang penulis, atau ia diwakilkan dalam membeli sesuatu

dengan uang seratus lalu ia membelinya dengan harga hanya sembilan
puluh.

Adapun penjual tidak mempunyai pilihan karena ia menjualnya
dengan modal pokok dan bagiannya dari keuntungan yang didapat, dan
ia telah mendapatkan hal tersebut.

Pasal: Apabila seseorang ingin mengumumkan harga barang,
dan kondisi barang tersebut tidak mengalami perubahan, maka ia
dapat mengumumkan harganya, dan jika pembeli menurunkan
harga barang kepada pembeli atau ia membelinya setelah terjadinya
akad jual beli, maka hukumnya tidak boleh. Ia hanya boleh
mengumumkan harga pertama dan tidak boleh yang lainnya, karena hal
itu adalah pemberian dari salah seorang dari keduanya kepada yang lain,
bukan sebagai ganti rugi. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i.

AdapunAbu Hanifah berpendapat, bahwa ia digabungkan dengan
akad dan ia dapat mengumumkan dengannya dalamjual beli Murabahah,
masalah ini akan disebutkan kemudian -Insya Ailah-. Apabila hal itu
berlangsung selama masa khiar, ia diikutkan dalam akad dan dapat
mengumumkan dengan harga barang, demikian pendapat Asy-Syafi.i
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dan Abu Hanifah, dan sepengetahuan saya tidak ada yang menyalahi

pendapat mereka.

Apabila harganya berubah semakin mahal, ia tidak perlu

mengumumkannya karena hal itu adalah tambahan padanya, dan jika

harganya turun menjadi lebih murah, menurut Ahmad ia tidak

mengumumkannya karena ia jujur tanpa harus mengumumkannya.

Kemungkinan lain, ia harus mengumumkan kondisi terkini, karena jika

pembeli mengetahui yang sebenarnya, ia tidak akan ridha dengan harga

yang disodorkan, tidak memberitahukannya merupakan bentuk penipuan

kepadanya. Apabila penjual mengumumkan tanpa menyebut harganya

dan tidak ada kejelasan tentang kondisi terkininya, maka hukumnya tidak

boleh, karena ia telah melakukan penipuan dan kebohongan sekaligus'

Pasal: Jika barang dagangan mengalami perubahan. Ada dua

bentuk perubahan.

Bentuk Pertama, berubah dengan adanya tambahan, ada dua

macam.

Pertamq, bertambah karena perkembangan barang, seperti

kelebihan lemak, penguasaan terhadap suatu keahlian, atau

perkembangan yang terpisah seperti lahimya anak, buah, dan keuntungan.

Pada kondisi seperti ini, jika seseorang ingin menjualnya dengan sistem

Murabahah, ta harus memberitahukan harga sebelum terjadinya

penambahan karena demikianlah kadar yang dibeli. Apabila ia mengambil

hasil perkembangan yang terpisah, atau ia mempekerjakan budak yang

akan dijual atau ia menggauli budak janda, ia harus memberitahukan

modal pokoknya dan tidak mesti ia menjelaskan kondisi yang

sesungguhnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, dati Ahmad' bahwa ia harus

menjelaskan kondisi yang sebenarnya secara tengkap. Inilah pendapat

Ishaq. Pada masalah penghasilan yang diambil, Ashhab Ar-Ra'yi
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berpendapat, "Tidak mengapa ia menjualnya dengan sistem Murabahah.
Sedangkan masalah anak dan buah yang merupakan hasil dari barang
yang dijual tidak boleh menjualnya dengan sistem Murabahaft sampai
ia menjelaskannya, karena hal ini termasuk dalam perjanjian dalam akad
jual beli.

Menurut kami, apabila penjual jujur dengan apa yang ia
informasikan kepada pembeli tanpa ada maksud penipuan, maka
dibolehkan, sebagaimana jika tidak bertambah, karena anak dan buah
adalah hasil perkembangan yang terpisah dengan asalnya sehingga
tidaklah terlarang menjualnya dengan sistem murabahah tanpa
menyebutkannya. Telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa hal ini
bukanlah termasuk kewajiban di dalam akad jual beli.

Kedua, melakukan sesuatu pada barang yang akan dijual, seperti
mengguntingnya, menjahitnya, atau menghiasinya. Apabila penjual
hendak menjualnya, maka ia harus menjelaskan kondisi yang
sesungguhnya, baik ia sendiri yang melakukannya atau menyewa orang
lain. Inilah yang dapat dipahami dari perkataanAhmad, karena ia berkata.
"Penjual harus menjelaskan apayangia jual dan semua yang berkenaan
dengannya, dan tidak boleh mengatakan, 'selama berada di tangan saya,
saya telah membuatnya menghasilkan segini"'. Demikianlah pendapat
Al Hasan, Ibnu Sirin, said bin Al Musayyib, Thawus, An-Nakha'i, Al
Auza'i, danAbu Tsaur.

Ada kemungkinan dibolehkan pada baran gyangia sewakan untuk
mengumpulkan uang sewa dengan harga barang, lalu ia berkata, .,Selama

berada di tangan saya, saya telah membuatnya menghasilkan segini,',
sebab ia jujur. Demikianlah pendapat Asy-Sya'bi, Al Hakam, dan Asy-
Syaf i.

Menurut kami, ia telah menipu pembeli, karena sekiranya nanti
pembeli mengetahui bahwa telah terjadi penambahan pada barang
disebabkan oleh penjual ya.tg tidak disuk ainya,maka hal itu sama dengan
apayang terkurangi dari hewan dalam masalah makanannya dan bulunya.
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Bentuk Kedua, perubahan pada barang dengan semakin

berkurang, seperti nilainya berkurang karena penyakit atau terj adi tindak

kriminal padanya, atau sebagiannya rusak, telah melahirkan, ada aib,

atau penjual mengambil sebagian dari barang, seperti bulunya dan

susunya dan lain sebagainya, maka penjual harus memberitahukan

kondisi yang sesungguhnya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini.

Apabila ia telah mengambil ganti rugi aib atau kejahatan dari

penj ual sebelumnya, ia harus menj elaskannya, demikian yang disebutkan

olehAl Qadhi. AbuAl Khaththab berkata: Hendaklah memisahkan nilai

ganti rugi aib dan menyebutkan sisanya, karena ganti rugi aib adalah

ganti dari apa yang hilang atau rusak, sedangkan harga yang ada adalah

apa yang tersisa.

Uang ganti rugi yang diakibatkan oleh kejahatan yang terjadi

padanya ada dua bentuk: Pertama, dipisahkan dari harga barang, seperti

ganti rugi karena a1b. Kedua, tidak dipisahkan, seperti tambahan pada

barang.

Asy-Syaf i berkata: Keduanya dipisahkan dari harga barang, lalu

penjual hendaklah berkata, 'Telah terjadi sesuatu padanya saat ia berada

di tanganku", sebab iajujur dengan apa yang ia beritahukan sehingga

sama saja dengan menyampaikan kondisi barang yang sesungguhnya.

Menurut kami, penjelasan tentang kondisi barang yang

sesungguhnya lebih dapat dipercaya dan lebih dekat dengan kenyataan

yang sebenamya,serta menghindarkan pembeli dari penipuan, sehingga

hal itu diharuskan padanya, sebagaimana jika ia membeli dua macam

barang dengan harga yang sama dan memisahkan harga di antara

keduanya.

Mengqiyaskan gantirugi karena tindak kejahatan dengan kelebihan

atau penambahan dan keuntungan pada barang tidaklah benar, karena

ganti rugi adalah bentuk penggantian terhadap kekurangan yang terjadi
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akibat tindak kriminal padanya, maka posisinya sebagai harga dari bagian
barang yang iajual dan nilai dari salah satu pakaian apabila salah satunya
rusak atau hilang. Sedangkan tambahan dan keuntungan pada barang
adalah kelebihan yang tidak mengurangi barang dan ia bukan sebagai
pengganti sebagian dari barang.

Adapun jika budak melakukan kejahatan lalu pembeli menebusnya,
hal itu tidak termasuk dalam harga dan tidak perlu diberitahukan dalam
penjualan sistem murobahah, dan ia bukanlah pengganti sesuatu dari
barang.

Jika budak itu melakukan tindak pidana lalu pembeli menebusnya,
hal itu tidak termasuk dalam harga dan tidak perlu diberitahukan dalam
penjualan sistem murabahah tanpa ada perbedaan pendapat padanya
menurut sepengetahuan kami, karena ganti rugi ini tidak menambah nilai
dan fisik barang. Ia hanyalah menghilangkan aib dan tindakan kriminal
yang berkaitan dengan statusnya sebagai budak. Kasusnya sama dengan
obat yang menghilangkan penyakit baru yang muncul saat barang sudah
ada di tangan pembeli.

Adapun yang berkenaan dengan obat_obat, makanan, pakaian, dan
pemanfaatannya sendiri pada barang atau pemanfaatan orang lain pada
barang tanpa dikenakan sewa, maka hal itu tidak diberitahukan dalam
penentuan harga, namun jika ia memberitahukan kondisi sebenarnya,
hal itu lebih baik.

Pasal: Apabila seseorang membeli dua barang dalam satu
transaksi, kemudian ia ingin menjuar sarah satunya dengan cara
Murabahah atau ada dua orang yang membeli salah satunya, Iaru
kedua membaginya, kemudian salah satu di
menjual bagiannya dengan cara Murabahoh
bayarkan padanya.

Dalam masalah ada dua bagian.

antara mereka ingin
dengan harga yang ia
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Pertama, apabila barang tersebut termasuk barang yang harganya

tidak dapat dipisah, seperti pakaian, hewan, pohon yang berbuah dan

semacamnya, maka tidak boleh menjual sebagiannya saja dengan cara

Murabahah, sampai ia menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Hal ini

ditegaskan oleh Ahmad dan ia berkata, "Setiap barang yang dibeli oleh

sekelompok orang kemudian mereka membagi-bagi barang tersebut,

maka salah seorang diantara mereka tidak boleh menjualnya dengan cara

Murabahah kecuali ia jika berkata, 'Kami membeli barang ini dengan

berkelompok kemudian kami membaginya."' Ini adalah pendapat

madzhab Ats-Tsauri, Ishaq, dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Sedangkan Asy-Syaf i berpendapat, dia boleh menjual bagiannya

dengan harga yang sesuai dengan bagian tersebut, sebab harga terbagi

pada barang itu sesuai dengan kadar nilai kepemilikan masing-masing.

Alasannya, misalkan jika barang yang dijual tersebut adalah gunting

atau pedang, maka orang yang juga memiliki gunting itu mengambil

bagiannya dari harga penjualan.

Apabila ia membeli dua barang dan ia dapati salah satunya

mempunyai aib, ia mengembalikan dengan harga sesuai bagiannya.

Ibnu Abi Musa menyebutkan, bahwa barang yang dibeli oleh dua

orang lalu keduanya berbagi, maka boleh menjual apa yang mereka beli

dengan cara Murabahah,menurut salah satu riwayat dariAhmad. Sebab,

hal itu adalah harganya dan ia jujur dengan apa yang ia informasikan.

Menurut kami, pembagian harga dengan carataksiran dan perkiraan

sangat besar kemungkinannya salah, sedangkan jual beli dengan cara

Murabahah adalah amanah, sehingga tidak boleh dilakukan pada jual

beli jenis ini.

Hal ini seperti spekulasi yang dihasilkan oleh sangkaan, dan tidak

boleh menjual dengan cara ini apa yang wajib serupa dalam transaksi

jual beli. Serikatnya dalam kepemilikan barang itu mengambil nilai
barang karena kebutuhan yang mendesak dan tidak ada cara lain kecuali
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penaksiran harga, serta sekiranya ia tidak mengambil hak syuf'ahnya
maka orang-orang akan mencari jalan untuk menggugurkan haknya,
hingga membuatnya akan kehilangan segalanya. Di sini ada sebuah cara,
yaitu memberitahukan kondi si yan g seben arny aatau menj ualnya dengan
cara penawaran.

Kedua, jenis barang yang dapat dibagi harganya dengan bagian-
bagian yang ada, seperti beras dan gandum yang sebanding. Dibolehkan
menjual sebagiannya dengan cara murabahah yang merupakan bagian
miliknya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra,yi

Pasal: Jika ia membeli barang dengan harga yang dibayar
kemudian, maka tidak boleh menjualnya dengan c ra murabahoh
hingga ia menjelaskan hal itu.

Jika ia membeli dari ayahnya, atau anaknya, atau dari orang-or-
ang yang tidak diterima saksi pembelaannya, maka barang itu tidak boleh
dij ual dengan cara murab ahah, kecuali setelah menj elaskannya terlebih
dahulu kepada pembeli. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan Asy-Syaf i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat,
boleh saja tanpa ada penjelasan. Alasannya, ia telah memberitahukan
apa yang ia beli dengan akad yang benar, jadi sama saja dengan dia
membelinya dari orang lain selain ayah atau anaknya.

Menurut kami, mereka itu meresa tidak enak dengan membeli dari
mereka, karena hubungan mereka dan sikap bermurah hati kepada
mereka. Maka tidak boleh memberitahukan dengan apa yang ia beli dari
mereka secara mutlak, sebagaimana jika membeli dari budaknya yang
melakukan mukqtabah kepadanya. Ini berbeda dengan jika dia membeli
dari orang lain, karena tidak ada prasangka apapun terhadapnya.

Sedangkan qiyas yang mereka ajukan terbantahkan dengan
pembelian dari mukatobnyasta, karena ia tidak bisa menjuar apayang ia
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beli dari mukatabnya dengan caramurabahah sampai dia jelaskan dulu

seluk beluk pembelian. Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat.

Bagaimana jika ia membeli dari penjaga tokonya? Al Qadhi

berkata, "Jika ia menjual suatu barang lalu ia membelinya dengan harga

lebih mahal, maka ia tidak bisa menjualnya dengan cara murabahah

hingga ia menjelaskan masalahnya. "Kita tidak mengetahui adanya

perbedaan dalam hal ini. Alasan lain, ia tertuduh sehingga serupa dengan

orang yang tidak bisa diterima persaksiannya kepadanya.

Sementara Abu Al Khaththab mengatakan, jika ia melakukan hal

itu sebagai usaha untuk berlaku curang, maka tidak boleh, tapi pada

dasamya boleh saja kalau tidak ada penipuan. Ini dianggap lebih tepat,

karena ia adalah orang asing. Tetapi hal ini tidak hanya bagi pejaga

tokonya, tetapi kapan saja iamelakukannyadenganmaksud menipu maka

tidak boleh, bahkan termasuk haram sebagaimana kami jelaskan

sebelumnya.

Pasal: Jika ia membeli baju seharga sepuluh, kemudian ia

menjualnya dengan harga lima belas, kemudian ia membelinya lagi

dengan harga sepuluh, maka disunahkan untuk menginfomasikan

keadaannya. Jika ia memberitahu bahwa ia membelinya seharga sepuluh

dan tidak menjelaskannya, maka itu boleh. Ini adalah pendapat Asy-

Syaf i, Abu Yusuf, dan Muhammad, karena ia jujur dalam informasinya.

Tidak ada tuduhan dan penipuan terhadap pembeli dalam hal ini, sehingga

sama saja jika ia tidak mendapatkan keuntungan.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia harus memotong keuntungan

dari harganya dan memberitahukan bahwa modalnya sebanyak lima.

Ahmad merasa heran dengan pendapat Ibnu Sirin. Ia mengomentarinya,

jika ia menjualnya sesuai dengan harga belinya, maka ia harus

menjelaskan kondisinya, yaitu pemberitahuan bahwa ia telah

mendapatkan keuntungan sekali kemudian ia membelinya. Ini dianggap

sunah, seperti kami jelaskan sebelumnya.
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Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh menjualnya dengan cara
murabahah kecuali ia menjelaskan kondisinya, atau ia mengatakan
bahwa modalnya sebesar lima. Ini adalah pendapat Al eadhi dan para
pengikut. Karena murabahah mencakup semua akad, maka ia harus
memberitahu apa yang telah ia lakukan, sebagaimana mencakup gaji
tukang potong dan tukang jahit. Akad kedua bisa mengambil manfaat
dengan adanya pemberitahuan keuntungan pada akad pertama, karena
ia percaya bahwa modalnya akan kembali lagi. Keuntungan itu adalah
salatr satu bentuk pertumbuhan, sehingga ia wajib memberitatrukannya
padajual beli murabahah, seperti halnya anak dan buah.

Berdasarkan hal ini, jika ia memberitatrukan keuntungan dari harga
kedua dengan perkataan, "Saya bermodalkan dengan harga lima", dan
tidak boleh mengatakan, o'saya membelinya dengan harga lima,,, karena
itu merupakan kebohotrgil, sedangkan berbohong adalatr perbuatan
haram. Begitupulajika ia mengumpulkan gaji tukang potong dan tukang
jahit dengan harganya lalu ia memberitahukannya.

Menurut karni, apa yang kami sebutkan sebelumnya dan apa yang
mereka katakan berupa mengumpulkan jahikn, anak-anak, dan buah-
buahan adalah sesuafu yang ia bangun berdasarkan nrmus mereka. Kita
tidak menerimanya. Ini tidaklah sama dengan apa yang mereka sebutkan,
karena ongkos dan perkembangannya harus ada dalam jual beli
murabahah. Keuntungan itu terletak pada akad lain sebelum terjadinya
pembelian ini sehingga menyerupai kerugian.

Adapun penegasan keuntungan itu tidak benar, karena akad
pertama telah lazim dan cacatnya tidak kelihatan, dan hukumnya tidak
terkait dengannya. Kami telah menyebutkan hal serupa dengan masalah
ini, bahwa pembeli harus mengembalikannya kepada perdual jika nampak
cacat yang lama. Jika itu tidak mengharuskannya maka ia harus
memotong penambahan, sedang di sini lebih utama.

Pendapat ini mengandung pengertian, bahwa jika ia membelinya
seharga sepuluh lalu menjualnya seharga dua puluh, lalu membelinya
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sebesar sepuluh, maka ia harus menjelaskannya bahwa ia tidak

mendapatkan apa-apa.

Jika ia membelinya seharga sepuluh kemudian menjualnya sebesar

tiga belas kemudian membelinya sebesar lima maka ia memberitahukan

bahwa terkumpul dua dirham. Jika ia membelinya sebesar lima belas

maka ia menginformasikan bahwa telah terkumpul padanya sebanyak

dua belas. Ahmad menegaskan pendapat seperti ini.

Atas dasar ini, ia harus membuang keuntungan dari harga kedua

bagaimana pun caranya. Jika ia tidak mendapatkan keuntungan tetapi ia

membelinya kedua kalinya sebesar lima maka ia harus

memberitahukannya, karena itu adalah harga akad yang disertai

murabahah. Jika ia rugi, misalnya ia membelinya sebesar lima belas,

kemudian menjualnya sebesar sepuluh, kemudian ia membelinya dengan

harga berapa saja, maka ia harus memberitahukannya. Ia tidak boleh

mengumpulkan kerugian kepada harga kedua, sehingga ia

menginformasikannya pada j ual beli mur ab ahah, tarrpa adanya perbedaan

yang kami ketahui. Ini menunjukkan sahnya apa yang kami sebutkan.

Wallahu a'lam.

Pasal: Kesimpulan dari pendapat kami: Penjual harus

menjelaskan keadaan barang dalam akad murabahah. Jika ia telah

menjelaskannya, lalu ia tidak melakukannya maka jual beli tidaklah batal

karenanya, Kembeli bebas memilih antara melanjutkan akad atau

membatalkannya. Kecuali tentang informasi penambahan modal

sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

Jika ia membelinya dengan harga yang akan dibayar kemudian,

tetapi ia tidak menjelaskannya, maka menurut Imam Ahmad, ia bebas

memilih antara membelinya dengan harga awal secara kontan atau

membatalkan akad. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Abu

Hanifah dan Asy-Syaf i, karena penjual tidak rela dengan tanggungan

pembeli. Bahkan bisa jadi tanggungan pembeli berbeda dengan

tanggungan penjual. Karena itu, ia tidak harus rela dengan itu.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Al Munzir dari Ahmad, bahwa jika akad
jual beli terjadi maka itu adalah haknya hingga waktu yang telah
ditentukan. Maksudnya, jika ia mau, ia boleh membatalkannya. Jika ia
telah memanfaatkannya maka pembeli menahan harga sesuai dengan
t€nggang waktunya. Ini adalah pendapat syuraih, karena memang
demikianlah yang terjadi pada pembeli, sehingga ia wajib mengambilnya
sesuai dengan sifatnya, sebagaimana jika ia menginformasikan tentang
tambahan terhadap harga sebelumnya.

Adapun ketidakridhmnnya dengan tanggungan pembeli, tidaklah
menyebabkan tak terlaksananya jual beli. Sebagaimana jika ia
menginformasikan tentang tambahan yang menyebabkan ia tidak rela
untuk menjualnya kecuali sesuai dengan apa yang ia informasikan, ia
tidaklah mempertimbangkan lagi kerelaannya, tetapi ia harus kembali
kepada kesepakatan semula yang menyebabkan terjadinya jual beli.
Demikian pula di sini.

Pasal: Jika ia menjualnya dengan dinar lalu mengatakan,
bahwa ia membelinya dengan dirham, atau sebaliknya; atau ia
membelinya dengan barang, lalu ia mengatakan bahwa ia membelinya
dengan uang; atau ia membelinya dengan uang lalu ia mengatakan bahwa
ia membelinya dengan barang; atau perkataan yang serupa dengan itu,
maka pembeli berhak memilih antara membatalkan akad dan menarik
kembali uangnya, atau rela dengan harga yang mereka sepakati, seperti
pada semua keadaan yang bisa menyebabkan hal itu terjadi.

Pasal: Jika terdapat dua orang yang melakukan transaksi jual
beli pakaian dengan harga 20, atau keduanya membayar 22,lalu
salah seorang membeli bagian temannya dengan harga tersebut
maka ketika menjualnya dengan cara murabahah., ia harus
menginformasikan harganya sebanyak 21. Hal ini ditegaskan oleh
Ahmad. Ini juga merupakan Pendapat An-Nakha,i.
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Asy-Sya'bi berkata: Hendaklah menjualnya dengan 22, katena

dirham yang diberikan kepadanya telah ia terima. Tetapi setelah itu, ia

kembali kepada pendapat Ibrahim. Kami tidak mengetahui ada seorang

pun yang berbeda dengan pendapat itu, karena ia membeli bagian pertama

dengan sepuluh kemudian ia membeli bagian kedua dengan I 1, sehingga

jumlah keseluruhan sebanYak 21'

Pasal: Ahmad berkata, "Tidaklah mengapa jika seseorang

menjual berdasarkan banderol." Maksudnya, ia mengatakan, "Saya

menjual baju ini sesuai dengan banderolnya, yaitu harga yang tertulis

padanya, selama harganya diketahui oleh keduanya ketika terjadi akad'

Pendapat ini merupakan pendapatAhli Fikih secaraumum, tetapi Thawus

memakruhkannYa.

Menurut kami, hal itu merupakan jual beli denganharga yang telah

diketahui, sehingga sama dengan menyebutkan harganya, atau seperti

jika ia mengatakan, "Saya jual ini kepadamu dengan harga beliku", dan

keduanya sama-sama telah mengetahui harganya. Jika harganya belum

diketahui oleh keduanya, atau belum diketahui oleh salah seorang di

antara mereka, maka jual beli itu tidak sah karena harga masih belum

diketahui.

Ahmad berkata: Bagi saya, tawar menawar lebih mudah dibanding

j ual beli dengan car a m ur ob ahah, katena mur ab ah ah membutuhkan sikap

amanah dan pengertian dari pembeli. Jual beli itu membutuhkan

kejelasan, seutuhnya pada hal-hal yang telah kami sebutkan. Hawa nafsu

tidaklah dapat dicegah dalam hal takwil atau kesalahan sehingga rentan

terhadap bahaya dan penipuan, sedang menghindari hal demikian lebih

aman dan lebih utama.

Pasal: Jual beli Thuliyah adalahjual beli yang sama dengan harga

sebenarnya tanpa adanya pengurangan dan tambahan' Hukum
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menginformasikan harganya dan menjelaskan segala yang terkait
dengannya sama dengan hukum jual beli murabahah. Sah-sah saja
dengan lafazh jual beli atau dengan tauliyah.

752. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Jika ia
menginformasikan kekurangan modalnya maka pembeli boleh
mengembalikannya atau mengembalikan apa yang keliru darinya.
Pembeli boleh memintanya bersumpah, bahwa ketika menjualnya,
ia tidak sadar bahwa harga pembeliannya lebih besar."

Penjelasan : Jika ia mengatakan pada j ual beli murab ahah, "Modal
saya pada barang ini seratus dan keuntungan sebanyak sepuluh."
Kemudian ia mengulanginya lagi dengan mengatakan, "Saya salah !

Modal saya seratus sepuluh," maka perkataannya tentang kesalahan itu
tidak diterima kecuali jika didukung dengan bukti-bukti yang
menegaskan bahwa modalnya seperti pengakuannya yang kedua. Ibnu
Al Munzir menyebutkannya dari Ahmad dan Ishaq.

Diriwayatkan oleh Abu Thalib, dari Ahmad, jika penjuar dikenal
sebagai orang yang jujur, maka pengakuannya diterima dan jika tidak
jujur, maka jual beli itu boleh-boleh saja.

Al Qadhi mengatakan, "Dari pendapatAl Khiraqi, dapat dipahami
bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan penjual dengan
dukungan sumpahnya, karena ketika ia sepakat melakukan akad
murabahah, ia telah mempercayainya." Pendapat yang diterima adalah
pendapat orang yang terpercaya dengan disertai sumpahnya, seperti
halnya wakil dan orang yang berbagi hasil.

Tampaknya Al Khiraqi tidak lupa menyebutkan hal-hal yang harus
dilakukan oleh penjual, berupa usaha untuk mempertegas pengakuanny4
bukan sekedar menerima pengakuannya saj a, bahkan j uga karena merasa
kasihan dengan adanya masalah sebelumnya. Terah disebutkan
sebelumnya bahwa ia telah menambah modal yang telah di ketahui
pembeli, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Telatr kita ketahui bahwa

Al Mughni 

- 
I 6el I

-



suatu keterangan sampai dengan pemberitahuan atau penjelasan;

begitupula halnya dengan kesalahannya disini, diketahui setelah

penjelasan dan pemberitahuan dari pembeli.

Adapun kepercayaan terhadap penjual tentu tidak otomatis

menyebabkan pengakuan kesalahannya diterima secara langsung, seperti

orang yang melakukan transaksi mudharabah dan wakil, jika keduanya

mengakui mendapatkan keuntungan kemudian mereka berdua

mengatakan, "Kami salah menyebutkan harga, atau kami lupa." Sumpah

yang disebutkan olehAl Khiraqi di sini hanyalah sekedar pengetahuannya

tentang kesalahan dirinya sendiri ketika terjadi jual beli, tidak dalam

rangka menegaskan kesalahannYa.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat ketiga yang menegaskan,

bahwa perkataan penjual tidak langsung diterima walaupun ia

mengajukan bukti-bukti hingga pembeli membenarkannya. Ini

merupakan pendapat dari Ats-Tsauri dan Asy-Syaf i, karena ia telah

menegaskan harganya dan itu juga terkait dengan hak orang lain, sehingga

tidak diterima lagi pengakuannya dan bukti-bukti yang ia ajukan karena

ia telah mengakui kebohongannYa.

Menurut kami, bukti itu adalah jelas, adil dan dapat menegaskan

adanya kemungkinan jujur sehingga dapat diterima, sebagaimana

layaknya semua bukti yang ada. Hanya saja tidak bisa dijamin bahwa ia

tidak mengakui selain hal itu, karena pengakuan bukanlah untuk

kepentingan orang yang memberikan pengakuan. Ketika

memberitahukan harganya, ia belumlah terkait dengan hak-hak orang

lain, sehingga belumlah dianggap sebagai pengakuan'

Jika tidak ada bukti jelas atau ia memiliki bukti-bukti dan kami

mengatakan, "Bukti-buktinya tidak diterima," lalu penjual mengklaim

bahwa pembeli mengetahui kesalahannya, tetapi mengingkarinya maka

pengakuan yang diterima adalah pengakuan penjual. Jika ia menuntutnya

untuk bersumpah, Al Qadhi berpendapat : Ia tidak wajib bersumpah,

karena ia yang menuduh, sedang sumpah itu hanyalah merupakan
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kewajiban bagi orang yang tertuduh. Di samping itu, ia telah mengakui
sehingga itu telah cukup dengan pengakuannya tanpa harus bersumpah.

Pendapat yang benar adalah ia harus bersumpah bahwa ia tidak
mengetahui hal itu karena ia tertuduh dengan tuduhan yang menyebabkan
barang harus dikembalikan, atau terjadinya tambahan harga sehingga ia
harus bersumpah, seperti layaknya dalam kesepakatan. Di sini ia bukanlah
pihak yang menuduh, tetapi ia malahan dituduh mengetahui nilai harga
ketika pertama kali akad berlangsung.

KemudianAl Khiraqi berkata, pembeli berhak bersumpah, bahwa
ketika ia tidak mengetahui kalau harga belinya lebih tinggi, ini
dibenarkan. Jika ia menjualnya dengan harga awal, sedangkan ia
mengetahui bahwa harganya lebih dari itu, maka ia harus menjualnya
sesuai besarnya harga ketika terjadinya akad awal dahulu, karena ia
melakukan sesuatu yang ia ketahui keadaannya sehingga harus demikian
kajadiannya. Hal ini sama dengan orang yang membeli barang yang
memiliki cacat dan ia sendiri mengetahui cacatnya tersebut.

Jika saja jual beli harus terjadi dengan sepengetahuannya lalu ia
mengakuinya,makaia harus bersumpah, dan jika mengelak maka harus
melangsungkannya. Jika ia bersumpah maka pembeli berhak memilih
arfiara menerima harganya dan menerima tambahan harga yang penjual
mengaku salah menyebutnya dan mengurangi untungnya dengan
membatalkan j ual beli. Juga ada kemungkinan, j ika ia menj ualnya sebesar
seratus dan mendapatkan keuntungan sebanyak sepuluh, lalu ia salah
menyebut harga hingga ia rugi sepuluh maka ia tidak harus mengurangi
sepuluh dari keuntungannya, karena penjual telah rela dengan keuntungan
sebesar sepuluh dari barang dagangan tersebut, maka ia tidak boleh
mendapatkan lebih dari itu.

Demikian pula jika terbukti bahwa ia menambah modalnya, maka
keuntungan tidak kurang dari sepuluh karena penjual tidak menjualnya
kecuali dengan keuntungan sebesar sepuluh. Adapunjika ia mengatakan,
"saya mendapatkan keuntungan sebanyak satu dirham pada setiap
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sepuluh," atau ia mengatakan, "lebih dari itu," maka ia harus menurunkan

sebanyak sepuluh dari keuntungan ketika terjadi kesalahan dan pada

tambahan harga dalam kedua bentuk transaksi tadi. Kami memberikannya

hak memilih karena ia menyetujui harganya sebesar sepuluh. Jika temyata

lebih besar maka ia rugi jika tetap melanjutkanya, seperti barang yang

cacat. Jika ia memilih untuk mengambilnya dengan harga 121 maka

penjual tidak memperoleh hak khiar, karena ia telah menambahnya

dengan yang baik, sehingga ia tidak lagi punya hak memilih, seperti

halnya penjual barang yang memiliki cacat jika pembeli rela. Jika penjual

memilih untuk mengurangi tambahan dari pembeli maka ia tidak

memiliki juga hak khiar karena ia telah membayarnya dengan harga

sesuai dengan akad yang mereka sepakati bersama.

Pasal: Jual beli dengan car^ mawadha'ah (dengan kerugian)

boleh-boleh saja. Yaitu jual beli dengan cara: penjual memberitahukan

dahulu modalnya, kemudian berkata, "Saya menjual barang ini kepadamu

sebesar modalnya dan mengurangi harganya sekian."

Jika ia mengatakan, "Saya mengurangi satu dirham dari setiap

sepuluh dirham," maka itu termasuk makruh sebagaimana kami sebutkan

dan kami anggap benar pada masalahmurabahah.Laluia menggurangi

satu dirham dari setiap sepuluh dirham. Jika harganya seratus maka harus

sembilan puluh sehingga potongannya sebanyak sepuluh'

Sekelompok orang mengatakan, "Potongannya adalah satu dirham

dari sebelas sehingga itu menjadi sembilan dirham dan termasuk bagian

dari sebelas bagian dirham, tinggal sembilan puluh dan sepuluh bagian

dari sebelas bagian dirham." Pernyataan ini salah, karena ini merupakan

potongan dari setiap sebelas, padahal itu bukanlah termasuk perkataanya.

Adapunjika ia mengatakan, "Dengan memotong satu dirham dari sepuluh

maka potongannya berasal dari setiap sebelas dirham. Sehingga yang

tersisa adalah 90 dan sepuluh bagian dari 11 bagian dirham. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i-
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Diceritakan dari Abu Tsaur, bahwa ia mengatakan, ..potongan di
sini adalah sepuluh seperti yang pertama, " ini tidak benar. Karena jika
ia mengatakan, "Dari setiap sepuluh keluar safu dirham, maka satu dirham
itu tidaklah masuk dalam bagiannya," Seolah-olah ia mengatakan, ..Dari

setiap sebelas dirham keluar satu dirham satu dirham." Jika ia
mengatakan, "Dari setiap kelipatan sepuluh dikeluarkan satu dirham,,,
maka satu dirham itu masuk ke dalam sepuluh itu. Karena kata " if"
berfungsi untuk menunjukkan sebagian. Seolah-olah ia mengatakan,
"Saya mengambil dari sepuluh sebanyak sembilan dan saya memotong
darinya I dirham."

Pasal: Jika seseorang membeli setengah barang dagangan
seharga sepuluh dan orang lain memberi setengahnya lagi dengan
dua puluhr lalu ia menjualnya dengan cara tawar menawar dengan
satu harga maka keduanya harus membagi dua. Tidak ada perbedaan
yang kita ketahui dalam masalah ini. Karena harga menjadi penggantinya,
maka keduanya mendapatkan sesuai dengan modalnya pada barang
tersebut.

Demikian juga halnya Jika ia menjual dengan sistem murabahah,
atau dengan sistem muwada'ah atau dengan sistem tauliyah. Hal ini
ditegaskan oleh Ahmad. Ini juga pendapat Ibnu Sirin dan Al Hakam.
Al Atsram mengatakan, Abu Abdu llah r ahi m ahul I ah mengatakan, ..Jika

ia menjualnya, maka harganya dibagi setengah antara keduanya."

Saya mengatakan, "saya akan memberikan salah seorang dari
keduanya lebih besar dibanding bagian yang lain." Ia mengatakan, Jika
keduanya memakai pakaian selama satu jam maka, harganya dibagi antara
mereka berdua. Karena setiap orang dari keduanya memiliki seperti apa
yang dimiliki oleh temannya."

Abu Bakar menceritakan sebuah riwayat lain dari Ahmad, bahwa
harga dibagi antara mereka berdua sesuai dengan besar kecil modal yang
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mereka keluarkan, karena jual be\ murabahah menghendaki seperti itu

SayatidakmenemukanriwayatdariAhmadsepertiyang
diceritakan olehAbu Bakar. Ada pendapat mengatakan, bahwa itu adalah

bentuk pendapat yang dikeluarkan olehAbu Bakar dan bukanlah sebuah

riwayat. Pendapat yang dipilih adalah pendapat pertama, karena harga

sebagai ganti barang yang telah terjual dan hak kepemilikannya sama

pada barang tersebut, sebagaimana jika keduanya menjualnya bersama.

Pasal:Kapansajakeduanyamenjualbarangberdasarkan
banderolnya dan keduanya tidak mengetahui, atau keduanya tidak

mengetahui jumtah modal pada jual beli murabahah ataujual beli

muwada'ah atau jual beli tauliyah, atau salah seorang tidak

mengetahui modalnya atau ia tidak mengetahui jumlah keuntungan

atau jumlah potongan, maka jual beli itu batal. Karena mengetahui

harga jual beli merupakan syarat sahnya jual beli. Jika ia menjualnya

dengan sepuluh emas dan perak, maka jual beli tidak sah. Pendapat ini

juga merupakan pendapat Asy-Syaf i'

AbuHanifahmengatakan:Jualbeliitusahsaja,hanyasajaharus

dibagi dua karena dengan mengucapkannya secara mutlak menunjukkan

bahwa ada kesamaan' sama seperti pengakuan'

Menurut kami, jika kadar kedua hal tersebut tidak diketahui, maka

tidak sah. Sebagaimana jika ia mengatakan, "Dari seratus ada sebagian

dari emas." Sedang perkataannya, hal itu menunjukkan adanya

kesamaan,,,tidaklah benar, karena jika memahaminya selain itu maka ia

akan sah. Demikian pula jika ia mengakui sebanyak seratus emas dan

perak maka perkataan yang diakui adalah perkataannya pada setiap kadar

keduanya.

753.Masalah:(AtKhiraqi)berkata,..Jikaiamenjualsuatu
barang,lalumerekaberduaberbedapendapattentangharganya'
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maka keduanya boleh saling bersumpah. Jika pemberi ingin
mengambilnya, maka sesuai dengan pengakuan penjual. Jika tidak
maka jual beli antara keduanya batal. orang yang pertama memulai
sumpah adalah penjual."

Pembahasan pada masalah ini terbagai dalam tiga pasal.

Pasal pertama, jika kedua orang yang akad berjual beli berbeda,
pendapat akan harga barangnya, sedang barang dagangan sudah siap
diserahkan, lalu penjual mengatakan, "sayajual dengan harga dua puluh",
sedang pembeli mengatakan, *Tidak, tetapi hanya sepuluh", dan salah
seorang memiliki bukti, maka diselesaikan berdasarkan bukti, yang ada.
Jika keduanya tidak memiliki bukti maka mereka berdua bersumpah.
Ini merupakan pendapat Syuraih, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Malik.
Dalam sebuah riwayatnya dinyatakan, bahwa akan perkataan yang
diterima adalah perkataan pembeli dengan disertai sumpah. pendapat

ini juga merupakan pilihan Abu Tsaur dan zufar, karena penjual
mengklaim harga lebih sebanyak sepuluh yang diingkari oleh pembeli,
sedang pada posisi seperti perkataan yang didengar adalah perkataan
orang yang mengingkari.

Asy-sya'bi berpendapat, Perkataan yang diterima adalatr perkataan
penjual atau mereka saling membatalkan jual beli.pendapat ini
diriwayatkan juga oleh lbnu Mundzir dari Imam kita (Hanbali)-
rahimahullah-.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW bahwa
beliau bersabda,

ji u j'-Fu ,^3 t#.
"*J)

a$r';t*t

"Jika penjual dan pembeli berbeda pendapat dan tidakada buHi
diantara mereka, maka perkatan yang diakui adalah perkataan penjual,

ril'11 ,14r
o.?, . , --.r-Jl cfl.:l :,

LJ' J'
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atau merelrs saling membatalknn jual beli tersebu|"5t5 ' Diriwayatkan

oleh Sa'id, Ibnu Majah dan lainnYa.

Pendapat yang paling masyhur dalam mazhab kita adalah yang

pertama. Ada kemungkinan kedua pendapat tersebut bermakna satu,

dan perkatagll yang diterima adalah perkataan penjual yang dikuatkan

dengan sumpahnya. Jika ia bersumpah dan pembeli rela dengan itu' maka

ia bisa mengambil barang tersebut. Jika ia tidak mau, maka ia juga

bersumpah lalu jual beli dibatalkan antara mereka. Karena pada beberapa

lafazhhadits Ibnu Mas'ud menegaskan, bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, 
,,Jika antara penjual dan pembeli berbedo, sedang barang

dagangan hendak diserahterimakan, dan tidak ada kejelasan dori salah

satu pihak, maks mereka berdua saling bersumpah)'5t6. Juga karena setiap

orang dari mereka selaku orang yang menuduh dan tertuduh, karena

penjual mengklaim akad sebesar dua puluh yang diingkari oleh pembeli,

sedang pembeli mengklaim akad sebesar sepuluh yang diingkari pula

oleh penjual. Akad seharga dua puluh tentu berbeda dengan akad sebesar

sepuluh, sehingga diangkatlah masalah sumpah pada keduanya. Inilah

jawaban dari apa yang mereka perdebatkan'

Pasal kedua, orang yang memulai sumpah adalah penjual. Ia harus

bersumpah: "Saya tidak menjualnya seharga sepuluh, tetapi saya

menjualnya seharga dua puluh." Jika pembeli ridha, maka ia membelinya

berdasarkan sumpah penjual. Kalau tidak, ia juga harus bersumpah bahwa

ll),AcTirmidzi(3l1270),An-Nasa,i(,7l4662),

Ibnu Majah (212186), Ad-Darimi dalam Musnad-nya(212549), Malik dalam kitab

Al Muwaththq' (21671), Ahmad dalam kitab Musnad-nya (11466)' Hadits ini

sanadnya shahih'
516 Hadits ini shahih selain ungkapan: "Mereka berdua saling bersumpah,."

sebenarnya tidak dikenal sumbernya. Al Hafiz mengatakan dalam kitab '4 t-Talkhis

(3/3 5). Ar-Raf i menolak ungkapan ni dalun At-Tastrib,bahwa ia tidak ditemukan

penyebutannnya dalam kitab-kitab hadits. Lafazh "saling bersumpah", hanya

ditemukan dalam kitab fikih, kalihatannya yang ia maksud adalah Al Ghazali,

karena ia menyebutnya dalam Al wasith. Di sana ia mengikuti Imamnya dalam

menggunakan uslub. Lihat : Irwaa Al Galit (Hadits No.l322), beliau telah

menjelaskannyadenganpajanglebar'makahendaknyadicekkesana.
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dia tidak membelinya dengan dua puluh, tetapi hanya sepuluh. pendapat

ini yang dipilih oleh Asy-Syafr'i.

Abu Hanifah mengatakan, dimulai dengan sumpah pembeli karena
dialah yang mengingkari harganya, dan sumpahnya lebih kuat, juga
karena ia mengganti pengingkarannya sehingga hukum selesai. Apa saja
yang lebih dekat ke penyelesaian masalah tentu itu lebih utama.

Menurut kami, sabda Rasulullah SAV/, "Perkataan yang diakui
adalah perkataan penjual". Pada lafazh lain, "Perkataan yang diakui
adalah perkataan penjual, sedang pembeli memiliki hak memilih".st7
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya, jika ia mau, ambil dan
bersumpah. Di sini Kedudukan penjual lebih kuat, jika mereka berdua
bersumpah maka barang akan kembali kepadanya seperti layaknya or-
ang yang memiliki kekuasaan.

Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa setiap orang dari mereka
mengingkari harga, maka posisi mereka sama saja dari sisi ini. Jika
penjual yang mengingakari, maka sama saja keadaannya dengan
pengingakaran pembeli, ia akan meminta pihak lain bersumpah dan
memutuskan untuknya, jadi semua ini sama saja.

Pasal ketiga, jika penjual bersumpah lalu pembeli tidak mau
bersumpah, maka perkataan yang diakui adalah perkataan penjual. Jika
penjual tidak mau bersumpah tetapi pembeli bersumpah, maka
perkataannya (pembeli) diakui. Jika keduanya bersumpah, maka jual
beli tidaklah batal karena sumpah itu, sebab akadnya sudah benar. Jadi
pertengkaran mereka tidaklah menyebabkan jual beli batal, sebagaimana

halnya jika setiap orang memiliki bukti dari klaimnya. Tetapi jika ada

salah seorang yang menerima dengan pengakuan sesamanya, maka akad
jual beli dilanjutkan. Jika keduanya tidak rela, maka keduanya saling
membatalkan jual beli. Ini pengertian tekstual dari pendapat Ahmad.

5t1 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (311270), Ahmad dalam Musnad-nya (t/466).
Sanadnya shahih. Lihat Al-Irwa (132211324).
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Bisa sajabatalnya transaksi tergantung pada hakim. Ini merupakan

pendapat Imam Asy-Syaf i, karena akadnya shahih dan salah seorang

ada yang bertindak zalim. Hakim turut campur dalam membatalkannya'

karena masalahnya tidak bisa diselesaikan berdua. Seperti pernikahan

seorang wanita, jika dinikahkan oleh dua orang wali dan salah seorang

wali tidak mengetahuinYa.

Menurut kami, sabda Rasulullah sAw "Atau keduanya saling

me mb a t al knn j u al b e I i- s t8 . Makna lahiriahnya menunj ukkan hak masi ng-

masing untuk membatalkan jual beli.

Dalam sebuah kisah, Ibnu Mas'ud -Radiyalallahu Anhu- menjual

salah seorang dari budak pekerja bangunan kepada Asy'ats bin Qais.

Abdullah lalu berkata: saya menjualnya kepadamu seharga dua puluh

ribu. Asy'ats berkata: Saya membelinya darimu sebesar sepuluh ribu'

Abdullah berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan,

'Jikn penjual dan pembeli berbeda pendapat dan tidak ada buhi di antara

merekn, maka perftntaan yang diakui adalah perkataan penjual, atau

mereka saling membatalksn jual beli"'. Ia berkata: Saya batalkan jual

beli. Diriwayatkan oleh Said bin Hasyim dari IbnuAbi Laila Dari Abdul

Rahman bin Qasimsre dari Ibnu Mas'ud'

Ada juga hadits yang diriwayatkan dari Abdul Malik bin Ubaidah

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jikn kedua belah pihak berbeda,

makn penjual diminta bersumpah, lalu pembeli memiliki hak memilih,

antora mengambil atau meninggalkannya. " Secara tekstual hadits ini

menunjukkan, bahwa jual beli batal tanpa keterlibatan hakim, karena ia

memberikan hak khiar kepada pembeli, sehingga seperti orang yang

memiliki khiar syarat atau seperti barang yang dikembalikan karena

adanya cacat. Juga dikarenakan ia merupakan pembatalan jual beli demi

menghindari kezaliman, sehingga menyerupai barang yang dikembalikan

karena adanya cacat dan tidak menyerupai pernikahan, karena setiap

5rt Telah dikemukakan tahrijnYa.
5re Yang benar adalah Al Qasim bin Abdul Rahman'
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orang dari kedua pasangan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan
pernikahan dengan talak.

Jika akadnya dibatalkan, maka Al eadhi mengatakan: Secara
tekstual pendapat Ahmad menunjukkan bahwa pembatalan terj adi secara
lohir (terang-terangan) dan batin (tersembunyi), karena ia merupakan
pembatalan dalam rangka menghindari kezaliman, seperti halnya barang
yang dikembalikan karena memiliki cacat atau pembatalan akad dengan
jalan saling bersumpah.

AbuAl Khaththab mengatakan: Jika penjual bersikap zalimmaka
akad tidaklah batal secara batin, karena ia bisa saja melanjutkan akad
dan rnernenuhi haknya. Ia tidak dibolehkan melakukan apapun terhadap
barang dagangan karena ia dianggap orang yang merampas hak orang
lain.

Jika pembeli yang berlaku zalim,maka jual beli batal secara lahir
dan batin, karena kelemahan penjual untuk memenuhi haknya, maka ia
memiliki hak untuk membatalkan, sebagaimana jika pembeli bangkrut.

Pengikut Asy-Syaf i memiliki dua pendapat, seperti dua pendapat
diatas. Mereka juga memiliki pendapat ketiga yaitu, jual beli tidak batal
secara batin dengan sendirinya. Pendapat Ini salah, karena jika ia
mengetahui bahwa ia tidak batal secara batin dengan sendirinya, maka
ia tidak mungkin membatalkannya secara lahir. Keduanya tidak
diperbolehkan melakukan sesuatu yang kembali kepadanya dengan
pembatalan, kapan saja ia mengetahui bahwa hal itu dilarang dan haram"

Syari'at memberikan kepada orang yang dizalimi oleh pihak kedua
hak untuk membatalkan secara lahir dan batin, maka jual beli akan batal
ketika membatalkannya secara batin seperti halnya barang yang
dikembalikan karena adanya cacat. Dalil yang kuat bagi saya adalah
bahwa jika dibatalkan oleh orang yang jujur di antara keduanya, maka
akan batal secara lahir dan batin karenanya. Jika dibatalkan oleh orang
yang berbohong dan ia mengetahui kebohongannya, maka tidak batal
bagi dirinya, karena ia tidak boleh membatalkannya,hingga hukumnya
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belumlah tetap bagi dirinya. Hanya saja sudah tetap bagi saudaranya,

sehingga ia boleh saja melakukan apa saja yang berakibat baginya.

Karena hal itu akan kembali kepadanya sesuai dengan hukum syar'i

tanpa adanya pertentangan, seperti apabila barang dagangannya

dikembalikan dengan klaim adanya cacat,sedangkan cacat itu sebenarnya

tidak ada.

754.Masalah:(AtKhiraqi)berkata,"Jikabarangdagangan
rusak, maka mereka saling bersumpah dan kembali kepada harga

semula, kecuali jika pembeli ingin memberikan harga sesuai apa

yang dikatakan penjual. Jika kedua berbeda pendapat mengenai

sifatnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli

yangdisertaidengansumpahnyadalammasalahsifatnya.''

Penjelasan: Jika kedua pihak berbeda pendapat dalam masalah

harga barang setelah rusak, maka terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Salah satunya, keduanya harus bersumpah, seperti halnya jika masih

berlangsung. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i dan salah satu riwayat dari

Malik.

Riwayat lainnya, perkataan yang diakui adalah perkataan pembeli

yang disertai dengan sumpahnya. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar.

Ini juga pendapat An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Abu Hanifah,

berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits: " "'sedangknn barang

dagangan ada...". Dapat dipahami bahwa tidaklah disyari'atkan

bersumpah ketika terjadi kerusakan padanya. Juga karena keduanya

sepakat untuk memindahkan barang kepada pembeli dengan memberikan

hak sepuluh pada harganYa.

Mereka berdua berseli sih dalam hal sepuluh tambahannya' Penj ual

mengklaimnyadarrpembelimengingkariny4makaperkataanyangdiakui

adalahperkataanorangyangmengingkari.Kamimeninggalkanqiyas
ini ketikabarang adaberdasarkan hadits di atas, selain itutetaplahberada

dalam kategori qiYas.
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Dasar riwayat pertama adalah makna umum dari sabda Rasulullah
sAw, " Ji ka p e nj ual dan pe mb e I i b e r b e da, makn pe r kat a an y ang di t e r ima
adalah perkntaan penjual, sedang pembeli memiliki hak memilifu.t;s2}
Ahmad mengatakan, tidak adayang mengatakan dalam hadits ittt,,sedang
barang jualen ada", kecuali yazidbin Harun.

Abu Abdullah mengatakan: para periwayat yang menyatakan
keharusan bersumpah dari Al-Mas'udi telah salah, mereka semua tidak
mengatakan hal ini. Hal ini hanya terdapat pada hadits Ma,an. Karena
setiap orang dari mereka adalah menuduh dan tertuduh sehingga
disyariatkan sumpah seperti hal adanya barang. Adapun yang mereka
sebutkan semuanya batal ketika adanya barang dagangan. Itu tidaklah
berbeda dengan adanya barang dan kerusakannya. Kami tinggalkan
pendapat mereka dengan adanya hadits.

Kami katakan, tidak terdapat sumpah dalam hadits tersebut, dan
tidak ada ketentuan akan hal itu. Ibnu Mundzir mengatakan,..Tidak ada
hadits yang bisa dijadikan sandaran dalam bab ini. Jika hadits yang ada
menyalahi hukum asal dengan perubahan maknanya, maka sekiranya
kita harus menganalogikannya, akan tetapi hukumnya dalam masalah
ini jelas dengan adanyabukti. Sedangkan sumpah sudah terjamin dengan
adanyabarang yang bisa diketahui harganya dengan kondisinya tersebut.

Jika keduanya bersumpah dan salah seorang rela dengan perkataan
pihak lain, maka akad tidaklah batal, karena tidak ada kebutuhan untuk
membatalkannya. Jika mereka berdua tidak rela, maka mereka berdua
punya hak untuk membatalkannya, sebagaimana hak itu dimiliki ketika
barang masih ada. Harga yang ada di tangan penjual dikembalikan kepada
pembeli, sedang pembeli membayar nilai barang kepada penjual. Jika
termasuk dalam satu jenis dan sama setelah saling menyerahkan, maka
mereka saling mengukur.

Hendaknya bersumpah dan bukan/as akh jikaharga barang sama

s20 Telah dikemukakan takhrijnya.
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dengan harga yang diklaim oleh pembeli, sehingga perkataan yang

diterima adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya.

Karena tidak ada manfaatnya sumpah penjual dan tidak ada pula

manfaatnya jika membatalkan jual beli, karena akhir semua itu adalah

kembali kepada klaim pembeli. Jika nilainya lebih sedikit maka tidak

ada untungnya bagi penjual untuk membatalkannya, sehingga ada

kemungkinan sumpah dan pembatalan tidakharus dilakukan oleh penjual.

Karena itu merupakan bahaya tanpa adanya faedah. Bisa juga tetap

dilakukan sumpah atasnya agar terjadi manfaat bagi pembeli'

Kapan saja mereka berbeda tentang nilai barang dagangan, maka

keduanya harus kembali ke harga barang yang sama dengannya dan

sesuai dengan sifatnya. Jika kedua barang itu berbeda sifatnya, maka

perkataan yang diakui adalah perkataan pembeli yang disertai dengan

sumpahnya, karena ia berhutang, sedangkan perkataan yang diakui adalah

perkataan orang yang berutang.

Pasal: Jika keduanya telah menerima barang atau

dikembalikan karena adanya cacat setelah pembeli menerima

harganya, lalu mereka berbeda pendapat tentang nilainya, maka

perkataan yang diakui adalah perkataan penjual. Karena dia

mengingkari apa yang diklaim oleh pembeli setelah batalnya akad, maka

itu sama dengan jika mereka berbeda dalam masalah serah terima-

Pasal: Jika ia mengatakanr "saya menjual kepadamu budak

ini seharga seribu",lalu ia mengatakan, "Tidak, dia dan budakyang

lainnya seharga seribu", maka perkataan yang diterima adalah

perkataan penjual yang disertai dengan sumpahnya. Ini adalah

pendapat Abu Flanifah Asy-Syaf i mengatakan, "Mereka berdua saling

bersumpah, karena keduanya berselisih pada barang yang asli,

sebagaimana jika keduanya berbeda dalam hal harga'
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Menurut kami, penjual mengingkari tambahan pada penjualan
budak, makaperkataan yang diakui adalahperkatiunnya dengan sumpah,
sebagaimana jika ia mengklaim membelinya sendirian.

Pasal: Jika mereka berselisih pada jenis barang itu sendiri,
lalu penjual mengatakan, "Saya terah menjual budak laki-laki ini
kepadamu." Lalu pembeli mengatakan, "Tidak, tetapi engkau
menjual budak perempuan ini kepadaku." Maka perkataan yang
diterima adalah perkataan masing-masing di antara mereka
berdasarkan hal yang mereka ingkari beserta sumpahnya. Karena
setiap orang dari mereka mengklaim sebuah akad terhadap suatu barang
yang diingkari oleh orang yang tertuduh, maka perkataan yang diterima
adalah perkataan orang yang mengingkari.

Jika penjual bersumpah, "Saya tidak menjual budak perempuan
ini kepadamu." Maka budak tersebut tetap di tangannya selama masih
berada padanya, apabila telah berada di tangan pengklaim, maka harus
dikembalikan kepadanya (penj ual).

Adapun budak laki-laki, jika ia berada di tangan penjual, maka ia
harus tetap mempertahankannya di dalam genggamannya, danpembeli
tidak bisa memintanya karena ia tidak mengklaimnya. penjual hanya
harus mengembalikan harganya kepada pembeli, karena barang yang
dijadikan transaksi belum sampai kepadanya. Jika ia berada di tangan
pembeli, maka pembeli harus mengembalikannya kepada penj ual, karena
ia tidak mengaku bahwa ia belumlah membelinya.

Penjual tidak bisa memintanya lagi (budak)iika iatelah menerima
harganya karena ia mengakui telah menjualnya. Jika pembeli tidak
memberikan harganya, maka penjual bisa saja membatalkan jual beli
dan memintanya kembali, sebagaimana jika pembeli bangkrut.

Jika keduanya bisa mendapatkan bukti-bukti terhadap klaimnya,
maka kedua akad itu dianggap sah, karena keduanya tidak saling bertolak
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belakang, seperti seseorang yang m€ngklaim telah menjual keduanya,

sedang pihak lain mengingkarinya' Jika ada seorang yang bisa

mendatangkan bukti terhadap klaimnya, maka orang yang memiliki bukti

itulah yang berhak, bukan orang yang tidak dapat mendatangkan bukti-

bukti.

Pasal: Jika keduanya berbeda mengenai sifat harganya maka

dikembalikan kepada uang yang dipakai di negeri mereka berdua.

Hal ini di tegaskan dalam riwayatAlAtsram, karenapadadasamyakedua

pihak tidak berhansaksi kecuali dengan uang negerinya. Jika di negerinya

terdapat banyak jenis, mata uang maka yang dijadikan standar adalah

yangpertengahan.IniiategaskandalamriwayatJama'h'dan
mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah uang yang

paling banyak beredar dan paling banyak digunakan, karena pada

dasarnya itulah Yang digunakan'

Berlaku hal yang samajuga, apabila dalam sebuah negara terdapat

satu jenis mata uang. Bisa juga ia mengembalikannya dengan

perbandingan yang sama, karena ia memiliki posisi penengah di antara

keduanya dan persamaan terhadap hak keduanya. Menggunakan mata

yang selainnya akan mengarah kepada salah satu pihak, oleh karena itu,

pertengahan itu Yang lebih baik.

Bagiorangyangmengklaimdemikianhendaknyaiabersumpah'

karena apa yang dikatakan lawannya memiliki banyak kemungkinan,

sehingga sumpah diwajibkan agar menghilangkan kemungkinan itu, sama

halnya dengan wajibnya sumpah bagi orang yang mengingkari'

Jika di dalam negeri tidak terdapat mata uang kecuali dua jenis

yang sama, maka keduanya hendaknya bersumpah, katena mereka

berselisih akan harga dari satu segi yang tidak akan bisa dipegang

perkataan salah satunya, seperti halnya berselisih akan jumlahnya.
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Pasal: Jika keduanya berbeda daram har waktu atau barang
titipan, atau pada kadar keduanya, atau pada syarat khinr (memilih),
atau jaminan, atau selain har-hal di atas yang termasuk syarat-syarat
yang dibenarkan, maka terdapat dua riwayat:

Pertama, keduanya bersumpah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi,i,
karena keduanya berbeda dalam hal sifat transaksi sehingga keduanya
wajib untuk bersumpah. Ini merupakan hasil qiyas terhadap perbedaan
harga.

Kedua, perkataan yang diakui adalah perkatiun orang yang disertai
dengan sumpahnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena pada
dasarnya tidak ada, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan
orang yang meniadakannya, sebagaimana akad aslinya.

Pasal: Jika keduanya berbeda daram har yang merusak
transaksi atau syarat yang tidak dibenarkan, dengan mengatakan,
"Saya menjualnya kepadamu dengan khamer." Atau hak khiarnyatid,ak
jelas dengan mengatakan, "Engkau menjualnya kepadaku dengan uang
yang jelas, atau dengan kesempatan khiar sebanyak tiga kali,,, maka
perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengkraim yang
benar, yang diperkuat dengan sumpahnya, karena seorang muslim
cenderung mengandung kerusakan untuk memilih yang benar karena
lebih jelas, dibanding memilih yang jelek.

Jika ia mengatakan, "Saya menjualnya kepadamu karena terpaksa,,,
lalu diingkari oleh pembeli, maka perkataan yang diterima adarah
perkataan pembeli, karena hukum asalnya tidaklah dengan paksaan dan
sahjual belinya.

Jika ia mengatakan, "Saya menjualnya kepadamu ketika aku masih
kecil", maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli. Ini
adalah pendapat Ats-Tsauri dan Ishaq, karena keduanya sepakat terhadap
akadnya dan mereka berbeda daram hal yang merusaknya, sehingga
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perkataan yang diterima adalah pengakuan orang yang mengklaim sahnya

akad sebagaimana sebelumnYa.

Ada kemungkinan orang yang mengaku masih kecil diterima

karena dialah sumbernya. Ini adalah pendapat sebagian pengikut lmam

Asy-Syaf i. Berbeda jika keduanya berselisih dalam syarat yang rusak

atau karena paksaan, disini ada dua hal:

Pertama, Hukum asalnya ia tidak ada. Nah, di sini hukum asalnya

adalah keberadaannya.

Kedua, hal yang nampak dari seorang yang mukallaf adalah ia

tidak memilih kecuali yang benar. Di sini tidaklah jelas batrwa ia sudah

mukallaf.

Jika ia mengatakan, "Saya menjualnya ketika aku sedang gila".

Apabila tidak diketahui bahwa ia pernah gila, maka perkataan yang

diterima adalah perkataan pembeli, karena asalnya ia tidak gila. Jika

terbukti ia pernah gila, maka hukuman seperti anak kecil diatas.

Jika seorang budak mengatakan, "Saya menjualnya ketika saya

tidak diizinkan untuk berdagang", maka perkataan yang diterima adalah

perkataan pembeli, ini ditegaskan dalam riwayat Muhann4 karena dia

mukallaf, yang jelas ia tidak bertransaksi kecuali dengan transaksi yang

benar.

Pasal: Jika penjual dan pembeli telah meninggal, maka

pewarisnya mempunyai kedudukan yang sama dalam semua hal

yang telah kami sebutkan, karena mereka semua menggantikan posisi

keduanya dalam mengambil hartanya dan mewarisi hak keduanya.

Demikian pula hal-hal yang harus mereka lakukan-

Pasal: Jika keduanya berselisih dalam hal penyerahan barang.

Penjual berkata, "Saya tidak akan meyerahkannya jika tidak menerima

I ?otl 
- 

Al Mughni

-



uangnya", lalu pembeli berkata, "saya tidak akan membayar harganya
hingga saya menerima barangnya", sedang harganya telah diketahui oleh
masing-masing pihak, maka penjual dipaksa untuk menyerahkan barang,
lalu pembeli dipaksa untuk menyerahkan uangnya. Jika barangnya adalah
budak atau barang dengan barang, maka diadakan penengah antara
keduanya yang akan memegang kedua barang tersebut, lalu ia
menyerahkan kepada mereka berdua. Ini adalah pendapatAts-Tsauri dan
salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

Ada pendapat dari Ahmad yang menunjukkan, bahwa penjual
dipaksa untuk menyerahkan barang secara mutlak. Ini juga termasuk
pendapat kedua Asy-Syaf i. Abu Hanifah dan Malik berpendapat,
pembeli dipaksa untuk menyerahkan harganya, karena penjual berhak
menahan barang demi diserahkannya harganya. Siapa pun yang memiliki
hak itu ia tidak wajib menyerahk awryalebih dahulu, sama seperti orang
yang menyerahkan barang titipan.

Menurut kami, penyerahan barang terkait dengan kepastian jual
beli dan kesempurnaannya. Maka penyerahannya lebih utama, terutama
dengan keterkaitan hukum dengannya. Hak penjual terkait dengan
tanggungan dan penyerahan apa yang terkait dengan sesuatu lebih utama
karena sangat kuat posisinya. oleh karena itu, hutang yang berkaitan
dengan barang titipan didahulukan dibanding dengan apa yangterkait
dengan tanggungan. Ia berbeda dengan barang titipan, karena ia tidak
terkait dengan kemaslahatan akad barang titipan. penyerahan di sini
terkait dengan kemaslahatan akad jual beli.

Adapun jikaharganyaberupa barang, maka haknya terkait dengan
barang itu sendiri, seperti jual beli sehingga keduanya sama. Setiap or-
ang wajib menyerahkan barangnya masing-masing. oleh karena itu,
keduanya harus dipaksa untuk membayar hak sesamanya.

Alasan riwayat lainnya, bahwa yang terkait dengan ketetapan juar
beli adalah jual beli itu sendiri, sehingga wajib didahulukan. Karena
harga tidaklah ditetapkan kecuali dengan menetapkan barangnya,
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sehingga menyerupai hal yang tidak ditentukan. Jika ini sudah jelas,

lalu kami wajibkan penjual untuk menyerahkan barang lalu ia

menyerahkannya, maka pembeli tidaklah jauh dari keadaan yang serba

sulit atau serba lapang. Jika ia dalam keadaan lapang dan harga barang

ada dalam genggamannya maka ia dipaksa untuk menyerahkannya.

Jika ia tidak ada, tetapi rumahnya atau negaranya dekat, maka ia

harus diboikot ketika berbelanja dan memboikot semua hartanya hingga

ia menyerahkan harganya, karena kita khawatir jika ia menggunakan

dapat menyebabkan hak pembeli tidak dibayar. Jika ia tidak berada di

negaranya, tetapi j araknya masih dalam kategori bisa mengq ashar shalat,

maka penjual boleh memilih antara bersabar sehingga ia datang atau ia

membatalkan akad, karena ia tidak bisa lagi membayar harganya, seperti

layaknya orang yang sudah bangkrut.

Jika jaraknya di bawah jarak yang dibolehkan untuk mengqashar

shalat, maka ia bisa memilih salah satu dari dua hal, karena itu

mengandung resiko baginya. Kedua, ia tidak memiliki hak khiar, karena

jarak yang kurang dari dibolehkannya mengqashar shalat, sama dengan

kalau pembeli berada di tempat. Jika pembeli merasa kesulitan' maka

penjual bisa saja membatalkan jual beli secara langsung dan

mengembalikan barang dagangannya. Ini semua adalah pendapat mazhab

Asy-Syafi'i.

Pendapat yang kuat menurut saya adalah bahwa ia tidak harus

menyerahkan barang hingga harganyajuga diserahkan, karena penjual

bisa rela jika barang dagangannya dibayar, maka ia tidak harus

menyerahkannya sebelum ia mendapatkan gantinya. Juga karena kedua

orang yang bertransaksi sama-sama dalam barang gantinya, maka

keduanya juga harus sama dalam masalah penyerahan barang. Hanya

saja ada pengaruh dari apa yang disebutkan dalam rangka menguatkan

sesuatu yang harus diserahkan dengan adanya penggantinya karena ketika

itu tidak beresiko. Adapun jika beresiko, yang dapat menyebabkan

terjadinya boikot atau menyebabkan bolehnya untuk dibatalkan, maka
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tidaklah pantas untuk menetapkan boikot jika bahaya tetap tidak bisa
dihindarkan, juga karena keputusan hakim dan itu biasanya sangat sulit
terjadi. Karena ia tidak menetapkan boikot dan membatalan akad setelah
penyerahan, maka lebih utama jika ia melarang untuk menyerahkannya,
karena melarang lebih mudah dibanding gugatan.

Menolak sebelum terjadinya penyerahan lebih mudah daripada
menolak setelahnya. oleh karena itu, wanita memiliki hak untuk menjaga
dirinya sebelum ia menerima mahamya, sebelum ia menyerahkan dirinya.
Setelah menerima maharnya ia tidak lagi punya hak untuk melarangnya.
Juga karena penjual bisa menahan barang dagangan sebelum ia menerima
harganya, atau karena ia sama posisinya dengan barang yang dikuasai
karena adanya kemungkinan untuk dipegang. Jika ticlak maka tidak pula.

setiap hal yang kami katakan terjadi di dalamnyafasakhmaka itu
haknya tanpa adanya campur tangan hakim. karena pembatalan itu
disebabkan sulitnya mencapai kesepakatan harga, sehingga penjual
menguasainya seperti layaknya pembatalan pada barang miliknya jika
pembeli bangkrut. Setiap keadaan yang kami sebutkan padanya
pemboikotan itu diserahkan kepada hakim, karena masalah boikot masuk
kedalam wewenangnya.

Pasal: Jika pemberi kabur seberum menimbang harganya
dalam kondisi sulit, maka penjual boleh membatalkannya dengan
segera, karena jika ia memiliki hak untuk membatalkan jual beli saat
pembeli ada, maka ketika ia pergi tentu lebih utama. Jika pernbeli orang
yang berada (kaya), maka penjual bisa mengadukan hal itu kepada hakim.
Jika hakim mendapati harta pembeli, maka ia boleh membayarkannya,
kalau tidak, ia menjual barang dagangannya lalu mengganti harganya
dari hasil penjualan. Adapun lebihnya (dari hasil penjualan barang milik
pembeli) menjadi bagian pembeli, waraupun ia memasukkannya dalam
tanggungannya.
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Pernyataan yang kuat bagi saya adalah penjual mempunyai hak

untuk membatalkan jual beli dengan berbagai kondisi, karena kita

membolehkannya membatalkan jual beli saat pembeli ada, jika saja alat

pembayarannya berada jauh dari negaranya dan dapat memberikan

dampak buruk bagi penjual apabila pembeli menunda pembayarannya,

maka penjual bisa membatalkan akad. Dampak buruk iri tidak bisa

dihindari dengan melaporkannya kepada hakim, karena penjual tidak

mampu membuktikannya di depan hakim, bahkan bisa saja akad jual

beli berlangsung di tempat tanpa kehadiran hakim, dan umumnya tidak

dihadiri oleh orang yang diterima persaksiannya, karena mengarahkannya

(untuk menghadirkan hakim atau saksi) hanyalah merupakan pemborosan

harta. Hal ini memperkuat apa yang saya sebutkan bahwa penjual

memiliki hak melarang pembeli untuk mengambil barang dagangan

sebelum membayarkan harganya. karena adanya bahaya dalam kondisi

demikian.

Pasal: Penjual tidak memiliki hak untuk menahan barang

dagangan setelah ia menerima harganya agar terjadi penyelesaian

masalah. Pendapat ini yang dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Asy-

syafi,i, dan diriwayatkan oleh Malik dalam pembahasan tentang "Al

Qabihah" (hal-hal yang buruk). Di dalam Pembahasan tentang "Al

Jamilah" (hal-hal yang baik) ia mengatakan,"Iaharus memberikannya

kepada orang yang adil hingga selesai masalah", karena tuduhan dapat

sajamengenainyasehinggaiadilarangmenahanpenyerahannya.

Menurut kami, itu adalah jual beli barang yang tidak memiliki hak

memilih setelah menerima pembayaran, sehingga penjual wajib

menyerahkan barang kepada pembeli layaknya semuajual beli. Adapun

yang mereka sebutkan berupa tuduhan tidaktah benar, dan tidak mungkin

bagi penjual otoritas untuk melarang mengambil barang kepunyaannya.
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755. Masarah: (Ar Khiraqi) berkata, ,,Tidak boreh menjuar
budak yang kabur dari tuannya.

Penjelasan: Menjual budak yang kabur tidaklah sah, baik
tempatnya diketahui ataupun tidak, demikian pula yang semakna dengan
itu, seperti unta yang kabur dan kuda yang menjauh serta binatang yang
serupa dengan itu. Ini adalah pendapat Marik, Asy-syafi'i, Abu Tsaur,
Ibnu Mundzir danAshhab Ar-Ra,yi.

Diriwayatkan dari Ibnu umar bahwasanya ia membeli dari
sebagian anak'nta yang telah kabur. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa
tidak masalah menjual budak yang kabur, apabila sama-sama mengetahui
sifatnya. Pendapat Syuraih senada dengan pendapat seberumnya.

Menurut kami, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia
mengatakan,

:/t F epr ;tbAt y t M lt J;, Gi
"Rasulullah sALT melarang jual beli dengan kerikil* dan jual beli

yang mengandung penipuqn,.5zt (HR. Muslim).

Ini adalah jual beli yang memiliki unsur penipuan, karena ia tidak
mampu menyerahkannya sehingga tidak bisa dijual seperti halnya burung
yang terbang di udara. Jika burung itu ada pada seseorang maka boleh
saja ia menjualnya karena ia bisa menyerahkannya.

Jual beli dengan kerikil adalah salah satu bentuk jual belidengan melempar kerikil
untuk menentukan barang atau batasannyuyungakan dibeli
contohnya: Penjual melemparkan pakaian, laiu pembeli meremparkan kerikil
untuk menentukan mana yang akan diberi, atau s€orang yang menjuar tanah, laru
melemparkan kerikil untuk menentukan sebatas mana tanah yan! akan diambir
pembeli. Jual beli seperti ini dilarang oleh syariat. Ed.
Diriwayatkan oleh Muslim (3/Har.H 53), Abu Daud (3/3376),An-Nasa,i (7/4s3),
Ibnu Majah (2/2194), Ad-Daarimi (2/2563). Dan tentang Har ini Abduilah
mengatakan, "Jika adayang melempar dengan batu makaiuil belf waiib terjadf,,
Ahnrad Dalam Musnad-nya (2/ Hal. ZSO,ZIe ,+le ,$g,496)
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756. Masalah: (AI Khiraqi) berkata, "Demikian pula burung,

sebelum ia ditangkaP."

Penjelasan: Jika ia menjual burung yang ada di udara" itu tidak

sah, baik itu miliknya atau bukan. Adapun jika ia memilikinya tetapi

tidak bisa menguasainya, maka tidak sah juga dengan dua alasan.

Pertama : Karena tidak mampu untuk menyerahkannya' Kedua : Itu

berarti ia tidak memilikinYa.

Dasar larangan ini adalah larangan Rasulullah SAW akan jual beli

yangmengandungpenipuan.Adayangmenafsirkannya"ituadalahjual

beli burung yang ada di udara dan jual beli ikan yang ada di air. Di sini

kita tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat antara burung yang

terbiasa pulang atau yang tidak, karena ia tidak bisa menyerahkannya

sekarang juga. Ia hanya mampu melakukannya ketika ia kembali.

Jika dikatakan, "Barang yang tidak ada dan keberadaanya jauh,

tentu penjual tidak mampu untuk menyerahkannya seketika' "Kami

jawab, ..Barang yang tidak ada bisa didatangkan, sedangkan bagi burung'

pemiliknya tidak mampu untuk mengembalikannya, kecuali jika

burungnya sendiri yang kembali. Jual beli menjadi terhalang disebabkan

terhalangnya perantara untuk serah terima barang, berbda dengan barang

yang tidak ada saat itu."

Jikaiamenjualburungyangsedangberadadalamfugu(bentuk
kandang burung -Ed.), maka ia harus memeriksanya dulu. Jika pintunya

terbuka, ia tidak boleh menjualnya, karena burung bisa terbang, dan tidak

bisa diserah terimakan. Jika tertutup dan bisa saja menangkapnya' maka

boleh menjualnYa.

Al Qadhi berkata" "Jika tidak bisa mengambilnya kecuali dengan

susah payah dan membuat capek, maka tidak boleh dljual, karena tidak

bisa untuk diserahterimakan." Ini adalah pendapat maztrabAsy-Syaf i'

Pendapat ini membatalkan pendapatyang membolehkanjual beli barang

yangkeberadaannyajauh,karenatidakmungkinmenghadirkannya
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kecuali dengan susah payah.

Akan tetapi mereka memisahkan antara kedua masalah di atas,
dan menjelaskan, bahwa barang yang keberadaannya jauh telah di
ketahui kesukarannya, yaitu dalam penghadirannya di buiuhkan waktu
yang sudahjelas, dan penundaan dalam peyerahannya sudah diketahui
lamanya. Tidaklah demikian dengan penagkapan burung.

Pendapat yang benar -rnsya Ailah ra'ara-,bahwa perbedaan waktu
dalam mendatangkan barang dan j arak serta perbedaan kesulitannya lebih
besar dibanding perbedaan daram menangkap burung dari kandang.
Kebiasaan dalam hal ini sama dengan kebiasaan dalam hal yang rain.
Maka dari itu sah-sah saja dalam menghadirkan sesuatuyangjauh dengan
banyaknya perbedaan dan berbeda tingkat kesulitannya, yangtingkat
kesulitannya lebih ringan itu lebih utama.

757. Masalah: (Ar Khiraqi) berkata, ,.Dan tidak boreh pura
menjual ikan yang sedang berada dalam air yang dalam.,,

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, bahwasanya ia melarang har itu dan berkata, ,.Itu adalah suatu
bentuk penipuan." Al Hasan, An-Nakha'i, Malik, Abu Hanifah, Asy-
Syaf i, Abu Yusuf dan Abu Tsaur memakruhkannya.

Kita tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dengan apa yang
kami sebutkan dari hadits dan maknanya, kecuali dengan tiga syarat:
Pertama, ikan itu adalah milik pribadinya; Kedua, air hendaknya tidak
terlalu dalam sehingga bisa terlihat; Ketiga, bisa ditangkap dan diburu.
Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka bisa dijual, karena itu adalah hak
milik, jelas keberadaannya, danbisa untuk diserahterimakan. Maka bisa
dijual seperti halnya ikan yang disimpan pada bejana.

Jika syarat di atas ada yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijual.
Jika ketiganya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijual karena tiga alasan.
Jika dua syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijual karena dua alasan.
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Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Abi Laila tentang

orang yang mempunyai Ajmah (tempat berbentuk segi empat) yang

terdapat ikan di dalamnya, dia boleh menjualnya, karena dia mampu

untuk menyerahkannya secara nyata. Ia menyerupai apa yang

membutuhkan tenaga untuk menimbang dan menakar serta

memindahkannya.

Menurutkami,apayangdiriwayatkanolehlbnuUmardanlbnu
Mas'ud, keduanya mengatakan, "Janganlah kalian membeli ikan di air,

karena itu mengandung penipvan'.522 Juga karena Rasulullah sAw

melarangjualbeliyangmengandungpenipuan.Jualbeliinitermasuk
penipuan, karena ia tidak bisa menyerahkannya kecuali setelah ia

menangkapnya. Dalam hal ini senrpa dengan burung yang terdapat di

udara dan budak yang kabur. Juga dikarenakan ia masih belum diketahui'

sehingga tidak sah untuk dijual seperti halnya susu yang ada dalam tetek

dan biji yang masih berada dalam kurma'

Haliniberbedadenganapayangmerekasebutkan,karenaitu
merupakan beban penangkapan. Ini tentu membutuhkan modal agar bisa

ditangkap. Adapun jika ia memiliki kolam ikan yang di dalamnya terdapat

ikanmiliknya,iabisamenangkapnyatanpabanyakmasalah,sedangaimya
jugadangkaltidakterhalanguntukmelihatnya,makasahuntukdijual.

Kalautidakbisakecualidengansusahpayahdanbebanyangsama

dengan beban menangkap burung dari tugu, maka pembahasannya sama

dengan pembahasan tentang penjualan burung yang terdapat di dalam

tugu. Sebagaimana kami telah sebutkan dengan berberbagai perbedaan

Sunan-nya(5/Hal'3a0)' beliau mengatakan:

Demikianlah diriwayatkarr s 

"ca,a*o,f,,,di 
dalamnya ada lrsal dari Ibnu Musayyib

dan Ibnu Mas'ud. tiadits yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Hasyim

bin zaiddengan "*u 
*oiq"Tpada Abdullah. Disebutkan oleh Al Haitsami dalam

A I - M aj m a' (+lSO j, ;menguu*-' Diriwayatkan oleh Ahmad de ngan cu a M auquf

dan Marfu'. Rt-iabraniJuga meriwayatkannya dalam Al Kabir' perawi yang

mauquf adalahp"ru*i yutti Jttahih' Pada periwayatan yan g mauqufterdapat syeikh

Ahmad bin Muhammad is-sammak dan saya tidak menemukan biografinya,

selain darinya adalah orang-orang yang terpercaya'
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pendapat' Jika membutuhkan waktu lama, maka tidak boleh menj ualnya,
karena ketidakmampuan untuk menyerahkan dan ketidakpastian waktu
penyerahannya.

Pasal: Jika ia menyiapkan kolam untuk memancing, lalu ada
yang mendapatkan ikan, maka pemitik koram memilikinya. Karena
itu adalah alat yang disiapkan untuk menangkap ikan, sehingga ia
menyerupai jaring. Jika ia menyewa kolam ikan atau jaring atau ia
meminjamnya untuk dipakai memancing, maka itu boleh. Apapun yang
diperoleh melalui alat itu menjadi miliknya.

Jika kolam tidaklah disiapkan untuk pemancingan, maka ia tidak
berhak terhadap ikan yang didapatnya karena tidak ditujukan untuk
pemancingan. Itu menyerupai ladangnya jika dimasuki oleh hewan
buruan atau terdapat di dalamnya ikan. Kapan saja ia menebar jaring
atau pukat atau sejenisnya maka ia memiliki apayangterjaring, karena
itu sama dengan tangkapan tangannya.

Demikian pula jika ia memasang perangkap untuk berburu, lalu
mengucapkan basmallah, lalu ia mendapatkan hewan buruan mati
karenanya, maka halal untuk dimakan, sama saja dengan
menyembelihnya. Jika terjaring di dalam jaringnya, atau yang serupa
dengan itu atas tanggungannya dan ia mengetahuinya, maka ia dianggap
memburunya.

Jika ia menyiapkan tempat, kolam ataupun bejana agar tertampung
air hujan di dalamnya, maka air yang tertanggung itu menjadi miliknya,
dan masuk dalam kategori Ar I'daad (persiapan), seperti halnya orang
yang menyiapkan jaring untuk menangkap ikan. Jika ia menyiapkan
perahu untuk berburu seperti orang yang mendatangkan cahaya lalu
memukul dengan alat semacam besi agar ikan berkumpul padanya, maka
itu sama sajajika terjaring dalam jaringnya, karena ia termasuk alat yang
disiapkan untuk berburu. Jika ia tidak menyiapkannya untuk berburu,
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maka tidak berhak dengan apa yang diperoleh dengan cara itu.

Barangsiapa yang mendatruluinya lalu mengambilnya, maka itu menjadi

miliknya.

Daerah yang tidak disiapkan untuk berburu, seperti daerah untuk

menanam j ika dimasuki oleh air yang di dalamnya terdapat ikan kemudian

kering, atau ia dimasuki oleh kijang atau burung membuat sarang di

dalamnya atau ada belalang yang jatuh di atasnya atau banyak garam

terkumpul di san4 maka itu tidak bisa dimiliki oleh pemilik tanah. Karena

itu bukanlah termasuk bagian dari perkembangan tanah dan tidak

disiapkan untuk berbunr atau lain sebagainya- Hanya saja ia lebih berhak,

karena orang lain tidak bisa berbuat apa-apa di atas tanahnya dan tidak

bisa memanfaatkannya. Jika ada yang melakukannya dan mengambilnya

maka ia salatr dan tetap itu menjadi miliknya.

Ahmad berkata tentang burung Waras an (*ienis burung dara) yang

terdapat di atas pohon kurma seseorang, lalu ditangkap oleh orang lairq

maka itu adalah hak orang yang menangkapnya Ia berkala tentang bunrng

seseorang yang bertelur di rumatr tetanggany4 anak burung mengikuti

induknya. anaknya harus dikembalikan kepada pemilik burung itu.

IbnuAqil memilih pendapat, jika seseorang mengambil milik or-

ang lain berupa buuan, atau rumput atau yang semisalny4 maka itu

tidak menjadi miliknya karenaitu adalah carayang terlarang yangtidak

menyebabkan terjadinya kepemilikan, seperti halnya jual beli yang

terlarang. Sebabnya tidak berbeda antara posisinya sebagai barang

dagangan atau selainnya berdasarkan saMa Rasulullah SAW "Barang

siapa yang melakukan amalan tanpa adanya petunjuk dan perintahlat

malra amalannya tertolaV'.sa

i (4lBoy'i Al Muattaql4l6lFath) beliau
melanjutkannya (412697|Fath) dengan lafazh: "Barang siapa mengado-

adakan..(L3/muallaqR2glFaffr) Muslimmelanjutkannya(3/Ha1.1343,1344/hadits
No.l7l8), Abu Daud (414606) Ibnu Majah (lll4lshahih, Hal.7) dan Ahmad di

dalarn Musnad-aya (61 146) (6/ I 80,256).
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Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Kami tidak
bisa menerima bahwa sebabnya terlarang karena pengambilannya itu,
dan itu tidaklah terlarang. Ia hanyalah dilarang untuk memasukinya,
sedang itu bukanlah sebab, berbeda denganjual beli. Juga karena larangan
di sini demi hak seseorang, maka itu tidaklah menghalangi kepemilikan,
seperti hal jual beli Al Musharrah dan barang yang ada cacatnya,
mencegat penjual dari desa di perbatasan danAn-Najsys2a, serta membeli
sesuatu yang sedang ditawar oleh sesamanya.

Jika tanahnya disiapkan untuk ladang garam, lalu dia jadikan
sebagai tempat usaha garam dengan memasukkan air padanya sehingga
jadi garam, seperti tanah yang ada di pingir laut; atau ia berusaha
membuat jalan air agar sampai kepadanya, jika telah penuh maka ia
menutupnya, atan) tanahnya menjadi semacam kolam yang menjadi
penampungan air dari mata air atau air hujan terkumpul di dalamnya
sehingga menjadi gaftrm, maka itu menjadi miliknya. Karena semua hal
itu disiapkan sehingga menyerupai kolam ikan yang disiapkan untuk
tempat pemancingan. Jika ia tidak menyiapkannya untuk hal itu, maka
ia tidak memiliki apa yang ada didalamnya sebagaimana penjelasan
sebelumnya.

Jika dikatakan, telah diriwayatkan dariAhmad tentang orang yang
menembak burung dengan senapan lalujatuh di rumah orang lain, maka
itu menjadi milik mereka dan bukan miliknya. Ini menunjukkan bahwa
mereka memilikinya hanya karena burung burung itu jatuh di area
rumahnya.

Menurut kami, ini terjadi pada burung yang tidak bisa lagi diambil
oleh orang yang menembaknya, sehingga yang menangkapnya adalah
pemilik rumah akan pada akhirnya dialah yang memilikinya. Ibnu Aqil
juga berpendapat demikian. Maka diterapkanlah hukumnya disini, jika
mereka tidak memiliki apa yang jatuh ke rumahnya karena sebab dari

s24 Adalah Pembeli yang menaikkan harga barang tetapi tidak membelinya, dengan
harapan memancing pembeli lainnya untuk menaikkan harga.

g
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Allah swT, maka yang terjadi karena sebab manusiawi lebih utama.

Dikarenakan juga buruan jatuh ke rumah setelah tembakan mengenainya

yang menyebabkan buruan menjadi hak miliknya. Hal itu sama dengan

angin yang menerbangkan pakaian ke rumah orang lain. Jika ia adalah

alat untuk berburu seperti jaring, atau perangkap dan tidak disiapkan

untuk berburu juga tidak dimaksudkan untuk berburu, maka apa yang

terjaring tidaklah menjadi miliknya, maka sama seperti tanah yang tidak

dimaksudkan untuk itu.

Pasal: Buruan apa pun yang didapatkan melalui perantaraan

anjing seseorang, atau burung elangnya, atau macannya, dan ia

memburu hewan buruan dengan pengarahan pemiliknya, maka itu

menjadi miliknya, seperti halnyajaring. Karena semua itu adalahhewan

yang melakukan sesuatu dengan maksud dan pengarahan pemiliknya,

maka dianggap seperti bagiannYa.

Berdasarkan firman Allah swt,

" ... maka maknnloh dari apa yang ditangkapnya untukma " ' "' (Al-

Maidah [5]: a).

Jika hewan yang dipakai berburu itu menangkapnya sendiri tanpa

pengarahan dari pemiliknya, makahukumnya sama denganhewan buruan

yang masuk ke tanah orang lain, yaitu ia tidak memilikinya, orang lain

pun tidak bisa mengambilnya. Tetapi jika yang mengambilnya orang

lain, maka ia memilikinya seperti halnya rerumputan. Demikian halnya

hewan gembala yang memakan rumput di padang rumput'

758. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Wakil, jika menyalahi

maka ia harus menjaminnya kecuali jika orang yang menyuruhnya

ridha dan menerima."

@l - 
ArMughni

I



Penjelasan: Jika wakil menyarahi perintah orang yang
diwakilkannya, sehingga ia membeli selain yang diperintahkan; atau
menjual sesuatu yang ia tidak diizinkan untuk menjualnya; atau ia
membeli sesuatu selain yang diisyaratkan kepadanya, maka ia harus
mengganti apa yang ia langgar dari pemilil-yu, atau yang rusak, karena
ia keluar dari amanah dan menjadi seperti layaknya orang yang
meftrmpas.

Adapun perkataannyd, ,,...kecuali jika orang yang menyuruhnya
itu ridha dan menerima." yakni, jika ia membeli sesuatu yang bukan
diperintahkan dengan harga yang terdapat dalam pikirannya, maka jual
beli itu benar dan tergantung pada pembolehan orang yang memberikan
perwakilan. Jika ia membolehkannya maka menjadi lazim, dan orang
yang diwakilkan harus membayarnya. Jika ia tidak menerima, maka wakil
itu yang harus membayamya. Bentuk seperti inilah yang dianjurkan.

Dalam bab lain penulis telah menjelaskan dengan mengatakan,
"Kecuali jika ia membelinya dengan sesuatu yang sama, sehingga jual
beli batal." Disebutkan juga dalam kitab At 1/qi. Sehingga jelaslah
masalah ini seperti apa yang telah kami jabarkan.

Jual belinya itu sah, karena ia melakukan sesuatu yang terdapat
dalam tanggungannya, tidak terhadap harta orang lain. Samapura jika ia
membayar harga dari harta orang yang mewakilkan atau tidak, karena
harga itulah yang ada dalam tanggungan orang, sedang yang ia bayar
adalah penggantinya. Karena itulah kami mengatakan, jika ia membeli
apa yang ada dalam benaknya, lalu ia membayar harganya, maka ia harus
mendapatkan gantinya. Jika ia keluar lalu dirampas, maka akadnya
tidaklah batal, tetapi ia hanya tergantung pada pembolehan orang yang
memerintahkan, karena ia bermaksud membelikan untuknya. Jika or-
ang yang diwakilkan membolehkannya maka lazimbaginya dan ia harus
membayamya. Jika ia tidak menerimanya, maka pembayaran wajib bagi
orang yang membelinya (wakil).
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Pasal: Jika ia membeli dengan harta orangyang menyuruhnya;

atau ia menjualnya tanpa seizinnya; atau ia membeli sesuatu untuk

selain orang yang diwakilinya, dengan hartanya atau ia menjual

hartanya tanpa seizinnya, maka terdapat dua riwayat.

Pertama, jual beli batal dan ia harus mengembalikannya (harta

orang yang menyuruhnya). Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syaf i, Abi

Tsaur, dan Ibnul Munzir.

Kedua, jual beli sah saja dan tergantung pada pembolehan

pemiliknya. Jika ia membolehkannya, maka jual beli terjadi dan harus

dilanjutkan. Jika ia tidak membolehkan, maka jual beli menjadi batal.

Ini adalah pendapat mazhab Malik, Ishaq dan pendapat Abu Hanifah

dalam masalah jual beli.

Adapun pembelian itu terjadi bagi pembeli dalam kondisi apa pun.

Alasan riwayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Urwah bin Al

Ja'ad Al Bariki -Radiyallahu Anhu- bahwasanya Rasulullah SAW

memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing, lalu ia membeli

dua kambing kemudian menjual salah satunya dengan satu dinar di

perjalanan. Ia berkata, "Lalu saya mendatangi Rasulullah SAW dengan

membawa satu dinar dan seekor kambing sambil memberitahunya apa

yang terjadi." Beliau berkata, "semoga Allah swT memberkati

perbuatanmrr ",525 diriwayatkan olehAl-Atsram dan Ibnu Majah. Karena

itu adalah akad yang diberikan izin ketika terjadi transaksi, maka harus

tergantung pada pembolehannya, seperti halnya wasiat'

Alasan riwayat pertama adalah sabda Rasulullah SAW kepada

Hakim bin Hizam,

s25 Diriwayatkan oleh lbnu Majah(2/2402) dengantambahan"Lalu RasulullahSAll

mendctakan agar ia mendapatkan berlwh." Ia mengatakan,"Sehingga, walaupun

ia membeli debu tanah, maka ia pasti untung." Dikeluarkan pula oleh Bukhari

(6/3642/Fath), Abu Daud (3/3384), At-Tirmidzi (31258), dan Ahmad dalam

Musnad-nya (4/376).
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"Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamz".526 Diriwayatkan
oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini adalah hadits hasan
shahih." Maksudnya, harta yang tidak anda miliki, karena itu adalah
jawaban terhadap dirinya ketika ia bertanya bahwa ia menjual sesuatu
lalu ia pergi untuk membeli lagi lalu ia menyerahkannya, juga karena
kesepakatan kita bahwa penjualan hartanya yang tidak ada sah-sah saja.
Juga karena ia menjual sesuatu yang tidak mirmpu diserakannya, sehingga
menyerupai burung yang ada di udara dan wasiat.

Pengakhiran qabul atas ijab tidak bisa dianggap perolehan izin
ketika terjadi akad. Di sana terjadi unsur penipuan yang tidak boleh
terjadi dalam jual beli. Adapun hadits urwah, maka anda bisa
berkesimpulan, bahwa perwakilannya adalah mutlak. Buktinya adalah
ia menerima dan menyerahkan, hal itu tidaklah dibenarkan selain dari
pemilik sesuai dengan kesepakatan kita.

Pasal: Ia tidak boleh menjual barang yang tidak ia miliki untuk
ia bawa,lalu ia pergi membeli lagi lalu meyerahkannya. Hal ini hanya
terdapat dalam satu riwayat, dan merupakan pendapatAsy-Syaf i. Kami
tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, Karena
Hakim bin Izam mengatakan kepadaNabi sAW, "orang itu mendatangi
saya dan meminta untuk membeli apa yang saya bawa. Lalu saya ke
pasar untuk membelinya lalu menjualnya." Lalu Rasulullah berkata, ,.

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (bukan milikmu)".

Pasal: Jika ia menjual barang sedangkan pemiliknya ada
sambil diam, maka hukumnya sama dengan hukum ketika ia
menjualnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, menurut pendapat
mayoritas ulama. Diantara mereka adalah Abu Hanifah, Abu Tsaur dan

s26 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/2187), At-Tirmidzi (3/1232),Abu Daud (3/
3 503 ), An-Nasa' i (7 / 4627), Ahmad (3 /rra1.402, Hal.434). sanadnya s ho h ih.
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Asy-Syaf i. Ibnu Abi Laila berkata, "Diamnya merupakan penetapan

yang menunjukkan kerelaannya, sehingga itu menyerupai diamnya

seorang gadis setuju untuk dinikahi."

Menurut kami, Diamnya itu masih mengandung banyak

kemungkinan, sehingga belumlah dianggap sebagai izin, seperti halnya

diamnya seorangjanda. Beda halnya dengan diamnya seorang gadis yang

merasa malu hingga membuatnya diam untuk mengungkapkan haknya.

Hal itu tidak ditemukan di sini.

Pasal: Jika seseorang mewakilkan dua orang untuk menjual

barang dagangannya, lalu keduanya menjual barang itu kepada

seseorang dengan harga tertentu maka jual beli terjadi pada orang

yang pertama menjualnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Syuraih,

Ibnu Sirin, dan Ibnu Al Mundzir. Diriwayatkan dari Rabi'ah dan Malik

bahwa keduanya berkata, "Ini bagian bagi orang pertama yang

menerimanya."

Menurut kami, telah diriwayatkan pada sebuah hadits, "Jika dua

orang yang diperbolehkon menjual telah menjual barang, maka yang

berhak adolah yang pertamof'.s27 Diriwayatkan oleh Ibn Majah.

Karena wakil kedua telah hilang haknya dengan hilangnya

kepemilikan orang yang mewakilkan kepadanya dari barang tersebut.

Sehingga ia seperti orang yang menjual hak orang lain tanpa seizinnya,

dan itu tidak sah. Sama halnya ketika orang pertama telah menerimanya

atau seperti salah seorang wali menikahkan seorang gadis setelah

dinikahkan oleh wali pertama.

759. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Jual beliMulamasah dan

M un aba dzah tidak dibolehkan."

s27 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/2191/Ha1.738), dari jalur Qatadah dari Hasan

bin Samurah, ia berkata: Al Hadist. Al-Albani mengatakan Isnadnya

lemah.
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Kita tidak menemukan perbedaan pendapat diantara para Ulama
tentang tidak sah duajenis jual beli ini. Telahjelas dari Nabi sAw bahwa
Beliau melarang jual beli Mulamasah dan Munabadzah.s2t (Muuafaq
'alaih).

Al Mulamasah adalahseseorang menjual barang kepada orang lain
tanpa dilihat sebelumnya oleh calon pembeli, kapan saja menyentuhnya
maka pembeli harus membelinya. Sedang Al Munabadzah adalah
seseorang mengatakan pakaian yang mana saja yang kamu lemparkan
kepadaku maka saya akan membelinya sekian. Ini adalah tekstual
pendapat Ahmad. Pendapat serupa diriwayatkan dari Malik dan Al-
Auza'i.

Ada riwayat Bukhari yang menyatakan bahwasanya Rasulullah
SAW melarang Al Munabadzahsze, yaitu seseorang melemparkan
pakaiannya untuk dijual kepada seseorang sebelum orang itu
memeriksanya atau membolak-baliknya. Beliau juga melarang jual beli
Mulamasah, yang sekedar menyentuh (memegang) baju tanpa
melihatnya.

Diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab Shahihnya pada penafsiran
(Mulamasah), dariAbu Hurairah berkata, yaitu setiap orang memegang
baju sesamanya tanpa memeriksanya.53o

Al Munabadzah ad,alah setiap orang melemparkan pakaiannya
tanpa seorang pun di antara mereka yang memeriksa pakaian sesamanya.

sesuai dengan apa yang kami tafsirkan, maka jual beli pada keduanya
tidak sah karena dua alasan:

Pertama, karena ketidaktahuan harga.

Diriwayatkan oleh Bukhari (4n146) Muslim (3/Bnyu'lfiSt/l) Abu Daud (3/33?7)
At-Tirmidzi (3/1310) Ibnu Majah (2 /2170),Ad-Duimi(2/2562) Malik dalam Kitab
Al-Muwaththa' (2/917/17) Ahmad dalam Musnqd-nya (2/379,476/490), juga (2/
4 I 9,464,49 1,496,521,529) Juga (3/66,95).
D iriwayatkan o leh Bukhari (4 / B uy u' tHal.2 I 4 4 / F at h).
Diriwayatkan o leh Mus I im (3 / B uy u' lHal. I I S2).

530
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Kedua, karena ia tergantung pada sebuah syarat, yaitu

melemparkan barang kepadanya atau hanya menyentuhnya saja.

Jikajual beli terjadi sebelum ia melempamya dengan mengatakan,

"Saya menjual pakaian yang engkau pegang atau pakaian yang aku

lemparkan kepadamu", maka itu tidaklah jelas dan tidak pula ada sifatnya,

sehingga itu menyerupai perkataan, "Saya menjual salah satu

diantaranya."

Pasal: Di antara bentuk jual beli yang dilarang adalah jual

beliAI Hashah.ssl

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW melarang j ual

beli Al Hashah.s32 (HR. Muslim).

Ulama berbeda pendapat dalam penafsiran definisi dan proses

terjadinya jual beli ini. Adayang mengatakan, "seorang penjual berkata,

"Lemparkanlah batu ini, maka pakaian yang terkena lemparan batu, itulah

yang kamu beli dengan harga satu dirham."

Adayang mengatakan, bahwajual beli ini adalah dengan perkataan

penjual, "Aku jual tanah ini seluas (sepanjang) jauhnya lemparan batu

ini, jika melemparkannya dengan cara seperti ini."

Ada juga yang mengatakan, "Aku jual ini dengan harga segini

atau segini. Sampai sejauh mana batu itu jatuh, maka itulah yang harus

dibeli."

Semua jenis jual beli semacam ini hukumnyafosid (rusak), karena

53r Jual beti Al Hashah adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang tetapi

barangnya belum jelas, kemudian ketentuannya setelah salah satu dari mereka

melemparkan hashah [batu kerikil].
Diriwayatkan oleh Muslim (3/1153), Abu Daud (313376), At-Tirmidzi (7aio.

4530), Ibnu Majah (2No. 2194),Ad-Darimi(24Io.2563),Abdullah berkata, "Jika

<iia melempar batu maka wajiblah dibeli." Ahmad dalam Musnad-nya (2ftIal.

250,376,436, 496).
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mengandung unsur gharar (spekulasi) dan jahalalr (ketidakjelasan).
Kami tidak mengetahui adanyaperbedaanpendapat di antara para ulama
dalam masalah ini.

Pasal: Dari hadits yang di riwatakan oleh Anas, Rasulullah
melarang jual beli Mahoaqalah, Muhhaadharah, Malamasah, dan
Munobadzah. (HR. Al Bukhari).s3

AI Mukhaadharah adalahjual beli biji-bijian atau buah-buahan
yang masih hijau yang belum jelas kematangannya dengan tanpa syarat
yang jelas.

Al Muhaaqalah adalah menjual hasil tanaman dengan biji dari
sejenisnya. Jabir berkata, " AI Mufuaaq al ah adalahmenjual hasil tanaman
dengan seratus tangkai gandum. Al Azhari berkata, "Al flaql adalah
sawah atau ladang yang ditanami. Ar flawaaqil adalah bentuk jamak
dari kata I I flaql yang berarti sawah-sawah (radang-ladang). Abu sa,id
menafsirkan makna Al Mufuaaqalah, yakai menyewakan tanah dengan
bayaran gandum.

760. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Begitu juga dengan
menjual hewan yang ada dalam kandungan dengan tidak menjual
induknya, dan susu yang masih ada dalam tetek hewan (belum
diperah)."

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan urama tentang rusaknya
cara jual beli seperti ini.

Ibnu Al Mundzir berkata, "ulama terah sepakat bahwa jua I beli AI
Mal aaq i i ft dan A I Ma d h a am iiir tidak diperbolehkan. "5 34

:" Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2207).
534 Disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir dalam kitab Al ljma' (Hal. 102/477), dengan

lafazh," wa Ajmauu 'Ala Fasaadi Bay'i Al Madhaqmiin wa AI Malaaqii?,.-
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Tidak diperbolehkannya menjual hewan yang masih ada dalam

kandungan induknya disebabkan dua alasan:

l. Ketidakjelasan, karena kita tidak tahu sifat dan statusnya, apakah

hidup atau tidak;

2. Tidak dapat ditentukan waktu penyerahannya'

Lain halnya dengan barang yang tidak ada (ketika akad

berlangsung), karena ia telah ditentukan dalam akad kapan waktu

penyerahannya.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah.

bahwa Nabi SAW melarang j u al beli A I M adhaam i i n dart A I Mal aaq i ih.s3 s

Abu Ubaid berkata, "Al Malaaqiih adalah apa yang ada dalam perut,

yakni janin, sedangkan Al Madhaamiin adalah sperrna yang ada pada

hewan pejantan. Mereka menjual janin dalam perut unta betina. Dalam

suatu syair disenandungkan:

ct t

.-lLJt 
"t' 

dl
Sesungguhnya air mani yang ada di tulang

Adalah air pejantan di punggung

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Nabi SAW melarang jualbeli Al

Maj r.s36 Ibnu Al Arabi berkata, * Al Maj r adalah j anin yang terdapat dalam

4l) Syekh berkata, dari riwayat Al Muzanni

dari Asy Syaf i bahwa dia berakta, "Al Madhamin adalah apa yang ada di perut

unta, dan Al Malaqih adalah apa yang ada di perut unta betina. Demikian pula

yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah.
516 Diriwayatkan olehAl Baihaqi (51341),Abu Ubaid berkata: AbuZaidberkata: Al

Majr adalah menjual unta atau lainnya dengan apa yang ada di perut unta betina.

Syeikh berkata: Hadits dengan lafazh ini diriwayatkan secara sendirian oleh Musa

bin Ubaidah. Yahya bin Ma'in berkata: Hadits ini-diingkari dari Musa dan ini

adalah salah satu sebab dia mendha'ifran hadits ini. Dikeluarkan pula dari jalan

Muhammad bin Ishaq bin Yashar dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW,

bahwa beliau melarang jual beli Al Mair.
Saya katakan: Muhammad bin Ishaq adalah seorang mudallis dan di sini dia

melakukan 'an'anah.

oa
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perut unta betina. Al Majr adalah iba. At Majr adalah judi. At Majr
adalah Muhaaqalah dan Muzabanah.

Pasal: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa
beliau melarang juat beli Habl Habalah.ss' (Muttafaq ,olaih),yakni
menjual hasil produksi hewan seberum keluar hasilnya. Inilah
pendapatAbu Ubaidah,

Ibnu umar berkata: Pada zaman dahulu, orang-oftrng Jahiliyatr
transaksi (ual beli) daging unta atau kambing yang disembelih dengan
Habl Habalah. Habl Habalah adalah unta betina dibuatri kemudian hamil
dari pembuahan (perkawinan) itu. Maka Nabi melarang mereka
melakukannya.t" (HR. Muslim). Kedua jenis jual beli tersebut adalah

fosid (rusak).

Adapun alasan yang melarang jual beli bentuk pertama, karena
termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada (tidak diketahui barangnya).
Jika tidak diperbolehkan jual beli hewan yang masih dalam kandungan,
maka menjual janin yang akan dia kandung nanti kalau sudah lahir dan
besar tentu lebih dilarang.

Sementara jual beli bentuk kedua dilarang karena termasuk jenis
jual beli yang tidak diketahui waktunya.

Pasal: Tidak diperbolehkan menjual airsusu yang ada dalam
tetek sapi atau kambing (sebelum diperah).

Inilah pendapat Asu-Syaf i, Ishaq, dan Ashhab Ar-Ra.yi. Juga
dilarang oleh IbnuAbbas danAbu Hurairah, serta dianggap makruh oleh

s37 Diriwayatkan oleh Bukhari (aaro. 2143), Muslim (3a.to. ll53), Abu Daud (3/
No. 3 380), At-Tirmidzi (3alo. l 229), An-Nasa'i (7 No. 4637, +6lq,Ibnu Majah
(2No- 2197), Malik dalam At Mtrwaththa' (2No. 62),Ahmad dilam Musnad-
nya (l/56), (2/5, 11, 15, 63, 76, 90, l0g, 144, 155).5rE Diriwayatkan oleh Muslim (3/Buyu'lll54).
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'Ihawus dan Mujahid.

Ada riwayat dari Malik yang menyatakan, bahwa dia

membolehkannya pada hari-hari tertentu yang diketahui susunya untuk

menyusui anaknya. Seperti susu bagi perempuan yang menyusui anak

orang lain. Sedangkan Hasan, Sa'id bin Jubair, dan Muhammad bin

Maslamah memperbolehkannYa.

Menurut kami, ini tetap tidak boleh berdasarkan riwayat Ibnu Umar,

bahwa Nabi SAw melarang menjual bulu yang ada pada punggung

(hewan yang masih hidup), atau susu yang ada dalam tetek hewan.s3e

Diriwayatkan oleh Al Khallal dengan isnadnya'

Hal ini disebabkan tidak diketahuinya sifat dan ukurannya,

sehingga menyerupai hewanyang ada dalam kandungan. Lagi pula, cara

seperti ini merupakan bentuk jual beli barang yang belum ada sehingga

tidak diperbolehkan, sebagaimana menjual janin yang ada dalam

kandungan. Adat (kebiasaan) seperti ini berbeda'

Adapun susu bagi perempuan yang menyusui anak orang lain hanya

dibolehkan untuk pengasuhan (hadhanoh), karena dalam kondisi yang

sangat dibutuhkan.

Pasal: Terdapat beberapa riwayat tentang hukum jual beli bulu

yang ada dalam punggung (hewan yang masih hidup)'

Ada riwayat yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh dijual,

sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam hadits. Alasan lain bulu

itu masih menyatu dengan hewan, sehingga tidak boleh memisahkannya

dalam satu akad sebagaimana hukum pada anggota tubuh yang lain.

Adajugariwayatyangmengatakan,bahwajualbeliini

lam As-Sunon (51340), diriwayatkan secara

bersendirian oleh Umar bin Faruq sebagai hadits marfu'dan dia ini bukanlah

rawi yang kuat. waki' juga meriwayatkan secara mursal melalui jalurnya,

sedangkan yang lain meriwayatkannya secara mauquf'
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diperbolehkan (menjualnya) dengan syarat bagian dalam kondisi tertentu.
Karena ia adalah sesuatu yang sudah diketahui dan mungkin untuk
diserah+erimakan, sehingga boleh untuk dijual seperti buah yang masih
basah. Ini berbeda dengan anggota tubuh yang lain yang memang tidak
bisa dipisahkan dari hewan. Perbedaan padanya sama dengan perbedaan
pada susu di dalam puting induknyajika dibeli dengan syarat diperah
tapi kemudian dibiarkan sampai waktu yang lama. Hukum membeli susu
seperti ini sama dengan hukum membeli buah yang masih mentah di
pohon dengan syarat memetiknya, tapi kemudian dibiarkan di pohon
dalam waktu yang lama.

Pasal: Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak
diketahui sifat (ciri dan kriterianya), seperti minyak kasturi di dalam

fa'rah. Fa'rah adalah wadah minyak kasturi tersebut. seperti seorang
penyair yang bersenandung:

;l*jr -;-- 6rii;C L**l' '1it 
6

"Jika pedagang India telah datang membawafa,rah berisi minyak
kasturi,

Dia istirahat dalam mafariq merelm dan mengalir.,,

Jika dapat dibuka dan dilihat apa yang ada di dalamnya, maka
boleh menjualnya. Jika tidak, berarti tidak boleh dijual karena ada
ketidakj elasan pada barang.

Sebagian pengikut mazhab Asy-Syaf i memperbolehkannya,
karena tetapnya (minyak) di dalam fa'rah mengandung kemaslahatan.
Sesungguhnya ia menjaga kelembaban dan aromanya, sehingga seperti
apayang dimakan yang ada di dalam perutnya.

Menurut kami, minyak ini tetap berada di luar wadahnya tanpa

I
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ada yang membuatnya rusak serta baunya juga masih tercium sehingga

tidak boleh dijual dalam kondisi tertutup, sama seperti permata di dalam

batu. Sedangkan yang makanannya berada di dalam perut akan

mengakibatkan kematian bila dipaksa keluar. Perincian hukum tentang

menjual minyak kasturi dalam wadahnya sama dengan hukum minyak

samin dalam bungkusarurya. Hal yang sama berlaku pada telur ayam

atau salah satu jenis kurma. Tidak boleh dijual karena tidak diketahui

sifat dan ukurannya. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini.

Pasal: Adapun jual beliyang dilakukan orang buta, jikaia dapat

mengetahui barang yang dijual dengan cara dicicipi, jikabarang itu adalah

barang yang dapat dimakan, atau dicium jika barang itu dapat diketahui

dengan penciuman, maka jual belinya sah. Jika hal ini tidak

memungkinkan, maka jual belinya boleh, seperti orang yang melihat,

dan baginya ada hak khiar sesudahnya dalam masalah sifat (ciri-ciri)nya.

Itulah pendapat yang dianut oleh Malik dan Abu Hanifah.

Oleh Abu Hanifah menetapkan baginya khiar untvk mengetahui

barang dagangan itu, baik dengan merabanya, atau mengenal ciri-cirinya.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata, "Jual belinya diperbolehkan' Jika ia

menyuruh orang lain untuk melihatnya (barang dagangan itu), maka wajib

dilakukan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh kecuali dalam keadaan (batasan)

yang diperbolehkannya jual beli maj hul,atau ia telah melihatnya dengan

kepala mata sendiri, kemudian membelinya sebelum waktu berlalu yang

mana barang dagangan itu berubah. Hal itu termasuk maihul sifatnya

ketika terjadi akad, maka tidak sah, seperti jual beli telur ayam yang ada

dalam perut ayam, dan sebagian dalam fiual beli) kurma. Jika

memungkinkan untuk meneliti demi tercapainya maksud dan dapat

mengetahuinya, maka seperti halnya jual beli orang yang melihat, karena

isyarat bagi orang yang bisu kedudukannya seperti halnya perkataannya,
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maka demikian halnya penciuman bagi orang yang buta. Adapun telur
dan sebagainya yang tidak mungkin dapat dit€liti, maka tidak ada
penjelasannya karena berbeda dengan permasalahan kita ini.

761. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Jual beli dengan
mengambil upah dari mengawinkan hewan pejantan adalah tidak
boleh."

Menyewakan pejantan dihitung dari air mani yang dia keluarkan
diharamkan. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Namun
ada riwayat dari Malik yang membolehkannya.

Ibnu 'Aqil berkata, "Bagi saya ada kemungkinan ini boleh, karena
merupakan suatu akad memanfaatkan tenaga hewan jantan. Manfaat
inilah yang dituju dalam akad sedangkan air yang keluar darinya hanyalah
barang ikutan, dan biasanya dia akan keluar bila si hewan sudah
dikawinkan dengan betina. Jadinya, sama dengan akad menyewa seorang
wanita untuk menyusui bayi.',

Menurut kami, ada riwayat dari Ibnu umar, bahwa Nabi SAW
melarang jual beli 'asb alfahl (airmani hewanjantan).s+o (HR. Bukhari).

Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli air
mani hewan jantan dari unta.,'sot (HR.Muslim).

Jual beli seperti ini tidak bisa diserahterimakan, sehingga sama
dengan menyewakan budak yang sedang kabur. Lagi pula itu sangat
tergantung kepada keinginan dan syahwat si pejantan, dan yang dituju
dalam akad sebenarnya adalah air mani hewan itu supaya bisa menghamili
betina. Air mani tidak boleh disendirikan dalam jual beli karena tidak
nyata. Menyewa wanita untuk menyusui tidak dapat diqiaskan dalam hal
ini karena menyangkut kelangsungan hidup umat manusia.

540 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.22g4), Abu Daud (3aro. 3a29), An-Nasa,i (7/
No. 46850, At-Tirmidzi (3Afo. 1273).54r Diriwayatkan oleh Muslim (3/Musaqahfttat. fi97),An-Nasa,i (7No. a6ga).
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Maka dari itu, j ika diberikan uang upah sebagai pembayaran untuk

air mani pejantan, maka hukumnya haram berdasarkan apa yang telah

kami sebutkan, tetapi tidak haram bagi yang memberikan, alasan, harta

yang dikeluarkan itu untuk mcndapatkan sesuatu yang mubah. Hal ini

tidak terlarang pada pemberian upah kepadatukang bekam, karenaNabi

SAW melakukannya, begitu juga halnya pada tukang sapu'

Para sahabat membolehkan membeli Mushaf dan memakruhkan

memperj ualbelikannya.5a2 .Iika pemilik kuda pej antan memberikannya

sebagai hadiah atau sebagai penghormatan dengan tidak mengambil

harganya, maka diperbolehkan. Begitulah pendapat Asy-Syaf i,

berdasarkan dari hadits yang diriwayatkanAnas dari Nabi SAW, beliau

bersabda: "Jika hanya sekedar sebagai penghormatan itu

dipe rb ol ehlunDs43, karena itulah sebab bolehnya.

Diperbolehkan mengambil hadiah darinya seperti dalam hal

membekam, Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Al Qasim, "Jangan

diambil,,, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah tidak seperti dalam hal

membekam, diperbolehkan memberi walaupun dilarangnya!", lalu ia

berkata, "Tidak ada keterangan yang sampai kepada kami, bahwa Nabi

SAW memberikan suatu hadiah dalam hal ini, kecuali dalam hal

membekam. Padanannya, jika dilarang mengambil upah dari hal itu

maka hadiah pun dilarang, seperti memberikan mahar kepada pelacur,

dan hadiatr kepada dukun.

Al Qadhi berkata: Demikianlah penganalogian dalam hal ini,

lah diperbolehkan membeli mushaf karena

keperluan untuk membacanya, sedangkan menjual mushaf lebih berorientasi pada

bisnis, sehingga di makruhkan. Ed.
543 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (3No. 4357) dalam Sahih An'Nasa'i dariAnas, ia

berkata: Telah datang seorang lelaki dari Bani Ash-Sha'aq dari Bani Kulb kepada

Rasulullah SAW, lalu bertanya masalah jual beli air mani kuda jantan, maka Beliau

melarangrya dan berkata: Sesunguhnya kami menghormati hal itu, dan At-Tirmidzi

(ZlHal.1Z; Uuaitt dari Anas, di dalamnya ada pernyataan: "Ya Rasulullah

sesungguhnya kami menqwarkan air mani kudaiantan sebagai penghormatan,

maka di perbolehkan sebagai penghormatan." (Shahih At'Tirmidzi)'
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tetapi tidak berlaku dalam har pembekam. semua yang dianalogikan
dengan apayangtelah kami sebutkan lebih sesuai dengan fitrah manusia
dan sejalan dengan qiyas. perkataan Ahmad mengandung pengertian
wara'(menjauhkan diri dari hal yang haram dan syubhat), bukannya
pengharaman.

762.Masalah : (Ar Khiraqi) berkata, .,An Najsy yang dilarang
yakni meninggikan penawaran barang, padahal ia tidak bermaksud
untuk membeli."

An Najasy adalah meninggikan penawaran barang yang dilakukan
oleh seseorang yang sebenarnya tidak ingin membeli barang itu, akan
tetapi hanya sebagai rekayasa agar caron pembeli rain mengikutinya,
sehingga calon pembeli itu mengira ketika ia meninggikan tawarannya
masih sama dengan penawiuan orang tersebut, sehingga tertipulah calon
pembeli dengan perbuatan orang tersebut. cara seperti ini hukumnya
haram dan termasuk kebohongan.

Al Bukhari berkata, "An Naajsy (orang yang melakukan NaTsy)
telah memakan riba dan berkhianat, dan itu merupakan siasat yang batil
dan tidak diperbolehkan."

Diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang Najsy.
Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

\rt,*6\r*g jL'p

"Janganlah kalian menghadang rombongan (pedagang) di tengah
perjalanan sebelum barang dagangan mereka sampai di pasar,
janganlah sebagian karian menjuar barang yang ada dalam transar<si
sebagian yong lain, janganlah kalian saling melakukan Najsy, dan
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janganlah orang kota menjualftan barang orang ftampung. " saa (Muttafaq

'alaih).

Karena dalam hal itu terdapat penipuan terhadap pembeli dan

kedustaan atasnya. Padahal, Nabi SAW bersabda, "Orangyang menipu

berada dalam nerok*. "sas

Jika seseorang membeli dengan disertai Najsy, maka pembelian

tersebut sah, menurut sebagian besar ulama, di antaranya Imam Syaf i

dan para pengikut Aliran Rasionalis, bahwa jual beli itu batil. Pendapat

ini dianut olehAbu Bakr, yakni perkataan Imam Malik' karena larangan

itu menunjukkan arti rusak.

Menurut kami, larangan itu kembali kepada Naisy bukan kepada

yang melakukan akad (transaksi), sehingga mempengaruhi di dalam jual

beli.

Larangan itu berkenaan dengan hak anak Adam, sehingga tidak

merusak akad. Seperti Talaqi Rukban (menghadang rombongan pedagang

di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangan mereka sebelum

sampai ke pasar), jual beli barang cacat (ada aibnya), karena hak anak

Adam dapat dipaksakan dengan khiar atau menambah dengan harga.

Akan tetapi, dalam jual beli itu ada kecurangan yang tidak sesuai dengan

adat yang berlaku, maka bagi pembeli mempunyaihakkhiar (gtilih) antara

membatalkan akad atau meneruskanya. Seperti dalam halTalaqi Rukban'

Dan jika saling menipu, maka tidak ada khior baginya, entah najsy itu

dari penjual atauPun bukan.

Diriwayatkan oleh Bukhari (44{o. 2150), Muslim (2lll55), Abu Daud (34{o.

3443), An-Nasai (74{o. 4515), dengan redaksi "Janganlah salah seorang dari

lralian menawar yang sudah ditqwar saudaranya... " Malik dalam Al Muwaththa'

(2No. 95/6 8 3 / Buyu'), Ahmad dalam Musnad-nya (21 124, 465' 5 0 I )'
biriwayatkan oleir Bukhari secara mu'allaq (tanpamenyebut sanad) dalam kitab

nuyu, (+/ate /Foth).Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam Al

Kimil dengan redaksi, "Pembuat malar dan penipu berada di neroka." Isnadnya

tidak mengapa.
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Pengikut mazhab syaf i berkata, 'Tika hal itu tidak berdasarkan
skenario penjual dan rekayasanya, maka tidak ada pilihan baginya.
Mereka berselisih pendapat jika hal itu berdasarkan dari rekayasanya,
dan sebagian yang lain mengatakan, "Tidak ada khiar bagi pembeli,
karena adanya kelengahan darinya sehingga membeli sesuatu yang tidak
diketahui."

Menurut kami, bahwa hal itu adalah penipuan kepada pelaku akad,
jika ia tertipu, maka ada hak baginya unftrk melakukan Hriar sebagaimana
dalam hal Talaqi Rukban dan membatalkan apa yang dijelaskanya dengan
Talaqi Rukban.

Pasal: Sekiranya penjual berkata, ,,Aku berikan barang
dagangan ini dengan segini dan segini, lalu pembeli
mempercayainya, dan membeli dengan harga itu, kemudian baru
diketahui bahwa ia dusta sesudahnya, maka jual beli itu sah, tetapi
pembeli mempunyai hak khiar, karena dalam har ini masuk dalam
kategori Najsy.

Pasal: Nabi SAW bersabda, ,,Don jangonlah sebogian dori
kalion menjualkon barong yang sedang ada dalam tronsahsi orong
Ioin."546 Yaitu, jika ada dua orang sedang melakukan transaksi jual beli,
kemudian datanglah orang lain kepada pembeli pada waktu khiarseraya
berkata, "Saya menjual untukmu barang seperti ini dengan harga berbeda
(lebih rendah), atau aku membelikan barang yang lebih baik dari ini
dengan harga yang sama atau lebih kurang, atau ia membawakan barang
lain yang disuka oleh pembeli, sehingga calon pembeli itu membatalkan
jual beli (pertama) dan membeli barang tersebut. "Hal seperti ini tidak
boleh karena dilarang oleh Nabi sAw. Jual beli seperti ini mengandung
kemudharatan bagi muslim lainnya dan ada kerusakan di dalamnya.

s46 Telah dikemukakan takhrijnya.
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Begitu pula jika ia membeli barang yang ada dalam penawaran

saudaranya. Yakni, ia datang kepada penjual sebelum terjadinya akad,

lalu membayar barang itu dengan harga yang lebih besar dari harga yang

diminta, maka hal ini hukumnya haram juga, karena masuk dalam

kategori larangan atasnya, karena pembeliaan dinamakan jual beli

sehingga masuk dalam kategori larangan'

Nabi melarang seseorang melakukan khithbah atas pelempuan

yang berada dalam khithbah saudaranya'547

Hal ini mengandung pengertian, jika iamenyelisihi dan melakukan

akad maka jual belinya batal, karena hal itu dilarang, sedang larangan

itu menunjukkan kerusakan, dan mungkin juga mengandung makna

shahih,karena yang dilarang adalah memberikan dagangannya kepada

pembeli, atau perkataannya yang membuat jual beli itu dibatalkan, dan

itu telah terjadi pada jual beli. Boleh membatalkan jual beli yang dapat

mendatangkanbahaya,karenajualbeliyangmendatangmaslahatitu
lebih utama. Larangan ini berkenaan dengan hak anak manusia, seperti

halnya jual beli Najsy.Inilah pendapat madzab Asy-Syaf i'

Pasal: Diriwayatkan oleh Muslim, dariAbu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, " Janganloh seseorang (muslim) menawor

atas tawaran saudaranYa.'6at

Hal ini tidak luput dari empat macam kondisi'

Pertama,adanyakeridhaanyangnyatabagipenjualatasjualbeli

2140)'Muslim (2ll02g' 1032' 1034)' (3/Hal'

t t s+;, iuu oaud (2No. zotd;, et-tirmidzi (3No. I I 34), An-Nasa'i (7No. 45 I 4),

Ibnu Majah (lN;. I 867), Ad_Darimi (2No. 2175), Malik dalam Al Mrwaththa'

(2lllNikah),AhmaddalamMusnad-nya(21122'l3O'142)'dariAbuHurairah
dan isnadnYa hasan shahih'

548 Diriwayatkan oleh Muslim (2/1029,1033,1034x3/l154,1155), At-Tirmidzi (3'No'

I 2 g2), ibnu Maj ah (z x o. itl z) dengan lafazh " D an j a n ganl ah me nam b a h kan

hargp atas horgo y)ng ditambahkai saudaranya" ' dan Ahmad dalarr. Musnad-

nya (2/39 4,41 1,427,463,457,487,489)'
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itu, maka diharamkan menawar atas barang itu selain pembeli tersebut.
Inilah yang membuat adanya larangan.

Kedua,jika nampak tidak adanya kerelaan, maka tidak diharamkan
menambahkan harga, karena Nabi SAW menjual barangnya kepada or-
ang yang mau menambah harga (menawar lebih tinggi). Diriwayatkan
dari Anas, bahwa seseorang dari Anshar mengadu kepada Rasulullah
tentang kesulitan dan usaha keras. Maka beliau berkata kepadanya,
"Apakah kalian memiliki sesuatu?" Ia menjawab, ..tentu, anak panah
dan alas pelana." kemudian beliau berkata, "Bswalah kedua mililvnu itu
kemari." Orang itu bertanya, "Siapa yang akan membelinya?', Maka
seseorang berkata, "Aku akan membelinya dengan harga dua dirham."
Maka Nabi berkata,"siapa yang mqu menambqhnya satu dirham, siapa
yang mqu menambahnya satu dirham." Maka seseorang memberikan
kepadanya dua dirham, lalu beliau menjual kedua barang itu
kepadanya."s+r (HR. Tirmidzi) dia berkata, '.Hadits hasan.', Dan hal ini
merupakan Ijma' umat Islam, mereka menjual di dalam pasar-pasar
mereka dengan cara saling menambah harga(manawar lebih tinggi).

Ketiga, tidak ditemukan adanya indikasi keridhaan ataupun
sebaliknya. Maka tidak boleh menawar dan tidak pula menambahinya,
merujuk kepada hadits Fatimah binti Qais ketika menyebutkan kepada
Nabi SAW, "Sesungguhnya Muawiyah danAbu Jahm keduanya datang
meminangnya, maka beliau memerintahkan agar menikah dengan
usamah."* Rasulullah melarang melamar wanita yang sedang ada dalam
masa lamaran (pinangan) saudaranya sebagaimana beliau melarang
menawar barang yang sedang ada dalam tawaran saudaranya. Maka,
apa yang diperbolehkan pada salah satu dari keduanya, diperbolehkan
juga kepada yang lain.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2A.lo. l64l ), At-Tirmidzi (2a{o. l2 I g), An-Nasa'i
(7AIo. 4520),lbnu Majah (2Afo. 2198), dan Al-Albani menganggapnya dha,if.
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2alo. 2284),At-Tirmidzi (3No. I 134), An-Nasa'i
(64'lo. 3245), dan Malik dalam AI Muwaththa' (2lts'al.5gl), sanadnya shahih.
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Keempat, nampak darinya apa yang menunjukkan keridhaan tanpa

pernyataan yang jelas. Maka Al Qadhi berkata, "Tidak diharamkan

melakukan penawaran, dan disebutkan batrwaAhmad melafazhkan hal

ini pada khithbah berdasarkan kepada hadits Fatimah, karena asal

hukumnya adalah kebolehan dalam menambah harga dan khitbah, lalu

diharamkan karena tidak adanya kejelasan atas kerelaan, dan selainnya

tetap berada dalam hukum asal.

Sesungguhnya dalam larangan yang bersifat umum ada

pengecualian di dalamnya yang bersifat khusus dengan dalil-dalilnya.

Sebagian bentuk ini menunjukkan arti umum, karena ada di dalamnya

dalil yang menunjukkan ridha, dan menjadi sama jika dilakukan dengan

terus terang, dan tidaklah mengapa adanya perbedaan dalil setelah adanya

kesamaan dalam pengambilan dalil.

Hadits Fatimah tidak menunjukkan kerelaan, karena ia datang

untuk meminta pendapat kepada Nabi SAW dan hal ini tidak

menunjukkan kerelaan, lalu bagaimana ia rela sedang Nabi telah

melarangnya sebagaimana dalam sabdanya, "Janganlah memutuskan

sesuatu tanpa pertimbanganku." Ia tidak memutuskan sesuatu sebelum

datang (bertanya) kepada Nabi SAW, maka hukum dalam masalah

kerusakan sama halnya dengan hukum di dalam jual beli atas transaksi

saudaranya di dalam pembahasan yang telah kami bahas keharamannya.

Pasal: jual beli Talifah adalah batil.

Inilatr pendapat dari Yusuf dan Muhammad. Abu Hanifah dan Imam

Syaf i berkata, "Itu adalah shahih, karena jual beli yang sempurna

dengan syarat dan rukunnya, jauh dari indikasi kerusakan sehingga sah

sebagaimana sepakat atas syarat yang rusak, kemudian keduanya

melakukan transaksi jual beli dengan tanpa syarat."

Menurut kami, keduanya tidak bermaksud jual beli, sehingga tidak

sah jua beli keduanya, seperti orang yang lari ketakutan. Maksud jual
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beli ralji'ah adalahseseorang yang takut jika penguasa atau orang lainnya
mengambil miliknya, maka ia menyuruh kepada seseorang agar
menunjukkan seakan-akan ia telah membeli barang itu darinya, untuk
menjaga barangnya itu, sedangkan mereka tidak bermaksud melakukan
jual beli yang sebenaranya.

763. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Jika orang kota
menjualkan barang orang kampung (sebelum sampai ke pasar),
maka jual beli itu batil."

Yaitu, orang kota yang menghadang orang kampung yang akan
pergi menuju ke kota untuk menjual barang dagangannya, lalu ia
mengambil barang itu dan ia sudah mengetahui harga (pasar) seraya
berkata, "Aku akan menjualkan barang ini untukmu." Maka Nabi SAW
melarang bentuk jual beli seperti itu. Beliau bersabda,

ht ii':"j- ,rht frL:,

" ..-biarkanlah orang-orqng (menjual dagangan mereka masih-
masing), sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki kepada sebagian
mereko dari harta orang lain. "5so

Maksud dari Al Badi di sini adalah orang yang masuk ke dalam
kota selain penduduknya, baik ia orang pedalaman, atau dari desa,
maupun orang dari kota lain. Nabi sAW melarang orang kota menjualkan
barang untuknya, IbnuAbbas berkata, "Nabi sAW melarang menghadang
rombongan (pedagang) di tengah perjolanan (untuk membeli barong
dagangan mereka sebelum sampai ke pasar), dan juga melarang orang
kota menjualkan barang dagangan orqng kampung." Saya katakan
kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabda Rasurullah, "Janganlah orang
kota menjualkan barang dagangan orang kampung?,, Ibnu Abbas
550 Diriwayatkan oleh Muslim (3/Buyu'l tt57/1522),Ad-Darimi (3A.{o. 3442), At-

Tirmidzi (34{o.1223), An-Nasa'i (7aro. a507), Ibnu Majah (2No.2t76), Ahmad
dalam Musnad-nya (3 /307, 3 lZ, 386, 392).
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menjawab, "Jangalah menjadi makelar untuknya."nt (Munafaq 'alaih).

Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah or-

ang kota menjualkan barang dagangan orqng kampung, biarkanlah

o r an g- o r an g (m e ni u al b ar an g da ga n ga n m e re ka s e ndir i). S e s un g gu hny a

Atloh telah memberikan rezeki sebagian mereka dari harta orang loin. "552

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Anas.

Makna hadits di atas adalah jika orang-orang kampung dibiarkan

menjual barang mereka sendiri, maka orang-orang akan membelinya

dengan harga yang murah dan mereka lebih leluasa untuk menentukan

harga di antara mereka, maka jikajual belinya dipegang oleh orang kota,

maka tidak akan dijual kecuali dengan harga penduduk tersebut, sehingga

penduduk mereka keberatan. Maka Nabi telah menunjukkan alasan

larangan itu dengan makna ini.

Di antara yang memakruhkan jual beli semacam ini adalah Thalhah

bin Ubaidillah, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah, Anas, serta Umar bin

Abdul Aziz, Malik, Laits, dan Asy-Syaf i.

Abu Ishaq bin Syaqila menukil beberapa kalimat yang ia dengar,

bahwa Hasan bin Ali Al Mishri bertanya kepada Ahmad tentang orang

kota yang menjualkan dagangan orang kampung, maka ia menjawab,

"Tidak mengapa, lalu ia berkata, "Lalu bagaimana dengan hadits yang

menunjukkan larangan? Ia berkata, "Semua itu telah berlalu." Secara

zahir menunjukan bahwajual belinya sah, dan bahwa larangan itu hanya

berlaku diawal kedatangan Islam, karena kondisi kesulitan yang menimpa

mereka saat itu. Ini adalah pendapat Mujahid, Abu Hanifah dan para

pengikutnya.

Pendapat Mazhab yang pertama menunjukkan keumuman

larangan, apa yang tetap menjadi hak mereka adalah hak kami selagi

Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.ll57/Falft), Muslim (3/Hal. 1157), Abu Daud

(3No. 3439), An-Nasa'i (7No. 4512), dan lbnu Majah (2No.2177).
Telah dikemukakan Takhrijnya pada awal masalah ini.
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I
tidak ada dalil yang menj eraskan secara khusus, dan perkataan Al Khiraqi,
bahwa hal ini diharamkan karena tiga syarat.

Pertama, orang kota itu bermaksud untuk menguasai jual beli or_
ang kampung.

Kedua, orang kampung tadi tidak mengetahui harga (pasar), karena
perkataannya, "Maka ia memberitahukan harga t"pua*iu,,, dan tidak
akan ada pemberitahuan harga kecuali kepada orang yang tidak tahu.
Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib, ..Jika 

orang kampung
mengetahui harga, maka tidak diharamkan.,,;

Ketiga, barang orang kampung tadi dibawa paksa untuk dijual,
seperti dalam perkataannya, dan benar-benar untuk menjuar barang
dagangan, danJalib adarah orang yang datang membawa barang untuk
dijual.

Sedangkan Al eadhi menyebutkan dua syarat yang lain:
Pertama, hendaknya ia ingin menjual barangnya sesuai dengan

harga yang sedang berlaku hari ini;

Kedua, hendaknya orang_orang membutuhkan barang
dagangannya, dan akan mengalami kesulitan jika ditunda penjualannya.

Para pengikut Asy_Syafi,i berkata, ..Sesungguhnya 
hal itu

diharamkan karena empat syarat, yakni seperti yang terah kami sebu&an
kecuali kebutuhan orang-orang atas barang dagangan tersebut, makajika
kurang salah satu syarat dari keempat syarat yang ada, jual beri itu tidak
diharamkan' Jika keempat syarat itu terkumpul, muka jual beli itu
diharamkan, dan Ar Khiraqi telah menjelaskan akan kebatut*rryu.

Imam Ahmad menegaskannya dalam riwayat Isma' bin said, ia
berkata: Aku bertanya kepadaAhmad tentang seorang laki-laki Khadrami
yang menjualkan barang untuk orang kampung?. Ia menjawab: Aku
memakruhkan hal itu, dan aku menolak jual beli seperti itu.

Dalam riwayat lain dariAhmad, bahwajuar beli itu sah, ini adalah
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pendapat mazhab Imam Syaf i, karena larangan ini tidak termasuk hal

yang tidak dilarang.

Menurut kami, bahwa jual beli itu dilarang, karena larangan itu

akan membawa kepada kerusakan terhadap perkara yang dilarang itu.

Pasal: Adapun membelikan barang untuk mereka (Libad)'

dipandang sah oleh Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat Al Hasan.

Ada kelompok lain yang menganggap makruh sebagaimana makruhnya

menjualkan untuk mereka. Diriwayatkan dari Anas: Ia berkata: Telah

dikatakan, ini adalah sebuah kalimat yang bermakna umum, jangan

menjual sesuatu darinya dan jangan pula membelikan sesuatu

untuknya.553

Dalamhal ini adaduariwayatdari Malik, danmaksud dari pendapat

pertamanya, bahwa dalam lafadtnyalarangan ini tidak menyangkut untuk

pembelian, dan ia bukanlah makna yang dimaksudkan, Karena larangan

menjualkan -di sini- sebagai bentuk kasih sayang kepada penduduk kota

agar mereka bebas dan leluasa dalam menentukan harga, sehingga

hilanglah mudarat dari mereka, dan bukan menyangkut masalah

pembelian untuk mereka, karena tidak mendatangkan mudorat bagi

mereka selagi tidak ada kecurangan bagi orang-orang kampung, bahkan

akan dapat menolak bencana dari mereka, dan kedudukan makhluk dalam

sudut pandang syariat adalah sama. Maka, ketika disyariatkan sesuatu

yang menolak mudharat bagi pendudukkota, makatentu jugawajib untuk

dihilangkan kemudharatan itu bagi penduduk kampung.

Adapun isyarat orang kota atas orang kampung agar tidak

berinteraksi langsung dalam jual belinya, diperbolehkan menurut Thalhah

bin Ubaidillah,Auza'i dan lbnuAl Mundzir, dan dimakruhkan oleh Malik

dan Laits. Pendapat para sahabat adalah dalil (hujjah) selagi belum ada

perbedaan pendapat dalam suatu masalah.

r5r Diriwayatkan oleh Abu Daud (3AIo. 3440) dengan sanad shahih'
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Pasal: Ibnu Hamid berkatar,,Tidaklah seorang Imam berhak
untuk menentukan harga kepada publik, tetapi mereka bebas untuk
menjual harta mereka kepada siapa yang mereka anggap tepat.,,
Ini menurut pendapat mazhabAsy-Syaf i.

Malik berkata kepada orang yang ingin menjual sesuatu lebih
murah dari apa yang dijual orang-orang, "Juallah sebagaimana orang-
orang menjualnya, jika tidak maka keluarlah dari kelompok kita."

Hal ini didasarkan kepada dalil yang diriwayatkan Asy-Syafi,i,
Said bin Manshur, dariAbu Daud bin shalihAt-Tamaar, dari easim bin
Muhammad, dari Umar, "Bahwa dia melewati Haathib55a di pasar dekat
masjid, dan di tangannya ada dua ada karung yang berisi kismis, ia
bertanya tentang harga kedua karung itu? Lalu penjual memberinya harga
dua mud setiap dirhamnya, maka umar berkata kepadanya telah datang
unta dari rhaifyang membawa kismis dan mereka memperhatikan harga
kalian, maka ada pilihan untuk menaikkan harga, atau memasukkan
kembali barang kamu (kismis) ke dalam karung dan menjualnya sesuai
keinginanmu,5ss Hal ini berimbas kepada orang lain, jika ia menikkan
harganya maka para pemilik dagangan akan ikut menaikkan harganya,
dan jika ia menguranginya, maka hal itu akan merugikan orang-orang
yang mempunyai dagangan.

Menurut kami, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud, At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Anas, ia berkata: Harga (barang)
mengalami kenaikan pada masa Rasulullah saw, maka mereka berkata,
"wahai Rasulullah, harga membumbung tinggi, maka tetapkanlah harga
untuk kami?." Beliau menjawab, "sesungguhnya Ailah-tah yang
menentukan harga, Zat yang Memaksa, yang luas karunianya dan

Adalah Haathib bin Abi Balta'ah. Seorang sahabat yang mengikuti perang badar,
dan sosok yang populer karena Nabi ,n.nguturnyu untuk ,n"nyun.,paikan suratnya
le-nada raja Muqauqas. wafar tahun 30 u, paaa masa kAarifah utsman, l/
Ishaabah (2/4,6).
Diriwayatkan oleh Malik dalam Ar Muwaththa' (2/65r), dan Ar Baihaqi Daram
As-Sunan (5/29).
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pemberi rezeki, sesungguhnya aku berharap bertemu Allah, dan tidak

ada seorang pun yang meminta kepadaku suatu kezaliman dalam hal

darah dan harta."556

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Ada pula hadits

yang senada dari Abu Said. Hadits ini mengandung dua pengertian:

Pertama, bahwa beliau tidak menetapkan harga, padahal orang-orang

telah meminta beliau agar menetapkan harga atas mereka, sekiranya

boleh, tentu beliau akan mengabulkan permintaan mereka'

Kedua, beliau berpendapat hal itu adalah kezaliman, dan kezaliman

itu hukumnya haram, karena harta itu adalah harta mereka, sehingga

tidak boleh mencegahnya untuk menjualnya dari adanya kerelaan antara

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana disepakati oleh

publik.

Sebagian pengikut madzab kami mengatakan, "Penetapan harga

adalah sebab mahalnya harga, karena para penjual jika mendengar hal

ini, tidak akan menjual barangnya di negara (daerah) yang tidak mereka

sukai dan inginkan. Sedangkan orang yang mempunyai barang dagangan

menimbunnya, lalu orang-orang yang butuh akan datang kepadanya,

mereka tidak akan mengeluarkan barang kecuali sedikit' Lalu mereka

akan menaikkan harga barang itu sesuai dengan keinginannya, sehinga

melambunglah harga di pasaran. Keadaan ini akan mendatangkan

mudarat bagi kedua belah pihak, yakni pemilik barang yang menimbun,

dan para pembeli yang tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga hal ini

menjadi haram."

Hathib datang ke rumahnya seraya berkata, "Sesungguhnya apa

yang aku katakan kepadamu bukanlah tekad dariku dan bukan juga

keputusanku, tetapi merupakan sesuatu kebaikan yang ingin aku lakukan

kepada penduduk kota, sehingga aku melakukan sesuatu sesuai dengan

kehendakku." Hal ini merujuk kepada apayang telahkami katakan, dan

. 345I),At-Tirmidzi(34'lo' I314)' Ibnu Majah

(ZfNo. iZOO), Ad-Darimi 924.{o. 2 545 ), Ahmad dalam Musnad-nya (3 I | 5 6, 286).

I ?46 | 
- 

Al ilrughni
'-



apa yang mereka katakan sebagai mudharat, memang ada dalam
dagangan yang ia jual di rumahnya dan yang tidak dicegah darinya.

764. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Rasulullah SAW
melarang Tolaqqi R ulcban.,,

Apabila mereka melakukannya, dan membeli dari rombongan
tersebut, maka rombongan ini memilik hakkhiar.Mereka boleh memilih
antara meneruskan atas membatalkan jual beli, jika tertipu dengan harga
setelah masuk ke pasar.

Diriwayatkan, bahwa mereka biasa menghadang para pedagang,
lalu membeli komoditas yang dibawa rombongan pedagang tersebut
sebelum mereka sampai di pasar, mungkin mereka benar-benar tertipu
atau mereka dipermainkan oleh penduduk setempat. para rombongan
itu akan menjual barang dagangan mereka, jika mereka sampai di pasar,
sedangkan mereka yang menghadang tidak akan menjual barang mereka
dengan segera, mereka menunggu harganya, itulah makna orang kota
menjualkan dagangan orang kampung. karena inilah Rasulullah melarang
hal tersebut.

Thawus meriwayatkan, dari bapaknya, dari IbnuAbbas, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Janganrqh kalian menghadang rombongan
(pedagang) di tengah perjalanan (sebelum barang dagangan mereka
sampai di pasar), dan janganlah orang kota menjualkan barangnya
orang kampung."5s7 Daor dari Abu Hurairah dengan hadits yang sama
(Muttafaq 'alaihima).

Sedangkan sebagian besar ulama menganggapnya makruh. Di
antara mereka adalah umar bin Abdul Aziz, Malik, Laits, Al-Auza'i,
Syaf i, dan Ishaq.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, menurutnya hal ini tidaklah
mengapa. Sunnah Rasulullah lebih layak untuk diikuti, dan jika
557 Telah dikemukakan takhrijnya.
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menyelisihi dan menghadang para rombongan, lalu membeli dari mereka"

maka jual belinya dianggap sah menurut pendapat Jumhur. Inilah

pendapat Ibnu Abdul Barr.

Dalam riwayat lain dariAhmad, sesungguhnya jual beli semacam

itu dianggap fasid,karena adanya larangan dalam Nas& secara jelas.

Pendapat yang pertama lebih tepat, Karena Abu Hurairah

meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersaMa,

:?ur i dlt, J ,tY ^- ,s'.*;61w';; ttat rt'u 't

"Janganlah kalian menghadang pedagang, barangsiapa yang

menghadangnya lalu membeli darinya, malca jika sampai lce pasar ia

me mpunyai hak memilih (l*i ar). "ssr 1HR. Muslim)

Khiar tidak akan terjadi kecuali dalam akad yang shahih, karena

larangan ini disini tidak dimaksudkan bagi jual belinya, tetapi kembali

pada tipu muslihat yang mungkin dapat diketahui dengan adanya khiar.

Ini sama dengan jual beli hewan Musharuah (yang diikat putingnya),

tetapi berbeda dengan jual beli haadhir libaad dalam hal ini tidak

mungkin diketahui dengan khiar karena kemudharatan bukan hanya

berimbas pada penjual, akan tetapi pada diri kaum muslimin secara

nmnm. Kalau ini sudah ditetapkan, maka si pembeli punya hak khiar

jika mengetahui kalau dia telah tertipu.

Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat, tidak ada khiar baginya. Akan tetapi

sudatr kami jelaskan sabda Rasulullah SAW dalam hal ini, sehingga tidak

perlu mengikuti perkataan orang lain lagi.

Menurut pemahaman lahiriah dari mazhab Hanbali, tidakadakhiar

bagi si penjual kecuali kalau dia merasa tertipu dalam masalah harga,

karena khiar ditetapkan untuk menghindari penipuan dan mencegah

t5s Diriwayatkan oleh Muslim (3/Buyu'l Hal.ll57), Abu Daud (3alo. 3437),

AtTirmidzi (3No.122 I ), An-Nasa'i (7 lmo.45 I 3), Ibnu Majah (2No. 2 I 78), Ad-

Darim i (2 I mo. 25 66), Ahmad dalam M u s n ad-ny a (2 / 488), dari Abu Hurairah.
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kernudharatan yang akan ditimbulkan. Dalam keadaan tidak adanya
penipuan harga tentu tidak ada kemudharatan sehingga tidak perlu
di berikan hak khiar . Ini adalah pemahaman tekstual mazhab Asy- Syafi , i
akan hadits di atas dalam menetapkan khiar.Hadits Nabi itu menjelaskan,
bahwa hak khiar akan ada setelah penjual mendatangi pasar dan
mengetahui bahwa diriya telah tertipu akan harga barang, kalau tidak
seperti itu maka khiar akanditetapkan dari mulai akad.

Al Khiraqi tidak menetapkan bahwa hal tertipunya yang
menyebabkan adanya khiar,tetapi harus melihat dari sisi kebiasaan yang
berlaku, karena dengan itu ditetapkan suatu hukum.

Pengikut Malik berkata, "sesungguhnya larangan menghadang
rombongan pedagang itu dapat menghilangkan kebaikan bagi
penduduk(penjual) pasar, agar hartamerekatidak vakum dalam mencari
fadhilah dari Allah."

Ibnu Qasim berkata, jika menghadang dan membeli darinya laru
penduduk pasar mengetahui akan hal itu maka mereka akan
melakukannya bersama-.ama. Al-Laits bin Sa'ad berkata, harus
menjualnya di pasar.

Semua ini bertentangan dengan hadits yang menunjukkan adanya
khiar bagi penjual bila memasuki pasar, tapi bagi mereka itu tidak ada,
sedangkan Nabi SAW menetapkan hak khiar dengan tujuan larangan
melakukan Talaqqi Rukban agar penjuar mendapatkan haknya, bukan
hak orang lain.

Para penjual di pasar sama halnya dengan penjuar dijalan dalam
mencari fadhilah dariAllah swr. Tidaklah menjadi suatu hikmah, apabila
suatu akadnya batal, dan menyebabkan kemudharatan bagi penjual demi
menjauhkan kemudharatan itu bagi yang lain. Menjaga hak penjual di
pasar tidaklah lebih utama, dari menjaga hak penjual di jalan. seluruh
penduduk(pedagang) pasar tidaklah berserikat dengan apa yang dia
miliki. Janganlah timpang dalam masalah ini. wailahu a,ram.

Arlruehni _ E



Pasal: Jika menghadang pedagang di jalan dan menjual

sesuatu kepada mereka, sedangkan kedudukannya juga membeli

dari mereka, bagi mereka haklihiar jika mereka tertipu dan keluar dari

kebiasaan yang berlaku. Ini Adalah salah satu pendapat dari pengikut

Asy-Syafi'i.

Dalam pendapatnya yang lain dinyatakan larangan membeli dari

mereka, akan tetapi diperbolehkan menjual kepadanya. Ini merupakan

maksud dari perkataan pengikut Malik, karena mereka mengambil dalil

dari apa yang kami sebutkan, dan tidak berlaku bila menjual kepada

mereka.

Menurut kami, Sabda Nabi SAW " Janganlah knl ian menghadan g
para pedagang di tengah jalon..." mengandung pengertian, menjual juga

termasuk di dalamya, karena larangan akan adanya penipuan dan

ketidaktahuan akan harga. Hal ini berlaku pada pembelian dan penjualan,

dan hadits ini mutlak. Jika di khususkan hanya dengan membeli saja,

maka makna dari hadits tidaklah tepat.

Pasal: Jika keluar tidak dengan maksud untuk menghadang

pedagang di jalan. Al Qadhi berkata, "Tidak dibolehkan baginya

melakukan transaksi jual beli. Ini adalah salah satu pendapat pengikut

Asy-Syaf i. Ada kemungkinan hal tersebut tidak dilarang. Ini adalah

pendapat Al Laits bin Saad.

Sedangkan pendapat kedua dari pengikutAsy-Syaf i menyatakan,

karena dia tidak sengaja, maka hal itu tidak dilarang. Alasan dari pendapat

pertama yang melarangnya, karena ditakutkan akan terjadi penipuan

harga terhadap mereka. Sama halnya kalau perbuatan ini disengaja

ataupun tidak, hukumnya tetap dilarang.

Pasal: Tidaklah mengapa jika menghadang pedagang di dalam

(kawasan) pasar, karena lbnu Umar telah meriwayatkan, bahwa Nabi
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SAW melarang untuk menghalang barang dagangan hingga sampai ke
pasar.55e(HR. Bukhari). Alasannya, jika barang dagangan itu sudah sampai
ke pasar, maka telah berada dalam wilayah bebas dagang, sehingga tidak
masuk dalam larangan. Ini sama seperti orangyang berjual beli di tengah
pasar.

Pasal: Ihtikar (menimbun barang dagangan) hukumnya
haram.

Sebagaimana dalam riwayatAtsram dariAbu Umamah, ia berkata,
Nabi SAW melarang menimbun makanan.560 Diriwayatkanjuga dengan
isnadnya dari Said Al Musayyib, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

'i;re ii'.#, ,y ,, Barangsiapa yang menimbun makanan, ia telah

melakukan ke s alahan."s6l

Diriwayatkan bahwa umar bin Khathab RA keluar bersama dengan
para sahabat, lalu ia melihat makanan yang sangat banyak yang diletakkan
di gerbang pintu masuk kota Makkah, lalu ia bertanya: Makanan apa
ini?. Mereka menjawab: Dagangan untuk kita. Lalu ia berkata: Semoga
Allah memberkahi barang dagangan ini dan orang yang menjualnya.
Dikatakan kepadanya: Sesungguhnya ini adalah barang timbunan. Ia
bertanya: Siapa yang menimbunnya?. Lalu menjawab: Si fulan, budak
utsman dan si fulan budak Anda. Maka ia memanggil keduanya,
bertanya: Apa yang membuat kalian menimbun makanan kaum
muslimin?. Keduanya menjawab: Kami membeli dengan harta kami,
dan kami menjualnya. umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

sse DiriwayatkanolehBukhari (4No.2r6s/Fath),Muslim(3iBuyu,/ll56a.{o.l5l7),
Abu Daud (3No. 3436), danAhmad dalam Musnad-nya(2/7,22,63,91), sanadnya
shahih.

560 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi daram As-Sunan (6i30), Al Hakim (2ltt),dan dia
mempunyai dalil dari riwayat Muslim (lihat hadits sesudahnya).561 Diriwayatkan oleh Muslim (3lMusaqah/Hal. l22gA.{o. toosl, Abu Daud (3A.{o.
3447), At-Tirmidzi (3aio. 1267), rbnu Majah (2a{o . 2154), Ad-Darimi (2No.
2543), danAhmad dalam Musnad-nya (3/453,459 (6ftIal. a}e.
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bersabda,

t--, t .1 t ,c I'^:'2 CW i"-l..*jt.J

,,Barangsiapa yang menimbun makonan kaum muslimin, maka ia

tidak aknn mati hingga Atlah menimpakan kepadanya penyakit lepra

dan lreb angltut an. " s62

Perawi berkata: Adapun budak ustman menjual barang

dagangannya, dan berkata: Demi Allah, aku tidak akan pernah

menimbunnya untuk selamanya. Adapun budak Umar tidak menjualnya,

dan aku melihatnya ia terkena penyakit lepra.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa ia berkata,

,,Al Jalib (importir) akan mendapatkan rezeki (berkah), sedangkon

orang yang menimbun barang akan dilalcttsl"'563

Pasal: Ihtikar yang diharamkan adalah yang terkumpul

padanya tiga sYarat:

Pertama, membeli barang jika mengumpulkan atau

menambahkannya sedikit demi sedikit dan menyimpannya' maka tidak

dinamakan Muhtakir. Hal ini diriwayatkan dari Hasan dan Malik.

Al Auza'i berkata, "Importir bukanlah Penimbun berdasarkan

562 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2A{o. 2155), dan Ahmad dalam Musnad'nya (ll
2 1 No. I 3 5/Syatrr) dari jalan Al Haitsam bin Rafi 

" 
berkata kepadaku Abu Yahya

Al Makki, dan Ahmad syakir berkata: Sanadnya shahih. Aku berkata: Dalam

sanadnya Abu Yahya Al Makki seperti ini, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam

Miizaan At ITidal (41322) dalam terjemahan Al Haitsam bin Rafi'. Abu Yahya

berkata: Tidak ada yang mengenalnya. Al Hafidz berkata dalam I t-Taqrib: Maihul'

AlBaniberkata:Sanadnyadha,ifdandiasepertiapayangdikatakan.
563 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3No.2135),Ad-Darimi(2No. 2544),AlBaihaqi

dalam As-Sunan (6/30) dan berkata: Ali bin Salim meriwayatkan sendiri dariAli

bin Zaid, Bukhari berkata: hadisnya tidak bisa diikuti. Saya katakan: Sanadnya

dha'if didalamnya terdapat Zaid bin Ali."

ob #tv./)i)ii sr.iJ! iiJr
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sabda Rasulullah SAU *Jalib (importir) mendapat rezki dan muhtakir
(penimbun) akan mendapat laknat. " Lagipura, Jalibtidak menyusahkan
siapapun, malah justru memberi manfaat bagi orang banyak. Apabila
orang tahu bahwa masih tersedia makanan yang disimpan untuk dijual
padaJalib, maka itu akan lebih menentramkan hati mereka.

Kedua, barang yang ditimbun haruslah berbentuk makanan pokok.

Adapun lauk pauk, manisan, madu, minyak, lemak hewan tidak
mengapa bila ditimbun. Al Atsram berkata, aku mendengarAbuAbdullah
ditanya tentang apa saja yang termasuk menimbun? Dia menjawab, ..Jika

merupakan barang kebutuhan pokok manusia, itulah yang dibenci." Ini
adalah pendapat Abdullah bin Amr.

Sa'id bin Al Musayyib sendiri yang merupakan perawi hadits
larangan penimbunan pernah menimbun minyak nabati. Abu Daud
berkata, "Dia juga pernah menimbun benang, biji kurma dan benih.',
Semua ini bukanlah kebutuhan pokok banyak orang sehingga disamakan
dengan pakaian dan hewan.

Ketiga, orang-orang mudah mendapatkannya.

Ihtikar akan terealisasi dengan dua hal:

Pertama, berada di negeri yang penduduknya akan kesulitan
membeli atau mencari altematif barang bila ditimbun, seperti Makkah
dan Madinah, dan Tsaghurr6a.

Ahmad berkata, "Ihtikar itu berlaku pada negeri seperti Makkah,
Madinah dan Tsaghur." Secara tekstual dapat dipahami bahwa negeri
yang luas dan banyak sumber ekonominya serta banyak importimya
seperti Baghdad, Bashrah, Mesir tidak diharamkan lhtitar disana, karena
tidak terlalu berdampak negatif pada penduduknya.

Kedua, dalam kondisi paceklik atau kesulitan mendapatkan barang
bersangkutan. Di mana ada rombongan pedagang masuk dan membawa

564 Tsaghur adalah nama kota di Syam. Ed.
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makanan bersangkutan kemudian orang-orang datang menyerbu lalu

menimbunnya, sehingga membuat orang lain kesulitan mencari barang

tersebut. Tetapi kalau dia membeli dan menimbun pada kondisi aman

dan tidak menyulitkan siapapun maka tidak diharamkan'

765. Masalah: (Al Khiraqi) berkatar "Menjual perasan (sari)

buah yang dijadikan khamer, batil hukumnya."

Jika ada seseorang yang menjual sari buah yang diyakini untuk

dijadikan khamer yang diharamkan, maka hukumnya haram. Asy-Syaf i

memakruhkannya, dan sebagian pengikutnya berpendapat, bahwa penjual

yang menjadikan sari buah itu khamer makajual belinya menjadi haram,

dan memakruhkannya jika tidak yakin akan hal itu.

IbnuAl Mundzir menyebutkan, ada riwayat dari Hasan dan'Atha

di mana mereka mengatakan: Tidak mengapa menjual kurma yang akan

dijadikan bahan minuman memabukkan. Ats-Tsauri berkata: Juallah

sesuatu yang pada dasarnya halal kepada siapa saja. Dia berdalil dengan

firmanAllah,

"Dan Allah menghalalknniual Deli" (Qs. Al Baqarah l2l:275)'

Juga karena jual beli tersebut telah terlaksana sesuai syarat dan

rukunnya, sehingga tidak ada jalan membatalkannya'

Menurut kami, ada firman Allah SWT,

r6$0#i ,J' trfY; r'1

,,Dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran." (Qs.Al Maidah [5]: 2).

Ini adalah larangan yang mengakibatkan obyek yang dilarang

hukumnya haram.

Ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau melaknat sepuluh or-

ang yang terlibat dalam khamer, sebagaimana riwayat IbnuAbbas, bahwa

l-?s4l 
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Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, ',ya Muhamrnad,
sesungguhnya Allah mengharamkan khamer, pemeras sari buah untuk
dijadikan khamer, hasil perasannya, pembawa gelasnya, yang dibawakan
untuknya, peminumnya, penjualnya, pembelinya, kurirnya. dan dia
mengisyaratkan seluruh yang terlibat membantu proses minum khamer."
diriwayatkan olehAt-Tirmidzi dari Anas56s dan dia berkata, "Hadits ini
diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas566, Ibnu Umar567, dari Nabi SAW."

Ibnu Baththah meriwayatkan tentang pengharaman sari mggur,
dengan sanad dari Muhammad bin Sirin, bahwa ada seorang penjaga
kebun anak buah Sa'ad bin Abi waqqash yang bertugas di tanahnya.
Dia mengabarkan kepada sa'ad ada anggur yang tidak bisa dijadikan
kismis dan tidak bisa dijual kecuali kepada yang biasa memerasnya.
Sa'ad lalu menyuruh untuk mencabutnya, dan berkata, ..Aku sungguh
seorang tua yang paling jelek bila aku menjual khamer."568

Lagi pula dalam hal ini ada keyakinan bahwa yang membeli akan
menggunakannya untuk maksiat. Jadi, sama saja dengan menyewakan
budak wanita miliknya ke orang lain yang dia yakini akan berzina
dengannya. Sedangkan ayat tentang penghalalan jual beli berlaku umum
dan banyak kondisi khusus yang mengecualikan ayat tersebut, salah
satunya masalah yang kita bahas ini.

Adapun klaim mereka bahwa jual beli sudah sah dengan
terpenuhinya syarat dan rukun, kami jawab, benar rukun dan syaratnya
sudah terpenuhi tapi ada maani'(penghalang) yang menghalangi

565 Diriwayatkan olehAt-Tirmidzi (34.{o. 2lg5),Ibnu Majah (2No.33gl), isnadnya
shahih.

565 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3/No. 3674), Ibnu Majah (2a{o. 33E0), Ahmad
dalam Musnad-nya (l/316), (2/2571,97), dari Ibnu Umar dengan isnad yang
shahih.
Diriwayatkan oleh Abu Daud (34.{o. 3674), Ibnu Majah (2No. 3380), Ahmad
dalam Musnad-nya (2/97), isnadnya shahih.
Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (84.{o. 5729), Abdurrazzaq daram Mushannaf-nya
(9/16993), secara mauquftanpa perkataan,"Aku adalah orang tua paring jerek..."
Lihat pula Tuhfat Al Asyraf (3/321), isnadnya shahih.
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keabsahannya.

Bila ini sudah tetapkan, dapat ditarik kesimpulan batrwa jual beli

bahan pembuat khamer dan yang sejenisnya ini menjadi haram ketika

penjual yakin tujuan pembelian barang tersebut adalah untuk maksiat.

Itu bisa diketahui dari ucapannya sendiri atau dengan adanya gejala kuat

yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi kalau masih dalam perkiraan,

misalnya orang yang tidak diketahui sebagai pembuat khamer, atau or-

ang yang selain membuat khamer juga membuat cuka, dan dia tidak

menunjukkan akan membuat khamer, maka boleh menjuai kepadanya.

Dengan haramnya jual beli bahan pembuat khamer kepada orang

yang diyakini akan membuat khamer maka jual beli kepadanya dalam

hal ini hukumnya tidak sah. Tetapi ada kemungkinan pula tetap sah,

sebagaimana pendapat mazhab Asy-Syaf i, karena yang haram itu

keyakinannya dengan akad bukan jual belinya, sehingga tidak

menghalangi keabsahan akad sebagaimana orang yang menyembunyikan

cacat barang.

Menurut kami, dia telah membuat akad untuk maksiat kepadaAl-

lah sehingga tidak bisa dianggap sah sebagaimana menyewakan budak

wanita untuk dizinahi atau menyanyi. Sedangkan menyembunyikan cacat

barang perbuatannya yang haram bukan akadnya. Dalam hal menjual

bahan untuk membuat khamer ini yang diharamkan adalah yang

berkenaan dengan hak Allah, sehingga akadnya harus dibatalkan,

sebagaimana membarter satu dirham dengan dua dirham. Berbeda dengan

penyembunyian cacat barang yang merupakan hak manusia.

Pasal: Hukum yang sama berlaku pada semua hal yang akan

dipergunakan untuk sesuatu yang haram, seperti menjual senjata

kepada pemberontak, perampok, atau dalam situasi huru-hara, atau

menjual budak wanita untuk dijadikan biduan, demikian pula

rnenyewakannya untuk itu, atau menyewakan rumah untuk toko minuman

keras, atau menyewakan rumah untuk gereja, dan tempat ibadah agarna

lain, serta hal lain yang serupa. Semua ini hukumnya haram dan akad

f?s6 | 
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yang terjadi juga batil sebagaimana yang telah kami terangkan.

Ibnu 'Aqil berkata, "Ahmad telah menegaskan dalam beberapa
masalah yang telah isyaratkannya. Dia berkata tentang tukang tebu dan
tukang roti, 'Jika dia tahu bahwa orang yang membeli darinya akan
mengajak orang yang minum khamer, maka dia tidak boleh menjual
barang dagangannya, dan yang membuat gelas tidak boleh menjualnya
kepada peminum arak.' Dia juga melarang penjualan mahkota sut€ra
kepada pria, dan boleh menjualnya kepada wanita.',

Ada riwayat darinya pula, bahwa tidak boleh menjual walnut (enis
kacang) dari anak kecil untuk perjudian. Dengan ini bisa diqiyaskan
bahwa semua jual beli tersebut batil.

Pasal: Ada yang bertanya kepada Ahmad, ada seorang yang
wafat dan meninggalkan budak wanita yang biasa bernyanyi
(biduan) serta seorang anak yatim, sedangkan dia perru menjuar
budakwanita itu. Ahmad mengatakan, budakitu harus dijual secara
biasa (bukan sebagai biduan). Dikatakan kepadanya, ,.Kalau dijual
sebagai biduan harganya bisa sampai 3000 dirham dan kalau dijual secara
biasa hanya 20 dinar?!" dia menjawab, "Jangan jual kecuali sebagai
budak biasa."

Dalil dalam masalah ini adalah riwayatAbu umamah bahwaNabi
sAw bersabda, "Tidak boleh menjual budak biduan, tidak boleh
memakan harganya maupun hasil usaha (nyanyiannla).,,so At-Tirmidzi
berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dariAli binzaid,dan
dia ini rawi yang kontroversial di kalangan para ulama. Diriwayatkan
pula oleh Ibnu Majah.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa menjualnya kalau untuk
tujuan menjadi biduan, sedangkan harta yang dihasilkarurya selain dari

56e Diriwayatkan oteh At-Tirmidzi (5,No. 3195), (3No. l2g2),Ibnu Majah (2Arro
218), Ahmad d,alam Musnad-nya (5/252,257,264,26g), isnadny a hasan.

ArMughni 

- @



menyanyi, maka tidak batal, sebagaimana perasan buah tidak diharamkan

menjualnyabila bukanuntuk membuat khamer, meski bisapula dijadikan

khamer.

Pasal: Tidakboleh menjual khamer, juga mewakilkan kepada

orang lain untuk jual belinya.

IbnuAl Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa menjual

khamer itu tidak diperbolehkan." Abu Hanifah berkata, "Boleh bagi

seorang muslim mewakilkan kepada knfir dzimmi menjual dan membeli

khamer." Ini tidak benar, karena Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW

bersabda,

" Diharamknn berdagang khamer."'7o

Dari Jabir, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda -pada

tahun pembebasan Mekkah- di Mekkah, "Sesungguhnya Allah dan

rasulnya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan berhalo."

Lalu ada yang bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana dengan lemaknya

yang bisa dijadikan penambal perahu dan meminyaki kulit serta menj adi

alat penerang bagi manusia?. Beliau menjawab, *Tidak, dia haram-"

Kemudian beliau bersab da,"semoga Allah membinasqkan Yahudi, ketil(n

Allah mengharaml<nn lemakbangkai atas mereka, mereks lalu menyiasati

dengan mencairkannya lalu menjualnyo dan rnereka memakan

hargonya."s1 t (Muttafaq' alaih).

Barang siapa diwakilkan untuk membeli khamer dan upahnya ia

makan, maka sama dengan Yahudi di atas. Khamer adalah najis yang

diharamkan, sehingga diharamkan pula jual belinya, sama seperti bangkai

dan babi. Ketika dia haram untuk diperjual-belikan, maka haram pula

Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2226), Muslim (3No. 1206), Abu Daud (3/

No. 3490), An-Nasa'i (714679),Ad-Darimi (2No. 2569), Ahmad dalam Musnad-

nya(3/324,326).
Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2236), Muslim (3No. 1207), Abu Daud (3/

No. 2486), At-Tirmidzi (3 I 1297), An-Nasa'i (7 I 4683), Ibnu Maj ah (2N o. 21 67 ).

51t
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menjadi wakil untuk membeli barang tersebut.

766. Masalah: (Al Khiraqi) berkata,,,Jual beli akan batat bila
ada dua syarat, tetapi bila hanya ada satu syarat maka jualnya beli
tidak batal."

Telah jelas keterangan dari Imam Ahmad -Rahimahullah- yang
menyatakan bahwa dia berkata, "Satu syarat tidak mengapa, yang
dilarang hanyalah dua syarat dalam satu akad jual beli.', Ahmad
berpendapat demikian berdasarkan riwayatAbdullah binAmr dari Nabi
SAW yang bersabda, "Tidak halal salaf(pinjaman dengan bunga) dan
jual beli, dan (tidak halal pula) dua syarat yang ada dalam jual beli, dan
jangan menjual barang yang belum kami milik'."suz (HR.Abu Daud dan
At-Tirmidzi, dia mengatakan hadits ini hasan shahih).

Al Atsram berkata: Ada yang bertanya kepadaAbu Abdullah (Imam
Ahmad): Mereka membenci adanya syarat dalam jual beli. Beliau
kemudian mengibaskan tangannya sambil berkata: Kalau syaratnya cuma
satu tidak mengapa, Nabi SAW hanya melarang adanya dua syarat dalam
jual beli.

Akan tetapi hadits Jabir menunjukkan bolehnya mengajukan syarat
dalam jual beli, yaitu ketika dia menjual untanya dan mensyaratkan tetap
bisa menungganginya sampai ke Madinah.

Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran dua syarat dalam
jual beli yang dilarang tersebut. Ada riwayat dari Ahmad, bahwa yang
dimaksud dua syarat itu adalah syarat-syarat yang sah tapi tidak
berhubungan dengan akad. Ibnu Al Mundzir menukil darinya dan juga
dari Ishaq tentang orang yang membeli pakaian dan mensyaratkan kepada
penjual untuk mejahitnya terlebih dahulu serta memendekkannya, atau
membeli makanan dan mensyaratkan kepada penjual untuk
menumbuknya terlebih dahulu serta mengantarkannya ke rumah pembeli.

s72 Telah dikemukakan takhrijnya dalam masalah No. 728.
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Mereka berpendapat, syarat-syarat tersebut tidak mempengaruhi

keabsahan jual beli, sehingga boleh saja dibuat. Kalau dia mensyaratkan

dua syarat, maka jual beli menjadi batal.

Demikian pula yang ditafsirkan Al Qadhi dalam penjelasannya

mengenai dua syarat yang membatalkan jual beli seperti di atas.

Diriwayatkan oleh Al Atsram, dari Ahmad, tentang tafsir dua syarat

tersebut yaitu, si pembeli membeli budak wanita tetapi penjual

rnensyaratkan agar barang itu tidak dijual lagi ke orang lain, dan dia

boleh menidurinya terlebih dahulu. Ini ditafsirkan sebagai dua syarat

yangfasid.

Diriwayatkan oleh Ismail bin Sa'id, dariAhmad, tentang dua syarat

dalam jual beli, yaitu penjual berkata, "Jika saya jual budak wanita ini

kepada anda, maka saya lebih berhak membelinya kembali dengan harga

yang sama dengan yang saya jual sekarang, dan dia harus membantu

saya selama setahun setelah penjualan ini." Menurut tekstual dari

perkataan Ahmad, syarat yang dilarang itu tak lain adalah syarat yang

seperti ini.

Sedangkan bila syarat itu demi kepentingan akad sendiri, misalnya

menjual barang dengan syarat khiar dan pembayaran kemudian, atau

adanya gadaian dan jaminan, atau dengan syarat menyerahkan barang

dan pembayaran, maka ini tidak berpengaruh pada keabsahan akad meski

lebih dari dua.

Al Qadhi berkata dalam Al Mujarrad, "Maksud dari perkataan

Ahmad adalah bila sudah dibuat dua syarat dalam jual beli maka akad

pun otomatis batal, baik syarat itu shahih maupun fasid, baik untuk

kepentingan akad maupun bukan. Ini berdasarkan makna umum dari

hadits Nabi yang melarang jual beli disertai syarat.573 Lagi pula syarat

yang shahift tidak berpengaruh pada jual beli meski lebih dari dua, dan

y atgfas id akan langsung berpengaruh pada keabsahan akad meski hanya

satu.

s73 Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 728.
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Hadits yang kami sebutkan menunjukkan adanya perbedaan, karena
spekulasi yang ringan jika mungkin terjadi dalam akad tidak harus
mengakibatkan kemungkinan yang banyak. Sedangkan hadits yang
mereka bawakan tidak sah dan tidak punya asal serta diingkari oleh
Ahmad dan kami tidak mengetahui periwayatannya dalam sebuah
musnad yang bisa dijadikan rujukan.

Adapun perkataan Al eadhi, bahwa larangan itu tetap berlaku
secara umum untuk setiap dua syarat yang menyertai jual beli jauh dari
kebenaran. Sebab, kalau syarat itu merupakan kepentingan akad itu
sendiri, maka dia tidak akan berpengaruh pada jual beli tanpa ada
perbedaan pendapat di antara ulama. Semua syarat yang berhubungan
dengan akad, misalnya, waktu penerimaan, khiar,jaminan, gadaian,
pembuktian; atau pensyaratan sifat barang dalam jual beli seperti, bentuk
tulisan, buatan dan lain sebagainya merupakan kepentingan akad,
sehingga tidak bisa membuatnya batal meski banyak jumlahnya. Ahmad
sendiri tidak menyebutkan apapun dalam masalah ini, sehingga secara
eksplisit tidak ada pernyataan Ahmad seperti yang mereka pahami.

Pasal: syarat-syarat itu sendiri terbagi menjadi empat macam:

Pertama, syorat yang merupakan tujuan dari akad. Misarnya,
syarat untuk serah terim a, khiar majhi, dan serah terima di tempat. Semua
ini adanya sama dengan tidak adanya, atau tidak berpengaruh pada
keabsahan akad.

Kedua, syarat yang berkaitan dengan kepentingan penjual atau
pembeli. Misalnya khiar, gadai, jaminan, saksi, penyebutan karakter
barang seperti bentuk, pembuat barang, pengurusan administrasi dan
lain sebagainya. Ini semua adalah syarat yang boleh dibuat dalam akad
dan harus dipenuhi. untuk kedua point ini kami tidak menemukan adanya
perbedaan pendapat bahwa keduanya sah.

Ketiga, syorqt yang tidak berknitan dengan akad, tapi tidak pula
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menafiknn tujuan akad. Syarat seperti ini ada dua jenis.

Pertama, syarat memanfaatkan barang bagi penjual setelah barang

dibeli (hal ini sudah kita sebutkan hukumnya di atas).

Kedua, mensyaratkan akad lain dalam akad jual beli tersebut.

Misalnya menjual barang dengan syarat si pembeli harus menjual barang

lain kepada penjual, atau dengan membeli barangnya, atau si pembeli

minta dinikahkan oleh penjual, atau meminjamkan barang dan lain

sebagainya. Syarat seperti iru fas i d (rusak) dan membuat j ual beli menj adi

tidak sah karenanya. Sama saja apakah dia datang dari pihak penjual

ataukah pembeli. Akan kami terangkan nanti -Insya Allah-'

Keempat, syarat yang menafikan tujuan jual beli. Syarat ini juga

ada dua bentuk:

Pertama, syarat yang dibangun atas dasar mengalahkan atau

menguasai. Misalnya, penjual mensyaratkan pembeli untuk

membebaskan budak. Apakah yang seperti ini sah?. Ada dua pendapat.

Pertama, ini sah. Ini adalah pendapat mazhab Malik dan mazhab

Asy-Syaf i, karenaAisyah RApernah membeli Barirah dan keluarganya

mensyaratkan kepada Aisyah untuk membebaskinnya dan memberikan

hak wala' kepada mereka. Kemudian, Nabi SAW mengingkari

pensyaratan w al a' tapi membiarkan syarat pembebasan'

Kedua,tidak sah. lni adalah pendapat mazhabAbu Hanifah, karena

syarat tersebut menafikan tujuan jual beli, jadi sama saja dengan kalau

dia mensyaratkan untuk tidak menjualnya lagi, karena ini berarti

mensyaratkan agar si pembeli menghilangkan hak kepemilikan atas diri

budak itu, atau sama saja dengan dia mensyaratkan untuk menjual

kembali budak itu. Dalam hadits Aisyah tidak ada pensyaratan untuk

membebaskannya, dia hanya mengabarkan kepada mereka bahwa dia

ingin membebaskan Barirah dan bukan disyaratkan oleh mereka.

kemudian, mereka mensyaratkan supaya wala'tetap menjadi milik

mereka.
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Jika kita putuskan bahwa syarat seperti ini tidak sah maka
hukumnya sama dengan syarat-syarat lain yang dianggapfasidyangakan
kita bahas kemudian. Tetapi bila kita putuskan sah dan si pembeli benar-
benar membebaskan budak itu, maka dia sudah memenuhi syarat yang
diajukan kepadanya.

Tetapi bagaimana kalau dia tidak bersedia membebaskannya?. Ada
dua pendapat.

Pertama, dia bisa dipaksa untuk membebaskan, karena syarat
pembebasan kalau sudah ditentukan orangnya maka harus dilaksanakan
sama dengan nadzar; Kedua, dia tidak bisa dipaksa untuk itu, karena
syarat tidak mewajibkan pelaksanaan dari apa yang telah disyaratkan.
Dalilnya, kalau disyaratkan harus ada jaminan atau sesuatu yang
digadaikan, maka pembeli berhak merakukan fasakh, karena dia tidak
menerima apa yang disyaratkan kepadanya. Sama halnya apabila dia
mensyaratkan dengan jaminan.

Jika budak tersebut cacat atau dia itu budak wanita lalu menjadi
bodoh, maka bebaskanlah dan penuhi syaratnya, karena budak itu tetap
ada padanya. Jika memperkerjakannya atau mengambil untungnya dari
sesuatu, maka itu untuknya (penjual). Jika budak itu mati, penjual
menuntut kepada pembeli dengan berkurangnya syarat pembebasan,
maka dikatakan: "Berapa harganya kalau di jual setelah bebas, dan berapa
harganya kalau di jual dengan syarat pembebasan?,', maka dikembalikan
dengan potongan harga dari kedua hal tersebut.

Kedua (dari syarat yang menafiknn tujuan jual beli), syarat selain
pembebasan budak. Misalnya mensyaratk an agar barang yang sudah
dibeli tidak dijual lagi, atau tidak dihibahkan, atau kalau budak maka
tidak boleh dibebaskan, atau digauli, atau harus dijual lagi atau harus
dihibahkan setelah dibeli, atau kalau dirampas orang maka harus
dikembalikan pembayarannya, atau kalau dibebaskan maka wala,
menjadi hak penjual dan lain sebagainya. semua ini adalah syarat yang
rusak (fasid). Apakah akad juga akan batal karenanya? Ada dua riwayat,

l
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Al Qadhi berkata, '.Diriwayatkan dari Ahmad, jual beli tetap sah.

Ini adalah pemahaman tekstual dari perkataan Al Khiraqi di atas dan

merupakan pendapat Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ibnu Abi Laila

dan Abu Tsaur.

Riwayat kpdua,jual beli juga ikut fasid (rusak / tidak sah). Ini

adalah pendapat mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi' i, karena Nabi S AW

melarang adanyajual beli yang disertai syarat. Lagi pula semua itu adalah

syaratfasid,sehingga jual beli juga rusak karenanya, sebagaimana kalau

dia mensyaratkan akad lain dalam jual beli itu-

Di samping itu, sebuah syaratbila sudahrusak, makaharus kembali

kepada yang bisa mengurangi harga dan itu tidak pasti kadarnya. Penjual

hanya ridha miliknya diambil pembeli bila syaratnya diterima, demikian

juga jika syarat itu dari pembeli, dia hanya akan ridha menyerahkan

uangnya bila syaratnya diterima. Kalau kita sahkan jual beli dan syarat

dibatalkan, maka hilanglah kepemilikan dari penjual tanpa keridhaannya,

padahal salah satu syaratjual beli adalah saling ridha.

Menurut kami, hadits Aisyah yang mengatakan: Barirah datang

kepadaku, dia mengadukan: Saya menulis pembebasan kepada tuan saya

sejumlah sembilan uqiyah setiap tahunnya satu uqiyah, bantulah saya

melunasinya. Aku jawab: Kalau tuan kamu mau aku akan membayamya

sekaligus, tetapi hak wala'mu ada padaku. Jika itu disetujui aku akan

melakukannya.

Barirah pun pergi melaporkan hal itu kepada tuannya tetapi mereka

menolak persyaratan tersebut. Mereka inginwala 'tetap ada pada mereka.

lalu Barirah datang lagi dan ketika itu ada Rasulullah SAW sedang duduk.

Dia menyampaikan bahwa mereka menginginkanwala 'tetap di tangan

mereka. Hal itu didengar Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Ambillah

dia dan syaratkan wala' karena wala' itu semestinya jatuh ke tangan

orang yong membeboskarz." Aisyah pun melakukan hal itu. Kemudian,

Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau

memuji Allah lalu berkata,"AdQ apa dengan orang-orang ini, mereka
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mensyqratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah. semua syarat
yang tidak didukung oleh kitab Allah maka syarat itu batil, walaupun
ada seratus syarat. KeputusanAllah itulahyang benar dan syarat Allah
itulah yqng paling kuat. Wala, itu dimiliki orang yang
memb ebaskannyq."sT 4 (Muttafaq, alaih).

Di sini beliau membatalkan syarat yang diajukan tuan Barirah tapi
tidak membatalkan akadnya.

IbnuAl Mundzir berkata, "Hadits Barirah ini kuat adanya dan kami
tidak mengetahui ada yang menentangnya sehingga wajiblah mengikuti
kandungan hadits ini.',

Maksud dari perkataan beliau kepada Aisyah, ,'syaratkanrah

kepada mereka wala' untulonu." Artinya atas diri mereka atau mereka
wajib melakukan itu, dalilnya karena beliau sendiri yang memerintahkan
untuk memberikan hak wala' budak kepada yang membebaskannya dan
beliau tidak mungkin menyuruh sesuatu yangfasid.

Kami menjawab: pendapat ini tidaklah benar lantaran dua hal.
Pertama, wala'sudah otomatis menjadi hak Aisyah sehingga tak ada
perlunya lagi disyaratkan; Kedua, mereka enggan melakukan jual beli
dengan Aisyah kecuali kalau Aisyah bersedia menyerahkan hak wala,
Barirah kepada mereka. Bagaimana mungkin Beliau menyuruh Aisyah
melakukan suatu hal yang beliau sendiri tahu bahwa keluarga majikan
Barirah tidak menerima syarat itu. Adapun perintah beliau kepadaAisyah
untuk mensyaratkan tidak bisa difahami secara hakikatnya, melainkan
penyebutan sifat perintah dengan arti penyam aanantarayang disyaratkan
atau tidak tetap seperti itulah peraturannya. Sebagaimana hrman Allah,
"Kamu memohonkan ampun bagi mereko atsu tidak kamu mohonkan
ampun bagi mereka (adatah sama saja)... ,,(es.AGTaubah 

[9]: g0).

Juga firman-Nya, "Maka baik kamu bersabar atau tidak, scrma
saja bagimu;..." (Qs. Ath Thuur [52]: 16).

)t4 Telah dikemukakan sebelumnya dalam permasalahan ini.
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Jadi sabda beliau di atas bisa dipahami, baik kamu syaratkan atau

tidak wqla'nya Barirah tetap menjadi milikmu. Makanya, setelah itu

beliau bersabda, "sesungguhnya wala' hanyalah milik yang

memerdelraknn." Sedangkan hadits yang mereka pakai tidak benar adanya

sebagaimana yang sudah kami terangkan, apalagi bila disebutkan untuk

membantah Nash yang sudah jelas ini semakin tidak bisa diterima.

Pasal: Kalau kita anggap jual beli itu sah, maka si penjual

boleh meminta kembali kelebihan pembayaran lantaran syaratyang

dia ajukan tidak terpenuhi.

Ini disebutkan oleh Al Qadhi. Demikian pula pembeli berhak

meminta pengurangan bayaran bila syaratnya tidak dipenuhi oleh penjual.

Dalam hal ini penjual hanya mau menjual barangnya dengan harga yang

disepakati bila syaratnya dipenuhi, demikian sebaliknya bagi pembeli.

Jadi, kalau syarat mereka berdua tidak dipenuhi berarti harus ada

kompensasi pada harga.

Pasal: Tetapi kalau kita katakan bahwa syarat seperti itu

mengakibatkan rusaknya akad, maka tidak ada perpindahan

kepemilikan.

Sama saja apakah langsung bersambung dengan serah terima

barang atau tidak. Dengan demikian apapun tindakan ekonomis dari

pembeli tidak bisa dilaksanakan, seperti hibah, membebaskan budak bila

yang dibeli itu budak dan lainnya. Secara hukum dianggap tidak sah.

Demikian pendapat Asy-Syaf i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hak kepemilikan

terlaksana jika barang sudah diserahterimakan, tapi penjual boleh

memintanya kembali dengan tambahan yang terpisah. Tetapi bila pembeli

sudah melakukan tindakan pada barang itu maka penjual tak bisa lagi

meminta barang tapi hanya bisa meminta harganya. Abu Hanifah berdalil
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dengan hadits Barirah, di mana Aisyah mensyaratkan wala. lalu
membebaskannya dan Nabi SAW membolehkan hal itu, tapi jual beli
menjadi fasid. Alasan lain, pembeli telah memiliki barang sejak awal
ketika menerima akad dan dia telah menanggung barang untuk diganti
berdasarkan akad yang membuatnya menguasai barang jadi dia bisa
memiliki barang tersebut seolah akadnya shahih.

Menurut kami, barang itu diterima dengan akadyangfasrdsehingga
tidak bisa menjadi dasar hal milik. Sedangkan hadits Barirah justru
menunjukkan sahnya akad bukan seperti yang mereka anggap. Dalam
hadits itu juga tidak ada keterangan bahwa Aisyah membeli Barirah
dengan syarat tersebut, justru secara lahiriah ketika keluarga majikan
Barirah mengetahui pengingkaran Nabi sAW atas syarat yang mereka
ajukan, mereka pun meninggalkan syarat itu. Kemungkinan lain, akad
itu sudah diajukan sebelumnya sehingga tidak mempengaruhi.

Pasal: Dalam kasus ini barang yang sudah diberi harus
dikembalikan beserta hasilnya, baik yang bersambung maupun
tidak, serta harus ada kompensasi bagi pemberi yang harus
mengembalikan barang, karena terah menjaga barang itu serama
di tangannya.

Kalau barang itu berkurang selama di tanganny a, maka dia yang
harus bertanggung jawab mengganti kekurangannya, karena barang
tersebut menjadi tanggung jawabnya secara umum, sehingga bagiannya
juga harus dipertanggungiawabkan pula. Jika barang tersebut sudah rusak
atau hilang di tangan pembeli, maka dia harus menggantinya dengan
uang sehargabarang itu pada saat hilang. Ini dikatakan oleh Al eadhi,
dan juga karenaAhmad sudah menegaskannya dalam kasus gftas hb. Juga
karena pembeli mengambil barang itu seizin pemiliknya, sehingga sama
hukumnya dengan pinjaman.

Sedangkan Al Khiraqi menyebutkan dalam kasus ghashb, bahwa
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yang memegang barang harus mengganti harga barang selebih mungkin'

dan tentu juga berlaku untuk kasus ini. Pendapat ini lebih utama diikuti

karena barang tersebut menjadi milik pemiliknyayang pertama (penjual),

sehingga yang memegang barang harus menggantinya berikut tambahan

nilainya. Para pengikut Asy-syaf i mempunyai dua versi pendapat

sebagaimana pendapat dalam mazhab kami.

Pasal: Jika barang tersebut adalah budak perempuan lalu

disetubuhi oleh pembeli, maka tidak ada had atasnya karena dia

meyakini budak itu sudah menjadi miliknya lantaran jual beli.

Lagi pula ada perbedaan dalam hal kepemilikan budak tersebut.

untuk itu dia harus membayar mahar yang sesuai dengan dirinya. Had

itu sendiri tidak bisa dijatutrkan bila ada syubhat yang mewajibkan mahar'

dan juga bila yang disetubuhi adalah budak yang masih menjadi milik

orang tetap wajib dikenakan mahar. Selain itu, dia juga harus membayar

denda keperawanan bila budak itu masih perawan.

Kalau ada yang mengatakan: Bukankah kalau wanita perawan yang

dinikahi dengan pernikahan yang fasid tidak ada kompensasi atas

hilangnya keperawanannya?. Kami jawab: Karena nikah itu mengandung

izin untuk menyetubuhi yang memang konsekuensinya adalah kehilangan

keperawanan, dan tujuan dari akadnya adalah persetubuhan. Tidak

demikian halnya dengan jual beli yang tujuan utamanya bukanlah

persetubuhan. Sebab, dibolehkan membeli budak wanita yang tidak halal

disetubuhi, meski sudah sah menjadi milik yang membeli.

Kalau ada yang mengatakan, jika anda mewajibkan mahar

keperawanan, mengapaharus ada lagi kompensasi keperawanan, padahal

dia sudah bisa dimasukkan ke dalam mahar? Kami jawab, karena mahar

keperawanan adalah jaminan lantaran telah mengambil manfaat,

sedangkan kompensasi untuk keperawanan adalah jaminan untuk bagian

dari manfaat itu, makanya keduanya disatukan'
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Kalau ada yang bertanya lagi, kalau anda sudah mewajibkan
kompensasi untuk keperawanan, mengapa mewajibkan lagi mahar untuk
perawan tersebut, padahal ganti materi untuk keperawanan itu sudah
dibayarkan dengan kompensasi tersebut. Bukankah yang seperti ini sama
dengan orang yang memasukkan jarinya ke kemaluan wanita sehingga
hilang keperawanannya kemudian menyetubuhinya? Kami jawab, karena
jika dia menyetubuhinya dalam keadaan perawan berarti dia telah
mendapatkan manfaat dari bagian ini sehingga dia diwajibkan membayar
harganya.

Jika dia merusak barang yang dibeli tadi makadiaharus mengganti
barang tersebut dengan barang yang sama, dan tidak bisa menjamin
barang dengan menggugurkan jaminan untuk manfaat, sebagaimana
kalau dia dicuri orang kemudian pencuri itu mengambil manfaat dari
barang tersebut dan merusaknya, atau mencuri baju kemudian dia pakai
sampai rusak. Dalam hal ini, dia harus mengganti materil atas barang
yang telah dia rusak, ditambah harus membayar manfaat barang yang
telah dia nikmati. Hal yang sama berlaku dalam masalah yang kita bahas
ini.

Pasal: Jika (budak yang telah digauli dan statusnya masih
syubhat) melahirkan, maka status anaknya merdeka.

Menyetubuhi budak wanita yang statusnya masih syubhat , maka
anak yang akan dilahirkannya berhak mendapatkan nasab dan tidak ada
wola'atasnya, karena pada dasarnya anak ini berstatus merdeka. Bagi
yang menggauli budak wanita tersebut tanggungan biayapersalinannya,
karena hari persalinan budak wanita merupakan hari penjagaan kedua
belah pihak. Jika janin tersebut terlahir mati, maka tidak ada tanggungan
bagi yang menggaulinya, karena jaminan itu jatuh padanya ketika janin
tersebut terlahir hidup.

Dikatakan: Kalau dia memukul perutnya lalu keguguran, maka
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baginyajaminan. Kami jawab: Bagi yang memukul harus membebaskan

budak dan membayar biaya keguguran tersebut.

Jika yang memukulnya orang asing (bukan pemilik atau pembeli)

lalu keguguran, maka bagi pemukul kewajiban untuk membebaskan

budak laki-laki atau perempuffi, dan bagi pemiliknya hak meminta salah

satu dari dua hal, ganti rugi janin yang mati, atau tanggungan semua

biaya waktu kegugurannya. Apabila ganti rugi yang dibayarkan pemukul

lebih besar dari harga budak, maka nilai kelebihannya itu dijadikan

warisan, dan tidak ada bagian bagi pemilik dalam warisan ini, karena

pada hakikatnya yang terlahir mati itu orang bebas. Apabila ganti rugi

yang dibayarkan pemukul lebih kecildari harga budak, tidak diwajibkan

baginya membayar lebih, karena itu adalah jaminan.

Jika yang memukulnya adalah orang yang menggaulinya lalu bayi

terlahir mati, maka bagi pemukul kewajiban membebaskanbudak, tidak

ada bagian dalam warisan, dan bagi pemilik budak perempuan hak untuk

meminta satu dari dua hal seperti jika yang memukulnya orang asing.

Jika budak wanita tersebut diserahkan kepada pembeli dalam

keadaan hamil, lalu dia keguguran di tangan pembeli, maka bagi pembeli

menanggung biaya keguguran tersebut, sebab hal itu terjadi karenanya.

Jika orang yang menggauli budak perempuan tersebut yang

memilikinya, maka budak perempuan tersebut tidak menj adi ummu

walad,menurut pendapat yang benar dari mazhab Hanbali, karena pada

dasarnya budak perempuan tersebut miliknya (pembeli), seperti isterinya.

Pasal: Jika pembeli barang dalam akad yang/asidtadimenjual

kembali barang tersebut, maka jual belinya tidak sah. Karena, dia

menjual milik orang lain tanpa izin. Pembeli harus mengembalikan

barang tersebut kepada penjual, karena dialah yang secara hukum sebagai

pemilik barang tersebut. Penjual boleh mengambilnya di mana saja dia

temukan barang itu dan pembeli kedua berhak meminta kembali uangnya
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dari pembeli pertama yang berperan sebagai penjual kedua.

Jika barang itu rusak di tangan pembeli kedua maka si penjual
boleh meminta ganti rugi dari siapa saja yang dia mau, apakah dari yang
pertama, atau kepada yang kedua. Dalam hal ini keduanya sama-sama
sebagai penjamin barang dan bertanggung jawab secara materil.

Pasal: Jika barang tersebut marah berkembang atau
bertambah di tangan pemberi. Misalnya menjadi semakin gemuk
kemudian berkurang kembali hingga kembali seperti semula, atau budak
wanita melahirkan anaknya kemudian anaknya ini mati, maka ada
kemungkinan pembeli juga dikenakan tanggung jawab untuk membayar
ganti tambahan itu, karena dia bertambah pada barang yang dijamin,
sehingga sama dengan tambahan yang ada pada barang yang dirampas
atau dicuri.

Akan tetapi ada kemungkinan pula dia tidak bertanggung jawab
menggantinya, karena dia masuk dengan syarat tidak ada ganti untuk
tambahan. Jika demikian, maka tambahan ini menjadi amanah yang ada
di tangannya, sehingga kalau rusak lantaran kecerobohannya maka dia
harus mengganti, tapi bila tidak maka dia tidak harus mengganti tambahan
tersebut.

Jika barang asal rusak setelah bertambah maka tambahannya itu
gugur dan hanya diganti sesuai dengan nilainya pada saat dia rusak. Al
Qadhi berkata, "Inilah pemahaman tekstual dari perkataan Imam
Ahmad."

Pasal: Jika penjual menjual barang dalam akad yang fasid,
kemudian mereka merakukan serah terima, raru si penjuar merusak
atau menghilangkan uang pemberi dan dia bangkrut setelah itu,
maka si pem beli menj adi as par u r g h ur amo* 7 s . D emikianrah pendapat
575 Artinya dia mendapat pembayaran dengan persentase yang sama dengan para
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Asy-Syaf i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat si pembeli lebih berhak

memiliki barang itu daripada para kreditor lainnya, karena barang itu

ada di tangannya sehingga dialah yang lebih berhak sama seperti barang

gadaian.

Menurut kami, dia tidak menerimanya dengan car a y ang le gal atau

berkekuatan hukum sehingga dia tidak lebih berhak atas barang itu, sama

seperti barang yang dititipkan kepadanya, berbeda dengan barang gadaian

yang diterima dengan adanya bukti kepemilikan yang kuat'

Pasal: Jika dia berkata,,.Juallah budakmu kepada Fulan dan

aku berhutang Iima ratus." Kemudian dia menjualnya dengan syarat

tersebut maka jual belinya tidak sah (fasid), karena harga harus

dibayarkan semua oleh pembeli. Dalam hal ini disyaratkan akan

ditanggung sebagiannya oleh orang lain dan ini tidak sah. Alasannya,

dia tidak memiliki hak untuk melarang sementara hatga dibayar orang

lain.

Ini tidak sama dengan perkataannya, "Bebaskan budakmu atau

ceraikan istrimu dan aku akan membayat lima ratus." Ini merupakan

ganti atau kompensasi dari pembebasan budak atau penceraian istri'

Makanya, hal ini tidak bisa dilakukan dalam masalah nikah. Sedangkan

dalam masalah kita dia merupakan pertukaran dari sebuah perpindahan

kepemilikan, sehingga tidak bisa dianggap sah bila barang penukarnya

berasal dari orang lain. Jika perkataan tadi maksudnya untuk jaminan

materil, maka jual belinya sah dan jaminannya berlaku'

Pasal: Tentang jual beli 'Urbun-

Yaitu, membeli barang dengan membayar uang muka satu atau

dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat bila barang jadi dibeli

a.Uitot lainnya. Ini dilakukan karena si penjual bangkrut dan tidak punya harta

yang cukup untuk membayar utang-utangnya kepada semua debitor' Penerj'
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maka akan dibayarkan total harganya, tapi bila tidak maka uang muka
menjadi milik si penjual dan tidak bisa diambil kembari (hangus). Ini
dinamakan 'urbun atau urbun,,urbaan, atau urbaan.

Ahmad berpendapat, jual beri semacam ini diperbolehkan dan
pemah dilakukan Umar RA. Ada riwayat dari Ibnu umar, bahwa dia
membolehkannya. Ibnu Sirin berkata, "Itu boleh saja.,, Sa,id bin Ar
Musayyib berpendapat, itu boleh bila dia tidak menyukai barang tersebut
dan mengembalikannya serta membayar sejumlah uang kepada penjual.
Ahmad mengomentari pendapat Sa'id ini, "Ini sama denga n,urbttn.,,

Sementara itu Abu Al Khaththab memilih pendap at yang
mengatakan jual beli semacam ini tidak sah. Ini merupakan pendapat
Malik, Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra'yi. Ada juga riwayat senada dari
IbnuAbbas dan Hasan. Arasannya, Nabi SAW melarangjual beri , (Jrbun
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah.57o

Alasan lain, ada syarat bagi penjual untuk mendapatkan sejumlah
pembayaran tanpa ada imbal balik, sehingga tidak bisa dianggap sah,
layaknya bila itu disyaratkan kepada pihak ketiga. Serain itu, dia sama
dengan kh i ar y angti dak j eras tenggang waktunya, sebab tidak di sebutkan
sampai kapan pengembalian barang. Ini sama dengan orang berkata,
"Saya mau beli dengan syarat saya diberikan hak khiqr tanpa batasan
waktu. Kapan saja saya bisa mengembalikan barang dengan memberikan
uang satu dirham kepada penjual.,,

Pendapat yang mengatakan tidak sah ini lebih sesuai dengan qiyas.
Tetapi Ahmad berpendapat lain berdasarkan riwayat Nafi, bin Abdul
Harits, bahwa dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan
umar bin Khaththab dari Shafivan bin umayyah. Jika umar ridha, maka
dia akan meneruskan jual beli, tetapi bila tidak maka Shafivan akan
mendapat pembayaran sekian dan sekian." Al Atsram berkata, Aku

D rriwayatkan o reh Abu Da'd (3No. 3 502), Ibnu Majah (2 N o. 2 r 92,2 r 93 ), Marikdalam AI Muwaththa' (2/609),4rArbani mengatakan hadits ini aio,,f.
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berkata kepada Ahmad, "Apakah anda mengikuti riwayat ini?" dia

menjawab, ..Apalagi yang bisa aku katakan, ini pendapat Umar." Dia

menganggap hadits yang melarang jual beli'urbun itu dhaif. Kisah ini

diriwayatkan oleh Al Atsram dengan isnadnya.

Adapun kalau pembeli membayar kepada penjual satu dirham

sebelum jual beli dan berkata, "Jangan jual barang ini kepada orang

lain. Kalau ternyata nanti aku tidak jadi membelinya maka satu dirham

ini untukmu." Selanjutnya dia jadi membeli dengan akad baru dan yang

satu dirham tadi masuk hitungan sebagai uang muka, maka dianggap

sah. Sebab, jual beli bersih dari syarat-syarat yang merusak. Ada

kemungkinanjual beli yang dilakukan Umar di atas seperti ini bentuknya.

Ini dipahami demikian untuk menyelaraskan semua hadits yang ada

dengan qiyas sertapendapat para ulama yang menolak jual beli 'urbun.

Jika ternyata si pembeli tadi tidak jadi membeli barang, maka si

penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi, karena

dia telah mengambilnya tanpa ada imbal balik, dan calon pembeli tadi

berhak meminta kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak sah dijadikan

biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian

berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka.

Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli harus jelas

berapa besamya, sebagaimana uPah.

767.Masllah: (Al Khiraqi) berkata, ..Jika penjual berkata,

',Aku jual ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat aku

bisa mengambil beberapa dinar darimu." Maka jual beli tidak terjadi.

Sama halnya kalau dia menjual dengan emas tetapi ingin mengambil

dirham sebagai pembaYarannYa.

Penjelasan: Jual beli seperti ini batil, karena mensyaratkan dalam

akad untuk menukarnya dengan harga yang terjadi pada saat akad,

sehingga terjadi akad. sharfdalam akad jual beli, dan ini dinamakan ada

dua akad dalam satu akad jual beli. Ahmad berkata, "Inilah bentuknya'"
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Padahal ada hadits dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa,
"Rasulullah SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu jual
beli.577 (HR. At-Tirmidzi dan dia katakan hadits ini hasan shohih).

Juga ada riwayat dariAbdullah binAmr, dari Nabi sAW seperti di
atas. Ini berlaku untuk semua hal yang semisal dengan kasus yang
disinggung hadits tersebut. Misalnya, ada orang yang berkata, ..Aku juar
rumah ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat kamu mau
membeli rumahku yang lain dengan harga sekian.', Atau menjual barang
dengan syarat pembeli harus menikahkannya dengan anaknya dan lain-
lain. Semua itu tidak sah jual belinya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Dua shafaqah (transaksi) dalam satu
shafaqah adalah riba." Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-
Syaf i dan jumhur ulama.

Sementara itu Malik membolehkannya dan berkata, ,.Aku tidak
menghiraukan lafazh yang fasid jika jelas dan halal." Seolah dia
menganggap sahnya menjual barang dengan harga dirham, tapi meminta
pembayaran dengan dinar.

Menurut kami, hadits-hadits yang melarang hal itu dan larangan
yang dikandungnya menghendakifasidnya akad tersebut. Suatu akad
tidak harus ada syaratnya, karena tidak bisa disangkutpautkan dengan
kewajiban seseorang sehingga gugur dengan sendirinya dan merusak
akad. Biasanya penjual maupun pembeli tidak ridha melakukan jual beli
kecuali bila syaratnya terpenuhi, dan jika tidak ada keridhaan berarti
hilanglah salah satu syarat jual beli yaitu saling ridha. Selain itu, hal
seperti ini berarti mewajibkan satu akad dalam akad yang lain, sama
dengan nikah syighar sehingga tidak bisa dianggap sah.

Sedangkan perkataan Malik, "Aku tidak menghiraukan rafazh,, juga
tidak benar, karenajual beli itu berupa lafazh,kalau diafosidbagaimana
)tt Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3A.{o. l23l), An-Nasa'i (7/4646), Malik dalam

Al Muwaththa' (2/Buyu'/72ftrar. 664),Ahmad dararn Musnad-ny'a (2/432, 475,
503), isnadnya shahih, lthat AI lrwa. No. 1307).
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mungkin menjadi shahih?t Tetapi bisa jadi jual belinya tetap sah dan

syaratnya yang batil, sebagaimana kalau dia mensyaratkan sesuatu yang

menafikan tujuan akad, seperti apa yang telah dijelaskan di atas. -Wallahu

a'lam-

Pasal: Ada riwayat lain tentang tafsiran dua akad dalam satu

akad, yaitu jika seseorang berkata, "Aku jual budak ini kepadamu

seharga sepuluh dirham bila dibayar tunai, bila tidak tunai maka

dengan harga lima belas dirham." Demikian yang ditafsirkan Malik,

Ats-Tsauri dan Ishaq.

Ini juga batil menurut jumhur, karena tidak memastikan akad mana

yang akan dipilih, jadi sama dengan mengatakan aku jual ini atau ini.

Lagi pula, harga menjadi tidak pasti, sehingga tidak sah, sama dengan

jual beli dengan bandrol yang tidak diketahui. Juga karena salah satu

dari alat tukarnya tidak diketahui dan tidak ditentukan, sehingga tidak

sah, sama dengan kalau dia menjual salah satu dari dua budaknya dan

tidak menentukan yang mana yang akan dijual.

Ada riwayat dari Thawus, Al Hakam dan Hammad, mereka

membolehkan orang berjualan dan mengatakan kalau tunai harganya

sekian dan kalau hutang harganya sekian, kemudian pembeli menentukan

mana yang dia pilih. Ini bisa dipahami, bahwa mereka melakukan apa

yang dikehendaki oleh akad, seakan pembeli mengatakan "Baiklah saya

pilih pembayaran secara tunda (hutang) sejumlah sekian." Lalu pembeli

setuju. Ini jelas merupakan satu akad yang sempurna.

Akan tetapi bila tidak ada kata-kata yang menunjukkan kesediaan

pembeli atau tidak memilih yang mana, maka itu tidak sah, karena

perkataan yang sudah lewat tidak bisa lagi menjadi penerimaan tawaran

(rjab).

Ada riwayat dariAhmad tentang orang yang berkata, "Kalau kamu

tulis hari ini maka kamu mendapat satu dirham, tapi kalau kamu tulis
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besok maka kamu mendapat setengah dirham.',Akad seperti ini sah. Ini
bisa dimasukkan ke dalam masalah jual beli, sehingga jual beli seperti
yang kita bahas di atas menjadi sah.

Kemungkinan lain dari keabsahan akad ini (akad dalam riwayat
dari Ahmad diatas) adalah karena dia sebagai ji'alah (sayembara) yang
mengandung unsur ketidakpastian, berbeda dengan jual beli. Lagi pula
suatu pekerjaan yang berhak diberikan upah pada akhimya tidak mungkin
dilaksanakan kecuali setelah menetapkan jenis transaksi mana yang akan
dipilih, sehingga ditentukanlah upah yang disebutkan sebagai pertukaran
untuk barang. Hal seperti ini tidak akan mengakibatkan perselisihan
antara kedua pihak.

Pasal: Kalau dia menjual dengan syarat akan
meminjamkannya, atau pemberi mensyaratkan itu kepada penjuar,
maka itu haram dan akad menjadi batal.

Ini adalah pendapat mazhabMalik danAsy-syaf i, dan saya tidak
mengetahui ada yang menentangnya, hanya saja Malik berkata, "Jika
yang diminta untuk meminjamkan ini tidak jadi meminjamkan barang
tersebut, maka jual beli menjadi sah.',

Menurut kami, ada riwayat dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi
sAw melarang mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak
ditanggung risiko kerugiannya, serta merarang jual beli barang yang
belum di tangan, juga mengadakan dua jual beli dalam satu akad jual
beli, dua syarat dalam satu jual beli, jual beli sekaligus meminjamkan
uang. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-
Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih.sTs

Dalam sebuah redaksi lain, "Tidak halal jual beli yang disertai

s1t Diriwayatkan oleh Abu Daud (3alo. 3 504), At-Tirmidzi (3aIo. l 234), An-Nasa,i
(7fi'lo. a625), Ibnu Majah (2/irto. 2188), Ad-Darimi (2Arto. 2560), Ahmad dalam
Musnad-nya (21 17 5, l7 9, 205).
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salaf (meminjamkan uang)." Karena itu mensyaratkan sebuah akad dalam

akad lain sehingga harus dianggap batal, sebagaimana halnya dua jual

beli dalam satu akad.

Selain itu kalau sudah diakadkan untuk dipinjamkan, berarti akan

menambah harga sehingga tambahan dalam harga itu menjadi alat
pengganti dalam akad pinjaman (hutang) dan itu termasuk riba yang

diharamkan, serta merusak akad jual beli. Sama saja dengan dia berterus

terang akan hal ilu. Ini sama dengan menjual satu dirham dengan dua

dirham, sehingga termasuk jualbelifasid dan tidak bisa dianggap sah.

Pasal: Jika ada dua akad yang berbeda harga tapi dibayar
satu kali dalam satu harga, dan barang yang dibeli termasuk barang
yang diperbolehkan untuk berpisah dari tempat akad sebelum serah

terima, maka itu diperbolehkan.

Misalnya, menjual satu dinar ditambah satu pakaian seharga dua

puluh dirham, atau menjual sebuah rumah dan menyewakan rumah yang

lain seharga seribu dirham, atau menjual sebuah pedang yang dilapisi
emas seharga satu buah perak, atau menikahkan anak perempuan

sekaligus menjual budaknya dan dibayar sekaligus mahar dan harga

budak sebesar seribu dirham.

Semua itu sah, karena bisa dipisahkan dan dibayar terpisah,

sehingga bila dibayar sekaligus juga tidak mengapa. Ini adalah salah

satu dari dua pendapat mazhab Asy-Syaf i.

Abu Al Khaththab berkata, "Ada pendapat lain yang mengatakan

bahwa seperti itu tidak sah." Ini merupakan pendapat kedua dalam

mazhab Asy-Syaf i. Alasannya, kedua barang yang dibayar dalam satu

akad itu hukumnya berbeda, barang yang dibeli akan dijamin segera

ketika akad berlangsung, sedangkan barang yang disewa tidak demikian.

Akan tetapi pendapat pertama lebrh shahih, danapa yang menjadi alasan

mereka bisa terbantahkan dengan orang yang menjual syiqsh (bagian
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dari sesuatu) dan pedang, yang berbeda hukum di mana dalam syiqsh
ada hak syuf'ah sedangkan pada pedang tidak ada.

Apabila pembayaran sekaligus pada akad kitabah dan jual beli,
misalnya si majikan berkata pada orang yang akan membeli budaknya,
"Aku jual budak ini sekaligu s kitabermukatabahtiap bulannya seratus.,,
Ini tidak sah karena budak yang melakukan mukotabah tetaplah budak
sebelum habis masa berlakunya kitabahtersebut, sehingga dia tidak sah
membeli apapun dari tuannya, dan tuannya pun tidak memiliki hak untuk
mengambil pembayaran dari budaknya ini.

Jika jual belinya sudah kita nyatakan batal, apakah kitabah tetap
berlaku sesuai persentase yang disepakati? Ada dua riwayat. Kami akan
menyebutkannya dalam pembahasan tentang pemisahan shafaqah -

AbuAl Khaththab menyamakan antaramasalah ini dengan masalah
sebelumnya, dan mengatakan dalam masalah ini semua ada dua riwayat.
Tetapi apa yang kami terangkan -insya Allah_ lebih tepat adanya.

Pasal: Pemisahan shdaqah.

Artinya, seseorang menjuar barang yang boleh dijual dalam satu
akad (shafaqah) dengan satu harga. Ini ada tiga macam:

Pertama, menjual barang yang ma'rum (seras dan diketahui
sifatnya) danmajhul (tidak jelas) sekaligus, misalnya menjual kuda dan
anaknya yang masih dalam kandungan seharga seribu, ini tidak sah dalam
keadaan apapun. Saya tidak menemukan adanyaperbedaan pendapat
dalam masalah ini, karena yang majhul itu tidak sah diperjualbelikan
dan yang ma'lum menjadi tidak jelas harganya lantaran disatukan dengan
yang majhul, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya, karena untuk
mengetahui berapa harga barang yang ma'rum harus ditentukan
persentasenya dari harga, padahal tidak mungkin mengetahui persentase
harga barang majhul- Dengan demikian tidak mungkin pura mengetahui
persentase harga barang yang ma'lum.
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Kedua, kedua barang yang diperjualbelikan adalah barang yang

bisa dibagi persentase harganya, seperti seorang budak yang dimiliki

bersama dengan orang lain. Dia menjualnya tanpa izin rekannya, atau

seperti dua Qafiz makanan dari satu tumpukan yang dijual oleh orang

yang hanya punya satu Qafiz dari tumpukan itu. Dalam hal ini ada dua

pendapat.

Pertama,jualbelisahhanyapadayangmenjadibagiannyasaja
sedangkan yang menjadi bagian rekannya tidak sah'

Kedua, tidak sah sama sekali.

Dasar untuk dua pendapat diatas adalah apa yang diriwayatkan

Ahmad tentang seorang yang menikahi dua wanita, yang satunya merdeka

dan satu lagi hamba sahaya, dia mengeluarkan dua pendapat; Pertama'

kedua pernikahan tersebut/asid; Kedua, hanya sah pada yang merdeka.

Maka dari itu pendapat yang paling utama adalah jual beli seperti

di atas sah hanya pada barang yang menjadi bagiannya saja. Ini adalah

pendapat Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat dari Asy-

Syaf i.

Dalam pendapatnya (Asy-Syaf i) yang lain dikatakan tidak sah

sejalan dengan pendapat Abu Tsaur' Alasannya, akad tersebut

mencampurkan antara yang halal dan yang haram, sehingga yang

haramnya lebih dominan. Selain itu, bila ada satu transaksi yang tidak

mungkin disahkan salah satunya, maka harus dibatalkan semua, seperti

orang yang menikahi dua orang wanita bersaudara sekaligus atau menjual

satu dirham dengan dua dirham.

Menurut kami, masing-masing dari kedua barang ini mempunya

hukum tersendiri, jika disatukan maka masing-masing mempunyai

hukum tersendiri pula sebagaimana orang yang menjual siqsh dan

pedang. Dalam hal ini si pemilik bagian (saham) boleh menjual sahamnya

tanpa izin rekannya dan dia sudah menjualnya sehingga penjualannya

sah untuk sahamnya saja. Hal ini berbeda dengan membarter satu dirham
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dengan dua dirham dan menikahi dua saudari sekaligus, keduanya sama-
sama tidak sah sehingga harus dibatalkan.

Ketiga, barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang
ma'lum (elas) dan bukan dari sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan
persentase harga, seperti seorang hamba dengan seorang merdeka, cuka
dan khamer' budak yang ada dengan budak yang kabur. Daram hal ini
jual beli dinyatakan tidak berlaku pada barang yang memang tidak bisa
diperjualbelikan. Sedangkan pada barang yang bisa diperjualbelikan
masih ada dua pendapat.

Shalih menukil dari ayahnya (Imam Ahmad) tentang orang yang
membeli dua orang budak dan mendapati salah satunya merdeka, Maka
dia harus meminta kembali uang yang dibayarkan untuk budak yang
merdeka tadi. Dia juga menukil pendapat ayahnya tentang orang yang
menikahi seorang wanita dengan mahar dua orang budak, tapi ternyata
salah satu dari dua budak itu merdeka, maka istrinya ini berhak
memperoleh uang senilai harga dua orang budak yang dijanjikan, dan
kedua orang tadi (baik yang budak maup'n merdeka) tidak bisa dijadikan
mahar lagi.

Asy-Syaf i memiliki dua pendapat yang sama dengan dua riwayat
dari Ahmad di atas. Sedangkan Marik menganggap akad pada kedua
masalah di atas batal semuanya, kecuali kalau dia menjual miliknya dan
milik orang lain, maka yang sah hanya yang menjadi miliknya, sedangkan
m ilik orang lain harus menunggu persetuj uan yang bersangkutan terlebih
dahulu.

Hal senada dinyatakan oleh Abu Hanifah, di mana dia berkata,
"Jika salah satu dari keduanya tidak sah dijual berdasarkan Nash dan
Ijma', seperti orang merdeka dan khamer, maka tidak sah melakukan
akad pada keduanya. Akan tetapi kalau pada barang yang sarah satunya
adalah miliknya dan yang lain milik orang lain, maka jual beli menjadi
sah pada miliknya."
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Sedangkan Abu Tsaur berpendapat, jual beli seperti ini tidak sah

seperti yang telah dijelaskan pada bagian kedua, karena harga barang

menjadi majhul. Alasannya, dia hanya bisa ditentukan dengan membagi

harga pada nilai barang dan itu tidak jelas, sehingga akad tidak sah

sebagaimana kalau dikatakan, "Aku jual barang ini dengan bandrolnya

atau dengan bagian modal." Kalau dia mengatakan bahwa ia menjual

barang itu dengan bagian harganya, juga tidak sah, meskipun dia berterus

terang, maka hal yang sama berlaku bila dia tidak berterus terang.

Sedangkan yang mendukung pendapat kedua berdalil, bahwa ketika

disebutkan harga pada barang, sebagiannya gugur dan itu tidak berarti

adanya ketidakjelasan pada barang yang menyebabkan tidak sahnyajual

beli. Sebagaimana jika terdapat cacat pada sebagian barang, maka bisa

di minta kompensasinya.

Akan tetapi pendapat yang mengatakan fasidnyajual beli pada

bagian ini lebih kuat dalilnya-insya Allaft-. Demikian pula hukum pada

hibah, gadai, dan semua transaksi bila bercampur (antara yang boleh

dengan yang tidak boleh), maka hukumnya sama dengan jual beli. Tetapi

yang lebih tepat adalah sah hukumnya pada akad-akad tersebut, karena

akad-akad itu bukanlah akad pertukaran, sehingga tidak menimbulkan

ketidakjelasan yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.

Pasal: Jika terjadi akad pada barang yang ditakar atau

ditimbang dan sebagiannya rusak sebelum diterima, maka akad

pada sisa barang tidak otomatis batal.

Dalam hal ini hanya ada satu riwayat dari Ahmad. Selanjutnya,

pembeli bisa mengambil sisa barang sesuai bagiannya berdasarkan harga

yang sudah dibayar. Sebab, akad yang terjadi sudah sah, sehingga

hilangnya sebagian tidak akan membuatnya batal, sebagaimana kalau

terjadi sesudah barang diterima, atau sebagaimana kalau ada cacat pada

salah satu barang, maka yang cacat itu dikembalikan dan tidak dibayar,
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atau salah satu dari dua pihak merakukan iqarahpada sebagian barang.

Pasal: Jika ada dua orang memiliki dua orang budak masing-
masing bagiannya adarah satu budak dan mereka menjuarnya pada
satu majlis transaksi dengan satu harga (gabungan) atau sarah satu
mewakilkan kepada yang lain kemudian si wakil ini menjuar kedua
budak ini dengan satu harga, maka ada dua pendapat.

Pertama, keduanya sah dijual dengan harga tersebut dan kedua
pihak berbagi sesuai saham masing-masing. Ini adalah pendapat Malik
dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Asy-Syafi,i. Alasannya,
jumlah hargajelas diketahui sebagaimana kalau dua budak itu milik satu
orang, juga sebagaimana karau mereka menjual satu budak yang menjadi
milik bersama, atau dua eafiz dari satu tumpukan makanan.

Kedua, tidak sah. Karena, masing-masing dari mereka adalah
barang yang dijual dan punya harga sendiri-sendiri, juga karena harga
jadi tidak jelas, sebagaimana kami bahas sebelumnya. Beda halnya bila
kedua barang tersebut milik satu orang, karenajumrah barang yang dijuar
sama dengan harga tanpa harus berbagi dengan orang rain. sedangkan
budak yang dimiliki bersama dan dua eafirbisa dibagi harganya sesuai
bagian masing-masing, sehingga bagiannya jelas.

Pasal: Kita sudah menyimpurkan keabsahan pada toiq
shafaqoh (pemisahan transaksi) dan si pemberi tahu keadaannya,
maka dia tidak punya hak khiar,karena dia masuk ke dalam akad
dengan kesadaran dan pengetahuan penuh. Tetapi kalau dia tidak
tahu, misalnya dia membeli seorang budak yang dia pikir hanya milik si
penjual seorang, akan tetapi pada kenya taannyasi penjual hanya memiliki
setengah bagian dari budak tersebut, maka dia punya hak khiar untuk
meneruskan atau membatalkan juar beli. Dalam hal ini shafaqahnya
sudah terbagi pada dirinya. sedangkan penjual tidak punya hak khiar
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lagi, karena dia sudah ridha dengan hilangnya hak kepemilikannya yang

mana dia bisa saja menjual bagiannya saja.

Apabila terjadi jual beli pada dua barang yang salah satunya harus

diserahterimakan terlebih dahulu, maka Al Qadhi berkata, "Pembeli

punya hak khiar antara mempertahankan barang yang tidak disyaratkan

harus diterima dan membayar hanya seharga barang itu atau dengan

membatalkan akad secara keseluruhan." Dalam hal ini hukum yang

berlaku pada barang yang harus diterima terlebih dahulu oleh pembeli

pertama yang menjual kepada pembeli kedua, sama dengan hukum yang

berlaku pada barang itu sebelum akad terjadi. Dengan dalil kalau barang

cacat sebelum dia terima maka pembeli berhak mengajukan fasakh.

768. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "WashisTe boleh

memperdagangkan harta anak yatim (yan g diwasiatkan kepadanya

untuk dijaga), dan tidak bertanggung jawab atas kerugian

perdagangan itu. Keuntungan yang didapat semuanya adalah milik anak

yatim tersebut. Jika dia memberikan kepada pengadu untung sebagian

dari keuntungan itu, maka jumlahnya harus disetujui Washi'"

Penjelasan: Wali dari anak yatim boleh menginvestasikan harta

anak yatim yang diamanatkan kepadanya dan menentukan serta

memberikan persentase keuntungan kepada pengadu untung. Ini berlaku

apakah wali tersebut adalah ayah dari anak yatim itutto, atau hakim atau

wakil hakim. Ini lebih baik daripada membiarkan harta anak yatim itu

terbengkalai.

ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu umar, An-Nakha' i,

Al Hasan bin shalih, Malik, Asy-Syaf i, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-

Ra'yi. Ada pula riwayat yang membolehkan memperdagangkan harta

51e Washi artinya orang yang menerima wasiat. Penerj'
580 Bila yang meninggil adalah ibunya anak itu maka si anak juga dinamakan yatim

meski punya baPak. Penerj.
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anak yatim dari umar, Aisyah Dhahhak5sr, dan kami tidak mengetahui
ada yang menentangnya, kecuali sebuah riwayat dari Hasan (Ar Bashri),
Tetapi mungkin dia bermaksud untuk menghindari bahaya yang akan
ditimbulkannya bila tidak amanah, dan juga harta itu akan lebih aman
bila disimpan saja.

Apa yang dikatakan oleh Jumhur (boleh memperdagangkannya)
itu lebih utama untuk diikuti, berdasarkan riwayat Abdulrah bin Amr
binAsh, Nabi SAW bersabda,

" Barangsiapa yang menj adi wali bagi anak yatim yang mempunyai
harta, hendaklah dia memperdagangkannya (menginvestasikannya)
supayo tidak dikerat oleh kewajiban ssftsy. "s82

Ini diriwayatkan pula dari Umar
Umar ini lebih shahih daripada riwayat
bin Amr bin Ash).

bin Khaththab.ss3 Dan riwayat
yang marfu ' (riwayat Abdullah

Menginvestasikan harta anak yatim ini sangat baik karena lebih
menguntungkan bagi si anak. Dengan keuntungan yang diperoleh dari
harta itu bisa dipakai untuk nafkah dan membiayai segala keperruannya,
sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang telah baligh terhadap
harta mereka.

582

Dia adalah Al Qasim Adh-Dhahhak bin Muzahim Ar Hilari, d ia biasa meriwayatkan
hadits dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan iainnyu-eJu-putu yung
mengatakan tidak ada informasi benar bahwa dia pernah mendengar dari seorang
sahabat pun. Dia wafat pada tahu 106 Hijriyyah- Lihat: Tahdzii,lr-mnaria gt
4s3,4s4).
Diriwayatkan oreh ArTirmidzi (3No. 641), Abu Isa berkata daram isnadnya:
Karena Mutsanna bin Shabah didhai'j<andaiam meriwayatkan hadits. ArBaihaqijuga mengeluarkannya daram As-iunan (4/r07), 6ti1, dan aiu ..ngu,ukun,
Mutsanna dan Mundi tidak kuat. Ad-Daraquthni daram As-sunan (2/r0), juga
menyebutkan nama Mutsanna bin Shabah di dalamnya.
Pengarang kitab At-Tanqih berkata: Muhanna berklta: Aku bertanya kepadaAhmad bin Hanbal tentang hadits ini dan dia mengatakan hadits ini tidak shahih.Diriwavatkan oleh Ar Baihaqi (4/107) (6/2), dandia berkata, i"irur, yu"g shahihdaririwayatHusainArMu'alrim,.dariAmr bin Syu'aib, dari Sa,id uinet uusayyiu,
bahwa Umar bin Khaththab berkata: . . . .. Ad_Daraquthni (2/l l0).
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Akan tetapi para wali atau washi hendaknya hanya

menginvestasikan harta itu pada bisnis yang aman, dan menyerahkannya

kepada orang yang bisa dipercaya. Jangan terlalu berspekulasi dengan

harta tersebut. Memang ada riwayat dari Aisyah, bahwa dia
menginvestasikan harta Muhammad bin Abi Bakr di laut. Ini ada

kemungkinan dia menyerahkannya ke tempat yang aman dan orangnya

bisa dipercaya serta tempatnya hanya di sekitar pinggir pantai.

Kemungkinan lain Aisyah mensyaratkan ganti rugi dan jaminan bila

hilang di laut.

Bila harta itu diinvestasikan maka keuntungan semuanya adalah

milik anak yatim tersebut. Sedangkan Hasan bin Shalih dan Ishaq

membolehkan si washi menjadi mudharib (pengadu untung) atas harta

itu, karena dia boleh menyerahkannya ke orang lain, maka kepada dirinya

sendiri juga boleh.

Pendapat yang benar adalah apa yang kami katakan, karena

keuntungan dari harta itu adalah pertambahan bagi harta si yatim dan

tidak boleh dimiliki orang lain kecuali atas dasar akad, dan wali tidak

boleh menjadi mudharib juga. Jika dia menyerahkan harta itu kepada

orang lain, maka si mudharib berhak memperoleh bagi hasil sesuai

kesepakatan dengan wali. Ini berdasarkan pendapat semua mazhab. Wali

adalah wakil dari si yatim sehingga berhak melakukan tindakan ekonomis

demi kemaslahatan si yatim, dan hal ini termasuk kemaslahatannya.

Pasal: Si wali boleh mengembangkan harta si yatim.

Artinya, menyerahkan semua harta anak yatim kepada orang yang

ingin memperdagangkannya semuanya. Ini pernah dilakukan Aisyah

terhadap harta Muhammad bin Abi Bakr. Bila dia boleh menginvestasikan

sebagian, berarti mengembangkan semua hartanya kepada yang bisa

menjamin keuntungan akan lebih baik lagi.

Wali boleh pula membelikan tempat tinggal dari harta itu untuk si
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yatim, karena ini demi kemaslahatan si yatim sendiri. Dalam hal ini si
yatim memperoleh keuntungan dan harta pokoknya tetap tidak berkurang,
dan spekulasinya lebih ringan dibanding bila diperdagangkan. Boleh
pula membangun rumah untuknya karena sama saja dengan memberi
rumah, hanya saja membeli lebih utama.

Para pengikut kami berkata, "Hendaklah membangunnya dengan
bata merah dan tanah, jangan memakai batako karena kalau dihancurkan
tidak akan utuh, atau jangan dengan batu kapur karena akan menyatu
dengan bata merah dan tak dapat dipisahkan. ini adalah pendapat mazhab
Asy-Syaf i.

Apa yang kami katakan itu lebih utam a -Insya Ailah_.Itu semua
apabila membuatkan rumah lebih menguntungkannya daripada hartanya
hilang begitu saja. Tidak boleh menghilangkan keuntungan dan mendapat
kerugian yang disebabkan oleh tidak utuhnya bata merah setelah
bangunan dihancurkan, maka bangunan tersebut tidak ia butuhkan. Di
sebagian negara tidak ditemukan bata merah ataupun menggunakannya
untuk membangun rumah. Jika pembangunannya itu membuhrhkan biaya
banyak, maka pajaknya akan mahal, sehingga tidak di butuhkan.

Pendapat mazhab kami, hal itu di khususkan bagi yang
pembangunannya menggunakan bata merah, seperti di Irak dan negeri
lainnya, dan tidak sah bila kebiasaan tersebut tidak ada pada negerinya.

Pasal: Tidak boreh menjuar bangunan milik anakyatim tanpa
ada kebutuhan yang jeras, karena kita menganjurkan untuk membeli
sesuatu yang lebih menguntungkan demi masa depan anak yatim ini,
dan menjualnya berarti akan mengurangi keuntungan tersebut. Tetapi
kalau memang diperlukan untuk menjuarnya, barulah diperbolehkan.

Abu Daud menukil dari Ahmad boreh bagi seoran gwashimenjual
rumah anak yatim bila itu dibutuhkan. Ini juga menjadi pendapat Ats_
Tsauri, Asy-Syaf i, Ashhab Ar-Ra'yi dan Ishaq. Mereka semua sepakat
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kalau untuk kebaikan yang bersangkutan boleh dijual'

Sementara itu Al Qadhi berpendapat, tidak boleh dijual kecuali

pada dua kondisi:

Pertama, bila dibutuhkan untuk membeli pakaian, nafkah dan

membayar hutang atau segala hal yang darurat dan tidak ada yang bisa

membantunya membeli kebutuhan tersebut'

Kedua, kalau dengan menjual itu justru mendatangkan keuntungan

yang lebih besar, seperti akan mendapat nilai tambah atau menjualnya

jauh di atas harga normal.seperti apa yang dikemukakan Abu Al

Khaththab bertambah sepertiganya, Atau menghindari kebakaran atau

penggusuran dan lain sebagainya. Ini adalah mazhab Asy-syaf i. dan

Ahmad sepertinya membolehkan penjualan rumah anak yatim dalam

kondisi apapun yang menurut wali menguntungkan si anak dan tidak

terbatas dengan apa yang mereka sebutkan (dari riwayat sebelumnya),

karena bisa jadi si wali melihat ada keuntungan lain selain dua yang

disebutkan Al Qadhi tadi. Misalnya, rumah itu berada di tempat yang

tidak bisa dimanfaatkan sehingga lebih baik dijual dan dibelikan rumah

baru yang lebih bisa dimanfaatkan. Atau, dia melihat si anak ini harus

dibelikan sesuatu yang lebih menguntungkan dan tidak bisa membeli

itu kecuali dengan menjual rumahnya, atau bisa pula rumah tersebut

berada di lingkungan yang tidak sehat sehingga lebih baik dijual dan

pindah ke tempat lain dan lain sebagainya'

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjual rumah atau tanah

dan dia tidak membelikan yang sama dari harga penjualan itu maka dia

tidak akan mendapat berkah (dari uang tersebut)'"584

Dengan hadits ini, maka tidak boleh menjualnya, dan tak ada

gunanya mengkhususkan boleh tidaknya penjualan rumah tersebut, akan

tetapi kalau menjualnya itu bisa lebih menguntungan maka

Aio' 2490), Ad-Darimi (2No'2625)' Ahmad

dalam M u s n a d-ny a (4 ftIal. 3 0 7). I snadny a ha s a n'
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diperbolehkan.

Pasal: wari boleh melakukan kitabah untuk membebaskan
budak yang dimiliki si anak yatim, atau membebaskannya dengan
bayaran yang menguntungkan si anak yatim tersebut.

Misalnya, harga budak tersebut di pasaran adalah seribu tapi dia
melakukan kitabah dengan harga dua ribu dirham atau membebaskannya
dengan demikian. Tetapi kalau tidak ada untungnya buat si yatim, maka
tidak sah tindakan wali tersebut.

Sementara it' Abu Hanifah dan Malik berpendapat, wali tidak boleh
membebaskannya, karena membebaskan budak dengan pembayaran
berarti menggantungkannya dengan syarat, dan ini tidak dimiliki oleh
wali yatim seperti persyaratan harus masuk rumah. Asy_Syafi,i
berpendapat, wari tidak boleh melakukan mukatabah atau
membebaskannya karena maksud dari keduanya adalah membebaskan
tanpa adanya pembayaran, sehingga tidak dibolehkan.

Menurut kami, adanya pembayaran untuk si yatim itu
menguntungkannya, maka diperborehkan bagi wali untuk melakukannya.
Tidak ada gunanya seorang budak dan tidak ada masalah meski ada
penggantungan (ta'liq), karcna kalau sudah ada manfaat bagi si yatim
maka manfaat yang bisa diambil orang lain tidak berpengaruh padanya.
Ini semua berbeda dengan apa yang mereka qiyaskan,karena apa yang
mereka sebutkan tidak mengandung manfaat bagi si yatim.

Jika pembebasannya tanpa menggunakan harta lebih bermanfaat
bagi si yatim, itu jarang sekali dan mendekati kebenaran. Abu Bakar
berkata, "Tujuan membebaskan budak tanpa pengganti (bayaran) karena
adanya keuntungan." contoh: seorang anak yatim mempunyai seorang
budak perempuan dan anaknya senilai dua ratus, tetapi jika dijual terpisah
budak perempuan nilainya dua ratus, dan tidak -ungki' untuk
menjualnya sendirian, maka anaknya dibebaskan d"rrgu' harapan
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menambah nilai jual budak perempuan.

Pasal: Ahmad berkata, uWoshi boleh membeli hewan kurban

untuk si yatim jika dia punya uang."

Artinya, jika yatim itu punya uang banyak, sehingga membeli

seekor hewan kurban tidaklah merugikan. Ini masuk dalam kategori

memberi nafkah tambahan pada hari raya kurban, dan ini merupakan

kegembiraan tersendiri bagi si yatim, sehingga dia merasa sama dengan

anak-anak lain yang punya orang tua, sama dengan membelikannya

pakaian baru di hari raya. Juga boleh membelikannya daging sebagai

makanan di hari bahagia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Hari

ini adalah hari maksn dan minum serta zikir kepada Allah 'Azza wa

Jalla."58s (HR. Muslim).

Jika mencampurkan harta anak yatim tersebut bersama harta wali

dianggap lebih baik untuk semua sehingga memudahkan untuk membeli

roti dan membeli laukpauk, maka itu lebih baik dilakukan. Tetapi jika

memisahkarurya lebih baik, maka pisahkanlah. Ini berdasarkan firman

Allah,

jpr::'r, + J ?bt'i ;q' t u:fv':
'^--:ltt of.?&\";uri''{: e?I, 1'4, ;\ ^ttr, ,{;r

^-5'.>t-

'rp

J-f

"...Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,

katqkanlah: "Mengurus ttrusan mereka sec7ro patut adalah baik, dan

jikn knmu menggauli mereka, maks mereka adalah soudqramu dan Al-

amftIal.80l), Ad-Darimi (2AIo' 2419), At-

Tirmidzi (34{o. 773), Ibnu Majah (lNo. 1719), Ahmad dalam Musnad-nya dan

isnadnya shahih.
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lah mengetahui siapa yang membuat kerusakon dari yang mengadakan
perbaikan- Dan jikalau Attah menghendaki, niscaya Dia dapat
mendatangknn kesulitan kepadamu. sesungguhnya Allah Maha perkasa
logi Maha Bijaksana. " (es. Al Baqarah [2]:220).

Diperbolehkan bagi washi meninggalkan anak yatim dalam
pembebasan budak tanpa izin dari hakim. Diriwayatkan oleh Ahmad,
perkataan Susaan, "washi tidakboleh meninggalkan urusan anak yatim
tanpa seizin hakim." pernyataan tersebut dipungkiri, karena hak
pembebasan itu bagian dari kebaikkan, seperti halnya makan minum
dan pakaiannya. Begitu juga boleh menyerahkan hak mengelora jika
kebaikkan anak yatim itu ada didalamnnya, dan rain sebagainya.

Pasal: Jika si wari ini orang yang mampu secara ekonomi,
maka hendaklah dia tidak memakan harta anakyatim yang berada
dalam perwaliannya, karau dia bukan ayahnya. Ini berdasarkan firman
Allah,

" "..Barang siapa (di
hendaklah ia menahan diri
(Qs. An-Nisa [4]: 6).

Kalau dia sendiri adalah orang miskin, maka dia boleh
memanfaatkan harta itu dalam dua kondisi, yaitu dari upah karena telah
memelihara anak yatim tersebut, atau sekedar mencukupi kebutuhan
sewajarnya. Dalam hal ini dia berhak mengambil harta itu lantaran telah
bekerja dengan memelihara anak tersebut dan syariat memberiny a izin
untuk makan sekedar keperruan dari harta itu bila dia miskin.

Jika dia tadinya miskin sehingga terpaksa makan harta anak yatim
tersebut, dan dia adalah bapak dari anak tersebut, maka dia tidak perlu
mengganti. Ini adalah kesepakatan dalam mazhabHanbali. Sebab, ayah

o..o'--t7,1 :-.t
L-pf -1_;:"U V 06 ,-fS

antaro pemelihara itu) mampu, Maka
(dari memakan harta anak yatim itu)....',
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itu bolehmengambil harta anaknya seberapa sajabila dia membutuhkan'

Bagaimana jika bukan ayah dari anak itu? Ada dua riwayat.

Pertama, dia tidak perlu mengganti apa yang telah dia ambil dari

harta anak itu. Ini adalah pendapat Hasan, An-Nakha'i dan salah satu

pendapat Asy-syafi'i. Dalilnya adalah karena Allah Ta'ala

memerintahkan untuk makan tanpa menyebutkan harus mengganti ketika

sudah kaya. Ini sama dengan semua perintah-Nya.Lagipula dia memang

pantas untuk makan dari harta anak yatim itu, karena dia sudah bersusah

payah memeliharanya dan hartanya, sama dengan orang upahan dan

mudharib.

Kedua, harus diganti. Ini adalah pendapat ubaidah As-Salmani,
.Atha, Mujahid, sa'id bin Jubair dan Abu Al 'Aliyah. Alasannya, ini

adalah pengambilan barang orang lain lantaran ada satu kebutuhan,

sehingga harus diganti kalau sudah bisa menggantinya. Ini sama dengan

orang yang kelaparan, sehingga terpaksa makan barang orang lain.

Pendapat pertama lebih layak diikuti, karena kalau diwajibkan

atasnya ketika sudah mampu, maka statusnya adalah wajib dalam

tanggungan, padahal kemampuan bukanlah sebab wajibnya. Kalau tidak

wajib pada saat memakan hartanya, maka setelahnya pun tidak bisa

menjadi penyebab kewajiban. Ini berbeda dengan orang yang kelaparan

tadi, karena mengganti apa yang dia ambil menjadi wajib dalam

tanggungan sejak awal (sejak dia makan) dan dia juga makan barang

orang bukan lantaran dia sudah berjasa pada orang tersebut seperti

pengasuh anak yatim ini.

Pasal: Mempiutangkan harta anak yatim.

Bila tidak ada untungnya hendaknya jangan mempiutangkan

hartanya kepada orang lain. Kalau walinya mampu untuk

menginvestasikan harta tersebut, atau memperdagangkannya, maka dia

tidak boleh mempiutangkannya. Tetapi bila memang hal itu yang lebih
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menguntungkan, tentunya boleh saj a dilakukan.

Ahmad berkata, "Jangan meminjamkan harta anak yatim kepada
orang yang ingin membarasnya atau mencintainya, tetapi hendaknya
meminjamkan atas dasar pertimbangan masa depan dan perhatian kasihan
sebagaiman a y ang dilakukan Ibnu Umar.,,

Lalu dikatakan kepada Ahmad, "sesungguhnya Umar pernah
meminjam harta anak yatim." Dia menjawab, ..Dia meminjamnya demi
kepentingan si yatim sendiri agar kalau terjadi apa-apadia bisa
menggantinya."

Al Qadhi berkata, "Arti dari keuntungan adarah harta anak yatim
itu ada dia negerinya dan dia ingin memindahkannya ke negeri lain,
maka caranya lebih baik dipinjamkan kepada penduduk negeri lain
tersebut, supaya kalau mau diambil tinggal diminta saja kepada orang
yang berada di negeri yang dimaksud." Ini dimaksudkan menjaga agar
harta itu tidak hilang dan tertipu ketika membawanya ke negeri tujuan,
atau dicuri, dirampok dan lain sebagainya, atau harta itu berupa barang,
yang akan lebih baik dalam keadaan baru daripada yang sudah lama
seperti halnya gandum, maka boleh dipinjamkan supaya nanti diganti
dengan yang baru. Dalam kondisi-kondisi seperti ini jelas meminjamkan
atau mempiutangkan harta yatim itu ke orang lain lebih menguntungkan
bagi si yatim sendiri.

Tetapi kalau tujuannya semata ingin membantu orang yang
berutang atau meminjam, ini tidak boleh, karena itu berarti menyumbang
dari harta anak yatim, jadi sama dengan menghibahkannya dan ini tidak
boleh dilakukan wali.

Kalau si wali ingin melakukan perjalanan jauh, maka dia tircak
diperkenankan membawa harta anak yatim itu.

Meminjamkannya kepada orang yang amanah lebih utama daripada
menitipkannya, karena barang titipan tidak dijamin atau ditanggung, bila
hilang lantaran gangguan pihak ketiga. Tetapi kalau memang tidak ada
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orang yang bisa dipinjami dengan sifat tersebut, barulah boleh dititipkan.

Sebenamya dia boleh menitipkan meski ada yang meminjam dan wali

tidak bertanggung jawab bila terjadi apa-apa pada barang itu. Bisa saja

dia berpandangan menitipkannya lebih baik bagi si yatim daripada

meminjamkannya, sehingga dalam hal ini si wali tidak bisa dianggap

ceroboh.

Pada semua tempat yang kami sebutkan dia tidak boleh

meminjamkannya kecuali kepada orang yang amanah dan jujur supaya

tidak diingkari di kemudian hari, dan ada baiknya diambil barang

jaminan. Kalau pun tidak bisa mengambil jaminan juga tidak mengapa.

Demikian yang dipahami dari tekstual perkataan Ahmad. Sebab, orang

yang meminjam saja tidak perlu menyerahkan jaminan.

Abu Al Khatthab berkata, "Hendaknya dia mempiutangkan harta

itu dengan mengambil jaminan dari yang berutang." Maksudnya,

mewaj ibkan adanya j aminan bila meminj amkan harta anak yatim, karena

itu lebih baik untuk menjaga keselamatan harta tersebut.

Pasal: Abu Bakr berkata, "Bolehkah washi mewakilkan harta

itu kepada orang lain dan melakukan seperti yang dia lakukan."

Ada dua riwayat mengenai hal ini. Dia adalah orang yang diberi

kepercayaan untuk melakukan tindakan ekonomis terhadp harta orang

lain, sehingga statusnya sama dengan wakil. Al Qadhi berkata; Hal itu

boleh dilakukan oleh washi sedangkan pada si wakil ada dua riwayat.

Dia membedakan antara keduanya karena wakil bisa saja minta izin'

berbeda dengan washi.

Pasal: Kalau wali menklaim telah memberi nafkah untuk si

yatim atau mengeluarkan uang untuk mengurus harta anak yatim

tersebut, atau membelikan bangunan demi kemaslahatannya, atau

menjual bangunan milik si yatim dengan harga yang lebih
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menguntungkan, atau membangun demi kepentingan si yatim dan
semuanya rusak sebelum dia mengatakan itu, apa yang harus
dilakukan?

Para pengikut Asy-Syaf i berpendapat, hakim tidak boleh
meneruskan jual beli orang yang diperc aya(washi dalam hal ini) sampai
jelas keuntungan yang diperoleh dengan bukti nyata. perkataan mereka
tidak bisa diterima dalam hal ini, yang bisa diterima hanya perkataan
wali yang merupakan ayah atau kakek dari si yatim.

Sedangkan menurut kami, siapa saja yang boleh menjual bangunan
atau membelinya untuk keperluan si yatim, maka harus diterima
klaimnya, baik itu ayahataukakek. Lagi pula, klaimnya bahwa dia tidak
melakukan kecerobohan harus diterima selain yang berkenaan dengan
bangunan atau tanah maka dalam hal bangunan klaimnya juga harus
diterima.

Jika si anak yatim ini sudah baligh dan dia mengklaim bahwa tidak
ada keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan walinya
ketika dia masih kecil dari hartanya, maka klaim itu tidak bisa diterima
kecuali ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka perkataan wali yang di
pegang disertai sumpahnya.

Apabila si wali berkata, "Aku sudah menafkahimu selama tiga
puluh tahun." Tetapi anak itu berkata, "Ayahku baru meninggal dua tahun
yang lalu." Maka yang dipercaya adalah perkataan si anak. lni disebutkan
oleh Al Qadhi, karena hukum asal adalah si ayah dari anak ini tetap
hidup dan jika keduanya berbeda pendapat tentang suatu masalah yang
bukan menjadi tugas si washi, maka perkataan yang diterima adalah
perkataan yang lebih dekat dengan hukum asal.

Pasal: Ahmad berkata, uWoshiboleh menjual harta anakyang
sudah baligh tetapi tidak berada di tempat, jika itu dia lakukan
dengan pertimbangan yang matang." sedangkan para ulama kami
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berpendapat,washi boleh menjual harta rnilik yatim yang sudah dewasa

maupun yang masih kecil (bila mereka kakak beradik. Penerj.), jika

mereka berserikat dalam kepemilikan satu harta yang tak dapat dipisah,

misalnya tanah atau bangunan, di mana anak-anak kecil sangat

membutuhkan penjualan harta tersebut untuk membiayai keperluan

mereka.

Abu Hanifah dan IbnuAbi Laila berpendapat, hal itu diperbolehkan

baik pada harta anak kecil maupun yang sudah dewasa, kalau sudah tak

ada jalan lain selain itu. Mungkin yang mereka maksud adalah seperti

contoh yang kami sebutkan, karena dalam hal itu ada kepentingan anak

kecil dan menjaga harta warisan si mayyit dengan membayarkan

hutangnya.

Asy-Syaf i berpendapat, menjual harta anak yatim yang sudah

dewasa tidak sah, karena dalam hal ini washi sudah melakukan tindakan

ekonomi terhadap harta orang lain tanpa ada perjanjianwakaloh, tidak

pulawilayaft (perwalian), sehingga tidak sah, sebagaimana menjual harta

yang dimiliki secara tersendiri oleh anak yatim yang sudah dewasa

tersebut.

Inilah pendapat yang benar, dan apa yang disampaikan oleh mereka

(Ahmad, Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila) tidak berdasarkan asal yang

bisa diqiyaskan. Lagi pula, kalau itu terjadi akan ada kemudharatan pada

yang dewasa, karena telah menjual harta mereka tanpa izin. Barang yang

bukan berupa tanah dan bangunan tidak boleh dijual tanpa izin mereka,

demikian halnya dengan tanah atau bangunan.

Pasal: Tasharruf (tindakan ekonomis), seperti jual beli dari
anak kecil yang telah mumayyiz sah bila diizinkan oleh walinya.

Demikian menurut salah satu riwayat yang ada. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah.

Riwayat kedua menyatakan, hal itu tidak sah sampai dia dewasa.
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Ini sama dengan pendapat Asy-Syaf i. Alasannya, anak itu bukan
mukallaf (aqil baligh) sehingga sama saja antara yangmumawiz dengan
yang belum mumayyiz. Mereka belum bisa bijaksana dalam mengambil
keputusan, makanya syar'i memberi batasan bagi mereka kalau ingin
melakukan tindakan ekonomis, yaitu bila sudah baligh.

Menurut kami, ini sudah sesuai dengan firman Allah Th'ala,

t;\v &', t #ti ;:ys 7.r3t rytr. s1,& ;rijt tg.rj

a;r'et
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk

lrowin. Kemudianjika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada merelra harta-hartanya
... " (Qs.An-Nisa' [a]: 6).

Artinya, ujilah mereka untuk mengetahui kadar kecakapan mereka
dalam melakukan tindakan ekonomis. Ini bisa terealisasi dengan
memantau mereka berjual beli. Nantinya akan terlihat mereka akan tertipu
atau tidak. Mereka adalah anak-anak yang mumawiz yang tidak bisa
bertindak terhadap harta mereka kecuali dengan izin wali sama seperti
budak. Ini berbeda dengan yang belum mumayyiz yang memang tidak
bisa bijaksana dalam mengambil keputusan pada masalah keuangan,
sehingga mereka tidak perlu diuji karena sudah pasti tidak bisa.

Kalau mereka katakan: Akar mereka tidak mungkin bisa diketahui
cakap atau tidaknya. Kami jawab: Bisa saja dengan melihat hasil yang
dicapai, sebagaimana itu bisa diketahui pada tindakan orang yang sudah
baligh. Mengetahui kecakapan mereka adalah syarat untuk menyerahkan
harta kepada mereka dan syarat untuk menentukan sah tidaknya tindakan
mereka. Itulah yang dilakukan di sini.

Adapun jika mereka melakukan tindakan tanpa izin wali mereka,
maka itu tidak sah- Tetapi ada kemungkinan sah, hanya saja ditunggu
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dulu keputusan walinya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah berdasarkan

pada tindakan seseorang terhadap harta orang lain tanpa seizin orang itu

yang telah kita bahas sebelumnYa.

Sedangkan yang belum mumayyiz, tidak sah melakukan tindakan

apapun, baik dengan izin walinya maupun tidak, kecuali pada hal-hal

yang sepele, sebagaimana riwayat Abu Ad-Darda': Dia pernah membeli

seekor burung kecil dari seorang anak kecil, kemudian dia melepaskan

burung itu." Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Musa.

769. Masalah: (AI Khiraqi) berkata, "Utang seorang budak

menjadi tanggungannya sendiri dengan pembayaran dari tuannya

atau dia yang menyerahkan. Kalau dia berhutang melebihi harga

dirinya, maka majikannya hanya berkewajiban membayar seharga

dirinya. Kecuali, kalau dia diizinkan untuk berbisnis, maka

majikannya berkewajiban membayar berapapun utangnya'"

Dalam masalah ini ada emPat Pasal.

Pasal pertama, budak yang dibeli secara kredit. Dikatakan " ott1",

memberi hutang " rsltLt": berhutang "';F", berhutang, dalam syair:

t. .. t o1..a r. lt .
14+ t.J--:/-r.l u"'I ) (€

4Kaumku mewakilkan hutangnya kepadaku, Aknn tetapi utangmu

itu dalam hal yong bisa memberiknn merekn pujian"

Budak itu sendiri ada dua macam:

Pertama, budak yang mahjur 'alaih (tidak diperkenankan

melakuan tindakan bisnis). Jika dia berhutang kepada orang atau membeli

sesuatu secara hutang tanpa izin majikannya, maka ada dua riwayat:

Riwayat pertama, hutang itu berkaitan dengan diri budak. Pendapat

ini dipilih oleh Abu Bakr dan Al Khiraqi. Alasannya, hutang itu telah

berlaku tanpa izin dari tuannya sehingga harus ditanggung sendiri, sama

o1 ol ,, . o 4"
fJ-rtCrft4o ' . rt '/t. .o.

l-l^-- ,.,.-\ lt +u
\' e.
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halnya dengan ursy (denda) bila dia melakukan jinayah.

Riw ayat kedua, hutang itu berkaitan dengan jaminannya, mengikuti
yang terkena denda (budak) jika dia bebas atau sudah bisa membayamya.
Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syaf i. Alasannya, dia melakukan
tindakan atas kemauan sendiri, sama dengan pembayaran khulu' dart
budak wanita yang sama dengan orang merdeka.

Kedua, budak yang diizinkan untuk melakukan tindakan bisnis
dan ekonomis. Apakah hutangnya berkaitan dengan dirinya sebagai
budak atau harus ditanggung tuannya? Ada dua riwayat dalam masalah
ini.

Malik dan Asy-Syaf i berpendapat kalau dia punya uang, maka
hutangnya harus dibayarkan dari situ. Kalau dia tidak punya uang, maka
dia dinyatakan tetap berhutang sampai dia bisa membayamya. Sebab ini
adalah hutang yang berlaku karena keridhaan dari orang yang
menghutangi, sehingga sama dengan budak yang tidak diberi izin oleh
tuannya untuk bertindak secara ekonomis, jaminan tersebut tidak boleh
berkaitan dengan dirinya, sama halnya jika budak tersebut meminjam
tanpa izin tuannya.

Abu Hanifah berpendapat, dia harus dijual kalau para debitor
meminta dia dijual. Ini artinya dia berkaitan dengan dirinya. Alasannya,
ini adalah hutang yang berlaku lantaran adanya keridhaan dari pihak
debitor, sehingga dia harus dijual demi membayar hutangnya sendiri,
sama halnya dengan barang gadaian.

Menurut kami, ketika tuannya mengizinkan dia untuk melakukan
tindakan ekonomis, maka sama artinya dia mengajak orang untuk
berbisnis dengannya, sehingga sang majikan yang seharusnya menjadi
penjamin dalam masalah ini. Sama artinyadengan perkataannya kepada
orang banyak: "Mari pinjamkan dia uang," atau dia mengizinkannya
berutang melebihi harga dirinya. Tidak ada perbedaan diantara utang
dalam perdagangan yang diizinkan tuannya dan utang dalam perdagangan
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yang tak diizinkan. Seperti, seorang budak diizinkan tuannya untuk

berdagang Al Burr (enis gandum), akan tetapi ia berdagang selain itu.

Budak itu tidak bebas dari bahaya jika orang mengira perdagangannya

diizinkan tuannya.

Pasal kedua, obyek hutang si budak.

Bila berbenitk ursy (denda) jinayah, atau ganti untuk barang yang

dia rusak, maka ini semua berhubungan dengan diri budak itu sendiri

apapun kondisinya. Hanya ada satu riwayat dalam masalah ini dan

pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah dan Asy-Syaf i.

Bila berhubungan dengan diri si budak, maka majikan berhak

memilih antara menjualnya untuk menebus hutangnya, atau membayar

sendiri hutang itu.

Jika budak itu dijual dan ternyata harganya lebih rendah dari nilai

denda yang harus dia bayar, maka si korban harus tetap menerimanya

sebagai budak yang dijual kepadanya, dan dia tidak berhak menuntut

uang tambahan kepada majikan (untuk menggenapi kekurangannya).

Alasannya, karena si budak itulah yang melakukan tindak kejahatan dan

orang lain tidak berkewajiban menanggungnya, walaupun harganya

bertambah karena tuannya.

Al Qadhi menyebutkan, secara lahiriah perkataan Ahmad

mengandung pengertian, bahwa kebaikan tidak kembali kepada tuannya,

walaupun tuannya itu pergi untuk membayarkan pengganti dari tindak

kejahatannya, tidak tersisa sesuatupun bagi tuannya sebagaimana kalau

dia memiliknya sebagai pengganti dari denda. Ini tidaklah benar, karena

korban kejahatan tidak berhak atas uang ganti rugi yang lebih besar dari

harga budak yang melakukan kejahatan kepadanya. Keutamaan harga

dari budak bagi tuannya adalah jaminan dan tidaklah benar apa yang

mereka katakan: "Bagi tuannya harus membayar uang kompensasi

sebagai pengganti dari kejahatan yang dilakukan budaknya." Kejahatan
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tidaklah untuk dijual, melainkan dia membayarnyauntuk menebusnya,
maka korban mengambil besarnya uang kompensasi dan mengembalikan
sisanya.

Maka dari itu, jika budak merusak satu dirham tidak batal hak
tuannya dari dirham tersebut, karena ketidakmampuannya
mengembalikan dirham sesuai nilainya. Jika tuannya memilih untuk
menebusnya, maka diharuskan baginya paling sedikit dua hal, dari
nilainya (budak) atau dari denda karena kejahatannya. Karena denda
tersebut kalau lebih besar dari harganya maka tidak bergantung pada
siapapun kecuali budak yang melakukan kejahatan itu, begitu pula
sebaliknya jika lebih kecil.

Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa pemilik budak harus
membayar semua uang denda walaupun melebihi harganya, karena dia
menyukai budak tersebut dan membelinya dengan harga tinggi. Jika tidak
ingin menjualnya maka pemilik budak tersebut harus membayar semua
uang denda. Asy-syaf i juga mempunyai dua pendapat seperti dua
riwayat diatas.

Pasal ketiga, tindakannya secara ekonomi.

Budak yang tidak diberi izin oleh tuarurya tidak sah melakukan
transaksijual beli dengan harta yang sejenisnya, karena dia dalam posisi
terhalang, sehingga sama dengan orang yang pailit. Lagi pula, ini berarti
dia melakukan tindakan terhadap barang yang bukan miliknya, seperti
melakukan sesuatu melebihi haknya. Tetapi ada kemungkinannya sah,
tinggal menunggu persetujuan tuannya saja.

Sedangkan pembelian dengan harga dalam tanggungannya dan
mempiutangi ada kemungkinan tidak sah, karena diamahjur (terhalang)
sama seperti orang yang idiot. Tetapi ada kemungkinan pula sah, karena
hajr $tenghalang) hanya berlaku pada hak orang lain, sehingga dia sama
dengan orang yang pailit dan sakit.
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Pemindahan hak kepemilikan dengan cara ini mempunyai duajenis.

Pembelanjaan jika rusak, maka bagi penjual dan yang meminjamkan

mengambil kembali uangnya jika tersisa baik itu di tangan budak ataupun

tuannya. Jika rusak, maka baginya keharusan ganti rugi nilainya. Jika

rusak di tangan tuannya, maka tuannyalah yang berkewajiban
mengembalikannya karena barang rusak di tangannya. Jika mau semua

itu bergantung kepada diri si budak karena diayang telah mengambilnya,

jika rusak di tangan budak maka dia yang harus mengembalikannya.

Apakah semua itu bergantung kepada harga budak tersebut? Ada

dua riwayat tentang hal itu. Jika kita katakan bahwa pembelanjaannya

yang shahih dan barang ada di tangan budak, maka penjual berhak

membatalkan jual beli, dan yang meminjamkan berhak meminta kembali

apayang dipinjam, karena telah terjadi kerugian bagi mereka berdua.

Keadaan itu lebih buruk dari orang bebas yang merugi.

Jika tuannya telah mengambil barang dari tangan budaknya, maka

itu menjadi miliknya, karena dia mengambil sesuatu dari budaknya

sebagai haknya, seperti hewan buruan. Jika sudah dimiliki oleh tuannya,

dianggap barang telah rusak di tangan budak, tidak ada hak bagi penjual

atau pemberi pinjaman untuk mengambilnya dari tuan budak tersebut.

Jika barangnya telah rusak maka harganya bergantung pada diri budak,

baik rusaknya di tangan budak maupun tuannya.

Adapun bagi budak yang diberi izin untuk membelanjakannya,

maka tindakannya itu sah sesuai batasan yang di berikan padanya, tidak

ada perbedaan pendapat akan hal ini, dan tidak shahih bila lebih dari

yang diizinkan. Hal ini ditegaskan oleh Ahmad.

Dalam masalah ini Asy-Syaf i dan Abu Hanifah berkata: Jika

budak diizinkan dalam melakukan sesuatu, maka terbukalah
penghalangnya, dan diperbolehkan baginya melakukan hal secara mutlak,

karena penghalang tidak terbagi-bagi, jika hilang sebagian penghalang

tersebut maka hilanglah keseluruhannya.
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Menurut kami, budak itu boleh mengambil tindakan dengan izin
dari tuannya. Tindakannya itu di khususkan dengan adanya izin seperti
halnya wakil. Perkataan mereka yang menyatakan bahwa penghalang
itu tidak dapat terbagi-bagi tidaklah benar. Jika tuan mengizinkan
budaknya dalam menjual barang tertentu dan melarangnya untuk menjual
selainnya, maka itu benar. Begitupura halnya dalam membeli sesuatu
seperti halnya wakil, jika diizinkan tuannya dalam jaminan dan kafalah,
maka itu benar.

Apakah semua bergantung kepada diri tuannya atau diri budak?
Ada dua aspek. Jika tuan melihat budaknya berdagang dan tidak
melarangnya, itu bukan berarti telah memberinya izin.

Pasal keempat, tindakan budak yang diberi izin.

Budak boleh berdagang sebelum ditetapkan batas yang diizinkan
oleh tuannya, akan tetapi tidak diterima bila lebih dari itu. Kalau dia
menyatakan ada tanggungannya pada dirinya, maka itu tidak diterima
bila menjadi beban majikannya, karena dia telah mengakui sesuatu yang
bukan miliknya. Sama halnya kalau dia mengaku bahwa majikannya
telah menjualnya. Hutang dalam hal ini akan tetap dalam tanggungannya
dan harus dilunasi meski sudah bebas. sama halnya juga jika kejahatah,
ditetapkan atasnya. Semua itu terbagi menjadi empat bagian.

Bagian Pertama, kejahatan yang berhubungan dengan harta
seperti kehilangan harta;atau kejahatan karena salah atau tidak sengaja;
atau kejahatan yang disengaja yang tidak menyebabkan adanya qishas
seperti luka dalam; dan lain sebagainya, tidak diterima pengakuannya.
Semua itu pengakuan yang menggunakan harta, maka dari itu tidak
diterima seperti halnya mengaku dengan dirham dan dinar.

Bagian kedua, kejahatan yang diharuskan baginya membayar had,
kecuali pencurian atau qishas yang tidak berhubungan dengan badan.
maka diterima pengakuannya. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah,
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Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Zufr, Daud, Al Mazni, dan

Jarir, pengakuannya tidak diterima, karena dia menjatuhkan hak majikan,

seperti mengaku melakukan kejahatan yang tersalah'

Menurut kami, apayang diriwayatkan olehAli RA, sesungguhnya

dia memotong tangan budak yang mengaku mencuri, dan mencambuk

budak yang mengaku dirinya betzina dengan setengah hukuman, tidak

ada pertentangan akan hal ini di kalangan sahabat, dan telah menjadi

Ijma'. Karena dalam hal yang pengakuan tuannya itu tidak diterima, maka

pengakuan budak dapat diterima seperti talak. Dalam hal ini budak tidak

tertuduh karena bahayanya kembali ke dirinya secara khusus terhadap

apa yang dialaminya kemarin. Maka dari itu pengakuannya diterima,

demikian juga dalam hal pemikahan. Kejahatan yang tersalah itu keluar

dari pengetian dua hal ini. Dalam hal ini pengakuan tuannya diterima,

dan budak tidak menderita kerugian.

Bagian ketiga, pengakuan budak akan pencurian diterima, jika

mencapai batas potong tangan maka dipotonglah tangannya. Pengakuan

budak tidak diterima dalam hal harta, sama halnya apabila barang curian

tersebut rusak atau tersisa sebagian dalam tangan majikan atau budak'

Ini adalah pendaPat AsY-SYafi'i.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa ada kemungkinan tidak dipotong,

jika budak mengaku mencuri dan barang curian tersebut ada padanya.

Karena barang tersebut telah menjadi milik tuannya, maka tidak ada

potong tangan untuk mencuri barang bagi tuannya. Permintaan untuk

mencuri adalah syarat untuk hukuman potong tangan, sedangkan syarat

ini tidak ada kecuali pada diri tuannya. Maka dari itu hal ini menjadi

syubhat, dan hukum had tertolak karena adanya syubhat's86

Menurut kami, khabar RA, karena barang yang dicuri budak sudah

ffi-Za|la,ida|amNashabAr-Rayah(3l333),danberkata:Lafazh
ini asing. Dikeluarkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya (Hal. I l4) dari jalam

Muqsim dari Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tolaklah hukum

had dengan adanya s1'ubhat. Sanadnya dhaif. Lihat Al lrwa (11343)'
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sampai pada takaran untuk potong tangan, maka hukuman tersebut harus
dijalankan layaknya bagi orang bebas. Apa yang telah disebutkan
membatalkan gambaran ini. Barang yang dicuri tidak dapat dikembalikan
karena menjadi hak tuannya, sedangkan hak budak sudah ditetapkan
untuk korban pencurian. Dengan ini jika budak dibebaskan dan barang
kembali ke tangannya. maka barang tersebut harus di kembalikan kepada
korban pencurian.

B a gian keempat, pengakuan kej ahatan yang menyeb abkan q i s ha s
bagi dirinya. Menurut Ahmad, tidak diterima pengakuannya. Secara garis
besar perkataan Al Khiraqi, jika pengakuan kejahatan yang dilakukan
oleh orang yang terhalang atasnya (budak) menyebabkan wajib atasnya
hukuman had, qishas, atau mentalak istrinya maka harus dilaksanakan
tergantung dari diterima tidaknya pengakuannya. Ini adalah pendapat
Ibnu Hanifah, Malik, dan Asy-Syaf i.

Karena budak telah mengakui kejahatan yang menyebabkan
baginya hukum qishas, maka pengakuannya diterima seperti halnya
dalam hukum potong tangan yang menjadi bagian dari hukum qishas.
Pengakuan maj ikannya atas diri budak tidak diterima kecuali pada hukum
had. Para pengikut kami beralasan sesuai dengan qiyas, pada dasarnya
pengakuannya dalam hal qishas tidak dapat diterima, karena
pengakuannya itu berhubungan dengan harta tuannya dan dia itu tertuduh.

Jika memungkinkan terjadi persetujuan diantara mereka berdua
(tuan dan korban) untuk merelakan harta dan maka dia berhak atas diri
budak. orang yang berakal (tuan) tidak menanggung pengakuan, kami
tinggalkan kewajiban qiyas kepada perkataan Ali RA, selain dari itu
maka wajib diq iyaskan kesana.

Dibedakan antara qishas jiwadengan qishas anggota tubuh, karena
ada kemungkinan dia ingin bebas dari tuannya meskipun harus
kehilangan nyawanya. Dalam setiap keadaan kami berkesimpulan
menerima pengakuannya (budak) untuk hukum qishas, maka kami
hukum dengan apa yang sudah di tetapkan dengan keterangan. Apabila
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tindak kejahatannya mendapatkan amesti dan direlakan atas harta yang

dicuri, maka Ursy (dendanya) berkaitan dengan diri budak seperti apa

yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan ada kemungkinan tidak

memiliki pengampunan atas harta agar tidak menjadi wasilah pengakuan

harta.

770. Masalah: (Al Khiraqi) berkatra, "Jual beli anjing itu batil'

meski anjing yang sudah terlatih."

Tidak ada perbedaan riwayat dalam mazhab (Hanbali) bahwa jual

beli anjing itu batil apapun jenisnya. Ini adalah pendapat Hasan, Rabi'ah,

Hammad, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Daud. Abu Hurairah

menyebutkannya dalam masalah harga anjing dan dia memberi

keringanan pada penjualan anjing untuk berburu. Jabir bin Abdullah,

'Atha dan An-Nakha'i juga memberi keringan yang serupa.

Sementara itu Abu Hanifah membolehkan jual beli anjing secara

keseluruhan dan memakan uang hasil penjualannya. Tetapi ada riwayat

darinya bahwa dia melarang jual beli anjing gila (yang suka menggigit).

Sedangkan para pengikut Malik berbeda pendapat, ada diantara

mereka yang mengatakan tidak boleh, ada pula yang berpendapat anjing

yang boleh dipelihara boleh diperjual-belikan tetapi makruh.

Pihak yang membolehkan penjualannya berdalil dengan riwayat

Jabir, bahwa Nabi SAW melarang jual beli anjing dan kucing kecuali

anjing untuk berburu.5sT Lagi pula anjing berburu boleh dimanfaatkan,

sehingga perpindahan kepemilikan terhadapnya dari satu orang ke or-

587 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (714306), darijalan Hajjaj bin Muhammad, dari

Hammad bin Salamah, dari Abu Az-zubair, dari Jabir. An-Nasa'i berkata: Hadits

Hajjaj dari Hammad bukanlah hadits yang shahih. Diriwayatkan oleh pula oleh

Ahmad dalam Musnad-nya (31317), dari Jabir dengan lafazh, "Rasulullah sAly
melarang jual beti anjing kecuali anjing yang terlatih. " Isnadnya hasan. Dia
mengeluarkannya pula dalam musnad-nya(31339),darijalan lbnu Lahi'ah, dengan

lafazh, "Beliau melarang harga anjing dan melarang harga kucing." Dalam

isnadnya ada Ibnu Lahi'ah seorang mudallis dan dia melakukan'an'anah di sini.
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ang lain juga sah, seperti melalui wasiat dan jual beli, sama dengan

keledai.

Adapun yang menjadi dalil kami untuk melarang itu secara umum
adalatr riwayat Abu Mas'ud AI Anshari, bahwa Rasulullah sAW melarang
jual beli anjing, mahar pelacur, dan hasil pekerjaan dukun.sss (Muttafaq
'alaih).

Dari Rafi'bin Khudaij, Rasulullah SAW bersaMa,

*'t+4,P,t'+#,;
"Horga hasil penjualan anjing najis, mahar bagi pelacur najis,

dan hasil usaha tuknng bekam juga najis."s8e (Muttafaq 'alaih).

Ada riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW
melarang hasil jual beli anjing, jika ada yang memintanya maka taburkan
debu di tangannya."sro (HR.Abu Daud).

Anjing adalah hewan yang dilarang untuk dipelihara tanpa ada

keperluan, dia sama dengan babi atau hewan yang badannya bernajis.
Sedangkan hadits yang mereka bawakan dikomentari olehAhmad, "Ini
berasal dari Hasan bin Abi Ja'far dan dia itu dhaif.- Ad-Daraquthni
berkata, "Yang benar dia itumawqufhanya sampai ke Jabir.',At-Tirmidzi
berkomentar, "Isnad hadits ini tidak shahih.,,

Ada pula riwayat dari Abu Hurairah5er, tapi juga tidak shahih, darr

Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2237), Muslim (3/Hal. ll99), Abu Daud (3/
No. 3428), At-Tirmidzi (3No. I 133), dia berkata hadits Abu Mas'ud hasan shqhih.
An-Nasa'i (7No. 43 03), Ibnu Majah (2Aio.2 I 59), Ad-Darimi (2No. 2568), Malik
dalam Al Muwaththa' (2/68lrral.656), Ahmad dalam Musnad-nya (4r I l g, 120).
Diriwayatkan oleh Muslim (3/l 199), Abu Daud (34.{o. 3421), At-Tirmidzi (3A.lo.
1275), An-Nasa'i (7/No. 4304), Ahmad dalam Musnadnya (31464, 465).
Diriwayatkan oleh Abu Daud (3,No.3 482), Al Baihaqi daram As-sunan (6lrral.
6), isnadnya shahih.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3aIo. l28t), dia berkata: Hadits ini tidak sah
dengan isnad ini, Abu AI Mahzam namanya adalah yazid bin Sufuan dikomentari
negatif oleh Syu'bah bin Hajjaj dan dia menganggapnya dha'if.Al Baihaqijuga
meriwayatkannya dengan isnad yang dhaiif.

t2a
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hadits itu bisa dipahami lain, yaitu hasil penjualan anjing buruan juga

dilarang, penYair bersenandung,

otls?trly*j ;; ;?ii.,\isi? t
Setiap saudara akan berpisah dengan saudaranya

Dari kehidupan ayahmu, tok terkecuali dua buoh Farqade2.

Artinya, dua Farqadpun akan berpisah. Selanjutnya hadits Jabir

ini bisa menjadi alasan bagi yang membolehkan penjualan anjing bukan

pemburu.

Pasal: Tidak boleh menyewakan anjing

Hal ini ditegaskan olehAhmad dan merupakan pendapat sebagian

pengikut Asy-syaf i. Sebagian lagi berpendapat itu boleh saja karena

ada manfaat yang boleh diambil darinya, sehingga diperbolehkan adanya

mu,awadhaft (timbal balik jasa) sebagaimana manfaat yang didapat dari

keledai.

Menurut kami, dia itu hewan yang haram dijual karena najis, maka

harampuladisewakansepertihalnyababi.Qiyasmerekadibatalkan
denganpunggungpejantan(airmani)yangbermanfaatdanbolehdiambil,

tetapi tidak boleh disewakan. Karena, bolehnya pemanfaatan dan

dilarangnya jual beli begitu pula dengan peyewaannya (dilarang)'

Hallainyangjadipertimbanganpemanfaatanhewaniniadalah
tidakadanyajaminanbilaterjadighashab.Jikaadayangmencurihewan
ini dalam waktu beberapa lama dan dia memanfaatkannya, maka pemilik

ang dekat dengan kutub dan biasanya terpisah'

Dikatakanjugabahwadiaadalahduabintangdilangittidakpernahterbenam
akan tetapi keduanya berputar dalam rasi bintang Capricorn'

Bait syaii ini milik Amr bln Ma'di Karib disebutkan oleh As Suyuthi dalam Syarh

Syawahid Al Mughni (216).
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tidak berhak menuntut apa-apa jika hewan itu berada kembali di
tangannya.

Pasal: Boleh mewasiatkan anjing yang boleh dipelihara.

Karena ini adalah perpindahan kepemilikan tanpa ada pertukaran
barang. Sah pula menghibahkannya.

Al Qadhi berpendapat, hibahnya tetap tidak sah karena itu berarti
memindahkan kepemilikan ketika pemilik pertama masih hidup sehingga
sama saja dengan menjualnya. Tetapi pendapat pertama lebih shahih
dan berbeda dengan jual beli karena jual beli, berarti adanya barang
yang ditukarkan dengannya, dalam hal ini hukumnya haram.

Adapun pengikut mazhab Asy-Syaf i punya dua riwayat yang
senada dengan dua riwayat di atas.

771. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Orang yang membunuh
anjing terlatih berdosa, tetapi tidak harus mengganti apapun."

Membunuh anjing terlatih diharamkan dan pelakunya zalim dan
berdosa. Hal yang sama berlaku pada semua anjing yang boleh dipelihara,
karena bisa dimanfaatkan oleh tuannya sehingga haram dibinasakan sama
dengan kambing. Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan
pendapat. Di samping itu pembunuhnya tidak berkewajiban mengganti
rugi. Ini adalah pendapat Asy-syaf i. Sedangkan Malik dan 'Atha
berpendapat, dia tetap harus mengganti rugi sebagaimana telah kita
jelaskan bahwa membinasakannya adalah haram.

Menurut kami, hewan ini tidak boleh diambil timbal balik darinya
secara materil, karena dia najis, sama dengan babi. Hanya saja
diharamkan membunuhnya karena mengandung kemudharatan dan Nabi
sAw melarang melakukan hal yang mengandung mudharat dan
membalas mudharat dengan kemudharatan pula.5e3

2No.2340), dari Ubadah bin Shamit dalam
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Pasal: Dibolehkan membunuh anjing yang tidak boleh

dipelihara.

Diperbolehkan membunuh anjing hitam legam polos karena dia

adalah setan. Abdullah bin Shamit berkata: Aku bertanya kepada Abu

Dzar mengapa harus anjing hitam, kenapa tidak anjing merah atau putih?.

Dia menjawab: Aku juga bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW,

dan beliau menjawab, "Anjing hitam itu setan'"sea (HR'Muslim)'

Juga ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Kalau

saja anjing itu bukan satu umat dari umat yang telah ada, tentu oku

akan menyuruh untuk membunuhnya. Maka, bunuhlah yang berwarna

hitam legam polos."ses

Namun diperbolehkan membunuh anjing gila yang galak

berdasarkan riwayat Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

,,Ada lima hewanyang boleh dibunuh baikdi tansh halal maupun

di Tanah Haram knrena mereka adalah hewan jahat, yaitu: burung

gagak, burung elang, knlajengking, tikus, dan anjing gila' "se6 (Muttafaq

'alaih)

Baik anjing hitam legam polos maupun anjing gila boleh dibunuh

meskipun sudah dilatih berdasarkan dua hadits di atas. Dtqiyaskan dari

isnadnya ada yang terputus antara Ishaq bin Yahya bin Al walid dengan ubadah

bin Shamit, jugalalam (2/2341) dari hadits Ibnu Abbas, dalam isnadnya ada

J ab ir A l lu' fi yang d h a if . Mabk dalam A l Muw at h t h a' (2 1 74 5 ), secara mursal tap i

isnadnya shahih. Ahmad dalam Musnad-nya (l/313), 51327). Juga ada yang

terputus dari lshaq ke Ubadah.
gaoits inl punya banyak jalur sehingga meskipun sanadnya ada yang dha'iftetapi

saling menguatkan satu sama lain. Lihal lrwa'Al Ghalil (896)'

DiriJayatkan oleh Muslim (l/shalatl365/510),Abu Daud (1No.701),At-Tirmidzi

(2 I 3 3 Si, An-Nasa' i (Z I 7 4g), Ibnu Maj ah (l I 9 52), Ahmad dalam Mus n a d-ny a (5 /

149, l5l, 155, 156, 158, 160, l6l).
Diriwayatkan oleh Abu Daud 93No. 2845), At-Tirmidzi (4No.14860, Abu Isa

berkata: Hadits ini hasan shahih.An-Nasa i (714291),Ibnu Majah (2No' 3205)'

Ad-Darimi (2a{o. 200s), Ahmad dalam Mus nad-nya $ I 85)(5 I 5 4, 5 6, 5 70, hadits

ini sanadnya shahih.
Telah dikemukakan takhrijnya dalam masalah No' 601'
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anjing gila adalah semua binatang yang membahayakan manusia, baik
pada diri maupun harta. Semua itu boleh dibunuh karena berbahaya tanpa
ada manfaat yang bisa didapat darinya, sama dengan serigala.

Binatang yang tidak membahayakan tidak boleh dibunuh
berdasarkan hadits-hadits yang kami sebutkan. Ada riwayat dari Nabi
sAW bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh anjing sampai-
sampai ada seorang wanita yang baru datang dari kampung membawa
anjingnya dan dia pun langsung membunuh anjing itu. Selanjutnya beliau
melarang pembunuhan anjing dan bersabda,

t.

0th; rY JMt ,s: 4t :;\\.'€.e
*(Anjing) yang boleh dibunuh hanyalah yang hitam legam punya

dua bintik, karena itu adalah sslsn.t>Sel (HR. Muslim)

Pasal: Tidak boteh memelihara anjing lain selain anjing
pemburu, atau anjing penjaga hewan dan tanaman.

Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah, dari Nabi sAw beliau
bersabda, "siapa saja yang memelihara anjing selain anjing untuk
berburu qtau menjaga hewan dan tanaman, maka pohala amalnya akan
berkurang satu qirath setiap harinya.',5s8

Dari Ibnu umar dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda,

i; "S 
,;i'u ."e fp

Diriwayatkan oleh Mustim (3/rral.l200), Abu Daud (3,No. 2846),Ahmad dalam
Musnad-nya (3/333).
Diriwayatkan oleh Muslim (3/Hal.l203), Abu Daud (3alo. 2g44), An-Nasa,i (71
No. 4299), Ahmad dalam Musnad-nya (212267).
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"Borang siapa yang memelihara anjing selain aniing pemburu

at au p e nj aga hew an t ernak, maka pahal anya alran dihtrangi dua qirath

perhari."

Salimberkata,AbuHurairahberkata,"Atauanjingpenjaga
tanaman."se (Muttafaq' alaih)

Memelihara anjing untuk menjaga rumah juga tidak boleh

berdasarkanhadits-haditstersebut.Tetapiadakemungkinanpula
dibolehkan, sebagaimana pendapat para pengikut Asy-Syaf i' karena

tujuannya sama dengan anjing pemburu atau anjing penjaga tanaman

danhewantemak,sehinggadiqlyaskanlahdenganketigafungsitersebut.

Pendapat pertama lebth shahih, karena mengqiyaskannya dengan ketiga

fungsitersebutakanmembolehkanapayangdilarangmenurutkhabar.

AlQadhiberkata:Anjingpenjagarumatrtidaktermasukdalam
ketiga fungsi yang diperbolehkan, karena bisa saja pencuri menipunya

dengan makanan, dan dia diam sehingga Sang pencuri bebas mengambil

barang.Sedangkanuntukserigala,tidaklahmengandungkemungkinan

seperti ini, karena dia membahayakan orang yang lewat diberbagai

padang pasir.

Pasal:Memeliharaanakanjinguntukketigafungsidiatas
diperbolehkanrmenurutsatudariduapendapatyangada'karenadia
bermaksud memeliharanya dan mengambil manfaatnya. Sebagimana

bolehnya menjual budak yang masih kecil dan keledai kecil yang

manfaatnya belum dapat diambil saat ini, tetapi akan bermanfaat di masa

yang akan datang.

Sebab, jika tidak dipelihara dari kecil tidak mungkin bisa melatih

anjing tersebut untuk berburu dan lain sebagainya, dan tidak mungkin

5481 I F ath)'Muslim (3 I Mus aq ahl l2O l I I 57 5)'

At_Tirmidzi (+Ato. i + sz), en-Nasa i (7 I 4298), Ad D Arimi 92 12004), Ahmad dalam

Musnad-nya 1214, 8' 37, 47,60, l0l, I l3' 156)'
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l bisa melatihnyakalau tidak memelihara dan merawatnya untuk beberapa
lama.

Allah Th'ala berfirman,

i:t 6,^uL.'oi:r:itt-rk C/Ft q &c,
"...dan (buruan yang'ditangkap) oreh binarang buas yang terah

kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya
menurut apa yang telah diajarrranAllah kepadamu... " (es.Al Maidah
[s]: a).

Tidak mungkin bisa mendapatkan anjing terlatih kecuali dengan
melatihnya.

Pendapat kedua menyatakan tidak boleh memelihara anjing sejak
kecil, karena tidak termasuk ketiga fungsi yang disebutkan dalam hadits.

Pasal: Barangsiapa yang memerihara anjing untuk berburu
lalu meninggalkan kegiatan perburuan untuk beberapa lama dan
ingin melakukan kegiatan itu lagi, maka tidaklah diharamkan
memeliharanya pada saat dia tidak berburu.

sebab, hal itu tidak m'ngkin dilepaskan dari diri seseorang. Begitu
pula pemilik kebun, dia boleh memelihara anjing menunggu sampai
panen kebun berikutnya. Sama dengan pemilik hewan ternak kalau hewan
temaknya semua mati, dan dia ingin membeli yang baru, maka selama
itu dia boleh tetap memelihara anjing yang tadinya bertugas menjaga
hewan ternak tersebut.

Sedangkan memelihara anjing pemburu padahal dia tidak berburu,
bisa jadi diperbolehkan, karena Nabi sAw mengecualikan anjing
pemburu secara um'm. Tetapi ada kemungkinan pula itu dilarang, karena
berarti memelihara anjing tanpa adanya keperluan, sama dengan anjing-
anjing lain yang dilarang untuk dipelihara.
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Anjing pemburu artinya, anjing yang dipakai untuk berburu'

Kemungkinanbolehtidaknyainijugaberlakuuntukanjingpenjaga
tanaman dan ternak bila tidak dipakai untuk itu'

Pasal:Tidakbolehmemperjual-belikanbabi,bangkaidan
darah.

Ibnu Al Mundzir berkata6m, "Pala ulama telah sepakat mengatakan

hal itu. Mereka juga sepakat mengharamkan bangkai, dan khamer, serta

mengharamkan jual beli babi." Semua itu berdasarkan riwayat Jabir,

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah'

"sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamknn jual beli

khamer banglrai, babi dan berhala'"eor lfuIuttafaq 'alaih)

Selain itu, tidak boleh memperjual-belikan barang yang fidak ada

manfaatnya, seperti semua jenis serangga, binatang buas yang tidak bisa

dijadikan pemburu seperti singa dan serigala, serta burung yang tidak

bisa dijadikan makanan tidak bisa pula dipakai berburu seperti burung

bangkai, rajawali dan gagak demikian pula telumya' Semua itu tidak

boleh diperjual-belikan karena tidak ada manfaatnya sehingga memakan

hasil penjualannya termasuk mendapatkan harta dengan cara yang batil'

Pasal: Tidak diperbolehkan jual beli sampah yang najis'

IniadalahpendapatMalikdanAsy-Syafi,i.SedangkanAbu
Hanifah berpendapat, itu boleh saja karena masyafakat perkotaan biasa

melakukannya dan menggunakannya untuk tanaman mereka tanpa ada

satu orangpun yang mengingkari sejak dulu, jadi seolah ini menjadi ljma''

Menurutkami,barangtersebuttelahdisepakatikenajisannya'
sehingga tidak boleh diperjual-belikan, sama dengan bangkai. Apa yang

600DisebutkanolehlbnuAlMundzirdalamkitabAlljma'Hal.l0l.
60l Diriwayatkan oleh Bukhari @No. 2236), Muslim (3lMusaqahn2\1 17|)

I 8tll 
- 

Al Mughni
r-



mereka sebutkan adanya ijma'bahwa itu boleh sejak dulu, maka kita
tidak menemukan pemyataan seperti itu dari para ulama. Itu adalah
kotoran yang najis, sama dengan kotoran manusia.

Pasal: Tidak boleh menjual manusia merdeka dan yang tidak
punya tuan seperti barang-barang milik umum sebelum dibagi atau
dimiliki.

Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam masalah
ini, karena Nabi sAW bersabda, "Allah 'Azza wa Jallaberfrman,

"Ada tiga orangyangAku akan menjadi musuhnya di hari kiamat,
orang yang menerima amanah atas nama-Ku kemudian dia menipu,
orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya, orang
yang mengupah orang lain dan setelah pekerjaannya selesai dia tidak
membayarnyo. "ooz (HR. Bukhari)

772.Masalah: (AI Khiraqi) berkata, "Boreh menjuar singa dan
elang yang terlatih, demikian pula kucing serta semua yang
bermanfaat."

Penjelasan: Semua yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan bisa
diperjual-belikan, kecuali yang dilarang oleh syariat seperti anjing,
ummul walad (budak wanita yang dihamili tuannya), dan barang wakaf.
Adapun mengenai mudabbir, mukatib dan minyak yang bernajis ada
perbedaan pendapat di dalamnya,yangakan kami bahas secara terpisah
-Insya Allah-.

Lagi pula, sesuatu yang dimiriki berarti boleh diapakan saja

602 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No.2227) Ibnu Majah (2No.2442), Ahmad dalam
Musnad-nya(2/358), semua darijaran yahya bin Sarim, dari rsmaiibin Umayyah,
dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Dalam isnadnyiada
Yahya bin Salirn yang dikomentari AI Hafizh dalam At-Tizqrib sebagai.u*i yung
shaduq (sangatjujur) tapi hafarannya buruk. Lihat pula ,Ei trwa'1il:os;.
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termasuk dijual. Sedangkan manfaat yang dibolehkan oleh syariat untuk

diambil berarti boleh pula diambil timbat baliknya dan boleh pula

dihibahkankepadaoranglainyangmembutuhkannyauntukmemenuhi
keperluannya. Dalam hal ini hukumnya sama antarayang disepakati

boleh menjualnya seperti pakaian, bangunan' hewan ternak' kuda dan

hewan buruan; atau yang masih diperselisihkan najis tidaknya seperti

baghal(campurankeledaidengankuda),keledaidanbinatangbuas,
burungpemangsa;binatangyangdapatdigunakanuntukberburuseperti

cheetah, elang, rajawali' garuda; dan burung yang dinikmati suaranya'

sepertibulbul,beo,danyangsejenisnya'semuaitubolehdiperjual-
belikan. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i'

SedangkanAbuBakrAMulAzizdanlbnuAbiMusaberpendapat,

cheetah dan elang tidak boleh diperjual-belikan karena keduanya najis'

sama halnYa dengan anjing.

Menurutkami,semuaituadalahbinatangyangbolehdipelihara
dan bermanfaat, tidak ada ancaman dari syariat bagi yang memeliharanya,

sepertibaghal.Apayangmerekasebutkanterbantahkandengan
kebolehan memperjual-belikan baghal dan keledai, karena tidak ada

perbedaan pendapat tentang bolehnya menjual kedua hewan ini'

Berbedadengan anjingyang memang dilarang oleh syariat melalui

Nash,kecuali ada kebutuhan untuk itu. Kebolehannya itu menjadi tetap

dengan jalan darurat (kebutuhan) dan adanya perbedaan pendapat

didalamnya. Karena asal dari jual beli adalah mubah. Firman Allah'

"...Dan Allah menghalalkan jual beli"'" (Qs' Al Baqarah [2]: 275)'

Maknayangterkandrrngdidalamnyatidakmenunjukkanpengecualian,

maka tetaplah hukum asalnya (boleh)'

Adapunkucing,AlKhiraqiberpendapat,diabolehdijual-belikan.

IniadalahpendapatlbnuAbbas,AlHasan'IbnuSirin'AlHakam'
Hammad, Ats.Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ashhab Ar-Ra.yi.

AdariwayatdariAhmadyangmemaknrtrkanhasilpenjualannya.
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Ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid serta
Jabir bin zaid, dan menjadi pilihan Abu Bakr. Dalilnya adalah hadits
riwayat Muslim, dari Jabir yang ditanya tentang hasil penjualan kucing,
dia menjawab, "Nabi SAW melarang itu."603

Dalam redaksi riwayat Abu Daud dari jabir, Nabi SAW melarang
hasil penjualan kucing.60a At-Tirmidzi mengatakan, ,.Hadits ini hasan
tetapi dalam sanadnya ada kerancauan.,'

Sementara yang menjadi dalil kami adalah apa yang sudah kami
sebutkan dalam masalah buruan yang berasal dari binatang buas.
Sedangkan hadits yang melarang diinterpretasikan pada barang yang
bukan milik siapa-siapa atau yang tidak ada manfaatnya. Lagi pula, jual
beli adalahjalan untuk memiliki barang yang bisa mencukupi kebutuhan
manusia dan mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya, di mana
seseorang bisa memperoleh barang yang boleh dimanfaatkan yang ada
di tangan saudaranya dengan cara yang benar. Apa yang boleh
dimanfaatkan seharusnya boleh pula diperj ual-belikan.

Pasal: Jika cheetah dan elang maupun yang lainnya itu tidak
bisa dilatih dan tidak bisa menerima pelatihan, maka tidak boleh
diperjual-belikan.

Karena, tidak ada manfaat darinya. sedangkan yang masih bisa
dilatih boleh diperjual-belikan, karena ada harapan bisa dimanfaatkan,
sama kasusnya dengan anak keledai.

Pasal: Hewan yang dipakai berburu, seperti burung hantu
yang dijadikan'mpan untuk memanggil burung-burung lain.

Diriwayatkan oleh Muslim (3/Musaqah/l l99Arro.42), Abu Daud (3No. 3479),
At-Tirmidzi (3,No. 1279).
Lihat sumber sebelumnya.

603
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Ada kemungkinan boleh diperjual-belikan, karena ada manfaat

yang dihasilkan. Tetapi ada kemungkinan pula itu dilarang, karena

makruh lantaran sudah menyiksa hewan. Sama halnya dengan burung

lukluk (sejenis bangau).

Pasal: Telur burung yang tidak dimakan dagingnya'

Kalau tidak ada manfaatnya maka tidak boleh diperjual-belikan

baik dia suci maupun najis. Tetapi kalau ada manfaatnya, seperti untuk

dijadikan anak burung dan bukan najis maka boleh diperjual-belikan'

Sebab, suatu yang suci dari hewan bisa dimanfaatkan, sama dengan

hewan asalnya. Sedangkan kalau dia najis, seperti telur burung pemakan

bangkai, elang dan lain sebagainya, maka hukumnya sama dengan hewan

asalnya.

Al Qadhi berpendapat, telumya ini tidak boleh diperjual-belikan

karena najis dan tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan apapun' Tetapi

pendapat ini terbantahkan dengan anak burung dan anak keledai di mana

keduanya itu najis taPi.

Pasal:Ahmadberkata,..Akumembencijualbelikera.,,

Ibnu 'Aqil berkata, "Ini bisa dipahami makruh kalau dimanfaatkan

sebagai hiburan dan mainan. Sedangkan menjualnya kepada orang yang

akan memanfaatkannya, seperti untuk menjaga barang-barang, toko, dan

lain sebagainya maka diperbolehkan. Hukumnya sama dengan elang dan

burung pemakan bangkai. Demikianlah pendapat mazhab Asy-Syaf i.

Tetapi menurut analogi dari perkataanAbi Musa, tidak bolehmemperjual-

belikannya secara mutlak.

Pasal: Menjual Al 'Alaq6ot yuttg bisa dimanfaatkan untuk

ng ada di air dan biasa bergantung di tangan'
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menyembuhkan perubahan warna kurit di wajah orang yang menderita
sakit kalaf (perubahan wama kulit), dan juga jual beli cacing sebagai
umpan ikan. Dalam hal ini ada dua riwayat, dan yang paling shahih
adalah boleh diperjual-belikan untuk memperoreh manfaatnya, seperti
halnya ikan.

Riwayat kedua menyatakan larangan memperj ual-belikannya,
dengan alasan keduanya tidak bermanfaat kecuali sedikit sekali, sehingga
seperti yang tidak mempunyai manfaat.

Pasal: Diperborehkan menjuar urat sutera dan benihnya.

Abu Hanifah berkata dalam sarah satu riwayat darinya, .,Jika ulat
setera itu punya benang maka bolehrah menjualnya, kalau tidak maka
tidak boleh, karena tidak ada manfaatnya, sarna dengan serangga.,, Tetapi
ada yang mengatakan tidak boleh menjual benihnya.

Menurut kami, ulat adalah hewan yang suci, boleh dipelihara agar
bisa diambil manfaat dari apa yang dia hasilkan, ,urnu d.rrgun binatang
ternak. Karena ulat dan benih itu suci dan bisa dimanfaatkan, maka
sehingga seharusnya dia boreh diperjual-belikan, seperti halnya pakaian.

Adapun anggapan bahwa dia tidak bermanfaat, terbantahkan
dengan bolehnya memperjual-berikan hewan yang tidak ada manfaat
lain darinya selain berkembang biak. Ulat sutra dan benihnya ini berbeda
dengan serangga lain yang memang sejak awal tidak ada manfaatnya,
karena serangga yang satu ini banyak manfaatnya. Bukankah sutera yang
merupakan pakaian termahal di dunia dihasilkan darinya?!

Pasal: Bolehnya jual beri rebah bila dapat dilihat daram
sarangnya yang tidak memungkinkannya untuk bersembunyi.

Abu Hanifah berpendapat, dia tidak boreh diperjual-belikan secara
tersendiri dengan alasan yang sama dengan larangan pada ulat sutera.
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Menurut kami, lebah adalah hewan yang suci, menghasilkan madu

dari perutnya yang bermanfaat untuk semua umat manusia, sehingga

boleh diperjual-belikan, sama halnya dengan binatang ternak. Akan tetapi

para ulama kami berbeda pendapat tentang penjualan lebah jika masih

berada di dalam sarangnya.

MenurutAl Qadhi, tidak boleh menjual lebah di dalam sarangnya,

karena tidak bisa dilihat berapa jumlah pastinya, dan juga akan

mengikutkan madu yang tidak diketahui kadamya.

Sedangkan Abu Al Khaththab berpendapat, boleh menjual lebah

di dalam sarangnya, atau terlepas dari sarangnya. Karena, melihat lebah

di dalam sarang masih memungkinkan jika kepala sarangnya dibuka.

Dengan ini akan diketahui jumlah lebah di dalamnya sedikit atau banyak

dan beberapa ekor yang tersembunyi tidak mempengaruhi keabsahan

jual beli, sama dengan tumpukan makanan atau kalau lebah itu berada

dalam sebuah wadah khusus. Bila lebah ada dalam tempat khusus dia

juga tidak bisa dihitung berapa jumlah pastinya, karena mereka akan

bertumpuk, jadi yang terlihat hanya yang paling luar. Sedangkan madu

bisa dimasukkan ke dalam jual beli dan tidak mengapa kalaupun kadarnya

tidak diketahui, sama dengan pondasi tembok. Tetapi, kalau lebahnya

tak satupun yang bisa terlihat, maka tidak boleh diperjual-belikan.

Pasal: Al Khiraqi menyebutkan bahwa Tiryafw tidak boleh

dimakan karena mengandung daging ular. Berdasarkan hal ini maka

dia tidak boleh diperjual-belikan. Menurutnya, manfaat tiryaq hanya akarr

didapat jika dimakan dan memakannya haram, sehingga menghindari

dari manfaatnya itu boleh, akibatnya dia tidak bisa diperjual-belikan,

sama halnya dengan bangkai. Juga tidak boleh menggunakannya sebagai

obat.

mbahkan di dalamnya daging ular' Ed'
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Tidak boleh memperjual-belikan racun ular.60z Sedangkan racun
pada ganja dan tanaman, jika dia tidak bisa dimanfaatkan dan sedikit
saja bisa menyebabkan kematian maka tidak boleh diperjual-belikan
karena tidak bermanfaat. Sedangkan yang bisa dimanfaatkan dan bisa
dijadikan obat dalam jumlah sedikit seperti sakmonia maka boleh
diperjual-belikan, karena dia suci dan bermanfaat seperti halnya sisa
bahan makanan.

Pasal: Tidak boreh memperjuar-berikan kurit bangkai seberum
disamak.

Hanya ada satupendapat dalam masalah ini, oleh IbnuAbu Musa.
Sedangkan menjualnya setelah disamak masih diperselisihkan boleh
tidaknya. Ada riwayat dari Harb, bahwaAhmad berkata, ,.Sesungguhnya

Nabi sAW melarang jual beli anjing.608 Adapun selain itu berupa bulu
burung yang berkuku tajam atau sebagian kurit binatang buas yang
memiliki taring, maka jual belinya dipermudah, karena Nabi sAw hanya
melarang memakan dagingnya.',

Riwayat yang benardariAhmad menyatakan semua itu tidak boleh
diperjual-belikan berdasarkan najisnya kulit bangkai, dan tidak bisa
dibersihkan dengan menyamaknya. Masalah ini telah kami jelaskan pada
babnya.

Ibnu Al Qayyim berkata daram kitabnya I'ram AI Muwaqqi'in: Tidakada ijma,yang mengharamkan memakan daging urar, bahkan Marik dan lainnya
membolehkannya. Bila ada keputusan dokter bahwa tiryaq itu bermanfaat danjuga obat-obat lainnya di mana racunnya juga ikut serta di dalamnya maka
hukumnya mubah. Apalagi yang haram karena-asarnyu itu uiru ,*;udi n,,uuut,
dalam kondisi darurat. Adapun yang haram untuk menutup pintu perbuatan haramlain (bukan lidzatihi) bisa menjidi mubah, bira ada i"p".tuun iunpu nu.u,
menunggu kondisi darurat.
Telah dikemukakan pada masalah No. 770.

ArMughni 

- @



Pasal: Menjual susu wanita (ASI) dianggap makruh oleh

Ahmad.

Para ulama kami berbeda pendapat tentang pembolehannya'

Pemahaman tekstual dari perkataan Al Khiraqi, "Semua yang ada

manfaatnya boleh dijual." Membolehkan hal itu. Ini adalah pendapat

Ibnu Hamid dan mazhab AsY-SYaf i'

AdasebagianulamakamiyangmengharamkanjualbeliASl.Ini
adalah pendapat mazhab Abu Hanifah dan Malik. Alasannya, dia adalah

air yang keluar dari tetek wanita, sehingga tidak boleh diperjual-belikan'

sama halnya dengan keringat. Lagi pula itu berasal dari manusia, sehingga

disamakan dengan seluruh anggota tubuhnya yang tidak boleh diperjual-

belikan.

Tetapipendapatpertamalebthshahih,karenaairsusuitusucidan

bisa dimanfaatkan, sehingga harus disahkan jual belinya, sama dengan

susukambing.Diperbolehkanjugamengambilupahdarimenyusuianak

orang lain sebagai pengganti dari air susu yang dikeluarkan untuk anak

itu.

Berbeda halnya dengan keringat yang tidak bermanfaat sama sekali,

makanyatidakbolehmenjualkeringatkambingtetapibolehmenjual
susunya. Seluruh anggota tubuh manusia boleh diperjual-belikan, seperti

halnya para budak laki-laki dan perempuan' hanya saja diharamkan

menjual orang merdeka karena tidak ada pemiliknya' Diharamkan juga

menjual potongan tubuh, karena tidak ada manfaatnya'

Pasal:Adaperbedaanriwayattentangjualbelibangunanyang
ada di Makkah, begitu pula menyewakannya'

Adariwayatyangmenjelaskan,bahwaitutidakdiperbolehkan.
Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik Ats-Tsauri dan Abu ubaid'

Sementara itu Ishaq menganggapnya makruh, berdasarkan riwayat dari

Amr bin Slu,aib dan ayahnya, dari kakeknya yang berkata: Rasulullah
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SAW bersabda, "Tidakboleh menjuar rumah-rumahyang ada di Maktuh,
dan tidak boleh pula menyewakan bangunannya. "aor (HR.Al Atsram
dengan isnadnya).

Dari Mujahid, dari Nabi SAW yang bersab da, 
,,Di Makkah, haram

menjual bangunannya, haram pula menyewakannya. "6to (HR. sa'id bin
Manshur dalam sunannya).

Diriwayatkan pula bangunan yang ada di Makkah itu dinamakan
As-sawa'ib (Rubaa'i Makknh) di masa Rasulullah sAw sebagaimana
disebutkan oleh Musaddad dalam musnadnya.6rr Karena dia ditaklukkan
dengan paksaan dan tidak dibagikan, sehingga menjadi wakaf. Dengan
demikian tidak boleh menjualnya, sama seperti tanah-tanah yang
ditaklukkan kaum muslimin dengan paksaan dan tidak dibagi-bagikan.

Dalil bahwa Makkah itu ditaklukkan dengan paksaan adalah sabda
Rasulullah SAW

t q:Lt'r_,-'iJU i-, et r.;--r pt k c-; rtt ot

GL ,j.
r'( o"' sW ,Y

a/

.tJ-trFo | 1..c.- ,o'. .-
c^l-l Ul; # ib

"sesungguhnya Altah menjaga Makkah dari pasukan bergajah
dan menjadikannya dikuasai oreh rasur-Nya dan orang-orcrng yang
beriman. Dia tidak diharalkan bagi siapapun seberumku (untuk
ditaklukkan) tidak juga setelahku. Hanya dihalalkan bagiku

Diriwayatkan oleh Al Hakim (2/Buyu'/LraL 53), Al Haitsami dalam Ar Majma,
(3/297) dari Abdullah bin Amr, Al Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Ath
Thabrani dalam Al Kabir, daram isnadnya ada Ismair bin Ibraim bin Muhu..ii. yung
merupakan perawi dha'f.
Diriwayatkan oleh Al Hakim (2/Buyu'ftraL 53), dari Abdullah bin Amr. Al Hakim
berkata: Telah shahih beberapa riwayatyangmenyatakan bahwa Rasurulrah SAW
memasuki Makkah dalam keadaan damai. Al Hafizh memberi komentar:
Ubaidullah itu IaWin.
Diriwayatkan oleh lbnu Majah (2/No. 3107), As-Sindi berkara; Hadirs ini dha'f.

6t0
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menaHukkannya poda satu waktu di sebuah siang hari... "6tz (Muttofaq

'alaih)

Ada riwayat pula dari ummu Hani': Aku memberi perlindungan

(aminan keselamatan) kepada dua orang iparku. Tetapi Ali saudaraku

ingin membunuh keduanya. Aku pun mengadukan hal ini kepada

Rasulullah SAW: Ya Rasulullah, aku menjamin keselamatan dua iparku

dan saudaraku ingin membunuhnya. Nabi SAW pun bersabda, "Kami

alran melindungi s iapa yang kou lindungi ya (Jmmu H ani' .'6t3 (Mun afaq

'alaih).

Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh empat orang6r4, antara

lain, Abu Al Khathl, Maqis bin Shababah. Ini menunjukkan bahwa

Makkah ditaklukkan dengan kekerasan.

Riwayat kedua, diperbolehkan menjual bangunan Makkah dan

menyewakan rumah-rumah yang ada di dalamnya. Ini diriwayatkan dari

Thawus, dan Amr bin Dinar. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syaf i

dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat ini lebih kuat dalilnya, karena ketika

Nabi SAw ditanya: Di mana anda akan singgah besok?. Beliau

menjawab, "Apakah 'Aqil meninggallcnnwarisan rumah (rubaa') kepada

ftilq?. "ots (Muttafaq'alaih).

Maksudnya 'Aqil menjual rumah kepadaAbu Thalib, karena dialah

yang mewarisinyatanpa saudara-saudara yang lain, karena agama mereka

berbeda. Seandainya rumah itu tidak ada yang boleh memilikinya, maka

'Aqil tidak akan menjualnya. Lagi pula, para sahabatNabi SAW memiliki

fi 2/ F ath)Muslim (2 1988,989), Ahmad dalam

Musnad-nya (21238).

Diriwayatkan oleh Bukhari(lNo. 357lFath), Muslim (1lshalat Al Musaafiriin/
g2ft1a1.498), dari hadits ummu Hani" At-Tirmidzi (4No. 1579), denganlafazh'.
*Telah aman orangyang kamu beri keamanan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (3 No. 26 83 ), dan An-Nasa'i' (7NO.407 8) isnadnya

shahih.
Diriwayatkan oleh Bukhari (3No. 1588), Muslim (21984),AbuDaud (2No. 2010),

dengan lafazh,,,Hal taraka lanaa 'Aqil manzilan2" Ibnu Majah (2No. 2730)

dengan tambahan "min rubaa'i aw duurin"
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rumah di Makkah, misalnya Abu Bakr, Az-zubair, Hakim bin Hizam,
Abu Sufuan, dan seluruh penduduk Makkah lainnya. Di antara mereka
ada yang menjual rumah, ada pula yang sengaja meninggalkannya, dan
dipegang oleh saudara-saudara mereka.

Hakim bin Hizam juga pernah menjuar sebuah tempat pertemuan.
rbnu Az-zubair berkata padanya: Anda menjuar keramatnya orang
Quraisy?. Dia menjawab: wahai Keponakanku, semua keramat telah
lenyap kecuali ketakwaan. Dikatakan juga, bahwa Mu,awiyah pernah
membeli dua buah rumah; umar pernah membeli rumah untuk penjara
dari Shafwan bin umayyah seharga empat ribu dirham; para penduduk
Makkah juga senantiasa melakukan tindakan ekonomis dan bisnis
terhadap bangunan milik mereka, dan tak ada yang mengingkarinya,
sehingga hal ini seolah menjadi Uma'.

Nabi SAW juga menetapkair, bahwa mereka punya hak milik
terhadap rumah-rumah mereka di Makkah sebagaimana tertuang dalam
sabda beliau, "siapa yang masuk ke rumah Abu sufyan maks dia aman,
dan siapa yang menutup pintu rumahnya dia juga aman.',6t6

Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa hak kepemilikan
mereka terhadap rumah dan bangunan hilang, demikian pura para khalifah
setelahnya. Bahkan, umar RA bersedia membeli bangunan untuk
dijadikan penjara, padahal dia terkenal dengan ketegasan daram
kebenaran.

Makkah adalah tanah yang hidup dan tidak ada sedekah yang haram
atasnya, sehingga bisa diperjual-belikan, sama dengan tanah-tanah
lainnya. Sedangkan hadits-hadits yang menentang har ini semtanyadhaif.

Adapun pendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan paksa itu
benar dan tidak perlu dibantah, tetapi Nabi SAW menetapkan hak
kepemilikan kepada penduduknya termasuk pada rumah-rumah mereka.

616 Diriwayatkan oreh. Musrim (3/r40g), Abu Daud (3/No. 3l2r),Ahmad daram
Mus n a d -ny a (2 /Hal. 292).
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ini menunj ukkan batrwa beliau membiarkan semua itu tetap menj adi milik

mereka, bukan dijadikan milik umum'

Berdasarkan pendapat pertama (haram menjual rumah di Makkah),

maka barangsiapa yang telatr menempati suatu rumah di Makkah berarti

merekalahyanglebihberhakmenghuninya,tetapitidakboleh
menjualnya, juga tidak boleh menyewakannya' Barangsiapa yang ingin

tempat tinggal, maka dia boleh membayar sewa' dan siapa yang perlu

bangunan,makadiabisamembeli,sebagaimanayarrydilakukanUmar'

Abdullah biasanya membayar sewa bila tinggal di suatu rumah di

Makkah,kalaupuntidakmembayarupahitujugadiperbolehkan,karena
menurut pendapat ini dia tidak boleh menyewakan rumah itu pada

dasarnya.AdariwayatbahwaSuffantinggaldisebuahbangunandi
Makkah dan dia pergi begitu saja tanpa membayar sewa' kemudian

pemilikbangunanmengejardanmendapatinyalalumengambiluangnya

sebagai upah tinggal di bangunan milik mereka. Perbuatan Sufuan ini

diceritakan kepada Ahmad dan dia hanya tersenyum. Ini menunjukkan

dia senang perbuatan itu.

Ibnu .Aqil berkata, "Perbedaan pendapat terjadi selain pada tempat

manasik haji. Sedangkan tempat-tempat manasik, seperti tempat sa'i dan

melempar jumrah, maka hukumnya sama dengan hukum masjid tanpa

ada perbedaan PendaPat."

Pasal: Barangsiapa yang membangun bangunan di Makkah

dengan alat kontruksi dari luar Makkah, maka boleh menjual

bangunannya, dan boleh pula menjual bangunan tersebut apabila

telah di wakafkan, atau merobohkan bangunannya'

Diperbolehkanmenjualbangunanyangbahandanbatunyaberasal

dari Tanah Haram, dalam dua riwayat dalam jual beli bangunan di

Makkah, karena dia itu termasuk Makkah. Begitupula halnya dengan

debu dan PuingnYa.
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Ahmad berkata: Sedangkan bagi bangunannya (ual beli bangunan
Makkah) aku memakruhkannya. Ishak Berkata: Bangunan Makkah itu
sendiri (Al Bait, Masjid Al Haram, dll.), tidak halal diperjual-belikan.
Telah diriwayatkan, bahwasanya Aisyah berkata kepada Nabi SAW:
Kenapa anda tidak membangun rumah untuk anda di Mina?. Beliau
menjawab, "Mina adalah tempat turun (kediaman) orcrng yang
terdahulu."6tT

Pasal: Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui ada urama yang
memberi keringanan borehnya menjuar mushaf, tetapi memang ada
keringanan untuk membelinya."

Dia berkata pula, "Membeli itu lebih ringan.,' Di antara ulama
yang memakruhkan jual beli mushaf adalah Ibnu umar, Ibnu Abbas,
Abu Musa, Sa'id bin Jubair dan Ishaq. Bahkan Ibnu umar pernah berkata,
"Aku lebih suka kalau orang yang menjuarnyadipotong tangannya.,,

Abu Al Khatthab berkata, "Diperbolehkan menjual mushaf tetapi
hukumnya makruh." Tetapi apakah makruh pula membeli dan
menukarkannya? Ada dua riwayat dalam masalah ini.

Sedangkan di antara urama yang memberi keringanan borehnya

6tt Diriwayatkan oleh Abu Daud (2A.Io. 2019) dengan rafazh,,Innama huwa
munaakhun I iman sabaq a iraihi.- Isnadnya dh'a' if. At-T*midzi (3No. g g l ). Abu
Isa berkata: Hadits ini hqsan shahih. Ibnu Majah (2a,ro. 3006,3b02;, Ad-oarimi
(Hal.206,207), Ahmad daram Musnad-nya (6/rg7) dengan iafazh: ,,raa, Mina
Munaakhun liman sab,aq." Al Hakim gt+a,lsberkata: Hadits ini shahihatas syarat
dari Muslim dan beliau tidak mentakhrijnya. Az-Dzahabi menyetujui har itu,
s anadny a d h a if di daramny aterd apat Ib rah im b i n A r Muhaj i r. A r Hifi z rz-D zah ab i
berkata dalam AI Mizan:yahya bin Mu'in berkata: Hadits ini dha'tf.imamAhmad
berkata: Hadits ini tidak mengapa.yahya bin Suwaydi berkata: Tidak cukup
kuat. Ibnu Hibban berkata daram Adh-D-huafaa: Dia ilbrahim bin Ar Muhajir)
banyak salahnya. Al Hakim berkata: Dia katakan kepadaAd-Darimi, ralu Ibrahim
bin Al Muhajir, mendha'iJkannya. Berkomentar di durun'nyu yalrya bin Sa,id
dan lain sebagainya..Saya katakan, dengan darir... Dijawab, tentu saja, berbicara
dengan hadits yang tidak dapat diikuti, ini dikutukun Ibnu Hajar daram n-mhzib.
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menjual mushaf adalah Hasan, Al Hakam, Ikrimah, Asy-Syaf i dan

Ashhab Ar-Ra'yi. Alasan mereka, jual beli itu sebenamya pada kulit

dan kertas yang menjadi bahan mushaf itu dan itu boleh.

Menurut kami, perkataan para sahabat di atas tidak seorang pun di

masa mereka yang menentangnya. Lagi pula, mushaf ini mengandung

kalam Allah Ta'ala yang harus dijaga dari jual beli dan hal yang tak

sepatutnya. Sedangkan membelinya itu lebih mudah, karena itu berarti

menempuh jalan mendapatkan kandungannya dan diperbolehkan,

sebagaimana bolehnya membeli dan menyewa bangunan dan rumah di

Makkah bagi yang tidak memperbolehkan penjualannya dan mengambil

sewanya.

Jika orang kafir membeli mushaf, maka jual belinya tidak sah.

Inilah pendapat Asy-Syaf i. Ashhab Ar-Ra'yi membolehkannya, akan

tetapi mereka juga mengatakan orang kafir itu harus dipaksa menjual

kembali mushaf tersebut.

Menurut kami, orang kafir dilarang memiliki mushaf selamanya,

sehingga seharusnya dilarang sejak awal, sebagaimana barang-barang

lain yang tidak boleh diperjual-belikan. Nabi SAW sendiri melarang

bepergian dengan Al Qur'an ke negeri musuh, karena khawatir akan

jatuh ke tangan mereka.6rs oleh karena itu, tidak boleh membuat mereka

leluasa memilikinya.

Pasal: Orang kafir tidak sah membeli budak muslim.

Ini adalah pendapat Malik dalam salah satu dari dua riwayat

darinya, juga pendapat Asy-Syaf i dalam salah satu pendapatnya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, jual belinya sah dan dia harus

618 Diriwayatkan oleh muslim (3llmarahl93) dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh:

"Annahu kaana yanha an yusaafira bi Al Quran ilaa ardi al aduwwi, makhafaton

anyanaaluhu al aduwwu". Abu Daud (3Afo.2610), Ibnu Majah (2No.2879)
dengan lafazh: "An yanaaluhu al adnvwu". Dan Malik dalam Al Muwaththa' (21

No. 7/Ha1.446).
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dipaksa untuk menghilangkan hak kepemilikannya pada budak yang
muslim itu- Alasannya, dia bisa memilikinya dengan jalan warisan, dan
kepemilikannya tetap berlaku meski budak itu sudah masuk Islam
sehingga sah-lah jual belinya, seperti halnya seorang muslim.

Menurut kami, ada larangan baginya memiliki budak itu secara
abadi, sehingga harus dilarang sejak awar, sama dengan pemikatran. Lagi
pula dengan memperbolehkan juar beli budak muslim kepada si kafir,
berarti membiarkan orang Islam berada dalam kekuasaan orang kafir,
dan ini tidak sah, sama halnya dengan nikatr. Adapun kepemilikan dengan
warisan lebih kuat daripada permulaan kepemilikan dengan rnaha sendiri.

Dalil bahwa warisan lebih kuat daripada kepemilikan berdasarkan
usaha sendiri adalah daram masarah muhrim (orang yang berihram).
Maksudnya seorang muhrim boleh memiliki hewan buruan lantaran
warisan, tapi tidak boleh dengan memburunya sendiri. Tidaklah lazim
menetapkan apa yang telah kuat (hukumnya) dengan serainnya, karena
kita telah memboikot dan merarang hak kepemilikan baginya untuk
selamanya, dan memaksakannya untuk menggugurkan haknya.

Pasal: Kalau si kafir ini mewakilkan kepada seorang muslim
untuk membeli budak musrim untuk dirinya (si kafir), maka juar
beli itu tidak sah.

Alasannya, kepemilikan akan jatuh ke tangan muwakkil (orang
yang mengangkat wakil) padahar dia tidak boleh memberinya, sehingga
tidak pula diperbolehkan memberikan barang tersebut untuknya. Sama
halnya dengan seorang musrim yang mewakilkan kepada seorang
dzimmfte untuk membeli khamer.

Sebaliknya, karau seorang musrim mewakilkan kepada si kafir
untuk membeli seorang budak dan membelikannya, maka ada dua riwayat
tentang keabsahannya.

idup aman di negara Islam. penerj.
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pertama,jual belinya sah, karena yang dilarang kalau si kafir yang

akan memiliki si budak muslim yang dibeli. Sedangkan di sini budak

tersebut akan menjadi milik si muslim, sehingga larangan tersebut tidak

terjadi.

Kedua, tidak sah. Alasannya, segala sesuatu yang dilarang untuk

membeli, maka dilarang pula menjadi wakil dalam pembelian, seperti

seorang muhrimyang dilarang berburu, maka dilarang pula dia membeli

hewan buruan, juga dilarang menjadi wakil untuk orang lain guna

membeli hewan buruan. Begitu juga orang kafir (menjadi wali/saksi)

dalam pernikahan wanita muslim. Selain itu, seorang muslim tidak boleh

menjadi wakil bagi seorang dzimmi untuk membeli khamer'

Pasal: Jika si kafir membeli seorang budak muslim untuk

dimerdekakan lantaran dia adalah kerabatnya, maka pembeliannya

sah berikut pemerdekaannya. Demikian menurut pendapat sebagian

ulama mazhab kami (Hanbali).

Abu Al Khaththab menyatakan ada dua riwayat dalam masalah

ini:

Pertama, Pembeliannya tidak sah, karena bisa mengakibatkan

kepemilikannya budak beragama Islam, sehingga tidak bisa dianggap

sah, sama halnya dengan orang kafir lain yang membeli tidak untuk

dibebaskan. Semua yang dilarang pembeliannya, maka dilarang

membelinya untuk keperluan apapun, meski kepemilikannya akan hilang

setelah itu. Seperti halnya muhrim tidak boleh membeli hewan buruan,

meski untuk dibebaskan.

Kedua, pembeliannya sah. Alasannya, larangan orang kafir

membeli budak adalah adanya indikasi perendahan derajat seorang

muslim, sedangkan bila dia membelinya untuk dibebaskan, maka

kepemilikannya akan segera hilang, sehingga makna dari larangan itu

tidak ada lagi. Bahkan, si muslim ini menjadi terangkat derajatnya karena
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begitu dibeli dia langsung dimerdekakan. Ini jelas berbeda dengan or_
ang yang membelinya tetapi tidak untuk dimerdekakan.

Hak kepemilikannya tidak akan hilang kecuali dia
menggugurkannya. Begitupula pembelian muhrim akan hewan buruan,
jika dia memilikinya maka tetaplah hak kepemilikannya dan tidak gugur.

Jika seorang kafir berkata kepada muslim, ..Bebaskanlah 
budakmu

atas tanggunganku," maka hal itu sah. Karena pembebasannya bukan
untuk memiliki, akan tetapi membatalkan hak kepemilikan. Hukum
pembebasan ini jatuh kepada pemilik, seperti halnya dalam warisan.
sedangkan apa yang didapatkan budak dari pembebasan merupakan
m-alrfaat yang terbenam dalam bahayakepemilikan sehingga dianggap
tidak ada.

Ada pendapat lain yang menyatakan hal diatas tidak sah. Hal ini
didasarkan atas pembelian kerabatnya yang muslim.

Pasal: Kalau ada seorang musrim menjadikan dirinya pegawai
atau orang upahan seorang kafir dzimni untuk melakukan suatu
pekerjaan yang menjadi tanggungannya, maka akad itu sah.

karena Ali RA menjadikan dirinya orang upahan untuk seorang
Yahudi, dengan mengambilkan air untuknya dengan upah buah kurma.
Ali sempat membawa kurma itu kepada Nabi SAW, beliau turut
memakannya.620

Ada pula seorang sahabat dari kalangan Anshar yang merakukan
hal itu dan dia membawakannya ke hadapan Nabi SAW, beliau tidak
mempermasalahkannya.62 r

620 Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No. 73g.621 Diriwayatkan oleh lbnu Majah eNo. 244g), dari jaranAbduilah bin sa,id dari
kakeknya dari Abu Hurairah. Isnadnya sangat remah karenaAbduilah bin Sa,id
bin Kisan dikatakan matruk oleh Al Hafizi.
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Dalam hal ini tidak ada perendahan derajat seorang muslim.

Bagaimana jika dia menjadi orang upahan orang kafir dalam waktu

tertentu seperti sehari atau sebulan?. Ada dua riwayat dalam masalah

ini.

Pertama, tidak sah, karena mengandung penguasaan orang kafir

terhadap muslim dan perendahan martabat, seolah-olah membelinya.

Kedua, sah, karena itu adalah pekerjaan yang mengharapkan

imbalan (upah), seperti bekerja untuk dirinya dan tidak bisa disamakan

dengan kepemilikan. Karena pemilik menjadi penguasa dan bersifat terus

menerus dalam mempergunakan dirinya (budak), lain halnya dengan

mengupah. Ini adalah pendapat yang lebih utama diikuti'

Pasal: Tidak boleh menjual terpisah budak yang masih

mempunyai hubungan mahram. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan menurut Malik tidak ada larangan memisahkan antara

keluarga budak, kecuali antara anak dengan ibunya. Dalilnya adalah

sabda Rasulullah SAW "Barangsiopa yang memisahkan antara anak

dan ibunya, niscaya Allah iuga akan memisahknn dia dengan orqng

yang dia cintai di hari kiamat."ozz (HR. At-Tirmidzi, dan dia katakan

hadits ini hasan) juga sabda beliau, "Jangan memisahkan ibu dari

anaknya."623

Ini menunjukkan bahwa larangan memisahkan hanya berlaku gntuk

ibu dan anak. Artinya, diperbolehkan untuk yang lain'

Sementara itu Asy-Syaf i berpendapat, yang haram dipisahkan

adalah antara ayah ibunya dan saudara kandung mereka seterusnya ke

bawah. Tidak haram bagi yang lainnya, sebab, kekerabatan tidaklah

62x Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No' 742'
623 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan (81 5), disebutkan pula oleh Az-

Zarla'i dalam Nashb Ar Rayah (31 266).
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menghalangi hukuman qishas antara mereka dan tidak pula menghalangi
persaksian sehingga boleh dijual secara terpisah, seperti saudara sepupu.

Menurut kami, ada riwayat Ahmad dalam musnadnya, Ghandar
menyampaikan kepada kami, Sa'id bin Abi 'urubah menyampaikan
kepada kami, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ali
RA berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjual
dua orang budak laki-laki yang masih bersaudara. Aku menjual mereka
secara terpisah kepada lain orang dan melaporkan hal itu kepada Nabi
sAw. Beliau berk at4"cari mererco dan kembalikan. Jangan jual mereka
lcc cual i s e cara b e rs amaan.,,62a

Diriwayatkan pula dari Abu Musa, bahwa Nabi sAW bersabda,*AIIah melaknat siapa saja yang memisahkan ibu dengan anabtya dan
antara duo saudara. "62s

Hal ini disebabkan karena di antara mereka terjalin hubungan
mahram, sehingga tidak boreh dipisahkan, seperti halnya antara anak
dan ibunya. Ini berbeda dengan sepupu, karena tak ada hubungan mahram
di antara mereka.

Pasal: Kalau memberi dengan memisahkan antara keduanya
sebelum baligh, maka jual belinya tidak sah.

Ini adalah pendapatAsy-syaf i, bagi mereka yang dibawah tujuh
tahun- Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, jual beli tetap sah, karena
larangan yang ada bukan tertuju pada prosesjuar beli, akan tetapi pada

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2a.{o .2249),Ahmad daram Musnad-nya (760,
800, 1045). Hadits ini isnadnya dha'if dari dua jarur yung uau. A;rianr lugamenganggapnya dhaif, sementara Syekh Ahmad Syakir mensi ahihkan isnadnya
pada Nomor (800). Ir/artahu a'ram. pembenaran Ahmad Syakir ini tidak bisadrjadikan landasan, karela ada kemungkinan inqitha. (terputus pada sanad).
Dengan demikian hadits ini sanadnya aia,6. Wallahu a,lam.
D iriwayatkan o I eh Ibnu Maj ah ((2alo . zz s oj. knadny a d ha if kar enaada Ibrah im
bin Ismail bin Mujamma'daram sanadnya yang dikatikan ot"n at Hafizh sebagai
rawiyang dha'tf.

I
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bahaya pemisahannya, sehingga ini tidak menghalangi keabsahan jual

beli, sama halnya dengan jual beli pada saat adzan Jum'at.

Menurut kami, hadits Ali RA di mana Nabi SAW menyuruhnya

untuk mengembalikan mereka. Andaikan jual belinya sudah sah, tidak

mungkin beliau memerintahkan untuk mencari lagi budak yang dijualnya

dan dikembalikan.

Diriwayatkan olehAbu Daud dalam sunannya, bahwaAli pernah

memisahkan antara ibu dengan anaknya lalu hal itu dilarang oleh Nabi

SAW dan harus dikembalikan (tidak jadi dijual).626 Jual beli seperti ini

haram, karena makna yang terkandung di dalamnya, seperti halnya jual

beli khamer.

Apa yang dikatakan Abu Hanifah bahwa bahaya pemisahan terj adi

karena proses jual beli, tidaklah benar. Akantetapi pelarangannya karena

makna yang terkandung di dalamnya.

Adapun membatasinya dengan umur tujuh tahun (pendapat Asy-

Syaf i) bertentangan dengan keumuman lafazh yang tidak membatasi.

Padahal, tidak boleh memberi batasan sendiri tanpa dalil yang jelas,

walaupun memisahkan mereka pada usia dewasa diperbolehkan.

AbuAl Khatthab mengatakan ada dua riwayat dalam masalah ini.

Pertama, tetap tidak boleh memisahkan mereka meski sudah sama-

sama dewasa berdasarkan keumuman larangan.

Kedua, boleh, dan inilah yang benar berdasarkan riwayat bahwa

Salamah binAl Akwa' mendatangi Abu Bakr dengan membawa seorang

budak wanita dan anaknya. Lalu dia menghibahkan anaknya kepadaAbu

Bakr, lalu menghibahkarurya kepada Rasulullah sAw. Kasus lain, bahwa

Rasulullah SAW menerima hadiah berupa budak wanita yaitu Mariyah

dan saudarinya Sirin, kemudian beliau memberikan Sirin kepada Hassan

bin Tsabit dan mengambil Mariyah untuk diri beliau.

626 Diriwayatkan oleh Abu Daud (3/No' 2696), isnadnya hasan.
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Lagi pula, setelah baligh seseorang akan bisa mandiri. Kebiasaan
memisahkan antar saudara yang sudah sama-sama dewasa biasa berlaku
di kalangan orang merdeka, di mana salah satu dari mereka harus menikah
dan mengikuti suami atau istri, demikian pula dengan kedua orang tua
dan anak mereka.

Pasal: Bagaimana jika membeli dari harta yang bercampur
antara yang halal dengan yang haram, seperti harta seorang
penguasa yang zalim dan pelaku riba?

Apabila diketahui bahwa barang itu berasal dari harta yang halal,
maka halal, dan kalau diketahui barang itu berasal dari harta yang haram,
maka haram pula membelinya. Dalam hal ini pengakuan pembeli tidak
diterima sedikitpun, karena pada kenyataannya apa yang sedang berada
di tangan seseorang berarti itu adalah miliknya. Jika tidak diketahui
apakah harta itu halal atau haram, maka kami memakruhkannya, karena
bisa jadi berasal dari yang haram. Tetapi jual beli tidak batal karena bisa
saja berasal dari yang halal, baik campuran haramnya sedikit ataupun
banyak. Hal seperti ini mengandung syubhat.Kadar yang haram harus
diukur sehingga diketahui kadar syubhatnya banyak atau sedikit.

Ahmad berkata, "Aku tidak senang makan dari harta semacam
itu." Dasamya adalah riwayat An-Nu'man bin Basyir, bahwa Nabi sAw
bersabda,

4'{,i:k u uW L#j,i 
i, ;ry,i.;>,u,

?&' €er Jt,ytt yli:;,t or&:Jir 6,';t,r,6r
* "S':.lt,t y,€;'of ,u-i; H; ,b y,! l';l,Jet

i1;rtr
"Halal itu jelas dan haram itujelas dan di antaranyq ada sesuatu

,;'- J ;*
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yang syubhat (samar-samar) tidak banyak orong mengetahuinya.

Barangsiapa menghindari yang syubhat maka dia telah melepaskan

qgama dan kehormatannya dari ancaman. Namun bagi yangiatuh ke

dalam syubhat berarti dia telah iatuh ke dalam sesuatu yang haram.

Sama halnya dengon seorong pengembala yang mengembala di sekitar

daerah terlarang, dikhowatirkan dia akan masuk ke dalam daerah itu'

Dan sesungguhnya setiap penguasa mempunyai daerah terlarang,

daerah terlarangnya Allah adalah keharaman yang telah Dia

tetapkan. "'zt (lvluttafaq' alaih)

Ini adalah redaksi dari riwayat Muslim.

Dalam redaksi lain riwayat dari Bukhari disebutkan, " Barangsiapa

meninggalkan sesuatu yang belum jelas (syubhat) maka dia telah

selamat. Tetapi barangsiapa yang berani melakukan sesuatu yang

diragukan mengandung dosa, berarti dia telah melonggarnya'"628

Hasan bin Ali juga meriwayatkan dari Nabi SAw yang bersabda,

-ai;.6 6 J\"!i;6 L,

"Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan

(yakini)."62e Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syaf i'

Pasal: Barang yang meragukan itu ada tiga macam'

Pertama, barang yang bahan pokoknya terlarang, seperti

sembelihan yang berasal dari negeri yang mayoritas penduduknya

beragama Majusi dan penyembah berhala yang juga menyembelih hewan

62t Diriwayatkan oleh Bukhari (lNo. 52lFarft), Muslim (3/Hal. 1219,1220), Abu

OauO (:No. 3329), (At-Tirmidzi (3No. 1205), An-Nasa'i (7No' 4465), Ibnu

Majah (2alo. 39s4), Ad-Darimi (2No. 2531), Ahmad dalam Musnad-nya (41

267,269,271,275).
62a Diriwayatkan oleh Bukhari (4No' 20510).
67e Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (44{o. 25lS), dan dia mengatakannya hasan

shahih.An-Nasa'i (8No. 5727), isnadnya shahih,lthat Al lrwa''
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yang sama. Jika kondisinya seperti ini, maka tidak boleh membelinya,
meski ada kemungkinan yang menyembelih itu muslim. Sebab, hukum
asalnya adalah haram, yang tidak bisa hilang dengan kemungkinan. Dia
baru bisa hilang dengan yakin atau jelas informasinya bahwa yang
menyembelih itu muslim. Begitujuga halnyajika di dalamnya bercampur
antara muslim dan majusi.

Landasan dalil dalam masalah ini adalah hadits .Adi bin Hatim,
bahwa Rasulullah sAW bersab da, "Jirrn rromu melepas anjing buruanmu
Ialu dia bercampur dengan anjing-anjing yang dilepas tidak dengan
menyebut nama AIIah, maka jangan makan hasil tangkapannya, karena
Icamu tidak tahu anjing mana yang membunuh hewan j1y. "630 (Muuafaq
'alaih)

Apabila daging itu berasal dari negeri muslim, maka secara lahiriah
boleh dimakan, karena kaum muslimin biasanya tidak mentolerir
penjualan makanan haram di negeri mereka.

Kedua, barang yang bahan dasarnya halal, seperti air, kemudian
diketahui telah berubah, entah itu karena najis atau apa. Barang yang
seperti ini tetap dianggap suci, karena hukum asalnya adalah suci, dan
tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan atau fakta di lapangan,
sedangkan semua itu tidak ditemukan di dalamnya.

Landasan dalil dalam hal ini adalah hadits dari Abdullah bin Zaid
yang berkata: Ada seseorang mengadu kepada Nabi SAW di mana dia
selalu ragu dalam shalatnya. Beliau bersabda pad arrya,,,Jangan berpaling
(i an gan b a t a I l@ n s hal at mu), s ampai j e I a s kamu m e nde n ga r s uar a (tce ntut )

630 Diriwayatkan oleh Bukhari (4a,ro. 2054), Muslim (3/1529,1530), Abu Daud (3/
No. 2838), At-Tirmidzi (4a{o. la70), An-Nasa'i (7No.427\, I6nu Majah (2/
No. 3208), dengan lafazh: "Jira kamu merepas anjingmu yang terratih i"ngo,
membaca basrnalah, maka makanrah apa yang dia nigkap din bunuh, kecuari
bagian yang dimakan anjing itu- Jika hewan itu sudah dimakan anjing marra
jongan lagi kamu makan, karena aku khawatir anjing itu mengangkaj untuk
dirinya sendiri. Kemudian, jika dia bercampur dengaianjing-oiiirg la:in maka
janganlah memakan hasil tangkapan mereka.
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atau mencium baunya."63t (Muttafaq 'alaih)

Ketiga, barang yang bahan dasarnya tidak diketahui, seperti

seseorang yang di dalam tupukan hartanya bercampur antara yang halal

dengan yang haram menjadi satu. Ini adalah syubhat,dan lebih utama

ditinggalkan, seperti apa yang telah kami sebutkan, berdasarkan riwayat

dari Nabi SAW, bahwa beliau mendapat sebutir kurma yang jatuh dan

beliau berkata, "Kalau saia aku tidak khawatir dia berasal dari harta

sedekah tentu sudah alar maftan "632 Ini termasuk sikap wara'.

Pasal: Ahmad -Rahimahullah-tidak pernah menerima hadiah

dari penguasa, dan melarang anak serta pamannya yang mau

menerimanya. Dia sangat keras dalam masalah ini. Di antara para ulama

yang tidak mau menerima hadiah dari penguasa adalah Sa'id bin Al

Musayyib, Al Qasim, Bisyr bin Sa' id, Muhammad bin Waasi', Ats-Tsauri'

Ibnu Al Mubarak. Semua ini mereka lakukan dalam rangka wara' dan

takwa, bukan karena menganggap itu haram'

Ahmad berkata: Hadiah dari penguasa lebih aku sukai daripada

sedekah. Dia juga menyatakan, bahwa tak ada seorang muslim pun yang

tidak punya andil dalam harta penguasa itu meski hanya satu dirham'

bagaimana aku katakan bahwa itu terlarang?'

orang yang biasa menerima hadiah adalah Ibnu umar, Ibnu Abbas,

Aisyah dan lainnya: Dari kalangan sahabat, seperti Hasan bin Abdullah

bin Ja'far. Sedangkan Hasan Al Bashri, Makhul, Az-zrultri dan Asy-

Syaf i memberi keringanan dalam hal ini. sebagian mereka berdalil,

bahwa Nabi SAw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan

beliau menggadaikan baju perang beliau.633 Ketika beliau meninggal,'

Telah dikemukakan takhrijnya dalam masalah No' 5l'
Diriwayatkan oleh Muslim lztz"rotnstt 1070), Bukhari (5No. 2431), Ahmad

dalam Mu s nad-ny a (2 I 3 17 ), (3 I I I 9, 1 32' I 84, 193, 24 l, 25 8, 29 l)'
Diriwayatkan oletr guthari(4aro. 2068), Muslim (311226),An-Nasa'i (714623)

dengan lafazh ," Rasulullah SAI4 membeli makanan dari seorang yahudi dengan

631

632
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baju perang itu masih tergadai pada si yahudi.634 Beliaujuga menghadiri
undangan Yahudi untuk makan bersama.635 padahal, Allah telah
memberitahu bahwa mereka memakan dari harta yang terlarang.

Ada riwayat dari Ali RA yang berkata: Tidak mengapa menerima
pemberian penguasa, karena yang dia berikan berupa barang halal lebih
banyak daripada yang berupa barang haram. Dia berkata juga: Jangan
bertanya kepada penguasa tentang apapun, jika dia memberi ambillah,
karena apa yang ada di Baitur mar rebrh banyak halalnya daripada
haramnya.

Ahmad -Rahimahullah- juga berkata kepada orang yang punya
tiga dirham di mana salah satturya adayang berasal dari hasil yang haram,:
Sedekahkanlah ketiga dirham tersebut. Kalau dia punya dua ratus dirham
dan ada sepuluh dirham di antaranya merupakan uang haram maka
sedekahkanlah yang sepuluh itu. Karena yang ini sudah banyak sementara
yang haram sedikit. Lalu ada yang berkata padanya: Sufuan berkata:
Selain dari yang sepuluh harus disedekahkan dan yang kurang dia
keluarkan. Dia menjawab: Benar dan jangan dia bertindak lalim
terhadapnya.

Al Qadhi berkomentar, "Ini bukanlah pembatasan yang pasti, ini

i3linal baiuiirahnya denglnwaktuyang tidakdi tentukan',.rbnu Majah (2a.ro.
2436)dengan tambahan rafazh, "... makanqn dan menggadaikan baii iirahnyahingga batas waktu yang tidak ditentukan." Ahmad triu^ uurroiya gl a2)
dengan lafazh,"Membeli ... makanan dengan cara nasiah, Ialu memberikan baiuj irahnya sebagai jaminaz,,(Hal. I 60).
Diriwayatkan oleh Bukhari (6No.29r6/FaL&), At-Tirmidzi (3a.{o. 1214) tidak
dengan lafazh,"dari yahudf'dan tambaha nlafazh,,,sebesar 20 sha, dari malwnan
untuk keluarganya", An-Nasa'i (7AIo. a665) dengan tambahan redaksi, ,,dengan
30 Sha'dari gandum untuk keluarganyo", Ibnu Majah (2AIo. Z+:C; O"ngun
tambahan lafazh," makanan dari oraig yahudf' , Ad-Darimi (2A.{o . zsa^dengan
lafazh,"Beliau wafat.-. dan baju jiriinya masih tergadai'poda orang yahudi
!9 

n sa n 3 0 S ha' gandum',,Ahmad dalam- Mus na d_nya7t nl A,: Oo, : O i,i e t y, 1:lHal. 102, 238), (6/453, 457).
Diriwayatkan oleh Ahmad daram Musnad-nya (3/2rr,270) dengan rafazh:,,or-
ang.yahudi mengundang Nabi sAW/ dan keruarganya untuk.okon roti gandum,
maka dipenuhi undangannya itu,,.Isnadnya sltinin. 

!
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hanyalah pilihan, karena jika yang halal lebih banyak setelah tercampur

yang haram, maka akan sulitlah meninggalkan semua atau memisahkan.

Berbeda dengan yang sedikit, akan lebih mudah mengeluarkan semuanya'

Akan tetapi yang wajib pada kedua kondisi diatas adalah mengeluarkan

semua yang haram dari yang halal, sedangkan sisanya yang halal mubah

baginya."

Pengharaman di sini bukanlah pengharaman terhadap barang secara

keseluruhan akan tetapi pengharaman karena ada hak lain yang

bergantung padanya. Jika telah dikeluarkan gantinya, maka gugurlah

pengharaman tersebut. Seperti halnya bila pemiliknya datang dan ridha

akan gantinya, baik jumlahnya banyak maupun sedikit'

Sikap wara'dalam hal ini adalah mengeluarkan semua yang

diyakini dari yang haram, dan hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan

mengeluarkan seluruhnya. Akan tetapi kalau susah melakukan hal itu

karena banyaknya jumlah harta, maka tinggalkanlah hal tersebut dan

keluarkanlah bagian yang wajib saja. Namun, ini pun akan berbeda

tergantung kondisi individu yang mengalaminya, karena ada orang yang

hanya memiliki sedikit dirham, dan sulit baginya untuk mengeluarkan

karena terbentur keperluannya. Adapula yang mempunyai uang banyak,

dan mudah baginya untuk mengeluarkan.

Pasal: Kami telah sebutkan bahwa pemahaman tekstual dari

mazhab (Hanbali) adalah tidak boleh menjual air alami, seperti air

mata air, atau sumber sumur dari tempatnya. Kalau ingin menjualnya

harus diambil dulu dalam wadah barulah dijual dari wadah itu. Hal yang

sama berlaku pada rumput yang ada di tempat umum. Berdasarkan ini,

jika seseorang menjual tanah yang ada sumber air dan rumputnya, maka

dia tidak punya hak atas keduajenis benda tersebut'

Kami juga sudah sebutkan ada riwayat lain bahwa kedua benda

itu bisa dimiliki dan boleh dijual. Berdasarkan riwayat kedua ini jika dia

menjual tanah yang ada air atau rumputnya dan itu disebutkan dalam
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barang yang akan dijual maka keduanya menjadi barang ikutan yang
dibeli. Tetapi kalau tidak disebutkan, maka air dan rumput tersebut tetap
menjadi milik si penjual. Sebab, dia sama statusnya dengan tanaman
yang siap panen yang masih ada di lahan yang sudah dijual, seperti halnya
makanan yang ada dirumah.

Sedangkan yang baru timbul setelah dibeli menjadi milik pembeli.
Berdasarkan ini pula, jika seseorang menjual air dalam ukuran,sfta ,maka

dia boleh melakukan itu, karena sama dengan tumpukan makanan. Tetapi
kalau dia menjual semua air yang ada di sumur, maka itu tidak boleh,
karena akan bercampur dengan hak orang lain. Kalau dia menjual
beberapa sha' air dari sungai yang mengalir, maka itu juga tidak boleh,
karena air itu akan mengalir dan digantikan dengan air yang lain.

Pasal: Berdasarkan kedua riwayat diatas, setiap air, rumput,
atau barang tambang yang ada di rahan tersebut yang mencukupi
untuk kebutuhan minum dia dan hewan ternaknya tidak wajib
dibayar kembali dengan harga tambahan kepada si penjual karena
berada dalam kepemilikannya.

Apabila dia dan pihak lainnya punya kebutuhan yang sama, maka
dialah yang diprioritaskan. Nabi SAW hanya melarang menjual kelebihan
air, dan tidak ada kelebihan (sisa) dalam kondisi seperti ini. Lagi pula
kalau diberikan ke semua orang dia akan kesusahan, padahal untuk
membantu orang tidak mesti harus menyusahkan diri sendiri.

Kalau ada orang lain yang membutuhkan air itu untuk memberi
rninum hewan ternaknya, maka dia harus memberikannya secara gratis.
Pemilik air tidak boleh melarang orang minum dari sumurnya
berdasarkan riwayat Ismail bin Iyas bin Abdullah Al Muzanni, bahwa
Rasulullah SAW bersabda,

^*) J,aht'^j..-,Kr "f* d:a,'M eU
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,,Barangsiapa melarang orang mengambil air sisa mililcnya untuk

menahan kelebihan rumput (melarang mengembalakan hewan ternak

disana), mako Altoh akan memboikotnya dorifadilah rahmat-Nya."636

Dalam "shahih Muslim" ada riwayat dari Abu Hurairah' bahwa

Rasulullah SAW melarang wanita meminta suaminya menceraikan

madunya.637 Beliau juga melarang penahanan air karena takut rumput

akan dipakai gembala,638 maksudnya jika sumber air itu berada di tempat

pengembalaan dan tidak memungkinkan bagi pengembala kecuali

meminum air darinya, lalu air itu di tahan (dilarang) dengan dalih

penghematan rumPut.63e

Abu Ubaidahmeriwayatkan dengan sanad dari Umaryang berkata:

Ibnu Sobil (Musafir) lebih berhak mendapatkan air daripada yang

membangun sumber air itu sendiri. Juga ada riwayat dari Abu Hurairah,

yang berkat a: Ibnu Sabil adalahorang pertama yang berhak minum (dari

sebuah sumber air. Penerj.).

Dari Buhaisah, dia berkata: Ayahku bertanya: Ya Rasulullah, benda

apa yang tidak halal ditahan (melarangnya bagi orang lain)?. Beliau

menjawab: "Air." Kemudian dia bertanya lagi: Ya Rasulullah, benda

apa yang tidak halal ditahan? Beliau menjawab: "Garam'"640

nad-ny a (67 22), Ahmad Syakir berkomentar'
,,lsnainya dha,if karena terputus." Abu Ubaid meriwayatkannya pula dalam Al

Amwal (272) secara mursal-
637 Diriwayatkan oleh Bukhari (5No.2727), Abu Daud (2No.2116), At-Tirmidzi

(3No. ll90), Malik dalam At Muwaththa' (21900), Ahmad dalam Musnad-nya

(21Ha1.238,274,394).
63E Diriwayatkan oleh Bukhari (5No. 2353lFath), Abu Daud (3No. 3473), At-

Tirmidzi (3lNo. 1272), Ibnu Majah (2No. 2478), Ahmad dalam Musnad-nya (21

Hal.463).
63e Abu Ubaid menyebutkannya dalam kitab Al Amwal (213)'
640 Diriwayatkan oleh Abu Daud (2Al1o. 1669) sanadnya: Abdullah bin Mu'adz

menyampaikan kepada kami, ayahku menyampaikan kepada kami, Kahmas

menyampaikan kepada kami, dari Siyar bin Manzhur (seorang laki-laki dari Bani

Fazarah), dari ayahnya, dari seorang wanita bernama Buhaisah, dari ayahnya.'.,

ia berkata: ... . Ad-Darimi (2/No. 2613), sanadnya: utsman bin Umar

menyampaikan kepada kami, Kahmas menyampaikan kepada kami, dari Siyar
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Pemilik sumur tidak berkewajiban menyediakan alat-alat untuk
mengambil air, seperti ember, tali dan kerekan, orang lain pun tidak boleh
berselisih akan air tersebut. Ini semua merupakan pemahaman lahiriah
dari mazhab Asy-Syafi'i.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang berada di dalam
gedung (tempat tertutup), maupun di padangpasir (tempat terbuka).Akan
tetapi ada riwayat dari Ahmad y:mg mengatakan, semua hukum ini hanya
berlaku di padang pasir dan perkampungan, bukan dalam bangunan.
Artinya, kalau sumber air itu berada di dalam bangunan, maka tidak
seorangpun boleh mengambilnya, kecuali setelah mendapat izin dari
pemilik bangunan tersebut.

Pasal: Apakah si pemirik sumur wajib memberikan sisa airnya
untuk mengairi tanaman orang lain?. Dalam hal ini ada dua riwayat.

Pertama, hal itu tidak wajib baginya. Ini adalahpendapat mazhab
Asy-Syaf i. Alasannya, tanaman itu tidak punya bagian daram
kepemilikannya, sehingga tidaklah wajib bagi pemilik sumur untuk
mengairinya, berbeda dengan hewan temak.

Kedua, dia wajib merakukan har itu. Berdasarkan riwayat dari
Abdullah bin Amr, telah dilaporkan kepadanya, bahwa nilai harga
tanahnya yang ada di daerahAl wahthsr setelah tanah itu diairi, masih

, dari ayahnya, dari Buhaishah, dari ayahny4
dari Nabi sAw .... Dan Ahmad daram Musnad-nya (3/4g0), sanadnya: Abduilah
menyampaikan kepada kami, ayahku menyampaikan kepadaku, Waki,
lellamRaikan kepada kami, Kahmas bin Hasan menyampaikan kepada kami,
dari Manshur bin Siyar bin Manzhur Ar Fazari, dari ayahnya, dari Buhaisah, dari
ayahnya... . Kemudian daram Har. 4gl, sanadnyu, euauirut menyampaikan
kepada kami, ayahku menyampaikan kepadaku, yazid menyamfaitan kepada
kami, Kahmas menyampaikan kepada kami, Siyar bin tiunriu, Al Fazari
menyampaikan kepada kami, dari ayahnya, dari Buhaisah.... Al Albani
mengatakan sanadnya dha' tf.64t Al wahth adalah kebun mirik Umar bin Ar .Ash di Thaif. Lisanur ,Arab.
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tersisa airnya yang akan diberikan bila ada yang berani membayar 30

ribu. Lalu Abdullah bin Amr menulis kepada penjaga kebunnya ini,

"Laksanakan pengairanmu (penyiraman) sedikit demi sedikit, karena

aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual sisa air"6a2 Abu ubaid

berkata6a3, "Al Qildu artinya hari pengairan (penyiraman)'"

Dalam Musnad ada riwayat, Hasan menyampaikan kepada kami,

Hammad bin salamah menyampaikan kepada kami, dari Abu Az -zubair,

dari Jabir yang berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli sisa air'6aa

Diriwayatkan oleh Ismail bin Iyas binAbdullah, bahwa Rasulullah

SAW melarang untuk menahan air (dari orang yang membutuhkan).645

(HR. At-Tirmidzi dan dia katakan hadits ini hasan shahih)

Dalam sebuah redak si,"Beliau melarang memperjual-belikan air"

Melarang orang mengairi tanaman akan merusak tanaman itu,

sehingga larangannya sama halnya dengan hewan temak yang juga butuh

air. Kalau dikatakan, tanaman itu tidak punya bagian dalam

kepemilikannya. Kami jawab, tetapi pemiliknya punya bagian

(keutamaan), sehingga tidak boleh menahan air yang menyebabkan

kerusakan hartanya tersebut. Merusak dan menghilangkan harta orang

lain adalah haram. Itulah dalil pengharamannya-"

Pasal: Kalau ada seseorang yang membeli budak seharga

seratus dan ada orang lain yang membayarkannya, maka itu sah.

Sama saja apakah orang itu membayar atas perintahnya atau bukan,

karena budak itu adalah harta milik sehingga wajib mengembalikan uang

seratus itu kepada yang berhak.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya (6/ Hal' 6l)'
Perkataan Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (Hal. 301).

Diriwayatkan oleh Muslim (3lMusaqahl ll97l 1565),Ibnu Majah (2lNo'2477),

642

643

644

Ahmad dalam Musnad-nya (31338, 339).
645 Diriwayatkan oleh Bukhari (4No. 2063), Muslim (3lHal. 1226), An-Nasa',i (71

No.4623), Ibnu Majah (2A{o. 2436).
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Jika si budak ini ada aibnya dan dikembalikan lantaran itu atau
dengan cara iqalah. atau ada seorang wanita yang diberi mahar oleh
suaminya lalu dicerai sebelum sempat digauli, atau wanita itu murtad,
apakah wajib mengembalikan seratus itu kepada pembayarnya atau
kepada pembeli, atau kepada si suami?

Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertama, dikembalikan kepada yang membayar, karena serah
terima dihasilkan darinya, maka dia pulalah yang berhak menerima
kembali.

Kedua, dikembalikan kepada suami atau si pembeli. Arasannya,
pembayaran yang dilakukan orang tadi seolah menjadi hibah bagi mereka,
dengan dalil bahwa utang mereka sudah terlepas, dan hibah yang berbetuk
utang tidak boleh diambil kembali.

Tetapi kalau pembayaran itu dilakukan atas izin atau perintah si
pembeli (dalam kasus pembelian budak atau suami dalam kasus mahar
di atas), maka ada kemungkinan hukumnya sama dengan kalau dia
membayar tanpa perintah atau izin keduanya. Kemungkinan lain adalah
uang itu dikembarikan kepada pembeli atau suami, kalau akad yang
mereka lakukan shahih, karena izin mereka menerima suatu barang di
tempat mereka berutang, sama dengan serah terima yang mereka rakukan
sendiri, dan berbeda kalau mereka tidak mengizinkan.

Pasal: Jika si budak berkata kepada seseorang,,.Belilah saya
dari majikan saya." Laru orang itu merakukannya, maka jadilah
budak tersebut merdeka dan tanggungan ada pada majikan. Ini
ditegaskan oleh Ahmad.

SedangkanAbu Hanifah berpendapat demikian apabila si majikan
hadir ketika si budak meminta pembeli untuk itu. Tetapi karau si majikan
ini tidak ada di tempat, maka tanggungan menjadi kewajiban si budak
karena ada kemudharatan yang disebabkannya.
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Menurut kami, dia menerima uang pembayaran tanpa penuntutan

hak, maka tanggungan harus berada padanya, baik majikannya hadir

atau tidak. Tetapi kalau ternyata budak ini adalah budak curian atau beraib

lalu dikembalikan, maka si majikan yang menjadi penjaminnya.

Pasal: Kalau ada dua orang membeli seorang budak dan salah

satu dari pembeli tidak ada di tempat, dan yang lain datang meminta

bagian, maka dia berhak untuk itu.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, dia tidak berhak untuk itu,

karena tidak mungkin menyerahkannya kecuali setelah mengetahui

berapa bagian pembeli yang tidak hadir ini. Padahal pembeli yang satunya

tidak berhak menerima bagian yang tidak hadir tanpa izin dari yang tidak

hadir itu sendiri.

Menurut kami, dia meminta bagiannya saja dan berhak untuk itu,

sama keadaanya kalau masing-masing membeli sendiri. Apa yang

disebutkan Abu Hanifah terbantahkan dengan contoh ini. Jika pembeli

yang hadir berkata,"saya membayar seluruh harga budak maka budak

menjadi milik saya seutuhnya, "Pernyataan ini berakibat bagi pembeli

yang tidak hadir tidak berhak untuk budak itu. Akan tetapi Abu Hanifah

berpendapat, bahwa ia berhak untuk itu.

Menurut kami, kongsinya tidak mengizinkan bagi pembeli yang

hadir untuk mengambil bagiannya dan tidak pula bagi penjual untuk

menyerahan budak seutuhnya kepadanya (pembeli yang hadir), maka

tidak berhak bagi mereka untuk melalukan hal itu, walaupun keduanya

hadir. Jika budak di serahkan ke pembeli yang hadir lalu budak tersebut

mati atau hilang, maka bagi pembeli yang tidak hadir dapat meminta

jaminan dari siapa saja yang dia mau (penjual atau pembeli yang hadir),

karena pembeli yang hadir melampaui batasnya dengan membayar lunas

dan penerimaan barang tanpa sepengetahuannya. Jika kongsi sebagai

jaminannya, maka jaminan jatuh atasnya, karena kerusakan terjadi atas

Ilco-1 
- 

AlMughni



sepengetahuannya. Jika pembayar menjaminnya maka jaminan kembali
kepada yang menerima barang.

Pendapat yang lebih kuat menurut kami adalah, tidak boleh bagi
penjual menyerahkan barangnya, jika tidak memungkinkan baginya
untuk menyerahkan bagian salah satu dari pembeli, kecuali dengan
penyerahan seutuhnya.

Pasal: Disunahkan mengadakan persaksian dalam jual beli.

Ini berdasarkan firman Allah,

"... dan persal<sikanlah jika knlian berjuol beli..... ', (es.Al Baqarah
l2l:282).

Makna paling ringan dari sebuah perintah adalah sunah. persaksian
ini menutup kemungkinan terjadinya perselisihan dan pengingkaran, serta
sangat penting terutama bagi transaksi dalam skala besar (penting).
Sedangkan transaksi yang kurang penting tidak perlu ada persaksian,
seperti jual beli sayur mayur, minyak wangi dan rain sebagainya.
Transaksi semacam ini sangat sering dilakukan, sehingga mengadakan
persaksian untuknyajustru menyulitkan. Bahkan, dalam hal ini sangatlah
tidak pantas bila perselisihan yang terjadi sampai dibawa ke pengadilan.
Lain halnya dengan transaksi dalam skala besar.

Persaksian ini sendiri bukanlah sesuatu yang wajib, baik dari pihak
penjual maupun pembeli, bukan pula syarat dari jual beli. Ini diriwayatkan
dari Abu Sa' id Al Khudri, dan merupakan pendapat Asy-Syafi, i, Ashhab
Ar-Ra'yi, Ishaq dan Abu Aynrb.

Ada segologan orang yang berpendapat itu wajib dan tidak boleh
ditinggalkan. Pendapat semacam ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Di
antara para ulama yang berpendapat wajibnya persaksian pada jual beli

o *-..-.1. t o /-
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adalah' Atha, Jabir bin Zaid dan An-Nakha' i. Mereka berlandaskan pada

makna tekstual dari perintah yang menunjukkan kewajiban. Lagi pula

jual beli adalah akad perrukaran, sehingga wajib adanya persaksian, sama

halnya dengan nikah.

Menurut kami, firmanAllah Ta'ala,

laYi3$t,s lt 
":i=b 

W'?Gt qi' oy

" ... Alran tetapi iika sebagian lcamu mempercayai sebagian yang

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(hutangnya)... " (Qs. Al Baqarah l2l: 283).

Abu Sa'id berkata, "Masalah ini sudah diserahkan kepada

kepercayaan masing-masing." Lalu dia membaca ayat di atas.

Karena Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan

menjadikan baju jirahnya sebagai jaminan. Beliau juga pemah membeli

celana panjang dari seseorang. Beliau juga pemah membeli seekor kuda

dari seorang arab badui, tetapi si arab ini malah mengingkarinya, sampai

kemudian datang Khuzaimah bin Tsabit bersaksi untuk beliau.6a6

Tidak ada keterangan, bahwa dalam semua transaksi yang

dilakukan beliau ada persaksian terlebih dahulu. Demikian pula para

sahabat yang biasa berjual beli di pasar-pasar pada zaman beliau, tak

ada satupun perintah langsung kepada mereka untuk melakukan

persaksian. Seandainya ada praktik persaksian yang mereka lakukan

dalam setiap transaksi mereka, tentulah ada satu atau dua kasus yang

akan sampai kepada kita.

Beliau juga pernah menyuruh 'Urwah bin Ja'ad membeli hewan

kurban dan beliau tidak meminta persaksian kepadanya.6aT Urwah hanya

Diriwayatkan oleh Abu Daud (34'{o. 367), An-Nasa'i (74{o. 4661), Ahmad dalam

Musnad-nya (5/215,2 I 6). Isnadnya shahih.

Diriwayatkan oleh Bukhari (6Aio. 3642lFath), Abu Daud (3AIo. 3384), At-
Tirmidzi (3/No. 1258), Ibnu Majah (zNo.2402), Ahmad dalam Musnqd-nya(41

375,376).
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memberitahu, bahwa dia telah membeli dua ekor kambing dan salah
satunya dia jual. Beliau tidak mengingkari perbuatan urwah yang tidak
mengadakan persaksian dalam jual belinya ini.

Lagi pula, jual beli adalah hal yang paling sering dilakukan
manusia, kalau saja diwajibkan harus bersaksi untuk setiap transaksi
tentulah itu akan sangat menyulitkan, padahal Allah sendiri telah
berfirman,

f| C,l'nt e'#,Fv:
".-.Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk ksmu daram agoma

suatu kesempitan... " (es.Al Hajj [22]:75).

sedangkan ayat 282 surat AI Baqarah di atas bermaksud sebagai
bimbingan dan pembelajaran bagi manusia untuk menjaga hartanya.
Perintah ini sama dengan perintah mengadakan barang jaminan dan
penulisan. Semua itu bukanlah kewajiban. Inilah pendapat yang lebih
kuat.

Pasal: Dimakruhkan berjual beli di masjid.

Ini adalah pendapat Ishaq, berdasarkan riwayat Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah SAW bersabda,

I-lt .-,.(t-t t;yr.^-;ir € Lq.ri U- ; {_i, ti1

:$; {tt':, u rjn ;rt y, r* U et, r;g .*r*
"Jika kalian melihat siapa saja berjualan atau *r*trr, di nasjid

maka katakan padanya, 'semoga Ailah tidak memberi keuntungan dori
perdaganganmu.' Danj ika kntian melihat ada orang yang mencari-cari
barang hilang di masjid maks kntakan padanya, semoga Artah tidak
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mengembalilran barangmu itu.'648 (HR. At-Tirmidzi dan dia katakan

hadits ini hasan gharib)

Masjid tidak dibangun untuk kegiatan semacam itu. Pernah suatu

ketika ImranAl Qashir melihat seseorang menjual barang di masjid, dia

berkata pada orang itu, "Ini adalah pasar akhirat, kalau ingin berjualan

pergilah ke pasar dunia."

Kalaupun terjadi transaksi di sana maka jual belinya tetap sah

karena sudah cukup syarat dan rukunnya dan ketiadaan hal yang

merusaknya. Hal tersebut makruh dan perlu menganggapnya batal seperti

halnya kalau ada penipuan, tadlis, dan tashriyah. Ini berdasarkan sabda

Nabi SAW "SemogaAllah tidak memberi untung kepada daganganmu."

Beliau tidak menyatakan jual belinya tidak satr, sehingga itu menunjukkan

jual beli tetap sah. Wallahu a'lam.

648 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3No. 1321), Ad-Darimi dalam Musnad-nya (l/
No. 140 I ), An-Nasa'i dalam "'Amalul yaum wa al lailah" (l 76), Al Hakim dalam

Al Mustadrak (21 56) berkata: Hadits ini shahih menurt syarat dari Muslim, akan

tetapi beliau tidak mentakhrijnya. Disepakati oleh Az-Dzahch, Ibnu Khuzaimah

(2No. 1305), Ibnu Hibban (3No. l6a8) dengan lafazh,"Idza raaytum ar-raiula

yub i' u wa yasytar i... ". Isnadnya shahih dari Abu Hurairah.
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BAB JUAL BELI SECARA SALAM

Jual beli secara saram adalahjual beli dengan penyifatan barang
dalam akad yang penyerahan barangnya kemudian sesuai dengan
kesepakatan. Dengan kata lain, serah terima dengan akad lampau.
Dikatakan, menyerahk dn :"'&,',, mem inj amk an r, .4Ti, pinj aman tanpa
bunga :"";,i7", dia adalah salah satu jenis jual beli dengan akad yang
sama seperti layaknya jual beli, akan tetapi dengan lafazh serah terima
kemudian. Syaratnyapun sama denganjual beli lainnya. Jual beli seperti
ini dibolehkan dengan dalil dari Kitab, Sunnah dan ijma,.

Adapun dalil dari Kitab adalah FirmanAllah Ta,ala,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu,amalah
tidak secara tunai untuk wqktu yang ditentukqn, hendakrah kamu
menulisknnnya." (es. Al Baqarah [2): 2g2).

Diriwayatkan dari Sa'id dengan sanad dari IbnuAbbas, ia berkata:
Saya bersaksi bahwa salaf ituterjamin sampai waktu yang ditentukan,
Allah telah mengharalkannya dalam kitab-Nya, dan mengizinkan
melakukannya, lalu dia membaca ayat ini (es. Al Baqarah [2]:2g2).
Lafazh ini berarti juga saram dan termasuk dalam keumumannya.

Adapun dalil dari sunnah, seperti apayangdiriwayatkan oreh Ibnu
Abbas dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau datang ke Madinah dan
mereka meminjamkan buah-buahan selama dua atau tiga tahun, ralu nabi
bersabda,

6:v
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" B ar angs i apa m e m ini amkan (menghutangkan) s e suQttt, maka

berikanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan batas

w aktu yang j elas. "64e (Muttafaq' alaih)

Diriwayatkan oleh Bukhari650, dari Muhammad bin Abi Mujalid

berkata, saya diutus oleh Ibnu Burdah dan Abdullah bin Syaddad kepada

Abdunahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, lalu aku bertanya

tentang salaf?. Mereka menjawab: ketika itu kami mempunyai bagian

harta rampasan perang dari Rasulullah, lalu datang kepada kami

sekelompok orang dari syam, lalu kami meminjamkan mereka gandum

dan kismis. Akubertanyalagi: Apakah merekamempunyai tanaman atau

tidak?. Kami jawab: kami tidak menanyakan hal tersebut kepada mereka.

Adapun dalil dari ijma' yang membolehkan salam adalah apa yang

dikatakan oleh IbnuAl Mundzit'5r, "Menurut ijma'para ulama, jual beli

secara salam itu boleh, karena harga dalam jual beli menjadi salah satu

pengganti dari akad tersebut." Diperbolehkan menetapkan besamya harga

barang pada saat akad, karena orang lain membutuhkan itu, sedangkan

pemilik tanaman dan buah-buahan serta penjualnya membutuhkan nafkah

atas dirinya dan akad jual beli harus sempuma. Diperbolehkan bagi

mereka untuk menjual secara salam untuk kebutuhan umum, demi

menciptakan harga yang terjangkau dari kebutuhan tersebut'

Diriwayatkan oleh Bukhari (4A{o. 2240/ Fath), Muslim (2/ Musaq ahl 1227 f,lr{o.

128),Abu Daud (3A{o. 3463),At-Tirmidzi(3No. l3l l), Ibnu Majah (2No' 2280),

Ahmad dalam Musnad-nya (l/222), dan An-Nasa'i (7No. 4630)-

Diriwayatkan oleh Bukhari (44.{o. 2254,2255/Farlr), Abu Daud (3No. 3464),

An-Nasa'i (7No. a629), Ibnu Majah (2No.2252), dan Ahmad dalam Musnad-

nya (4/380).
Disebutkan Ibnu Mundzir dalam kitab l/ Iimo'Hal. 106.6Jt
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I 773. Masalah : Abu Al easim -rah ima h u lla h - b erkatar,,s el ur uh
hal yang ditetapkan sifatnya dalam jual beli secara salam itu boleh.,,

Penjelasan: Jual beli salamtidak sah kecuali dengan enam syarat.

Pertama, barang tersebut harus jelas sifatnya sehingga bisa
dibedakan secara lahiriah. Jual beli secara salam pada benih, buah_
buahan, tepung, pakaian, sutera, kapas,linen, wool, gandum, kertas, besi,
timah, kuningan, baja, perkakas, minyak wangi, perhiasan, cat, minyak
hewani, susu, air raksa, tawas, korek api, celak mata, dan semua barang
yang ditimbang dan ditakar atau ditanam. Hadits tentang buah-buahan
dan hadits dari IbnuAbi Aufa dalam masarah gandum, kismis dan minyak,
serta ijma'para ulama menyatakan borehnya jual beli secara saram pada
makanan. Menurut ijma' juga, boleh menjuar pakaian secara saram,har
ini dinyatakan Ibnu Al Mundzit'52.

Tidak sah juar beli secara saram pada barang yang tidak jelas
sifatnya, seperti: perhiasandari mutiara, yaqut, Fairuz, Zabarjadah, Aqiq,
dan Balwar Semua harganya jelas berbeda tergantung dari besar-kecil,
keelokan bentuk, kadar warna, serta kadar kemurniannya, sedangkan
semua itu tidak dapat diukur seperti dengan putihnya bulu burung dan
lain sebagainya. Inilah pendapat Asy-Syaf i dan Ashhab Ar-Ra,yi.

Malik meri wayatkan sahnya j ual bel i secar a s a r a m jikadi syaratkan
di dalamnya hal yang dapat diketahui, apabila dengan timbangan maka
timbangan itu dapat diketahui. Apa yang kami sebutkan sebelumnya rebih
utama.

Tidak sah jual beli secara saram pada barang yang tercampur
dengan sengaja tanpa bisa dibedakan, sepertiAl Ghatiah danAn-Naddi6s3,
pasta yang digunakan sebagai obat oreh orang yang tidak paham, hewan
yang hamil, tempat minum dari emas yang berbeda kepala dan
diameternya. Karena semua barang tersebut tidak dapat di tetapkan
sifatnya. Ada pendapat lain dari barang di atas yang memborehkan jual
o)r Disebutkan lbnu Mundzir dalam kitab Al ljma, Hal. 106.
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belinya secara salam,jika perbedaan kadar tinggi, diameter atas dan

bawahnya tidak begitu signifikan.

Tidak sah jual beli secara s alam pada dirham palsu yang tercampur

dengan kuyu, Al Qarn65a, tebu, dan I t-Tuz6s5, Jika semua itu tidak dapat

ditetapkan kadarnya dan dibedakan. Ada yang mengatakan dalam hal

itu boleh, akan tetapi apayangkami sebutkan sebelumnya lebih afdhal.

Al Qadhi berkata: Barang yang tercampur itu dibedakan dalam

empat jenis:

Pertama, tercampur dengan sengaja dan dapat dibedakan. Seperti,

pakaian, dan kain dari kapas, linen, dan wool. Maka dibolehkan jual

beli secara salam di dalamnya karena semuanya mungkin ditetapkan

kadarnya.

Kedua, barang yang dicampur untuk kemaslahatannya' dan tidak

dengan maksud tersendiri. Seperti, bau harum dalam keju, garam dalam

adonan dan roti, serta air dalam cuka, kurma dan kismis. Maka dibolehkan

jual beli secara salam, karena semuanya itu demi maslahatnya.

Ketiga, barang yang dicampur dengan sengaja dan tidak dapat

dibedakan dari campurannya itu. Seperti Al Ghaliah, An-Nidd, dan pasta.

Karena tidak dapat disebutkan sifatnya dengan jelas, maka jual belinya

secara salam tidak sah.

Keempat, barang yang tercampur dengan tidak sengaja dan tidak

mempunyai maslahat didalamnya. Seperti, susu yang tercampur dengan

air. Maka tidak sah jual belinya secara salam.

Pasal: Sahnya juat beli secara salam pada roti dan Al-Liba636

653 At Ghaliah adalah minyak wangi campuran, seperti: minyak kasturi dan Anbar.

An-Naddi adalah kaYu gaharu.
654 Al Qarn adalah tali yang dipintal dari kulit pohon.
655 At-Tuz adalah jenis pohon.
656 Adalah susu perahan perdana. Ed.
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serta apa-apa yang tersentuh api dari barang yang bisa diketahui
kadarnya.

Akan tetapi Asy-Syaf i berpendapat, bahwa hal diatas (yang
tersentuh api) tidak sah juar berinya secara saram,karena derajat panas
api berbeda-beda menyebabkan berbeda pula efek dan harganya.

Sabda Nabi SAW,

r';r-o:irf ffuJFi €'4*f,;
"Barangsiapa yang bertransalcsi secarq salam, maka takukanlah

dalam timbangan dan takaran yang jelas.,,6s7

Dari konteks hadits ini dapat dipahami bolehnya bertransaksi secara
salam pada barang yang takaran dan timbangannya bisa dihitung. Hasil
dari pembakaran itu dapat diketahui sesuai adat, baik dari segi kering
dan lembabnya, sehingga transaksi secara sarampadanya menjadi sah.
Sama halnya dengan apa yang dikeringkan diatas terik matahari.

Sedangkan bagi daging yang dimasak dan dipanggang, Al eadhi
berkata, "Tidak sah bertransaksi secar a saram pad,anya.,, Ini adalah
pendapat mazhab Asy-syaf i. Hal tersebut berbeda-beda sesuai
kebiasaan dan adat yang berlaku, maka tidak bisa ditetapkan ukurannya.

sebagian dari pengikut kami berpendapat sah, sesuai dengan apa
yang kami sebutkan tentang roti dan susu perahan pertama (At Liba).

Pasal: Sahnya jual beli secara salampada anak panah.

Al Qadhi berkata, "Tidak sahjual beli secara sarampadanya.,,Ini
adalah pendapat mazhabAsy-Syaf i.

Karena anak panah terdiri dari campurart antarakayu, bulu, tari
dan mata panah, berlakulah hukum seperti hukum campuran bahan

657 Telah dikemukakan Takhrijnya pada awar hadits daram bab ini.
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apotik. Ketidaksahannya disebabkan juga oleh bulu burung yang naJrs.

Menurut kami, boleh menjualnya secara salam, karena dia

termasuk barang yang sah dijual, memungkinkan untuk ditetapkan

sifatnya serta perbedaanya tidak berpengaruh besar pada hargany4 seperti

halnya kayu dan tebu, serta semua barang yang bisa ditetapkan sifatnya

yang perbedaannya tidak signifikan. Seperti halnyajuga pakaian yang

terbuat dari duajenis bahan yang berbeda. Sedangkan bulu dalam anak

panah tersebut bisa jadi suci -walaupun asalnya itu najis- akan tetapi sah

jual belinya, dan tidak terlarang memperjual-belikannya secala salam,

seperti kotoran baghal dan keledai.

Pasal: Perbedaaan riwayat dalam iual beli hewan secara solam-

Ada riwayat yang menyatakan tidak sah jual beli hewan secara

salam.Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Ashhab Ar-Ra'yi. Hal ini

diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Mas'ud, Khuzaifah, Said bin Zubair, Asy-

sya'bi danAl Jauzani berdasarkan riwayat Umar bin Khaththab RAyang

berkata, "sesungguhnya dalam perbuatan riba ada suatu pintu yang tak

tertutup, salatr satunya adalah transaksi salam dalam hal umur." Karena

umur hewan terlihat bedanya dan tidak mungkin menetapkannya.

Jika meminta keterangan akan sifatnya yang menyebabkan

perbedaan harga, seperti kedua alis yang panjang, celak kedua matanya,

hidung mancung, penciuman yang terlatih, bulu mata yang lentik, yang

gemuk. Semua syarat diatas akan sulit dipenuhi karena jarang, sehingga

tidak sah.

Menurut zahir mazhab (Hanbali), transaksi secara salam padanya

sah berdasarkan riwayat Al Atsram. Ibnu Mundzir berkata, "Tidak

mengapa bertransaksi secara salam pada hewan berdasarkan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar,

S aid bin Musayyib, Al H asan, Asy- Sya' bi, Muj ahid, A z-zuht r, Al Auza' i,

Asy-Syaf i, Ishaq dan Abu Tsaur." Diriwayatkan oleh Al Jauzani dari
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'Atha dan Al Hakam, Abu Rafi' berkata, 'Nabi SAW berhutang satu
anak unta pada seorang lelaki."'ort (HR. Muslim).

Abdullah bin umar bin 'Ash berkata, "Rasulullah sAw
meny.uruhku untuk membeli seekor unta dengan dua ekor unta dan seekor
unta (pengangkut barang), hingga datang waktu penyerahan sedekah."
Hadits ini telah kami sebutkan dalam bab riba, karena (penambahan)
diniatkan untuk sedekah, maka hukumnya boleh dilakukan di dalam jual
beli secara salam, seperti halnya pakaian.

Adapun dalam hadits umar tidak ditemukan adanyaperselisihan
dengan subyek pensyaratan mereka akan pejantan dari kaum tertentu.
Asy-Sya'bi berkata, "Alasan Ibnu Mas'ud memakruhk an salaf pada
hewan karena mereka mensyaratkan hasil dari pejantan diketahui.,,
Diriwayatkan oleh Sa'id.

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa dia pernah menjual seekor unta
miliknya yang bernama 'ushaifir seharga dua puruh unta dengan
pembayaran tunda. Jika hukum pengharaman jual beli salam pad,a
binatang ditetapkan menurut pendapat umar, maka kami telah
mengingkari perkataan orang yang kami sepakati.

Pasal: Perbedaan riwayat dalam jual beli secara salam pada
selain hewan, yang tidak dapat ditakar, ditimbang dan ditanam.

Dinukilkan oleh Ishaq bin Ibrahim, dari Ahmad, ia berkata, ..Saya

tidak melihat diperbolehkannya jual beli secara salam kecuali pada
sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang atau apa yang telah disepakati
atasnya."

AbuAl Khaththab berkomentar, makna dari"yang telah disepakati
atasnya" adalah diketahui dan tidak ada perbedaan pendapat didalamnya,

658 Diriwayatkan oleh musrim (3/Musaqah/r224No. il g), Abu Daud (3alo. 3346),
An-Nasa'i (7No. a63l), Ibnu Majah (2No.2285) dan Marik dar amAr Mm.uaththa,
(2/680).
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seperti hasil garapan. Sedangkan bagi delima dan telur, aku tidak melihat

pembolehan juat beli secara salam didalamnya.

Diriwayatkan oleh IbnuAl Mundzir darinya dan dari Ishaq, Tidak

ada kebaikan yang terkandung dalam jual beli secarasalampadadelima,

S afarj al6 5 e,semangka, kerahi, dan mentimun. Semuanya tidak ditimbang

dan ditakar karena sebagian ada yang kecil dan lainnya besar. Menurut

riwayat ini, tidak sah jual beli secara salam pada semua barang yang

dihitung dengan berbeda ukuran (seperti yang telah kami sebutkan

sebelumnya), seperti kubis. ukurannya berbeda, dan tidak

memungkinkan menakar kubis dengan seikat, karena ikatan

memungkinkan didalamnya terdapat yang kecil dan besar, maka jual

beli secara salam dalam hal ini tidak boleh, seperti halnya perhiasan.

Dinukilkan dari Ismail bin sa'id dan Ibnu Manshur, pembolehan

jual beli secara salam pada buah-buahan, safarial, delima, pisang,

sa)ruran, dan sejenisnya. Dengan alasan, banyak dari barang-barang

tersebut yang mempunyai ukuran sedikit sama (besar kecilnya) sehingga

bisa di tetapkan, dan apa yang tidak bisa ditetapkan ukurannya bisa

ditimbang, seperti kubis dan sejenisnya, maka sahlah jual beli secara

salam di dalamnya, seperti halnya hasil pertanian. Ini adalah pendapat

dari Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Al Auzai'.

Diriwayatkan Ibnu Al Mundzir, dari Asy-syaf i akan larangan

jual beli secara salam pada telur dan kacang-kacangan, apabila ini

menjadi pendapat yang terakhir maka di dalamnya ada dua pendapat.

Pasal: Adapun jual beli secara salam pada kepala dan bagian

yang sedikit dagingnYa.

Ada perbedaan pendapat akan keabsahannya seperti apa yang telah

kami sebutkan sebelumnya. Ada dua pendapat bagi Asy-Syaf i seperti

halnya dua riwayat ini. salah satunya, diperbolehkan. Ini adalah

65e Buah seperti Apel (QuinceJng). Penerj.
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pendapat Malik, Al Auza,i dan Abi Tsaur, karena daging yang ada
tulangnya itu boleh dibeli, maka diperbolehkanjual berinya secara saram
Iayaknya daging. pada riwayat rain, dinyatakan tidak boleh, karena
banyak tulang sedikit daging dan tidak ditimbang, berbeda harnya dengan
daging. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Jika dimasak atau dipanggang (dibakar)?. Asy-syaf i berpendapat,
tidak sah jual beli secara salampadanya. Ini adalah qiyas dariperkataan
Al Qadhi, karena dagingnya tidak mengumpul dan berbeda.

Adapun berdasarkan serain perkataanAl eadhi dari pengikut kami,
hukum apayangtersentuh api dari barang tersebut (daging kepala) sama
seperti hukum barang yang tersentuh api lainnya. Ini adarah pendapat
Malik, Al Auza'i, danAbu Tsaur. Akad dinyatakan sah bila terbebas dari
pengaruh adat dalam memasaknya.

Pasal: Adapun jual beli secara salam pada kulit mempunyai
perbedaan pendapat seperti juar beri secara sarampada kepara dan
bagian yang sedikit dagingnnya.

Asy-Syaf i berkata: Tidak sah jual beli secara saram pada kulit,
karena setiap bagian kurit berbeda-beda. Kulit kepara tebar dan kuat,
kulit dada tebal dan lembut, kurit perut tipis dan lemah, dan kulit
punggung tipis dan kuat. Diperlukan penyebutan sifatnya dari setiap
bagian, dan tidak memungkinkan untuk mengukurnya karena perbedaan
sifat kulit pada setiap bagian.

Menurut kami, perbedaan sifat kulit pada setiap bagian telah
diketahui banyak orang, maka hal tersebut tidak mencegah untuk
diperjual-belikannya secara saram. Karau kita katakan ..hewan,,, 

maka
itu termasuk kepala, kulit, bagian tubuh, daging, minyak, dan apa yang
ada didalam perutnya. Begitu juga kalau kita katakan ..kepala,,, 

maka
termasuk didalamnya daging pipi, kedua kuping, mata dan lain
sebagainya- Maka dari itu dilarang memperjual-belikannya secara salam
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disini.

Pasal: Sahnya jual beli secara salampada daging. Ini adalah

pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifatr berpendapat

tidak boleh, karena dia berbeda.

Menurut kami, sabda Nabi SAW "Barangsiapa meminjamkan

(menghutanglcan) sesuatu, maka berilranlah dengan talcaran yang jelas

dan timbangan yang jelas ".650 Secara tekstual mengandung arti,

pembolehan jual beli secara salam pada segala sesuatu yang bisa

ditimbang, dan telah kami kemukakan juga pembolehan jual beli ini

pada hewan, maka pada dagingnya juga berlaku hal tersebut.

Syarat kedua (dari iual beli secara solam)z Menetapkan sifat

barang tersebut yang berpengaruh pada mahal murahnya harga secara

lahiriah.

Akad salam adalah pengganti dari tanggungan, maka harus jelas

penyifatannya, seperti harga dari barang tersebut, karena mengetahui

barang merupakan syarat dari jual beli. (dengan jalan melihat atau

menyifati barang tersebut). Apabila tidak memungkinkan untuk melihat

barang, maka harus disebutkan ciri-cirinya.

Sedangkan ciri-ciri terbagi menjadi dua: Ciri yang sesuai dengan

syarat, dan yang berbeda. Ciri atau sifat yang sesuai terbagi menjadi

tiga: Jenis, tipe, dan kualitas. Semua hal ini harus ada dalam barang

yang disifatkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam pensyaratan

didalamnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-syaf i.

Bagian kedua: Barang yang berbeda harganya dengan

perbedaan selain dari tiga hal yang kami sebutkan sebelumnya, hal

ini berbeda pada setiap barang, dan kita harus menyebutkannya saat akad.

menurut ImamAsy-Syaf i, penyebutan sifat merupakan syarat keabsahan

660 Telah dikemukakan takhrijnya pada awal bab ini.
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jual beli barang secara salam.

sedangkan menurutAbu Hanifah, cukup dengan menyebutkan tiga
sifat sebelumnya, karena ketiga sifat tersebut umum.

Menurut kami, wajib menyebutkan sifat, seperti warnanya, negeri
pembuatnya dan lain sebagainya yang tidak menyebabkan perbedaan
harga dan tujuannya, seperti halnya tipe. Tidak diwajibkan untuk
menyebutkan seluruh sifat barang, karena hal tersebut tidak mungkin
dan dapat menjauhkan kemungkinan adanya barang tersebut ditoko.
cukup dengan menyebutkan sifat yang terrihat saja yang dapat
mempengaruhi harga. Jika menyebutkan seluruh sifat yang dapat
menjauhkan kemungkinan adanya barang tersebut, makajual beri secara
salam itu batal. Salah satu dari syarat jual beli secara s alam adalahbarang
yang disifati tersebut bersifat umum yang adadalam toko tersebut, dan
penyebutannya secara detail dilarang.

Apabila disyaratkan yang paling baik mutunya, maka syarat
tersebut tidak sah karena itu memungkinkan akan tetapi jarang. Jika
disyaratkan yang paling rendah mutunya, syarat tersebut mugkin tidak
sah dan mungkin juga sah, karena dia tidak menetapkan penyerahan
barang yang terbaik sehingga dia menerima barang yang lebih baik dari
apa yang disyaratkannya. Dengan begitu serah terima barang tidak
terganggu dengan adanya syarat, lain halnya pada syarat yang pertama
(paling baik mutunya).

Hukum jual beli secara saram pada budak wanita dan anaknya
tidak sah, karena dia (pemberi) harus menyebutkan ciri dari masing-
masing, sehingga ia terharang dengan penyebutan sifat yang ada pada
keduanya (penyifatannya tidak tepat). Sama halnya jual beli secara salam
pada budak wanita dan saudarinya, atau bibinya, atau keponakan
perempuannya.

Tidak sah transak si sarampada pakaian dengan syarat mempunyai
sifat terbakar bagian hijaunya. Jika dibolehkan maka boreh pura menjual
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pakaian yang rusak terbakar. Ini adalah tipu muslihat yang berbahaya,

dan tak ada kebutuhan akannya, maka tidak sah hukumnya. Begitupula

kalau mensyaratkan timbangan dengan barang yang sepadan'

Pasal: Penyebutan jenis dan kualitas barang merupakan dua

syarat yang harus ada pada setiap barang. Tidak butuh penyebutannya

diulang dan harus menyebutkan selain dari dua sifat diatas.

Pada kurm a ada empat sifat, dari segi jenis: burni atau ma'qali.

Dari Negeri asal: jika berbeda hendaklah berkata dari Bagdad atau dari

Bashrah, jika dari Baghdad kurmanya lebih enak dan tidak tahan lama

jika terkena air, jika dari Bashrah sebaliknya. Dari segi ukuran: Besar

kecil, baru lama. Jika disebutkan kurmanya sudah lama itu boleh selama

tidak terbakar, membeku atau berubah. Jika dikatakan lamanya satu atau

dua tahun maka itu boleh.

Sedangkan dari segi wama: Jika satu jenis tetapi memiliki warna

yang berbeda, seperti Ath-Thabraz yang mempunyai dua warna (merah

dan hitam), maka harus disebutkan, jika tidak maka jual belinya secara

salam tidak sah. Kurma basah sama seperti pada buah lainnya.

mengisyaratkan bahwa barang itu baru atau lama. Jangan mengambilnya

kecuali yang paling segar diantaranya, dan jangan mengambil yang

Musydakhan66r ataupun kurma lama yang akan menjadi kurma kering.

Begitupula halnya pada anggur dan buah-buahan lainnya'

Pasal: Pada Burr $enis gandum) terdapat empat sifat'

Jenis: Dikatakan: Subaylah atau salamuni'.662 Negeri asal;

dikatakan: Haurani" Balqawi' atau samali'.663 Besar kecil bijinya dan

661

662

At Musydakhadalah buah yang terkelupas kulitnya sehingga menyebabkan rusak.

Subaytah: Ism Tashghir dari As-sublahyang berarti tangkai'

salamuni.. dinisbatkan kepada salamon, 5 takaran di mesir. Lihat Taajul 'arus

663 Haurani: Dinisbatkan kepada Hauran, wilayah luas di Damsyik yang mempunyal

desa dan pertanian' Mua'iam Al Buldan (21385)'

i
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baru atau lama. Jika satu jenis berbeda wama, maka harus disebutkan.
Tidak boleh memperjual-belikannya secara salam kecuali sesuai dengan
sifat yang disebutkannya. Hal ini berlaku pula pada Sya'ir, kapas, dan
biji-bijian.

Madu mempunyai empat sifat.

Negeri penghasil: Fiijiyyun66a dan lain sebagainya. Ditentukan
jenisnya dari situ. Waktu: Musim gugur atau musim semi. Warna: Agak
keputihan atau kemerahan. Semuanya itu harus bersih dari sarangnya.

Pasal: Pada hewan, diwajibkan untuk menyebutkan: Jenis,
umur, jenis kelamin, warna (iika satu jenis ada beberapa warna).

Masalah umur dikembalikan kepada penggembalanya apabila
penggembala tersebut telah baligh. Jika penggembalanya masih kecil,
hal ini di kembalikan kepada pemiliknya, dan apabila ia tidak tahu juga,
hendaklah memanggil orang yang ahli dalam penentuan umur hewan.

Jikapenyebutanjenis budak berbeda, seperti dari turki, diantaranya
Al Jakaly dan Al Hazry665, apakah wajib penyebutannya atau cukup
dengan penyebutan jenisnya saja?. Kemungkinannyaada dua pendapat.

Dalam hal budak wanita, tidak dibutuhkan penyebutan yang
keriting rambutnya atau lurus terurai, kecuali status perawan atau

Balqawi: Dinisbatkan kepada Al Balqa, wilayah di Damsyik antara Syam dan
WadiAl Quraa diAmman. Mua jam Al Buldan (l/428).
samali: Kemungkinan dinisbatkan kepada As-simal bentuk jam ak dari As-sumlah
yang berarti sisa air dalam bejana.
AI Fiiiyy: Dinisbatkan pada Fiijah, adalah desa antara Damsyik dan Az-Zubdaani
pada lintasan keluarnya sungai Damsyik. Mu jam Al Buldan (3/926).
Al Jakly: Dinisbatkan pada Jakl, negeri di belakang aliran sungai Saihun di
Turkistan dekat Tharar. Mua'jam Al Buldan (2159).
Al Hazry: Dinisbatkan pada negeri AlHazr, bagian dari negara Turki dibelakang
salah satu pintunya bernama Ad-Darban. Mua jam At Buldan (2/436).
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jandanya, karena hal tersebut tidak berpengaruh kepada harga secara

signifikan. Begitupula halnya pada penyebutan sifat paras dan

kecantikannya, jika disebutkan maka harus dipenuhi. Penyebutan status

keperawanan ataujandanya sangat berpengaruh pada harga, karena sesuai

dengan tujuan pembelian.

Disebutkan perawakannya, khumasy atau sudasy, yaitu lima atau

enam jengkal. Ahmad berkata: Dikatakan dalam penyitaan budak: Lima

atau enam jengkal tingginya, hitam atau putih kulitnya, orang asing atau

berbahasa arab fasih.

Adapun pada unta, syaratnya ditetapkan dalam empat hal.

Dikatakan: Peranakan dari Bani fulan. Umur: Bint Makhaslz (satu tahun

jalan) alau Bint Labun (dua tahun jalan), Wama: Putih, kemerahan atau

coklat. Jenis kelamin: Jantan atau betina.

Jika peranakan berbeda (Mahriyyah atau Arhabiyyah), apakah

butuh penetapan atas itu?. Hal ini mengandung dua kemungkinan.

Penyebutan sifat selain dari yang diatas tidak dibutuhkan,

walaupun penyebutan sebagiannya menjadi pemastian. Sifat kuda sama

dengan sifat unta. Adapun baghal dan keledai tidak ada peranakan

padanya, maka tempatnya dinisbatkan padanya. Pada sapi dan kambing,

jika diketahui peranakannya, maka sama halnya seperti unta, jika tidak

diketahui peranakannya, disamakan halnya dengan keledai.

Penyebutan jenis dari hewan-hewan ini diwajibkan. Dikatakan

dalam hal unta: Bukhtiyyah atauArabiyyaft. Pada kuda: Arabiyyah, Haiin,

atau Barzun66.Pada kambing: Domba, atau kambing bandot. Keledai

dan baghal tidak mempunyai jenis.

Pasal: Dalam hal daging, disebutkan Umur hewan, jantan atau

betina, gemuk atau kurus, digembalakan atau ditangkar, jenis binatang

666 Dihasilkan dari persilangan antara kuda dan baghal, berpostur besar, berbadan

dan kaki yang kuat.
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dan bagian dagingnya, ditambahkan dengan menyebutkan pejantan atau

kebirian.

Jika hasil buruan, maka tidak perlu menyebutkan tangkaran dan

kebirian, akan tetapi menyebutkan alat perburuannya dan yang
melukainya atau dari perangkap. Pada hal yang melukai, pemburu
menyebutkan cheetah, anjing, atau elang. Menangkap buruan dengan

perangkap itu lebih baik, karena pemburu mengambil buruannya dengan

utuh. Anjing pemburu lebih baik dibandingkan dengan cheetah, karena

bau mulutnya lebih baik. Dikatakan (tentang anjing): Karena dia selalu
membuka mulutnya, sehingga bau mulutnya lebih baik dari cheetah.

Pendapat yang benar -lnsya Allah-, semua ini bukanlah syarat,

karena perbedaannya sangat tipis, dan tidak mempengaruhi harga, juga
tidak diketahui orang banyak.

Penyebutan sifat pada budak yang dapat mempengaruhi harga,

dengan perbedaan tujuan pembeliannya dan khalayak ramai
mengetahuinya, seperti: perawan atau janda, gemuk atau langsing, dan

lain sebagainya itu lebih baik.

Hendaklah menerima daging beserta tulangnya, karena seperti itu
dipotongnya, sama seperti kurma dan biji didalamnya. Jual beli secara
sqlam pada daging burung tidak dibutuhkan untuk menyebutkan jenis

kelaminnya, kecuali yang berpengaruh dengan itu, seperti ayam. Tidak
pula menyebutkan bagian dagingnya kecuali banyak orang yang
mengambil bagian tersebut, dan tidak pula lazim menerima kepala dan
cekemya, karena tidak ada dagingnya.

Adapun jual beli ikan secara salam, harus menyebutkan jenisnya:
Ikan beku atau segar, besar-kecil, gemuk-kurus, ikan tawar atau asin.
Jangan menerima kepala ataupun ekor saja akan tetapi diantara keduanya
(badannya). Jika banyak yang mencari bagian khusus dari ikan, maka
harus disebutkan bagian tersebut.
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Pasal: Kadar gemuk atau lemak ditentukan dari jenisnya.

Seperti: domba atau kambing bandot atau sapi, dan warna: putih

atau agak kuning (bule).

Al Qadhi berkata: Hendaklah menyebutkan jenis hewannya dan

tidak usah menyebutkan baru atau lamanya, karena pada dasamya itu

baru. Tidak sah jual beli secara salam pada sesuatu yang lama, karena

mengandung cacat yang tidak dapat ditetapkan sifatnya.

Sifat keju sama dengan sifat lemak, dengan penambahan keju hari

ini atau kemarin. Tidak harus menerima sesuatu yang berubah kadarnya

seperti lemak dan keju, tidak pula pada budak kecuali akan dibebaskan.

Adapun susu disifatkan dengan jenis dan asal hewannya, tidak

dibutuhkan penyebutan warnanya, dan hari perahannya, karena pada

dasarnya seperti itu dan tidak diterima bila berubah.

Ahmad berpendapat, diperbolehkan jual beli secara salam pada

budak yang sedang haid." Sedangkan Asy-Syaf i berpendapat, hal

tersebut tidak boleh, karena didalamnya terdapat hal yang tidak termasuk

maslahat yaitu air (darah haid), maka maksudnya menjadi tidak jelas.

Menurut kami, air itu hal yang sepele, dan adat kebiasaan

meninggalkannya demi maslahat, serta tidak menghalangi keabsahan

jual belinya secara salam. Seperti halnya air pada minyak wijen, garam

serta gelembung pada keju, air pada cuka dan kurma.

Keju disifatkan dengan jenis dan asal hewannya, basah atau

keringnya. Al-Laba '(susu perahan pertama) disifatkan sama dengan susu

biasa, ditambah dengan warna dan telah dimasak atau belum.

Pasal: Sifat pakaian diverifikasi dengan enam sifat.

Jenis sutra atau kapas, negeri penghasil, panjang lebar, tebal tipis,

kajelian, lebut kasar. Beratnya tidak usah disebutkan dan tidak sah

penyebutannya, karena dapat menghalangi semua syarat yang telah
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disebutkan sebelumnya, sebab beratnya itu sudah diketahui dan menjadi

muslihat jika disebutkan.

Jika disebutkan tenunan atau kain yang diputihkan, maka baginya

syarat tersebut, jika tidak menyebutkannya pun boleh baginya, karena

itu asalnya. Jika disyaratkan telah dicuci atau telah dijadikan baju.

Syaratnya tidak sah, karena baju berbeda-beda dan tak bisa

diverifikasikan.

Boleh berjual beli secara salampada pakaian yang diwamai pada

saat pemintalannya, karena hal tersebut merupakan sifat pakaian secila

umnm. Tidak boleh berjual beli secara s alam padanya jika pewarninnnya

dilakukan setelah penenunan, karena hal tersebut mempengaruhi tingkat

kelembutan dan pewamaan.

Bagaimana dengan jual beli pakaian secara s alam dan pemintalan

yang berbeda?. Seperti, kapas dan sutera" atau kapas dan linen atau wol.

Pemintalannya s€mpurna dengan dikatakan: Telah terjalin benang lungsin

dari sutera dan benang pakan dari linen, atau lain sebagainya, maka jual

belinya sah. Berdasarkan hal ini diperbolehkan jual beli secara salam

pada Al Hizz (tenunan dari sutera dan bulu) yang berasal dari dua

pemintalan yang berbeda.

Bagaimana dengan jual beli secara salam pada pakaian yang

dibordir?. Diperbolehkan jika bordiran tersebut bagian dari

kesempurnaan tenunannya, dan dilarang, jika bukan bagian darinya.

Pasal: Pintalan kapas dan linen, disifati dengan: Negeri asal,

warna, tingkat ketebalan, ketelitian, dan tingkat kelembutan.Kapas pun

disifati seperti itu, ditambah panjang dan pendeknya. Jika dalam kapas

disyaratkan bersih dari bijinya, itu boleh. Jika tidak ia seperti kurma dan

bijinya, serta sejenisnya.

Sutera disifati dengan: Negeri asal, warna, tingkat ketebalan dan

ketelitian.
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Wol disifati dengan: Negeri asal, warna, panjang pendek, serta

musim gugur atau semi. Wol musim gugur lebih bagus dibandingkan

dengan wol musim semi.

Al Qadhi berkata: Pada wol dibedakan sifatnya dari domba jantan

atau dari domba betina, karena wol dari domba betina lebih lembut'

Mungkin juga tidak dibututrkan pembedaannya, karena perbedaannya

tidak signifikan. Serah terima barangnya hanrs bersih dari duri dan

kotoran hewan, disyaratkan ataupun tidak hukumnya boleh, karena

sebagai kepastian. Begitupula halnya pada rambut dan bulu'

Jual beli secara salam pada kertas hukumnya sah karena dia bisa

diverifikasi dalam hal panjang, lebar, ketelitian, tingkat kehalusan,

keseimbangan produksi, dan apa-apa yang hrpengaruh pada harga.

Pasal: Tembaga, timah dan besi diverifikasi dari segi jenis.

Dikatakan dalam sifat timah: Qalaiy ata]u Asrab667, dan harus

disebutkan tingkat kekasaran, serta wamanya jika berbeda. Sedangkan

pada besi ditambahkan sifat baja atau besi biasa, karena baja lebih tajam

dan lebih kuat. Boleh jual beli secara salam pada besi jika verifikasinya

dari segi kekuatan, panjang, tebal dan diameternya memungkinkan pada

waktu itu. Seperti besi beton untuk pancang bangunan.

Boleh pula jual beli secara salam pada Shanjaft (enis timbangan)

besar dan bejana dari kayu, akan tetapi harus disebutkan jenis kayunya,

besar kecilnya, kedalamannya, lebarnya, ketebalannya, dan pembuatnya.

Sedangkan pada pedang, harus diverifikasikan dari segi jenis

besinya, panjang lebarnya, tebal tipisnya, asal pembuatannya, model baru

atau lama, barang baru atau lama, serta keadaan sanrngnya'

667 Qalaiy adalah nama jenis togam, dinisbatkan kepada peluru yang baik berwarna

putih berkilau.
Asrab adalah peluru. Diambil dari bahasa Farsi (Misbah Muniir)'
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Pasal: Kayu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang

digunakan untuk pembangunan, maka disebutkan jenisnya, tingkat

kekeringan dan kebasahannya, panjang dan diameternya, serta tebal dan

lebarnya. Harus diperhatikan pula kedua belah sisinya, apabila salah

satu sisinya lebih dari apa yang disifatkan maka lebih baik, sedangkan

jika kurang, maka boleh tidak menerimanya.

Boleh menyebutkan berat dan kelunakannya, boleh juga tidak

menyebutkannya, karena kelunakan merupakan aib dalam kayu. Jika

kayunya keras, ditambahkan sifatnya dengan penyebutan kayu dari tanah

datar, atau pegunungan, dahan atau kayu belahan. Kayu pegunungan

lebih keras dari kayu tanah datar, dan dahan lebih kuat dari kayu belahan.

Untuk kayu bakar, disebutkan: Ketebalannya, kering basahnya,

dan beratnya.

Untuk tiang, disebutkan: Jenis dan ketebalannya, dan semua sifat

yang perlu diketahui agar menjauhkan pembeli dari ketidaktahuan.

Jual beli secara salam pada busur dan anak panah harus

memverifikasikannya dari jenis kuyu, panjang pendeknya, ketelitian

pembuatan, ketebalannya, warnanya, mata panahnya, dan bulu pada anak

panahnya.

Pasal: Jenis batu ada yang digunakan untuk Arhiyah
(penggilingan), maka diverifikasikan dengan: Diameter, ketebalan, asal

barang, jenis batu, jika semua hal tersebut berbeda.

Ada juga batu untuk pembangunan, maka harus disebutkan: Jenis,

wama, kekuatan, dan beratnya.

Pada batu untuk bejana, disebutkan: Warna, jenis, kekuatan,

kehalusan, dan beratnya.

Kristal atau marmer disifatkan menurut sifatnya, sedangkan pada

bata merah disifatkan menurut jenis tanah, warna, dan tingkat

Al Mughni 

- 
t 86, I



pembakaran.

Pada batu kapur, harus disebutkan: wama dan beratnya, dan jangan

menerimanya jika terkena air dan telah mengering, begitu juga halnya

pada tanah. Boleh menerima tanah yang sudah kering, apabila tidak

berpengaruh karenanYa.

Pasal: Kayu Anbar diverifikasi dengan warna dan negara

asalnya. Boleh disyaratkan dengan satu atau dua potong, jika tidak

disyaratkan maka boleh memberikannya besar ataupun kecil' Telah

dikatakan bahwa kayu Anbar berasal dari pohon yang diciptakan Allah

SWT disepanjang Pesisir Pantai.

Kayu India diverifikasikan ke negaranya. Permen karet, lem, getah

pohon, minyak wangi, dan semua barang yang boleh diperjualbelikan

secara salam,diverifikasikan dengan perbedaan pada barang tersebut'

7 7 4. M*a|ah : (Al Khiraqi) berkata, ..Jika takaran, timban gan

serta jumlahnYa diketahui."

Ini merupakan syarat yang ketiga dalam jual beli secara salam,

yaitu mengetahui kadar barang, dengan takaran jika ditakar, dengan

timbangan jika ditimbang, dan dengan jumlah barang jika dihitung

jumlahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa

meminjamkan (menghutangkan) sesuatu, mako berikanlah dengon

t aknr an y an g j e I as, t imb angan yang j el as dan b at as w ahu yang j e I a s. " 668

Mengetahui harga barang merupakan syarat sebagai pengganti dari

barang yang disepakati dalam tanggungan penjual yang akan diserahkan

kemudian. Tidak terdapat perbedaan pendapat akan hal mengetahui kadar

dari barang, dan kewajiban mengukur kadarnya dengan satuan Kilo atau

Liter yang memasYarakat.

668 Telah dikemukakan takhrijnya pada awal bab ini'
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Tidak sah jika diukur dengan satu wadah yang dikenal atau satu

Shanjahkhusus tetapi tidak dikenal, karena bisamerusak dan menjauhkan

orang dari pengetahuan akan kadar barang. Hal ini termasuk salah satu

tipu muslihatyangtidak dibutuhkan dalam jual beli.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak boleh jual beli secara s alam pada

bahan makanan dengan Qofi, (takaran) yang tidak diketahui standarnya,

tidak juga pada bahan dengan ukuran hasta seseorang, karena standar

ukuran jika rusak atau meninggalnya fulan membatalkan transaksinya.

Pernyataan ini berdasarkan ljma' dari para ulama yang kami hafal." Para

ulama yang berpendapat seperti ini diantaranyaAts-Tsauri, Asy-Syaf i,

Abu Hanifah dan pengikutnya serta Abu Tsaur.

Jika timbangan tersebut seseorang atau alat timbangannya dan

keduanya telah memasyarakat, maka diperbolehkan, akan tetapi tidak

dikhususkan dengan keduanya. Jika keduanya tidak memasyarakat maka

tidak boleh.

Pasal: Jual beli secara salam pada barang yang ditimbang

tetapi dengan cara ditakar, ataupun sebaliknya.

Dinukilkan dari Al Atsram, dia bertanya padaAhmad tentang Jual

beli secara salam pada Kurma yang ditakar?. Lalu Ahmad menjawab:

Tidak, kecuali dengan timbangan. Aku berkata: Masyarakat di daerah

sini, tidak mengetahui timbangan. (Ahmad) menjawab: Jika mereka tidak

mengetahui timbangan, hal ini tidak bolehjuga. Sesuatu yang ditimbang

harus ditimbang dan sesuatu yang ditakar harus ditakar."

Hal ini disebutkan Al Qadhi dan Ibnu Abi Musa, karena itu

merupakan jual beli yang harus diketahui ukurannya, maka tidak boleh

dilakukan kecuali dengan ukuran aslinya. Seperti menjual secara salam

sebagian kurma basah dengan bagian lainnya. Karena ukuran barang

tidak sesuai dengan ukuran asalnya, sehingga hal ini tidak boleh. Begitu

juga halnyajual beli secara salam pada hasil pertanian yang ditakar.

Ar Mughni 
- tg!



Dinukilkan dari Al Marwadzi, dari Ahmad, bahwa dia (Ahmad)

membolehkan jual beli secara salam pada bata merah dengan ditimbang

atau ditakar. Hal ini menunjukkan bolehnya jual beli secara salam pada

barang yang ditimbang secara takaran, atau barang yang ditakar dengan

cara ditimbang. Karena pada bata merah tidak menutup kemungkinan

untuk ditimbang atau ditakar, maka boleh jual belinyasecata salam pada

salah satu ukuran tersebut. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i dan Ibnu Al
Mundzir.

Malik berkata: Itu semua bolehjika masyarakat berjual beli kurma

dengan takaran. Inilah pendapat yang paling benar -lnsya Allah Ta'ala-

, Karena semua itu bertujuan untuk mengetahui kadar barang dan keluar

dari ketidaktahuan serta kemungkinan penyerahan barangnya tanpa ada

perselisihan, maka dengan takaran apapun diperbolehkan.

Berbeda halnya jual beli secara salom pada barang yang

menyebabkan riba didalamnya. Tamatsul dalam hal ini diwajibkan,

sehingga kalau timbangan harus dengan timbangan dan takaran harus

dengan takaran pula, walaupun itu berbeda dengan ukuran aslinya. Jika

hal ini ditetapkan, maka biji-bijian seluruhnya ditimbang, begitu juga

dengan kurma, kismis, kacang tanah, kacang almond, dan garam.

Al Qadhi berkata: Begitu pula pada cat. Beliau menambahkan:

Untuk samin, susu, dan keju diperbolehkan memperjual-belikannya

secara salam baik ditimbang atau ditakar. Sedangkan pada susu perahan

pertama kali harus dengan timbangan, karena dia akan menggumpal

setelah diperah.

Pasal: Apabila barangnya tidak mungkin ditimbang karena

berat, seperti batu penggilingan dan batu besar. Hendaklah ditimbang

dengan kapal laut, dengan cara meletakkan batu besartersebut pada kapal

lalu menandai batas air pada kapal yang bermuatan batu tersebut dan

mengangkat batunya. Setelah itu, kapal yang telah ditandai tersebut diisi

dengan pasir atau batu kecil hingga batas tenggelamnya sama dengan
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batu besar. Lalu ditimbanglah pasir dan batu kecil tersebut, sehingga
dapat mengetahui berat barang yang ingin diketahui.66e

Pasal: Seperti yang kami ketahui, tidak ada perbedaan pendapat
tentang keharusan mengukur sesuatu yang ditanam dengan tanamannya.

Ibnu Al Mundzir berkata670, "Diperbolehkan j ual beli secara s al am
pada kain dengan tanaman yang diketahui. Ini berdasarkan ljma'dari
para ulama yang kami hafal."

Pasal: Selain yang ditakar dan ditimbang dari hewan dan hasil
bumi, dibagi menjadi dua kelompok: sesuatu yang dapat dihitung dan
tidak.

Barang yang dapat dihitung dibagi menjadi dua. Sarah satunya,
tidak tampak banyak, seperti: Kelapa, terur, dan lain sebagainya. Maka
Jual beli secara salam pada keduanya dilakukan dengan menjumlah. Ini
adalah pendapat Abu Hanifah dan Al Auza,i.

Asy-Syaf i berkata : Jual beli secara s al am padakeduanya (barang
yang dapat dihitung atau tidak) harus dengan timbangan atau takaran
tidak boleh dengan jumlah, karena semuanya jelas berbeda. Seperti
halnya pada semangka.

Menurut kami, perbedaan pada barang diatas tidak terlalu
signifikan, dan akan hilang dengan pensyaratan besar, kecil ataupun
sedang. Adapun jika tersisa sedikit, maka dimaafkan seperti halnya
perbedaan pada timbangan dan takaran yang dimaklumi. Berbeda halnya

Hal ini terjadi pada zaman pengarang buku ni-Rahimahuilqh-,atau sebelumnya.
Akan tetapi keadaan sudah berubah pada zaman sekarang, dimana kapal besar
dapat membawa sesuatu yang sangat besar dan lain sebagaii-ya, se.ta berat barang
diketatrui sebelum dan sesudah mengangkutnya dengan tepat, a"ng* cara baru
yang diketahui orang saat ini.
Disebutkan oleh IbnuAr Mundzir daram kitabr t ljma' (Har. 106,r07).
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dengan semangka, karena ia tidak bisa dihitung dan perbedaan padanya

banyak, serta dapat diverifkasi.

Kelompok kedua, apa yang berlebih. Seperti, delima, Safarial

(quince),kerahi, dan mentimun. Hukumnya seperti apa yang tidak bisa

dihitung, sama halnya dengan semangka dan kubis. Dalam kelompok

kedua ini ada dua pendapat:

Pertama: Jual beli secara salam pada komoditas diatas dilakukan

secara jumlatr dengan pengelompokkan besar-kecilnya, karena semua

ini dijual seperti itu.

Kedua: Tidak boleh jual beli secara salam pada komoditas diatas

kecuali dengan timbangan. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Hanifah

dan Asy-Syaf i, dengan alasan tidak mungkin menentukan kadarnya

dengan jumlah, karena barang tersebut mempunyai perbedaan yang

signifikan pada ukurannya, dan tidak juga dengan takaran, karena dia

akan menjadi kering.

Tidak mungkin menentukan kadar kubis dengan ikatan, karena

ikatan itu berbeda, bisa besar dan bisa juga kecil. Tidak mungkin

menentukannya kecuali dengan timbangan, maka ditetapkanlah

timbangan tersebut bagi kubis.

775. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "...sampai batas waktu

yang ditentukan dengan bulan sabit."

Ini merupakan syarat yag keempat, yaitu penundaan waktu

penerimaannya diketahui. Dalam masalah ini ada tiga pasal.

Pasal pertama: Keabsahan juat beli secara salam disyaratkan

dengan penerimaan kemudian, dan tidak sah bila penerimaan barangnya

saat itu juga. Dalam sebuah riwayat dari Al Marwadzi, Ahmad berkata,
..Tidak sah hingga disyaratkan penundaan dalam penerimaan barang."

Abu Hanifah, Malik, dan Al Auza'i berpendapat demikian.

Asy-Syaf i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir berpendapat, boleh
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jual beli secara solam dengan penerimaan barang saat itu juga, karena

akad tersebut sah penundaannya, maka sah pula bila diterima saat itu

juga. Seperti membeli barang itu sendiri (barangnya ada ditoko tersebut

saat transaksi dilakukan) jika boleh ditunda, maka disegerakan lebih

boleh lagi, karena menjauhkan dari tipu muslihat (gharar).

Menurut kami, hadits Nabi SAW, "Barangsiapa meminjamkan

(menghutangftan) sesuatu, maka berikanlah dengan takaran yang jelas,

timbangan yang jelas dan batas waktu yang ielas. "67r' menunjukkan

kewajiban untuk penundaannya. Perintahnya akan hal ini telah jelas

dengan syarat dan larangan melakukannya jikatidak memenuhi syaratnya

tersebut. Tidak satr jual beli secara salam bila meniadakan syarat bisa

ditimbang atau ditakar, begitu juga halnya dengan waktu penundaan.

Salalr satu sebab diperbolehkannya jual beli secara s alam adalahsebagai

pengecualian untuk mendapatkan faidah dari hal tersebut. Faidah tersebut

tidak akan didapatkan kecuali dengan penundaan. Jika ada penundaan

ada pula faidahnya.

Tidak sah penundaan dalam hal kitsbah (pembebasan budak dengan

menulis izin pada tuannya), karena pembebasannya keluar dari maksud

tersebut (penundaan).

Sedangkan dari segi nalna, "1fu" dan "6L," (meminjamkan dan

menghutangkan) disebabkan salah satunya mendahului (penerimaannya)

dari yang lain, dengan arti yang telah kami jelaskan pada awal bab ini.

Syariat menetapkan jual beli secara salam sebagai keringanan

untuk kebutuhan yang mendorong terjadinya hal tersebut. Dengan adanya

barang saat akad, maka tidak terdorong terj adinya transaksi secara s al am.

Setiap barang berbeda pensifatannya dalam jual beli ini, akan tetapi tidak

menentang makna asal dari syarat penundaannya. Apa yang kami

sebutkan dari pengertian (barang) tidaklah benar, karena semua itu hanya

pengelompokkan di dalamnya.

67t Telah dikemukakan takhrijnya pada awal bab ini.
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Jika makna yang dimaksud ada pada cabangnya, itu hanya bersifat

sebagai pemastian saja.

Penjauhan dari bahaya bukan menjadi ukuran sah tidaknyajual

beli secara s al am,akan tetapi ukuran sah berada pada hal lainnya dengan

apa yang kami sebutkan dari kesepakatan dan pertentangan pendapat di

dalamnya.

Jika ditetapkan seperti ini, bahwa melakukan transaksi jual beli

barang yang boleh dilakukan secara salam pada saat akad, sedangkan

barang tersebut ada itu, sah saja. hal tersebut bermakna salamluga' akan

tetapi berbeda dalam hal lafazh.

Pasal kedua: Keharusan mengetahui lamanya waktu penundaan,

sesuai dengan firman Allah,

6, t .. a 1. o.p _,l-t JIcr-+
t"/

,, ...apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunoi untuk waktu

yang ditentukan,... " (Qs.Al Baqarah [2]:282)

Sabda Nabi SAW ,,Sampai batas woktu yang ditentuknn.,, Tidak

ada perbedaan pendapat tentang syarat yang diketahui berdasarkan Kitab

dan Hadits diatas.

Tidakadaperbedaanpendapatmengenaicaranya,yaitu
membutuhkan pengetahuan akan waktunya. Tidak sah dipercepat dengan

adanya panen, stok barang dan lain sebagainya. Begitulah kiranya apa

yang diutamakan oleh Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Asy-Syaf i dan Abu

IbnuAl Mundzir.

Riwayat lain dariAhmad, ia berkata: Kami harap tidak ada bahaya

atau halangan di dalamnya (penundaan waktu penyerahan barang). Malik

dan Abu Tsaur sependapat dengannya.

Ada riwayat dari Ibnu Umar yang menegaskan bahwasanya ia

membeli sesuatu yang diserahkan kemudian. Ibnu Abi Laila berkata

,Z-t;,J 
t>Y.

l-s?61 
- 

Al Mughni
5



seperti itu juga.

Ahmad berkata: Jika batas waktunya diketahui maka lakukanlah.

Dan begitupula jika berkata: Hingga hari berperang. Semua ini secara

tidak langsung sebagai isyarat penyerahannya hingga waktu yang

diketahui.

Adapun hakikat dari hari pemberian barang itu tidak diketahui,

dan berbeda-beda, bisa dimajukan dan bisa juga ditunda. Ada
kemungkinan dia (pembeli) menginginkan pemberian barang agar

berlebih sedikit, seperti pada hari panen. Dalil bagi yang membolehkan

hal ini karena penyerahannyayang ditunda berhubungan dengan waktu

yang diketahui dalam masyarakat dan tidak ditambahkan padanya kecuali

sedikit, sehingga seperti halnya mengatakan, "(penyerahannya) hingga

tahun baru."

Menurut kami, apayag diriwayatkan oleh IbnuAbbas, ia berkata:

Janganlah membeli sesuatu hingga hari panen dan janganlah membeli

hingga akhir bulan yang diketahui, karena semuanya itu berbeda jauh-

dekatnya. Tidak boleh mensyaratkan penundaan dengan lafazh "hingga

si Zaid datang", karena tidak jelas kapan datangnya.

Jika dikatakan, telah diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata:

bahwa Rasulullah SAW datang kepada seorang yahudi, lalu berkata:

Keluarkan untukku dua pakaian hingga waktu lapang.672 Kami katakan,

IbnuAl Mundzir berkata: Diriwayatkan oleh Harma'bin Imarah, Ahmad

berkata: Didalamnya (hadits) terdapat kelalaian, akan tetapi ia dapat

dipercaya. IbnuAl Mundzir berkata: Saya takut menjadi lalai karenanya,

jika tidak diikuti. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa menjadikan
penundaan hingga waktu lapang (kaya atau mampu) itu tidak sah.

Pasal: Jika menjadikan waktu penundaan tersebut sampai

672 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3No. l2l3), dan An-Nasa'i (7No.4642), dan
dis hahi hkan Al-Alban i.
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awal bulan tertentu. Atau menjadikan penundaan tersebut

mengandung dua hal seperti Jumadil (awal atau akhir), Rabiul (awal

atau akhir), hari Nafar (awal atau Tsani).

Jika dikatakan, "sampai tiga bulan", maka sampai akhir tiga bulan

tersebut. Penyebutan sampai tiga bulan itu tidak jelas, permulaannya

dihitung saat pengucapannya tersebut. Begitu pula jika dikatakan,
..Sampai bulan tertentu", maka yang dimaksud adalah akhirnya, dan itu

ditujukan kepada hitungan bulan berdasarkan peredaran bulan. Firman

Allah Ta'ala,

|Jt ?'i ut iY €t'ri:, ;ro u;t y, + )r*A'i: o\

i?'{,:'ri Q ,r'r\ii oryAr

"sesungguhnya bilangan bulan pada sisi At'lah iatoh )o teto'

bulan, dalam ketetapanAllah di waklu Dia menciptaknn langit dan bumi,

di antaranya empat bulan haram..-." (Qs.At-Taubah [9]: 36)

Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan-bulan Qamariah. Jlka

di tengah bulan, maka hendaklah disempurnakan menjadi dua bulan

Qamariah dan satu bulan dihitung 30 hari.

Dikatakan, .,Menjadi tiga itu semua jumlah", dan kami telah

menyebutkan hal ini pada pembahasan yang lain. Jika dikatakan,
..Tepatnya pada bulan itu atau hari itu", itu boleh dan bergantung pada

awalnya. Ada yang mengatakan hal itu tidak boleh karena menjadikan

itu sebagai batasan yang memungkinkan awal atau akhirnya. Pendapat

yang benar adalah pendapat pertama.

Apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Kamu saya

talak pada bulan itu", maka bergantung pada awalnya. Ini sama dengan

masalah kami. Jika dikatakan, "Talak adalah hal yang berhubungan

dengan sesuatu yang berbahaya dan muslihat, boleh menggantungkannya

pada sesuatu yang tidak jelas, seperti turunnya hujan dan datangnya
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Zaid." Ini akan berbeda dengan masalah kami.

Kami katakan: Kecuali jika ia menjadikan tempatnya pada bulan

yang bergantung pada awalnya, maka menjadi jelas, begitupula pada

salam.

Pasal: Bagian dari syarat penundaan adalah penentuan batas

waktunya ditentukan saat penentuan harga, seperti sebulan dan lebih

dekatnya.

Para pengikut Abu Hanifah berkata, "Kalau ditetapkan setengah

hari, itu boleh." Sebagian dari mereka menetapkan tiga hari, ini adalah

pendapat Al Auza'i, karena itu adalah waktu dibolehkannya Khiyar
syarat, batas akhir sesuatu yang sedikit, dan berhubungan bolehnya

rulrh s a h dalam s afar bagi mereka.

Ulama lainnya berpendapat, "Apa yang dimaksud dengan

penundaan disini karena barang tersebut pada hakikatnya tidak ada, dan

ini adalah jual beli secara salam."

Keringanan ini diperuntukkan bagi orang yang pailit, karena itu

harus ada penundaan agar bisa memperoleh barang dan menyerahkannya.

Hal ini terlaksana dengan penundaan waktu penyerahanyang paling cepat

untuk mendapatkannya.

Menurut kami, penundaan itu diibaratkan untuk mewujudkan

faidah yang disyariatkan pada jual beli secara salam. Hal tersebut tidak

sah bila pembatasan waktu tidak ditetapkan saat penentuan harga. Tidak

bisa diibaratkan dengan waktu khiar,karena khiar diperbolehkan dalam

sejam, sedangkan dalam hal ini tidak boleh. Penundaan boleh ditetapkan

untuk beberapa tahun, sedangkan khiar tidak dibolehkan lebih dari tiga

hari. Sedangkan tiga adalah sebagai batas akhir untuk sesuatu yang

sedikit, tidak bisa di tetapkan pada permasalahan ini.

Perkataan mereka, "Maksud tertentu dihasilkan dalam waktu
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sesingkat-singkatnya", itu tidak benar, karena pada jual beli secata salam

terdapat kebutuhan bagi orang yang pailit, sehingga buah, tanaman, atau

dagangal mereka menghasilkan keuntungan. Semua ini tidak akan

tercapai dalam waktu yang sangat singkat'

Pasal ketiga: Dalam hal waktu penundaan yang jelas dengan

bulan sabit (butan-bulan Qamariah\, yaitu pembatasan penyerahan

barang hingga batas waktu yang telah diketahui dengan bulan. Seperti

awal bulan, pertengahan, atau akhirnya, atau hari yang diketahui darinya'

Sesuai dengan firman Allah SWT,

AO,/6.-Ge'J+1i f usru'
,,Mereka bertanya kepadamu tentanS bulan sabit. Kotakanlah:

"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi

ibadat) haji;..." (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Tidak ada perdebatan dalam keabsahan penundaan waktu

penyerahan barang dalam ayat tersebut.

Kalau penundaan tersebut sampai Idul Fitri, atau Idul Adha, atau

hari Arafah, atau hari Asyura, dan lain sebagainya itu boleh. Karena

semua waktu diatas jelas dan diketahui dengan bulan sabit.

Ada dua pendapat, jika penundaan tersebut terukur dengan selain

dengan bulan Qamariah.

Pertama, apa yang diketahui dan mashur di kalangan muslimin,

seperti: Kanun dan Syubafl3, ata:g hari besar yang tidak bertentangan,

seperti: Nairuz61a dan Bazar bagi yang mengetahuinya'

ffibu|an;KanunAwalyaitubulanDesemberdanKanunTsani
yaitu bulan Januari.

Syubat yaitu bulan Februari. Ed.
674 Adalah tahun baru bagi bangsa Persia. Ed.
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Secara lahiriah perkataanAl Khiraqi dan IbnuAbi Musa, tidaklah

benar. Karena waktu penundaannya ditetapkan dengan selain bulan-bulan

Qamariah, sama halnya jika waktu penundaannya sampai hari Asy-

Syi'anain676, dan hari raya Fathiir. Kedua hari di atas tidak diketahui

oleh kebanyakan muslimin. Al Qadhi berpendapat boleh. Ini adalah

pendapat Al Auza'i dan Asy-Syaf i.

Al Auzai' berkata, "Jika batas penundaannya ditetapkan hingga

hari Paskah dan puasanya umat Nashrani, itu boleh." Karena semua itu
jelas, dan tidak ada perbedaan pendapat -seperti Hari-hari besar Islam-.

Berbeda dengan apa yang diperselisihkan, semuanya itu tidak diketahui

oleh muslimin.

Kedua, apa yang tidak diketahui muslimin, seperti hari raya Asy-

Syi'anain,hari raya Fathiir,dan lain sebagainya. Tidak boleh membatasi

penundaan pada hari-hari tersebut, karena muslimin tidak mengetahuinya.

Jangan pula mengikuti pembesarnya, karena perkataan mereka tidak
dapat diterima, disebabkan penetapan harinya yang berubah-ubah
(kadang dimajukan dan terkadang dimundurkan) dengan cara mereka

yang tidak diketahui oleh muslimin.

Jika menetapkan waktu penundaan dengan waktu yang tidak ada

perbedaan pendapat di dalamnya (seperti Kanun Awal, yaitu bulan
Desember), sedangkan waktu tersebut tidak diketahui oleh salah satu

pembuat akad, maka tidak sah, karena waktu tersebut tidak diketahuinya.

776. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Barangnya ada pada toko
tersebut."

Ini merupakan syarat yang kelima dalam jual beli secara salam,
yaitu secara umum barang yang dimaksud ada ditoko tersebut. Tidak
ada perselisihan pendapat akan hal ini. Kalau begitu, penjual bisa

menyerahkan barangnya kemudian pada waktu yang telah disepakati.

67s Hari besar umat Nashrani yang jatuh pada hari Ahad setelah hari raya Paskah.
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Pada kenyat aannya,jika secara umum barang tersebut tidak ada

ditoko dan tidak bisa diserahterimakan pada waktu yang ditentukan, maka

jual belinya secara solam tidak sah. Penundaan didalamnya bisa

memungkinkan timbulnya tipu muslihat karena kebutuhan, dan jangan

sampai tipu muslihatnya bertambah-

Tidak boleh jual beli secara salam pada anggur dan kurma basah

yang penundaan penerimaannya sampai bulan Februari atau Maret, dan

juga pada toko yang tidak diketahui adanya barang tersebut. Seperti waktu

permulaan anggur atau akhir musimnya. Karena pada waktu tersebut

barang akan susah ditemukan dan jarang ada, maka tidak boleh

penyerahan barangnya dipercayakan pada waktu itu'

Pasal:Tidakbolehjualbelisecarasalamdengan
menggantungkan barang. seperti: Buah-buahan pada kebun tertentu,

atau pada dusun kecil tertentu, karena hal tersebut tidak bisa diketahui

akibatnya dari kegagalan panen dan terputusnya penyerahan barang.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Jual beli secara salam dibatalkan bila

penundaan penyerahan barang digantungkan pada kebun tertentu." Ini

adalah ij ma' dari para ulama, dan diantaranya Ats-Tsauri, Al Auza' i, Asy-

Syafi'i, Ashhab Ar-Ra'yi, dan Ishaq maka berkata: diriwayatkan dari

Nabi SAW, bahwa beliau berhutang kepada seorang lelaki yahudi

beberapa dinar pada kurma dengan ukuran tertentu' lalu lelaki yahudi

bertanya, Dibayarkan kemudian dengan kurma dari kebun kaum fulan,

Nabi SAW menjawab, "Aku tidak mau apabila dibayarkan dengan hasil

dari kebun kaum fulan, aknn tetapi dengan timbangan yang ditentukan

dan sampai batas waktu yang ditentukan."616 (HR. Ibnu Majah dan

lainnya)

676 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2No. 2281),denganlafazh, ... Nabi SAW berkata'
4Dengan harga sekian dan hingga batqs waktu sekian,,, tidak ada didalamnya

perkaiaan ,,dari hasil kebun kaum fulan". Di dalam sanadnya terdapat Al Walid

bin Muslim yang Mudallas dan berlaku 'An'anah'
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Diriwayatkan olehAbu IshaqAl Jauzjani dalam "AI Mutarjim",ia

berkata: Orang-orang sepakat atas makruhnya jual beli secara salam

dalam hal ini, jika penundaan penyerahannya digantungkan pada hasil

kebun tertentu yang tidak diketahui kerusakannya maka tidak boleh.

Seperti halnya melakukan jual beli secara salam dengan timbangan atau

shanjahtertentu (yang tidak memasyarakat. Ed.),atau baju yang terbakar

bagian hijaunya. Lalu ia berkata: Apakah aku bertransaksi secara salam

kepada kalian dengan hal semacam ini?.

Pasal: Tidak disyaratkan barang yang akan diterima ada pada

waktu penerimaan (musimnya pada buah. Ed.), akan tetapi boleh

penyerahan barang seperti kurma basah pada musim dingin, dan hari-

hari dimana sulit mendapatkannya, akan tetapi barangnya terdapat di

toko. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syaf i, Ishaq, dan IbnuAl Mundzir.

Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat: Tidak

boleh, hingga barang tersebut ada pada waktu akad sampai waktu

penyerahannya (pada musimnya). Boleh menyerahkan barang pada

waktu kapan saja untuk menyempumakan penundaan penyerahannya.

Keberadaannya disana diibaratkan seperti toko.

Menurut kami, bahwaNabi SAW datang ke Madinah, dan mereka

menunda penyerahan buah-buahan hingga satu sampai dua tahun, lalu

beliau berkata, " B ar angs i apa meminj amkan (menghut angkan) s e suatu,

maka berikanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yangielas dan

batas waktu yang jelas.))677, dan tidak disebutkan ada tidaknya barang

tersebut.

Jika hal tersebut termasuk syarat dalam jual beli secara salom,

maka Nabi akan melarang mereka dari menghutangkan sesuatu yang

penerimaannya sampai dua tahun lamanya. Kalau begitu barang tersebut

harus diterima pada pertengahan tahun, karena barang tersebut (buah-

67't Telah dikemukakan pada awal bab ini.
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buahan) terdapat banyak di toko saat itu. Maka boleh jual beli secara

salam sesuai hadits diatas.

Tidak diperbolehkan menghutangi seseorang dengan batasan waktu

sampai mati, jika kita melakukannya tidak diwajibkan pensyaratan

adanya barang. Jika diwajibkan pensyaratan adanya barang sampai batas

waktu yang tidak ditentukan yang menjadikan dua pihak yang berakad

itu sebagai batasannya, ini tidak bisa terjadi'

Pasal: Jika barang yang akan diserahterimakan tidak bisa

diserahkan pada waktu penyerahannya' karena ketidakadaan

barang, atau tidak bisa memperoleh barang tersebut, atau kebunnya

tidak menghasilkan buah pada musim itu, maka baginya (penjual)

dua pilihan. Menyarankan penerimanya untuk bersabar hingga barang

tersebut ada, atau membatalkan akad dan mengembalikan harganya jika

ada, atau menggantinya seperti apa yang dihutangkan kepadanya' Ini

adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir'

Ada pendapat lain dalam masalah ini yang menyatakan akadnya

batal dengan alasan diatas. Karena barang yang akan diserahterimakan

merupakan buah-buahan yang umum dan ada pada saat itu serta

penyerahannya wajib, maka jika rusak (terhalang penyerahannya), rusak

pula akadnya. seperti halnya menjual satu Qafidz dari sejengkal suatu

barang. Pendapat yang pertama lebih benar'

Sebenamya akad telah sah, akan tetapi penyerahannya terhalang'

Seperti halnya membeli budak lalu meninggal sebelum diserahterimakan'

Tidak dibenarkan untuk menetapkannya pada tahun ini dan dibolehkan

pembayaran barangnya dengan hal lain kalau mereka berdua ridha. Akan

tetapi pembeli bisa memaksanya (penjual) untuk menyerahkan buah

(yang ada saat ini secara umum) tersebut, karena memungkinkan baginya

untuk itu. semua ini berhubungan dengan hak pembeli, maka bagi penjual

untuk membayarkannya dengan buah itu sendiri (yang telah disepakati
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sebelumnya) jika ada, jika tidak maka dengan selainnya tanpa ditetapkan.

Jika penjual tidak bisa menyerahkannya sebagian, maka bagi
pembeli ada dua pilihan, antara membatalkan akad secara keseluruhan

dan mengembalikan harganya, atau bersabar sampai batas waktu
kemungkinannya (penjual untuk menyerahkan sisa barang), lalu meminta
haknya dari penjual.

Baginya juga, jika menghendaki untuk membatalkan sebagiannya

(barang yang tidak ada) saja itu boleh. Karena kerusakan ada setelah

akad sah, maka tidak diwajibkan untuk membatalkan akad secara

keseluruhan. Seperti halnya jika menjual dua jengkal barang yang salah

satunya rusak.

Ada pendapat lain dalam masalah ini yang menyatakan tidak boleh

membatalkan akad kecuali keseluruhannya atau bersabar, seperti apa

yang kami sebutkan sebelumnya dari perbedaan pendapat tentang barang

yang rusak sebagian.

Kami katakan, pembatalan terjadi dengan alasan yang sama hanya

akan membatalkan bagian yang tidak ada (barangnya) saja, seperti apa

yang telah kami sebutkan dari kerusakan sebagian barang yang tidak
menyebabkan kerusakan akad secara keseluruhan. Bagi pembeli
mempunyaihak khiar sebagian barang yang ada, seperti apa yang telah
kami sebutkan pada pendapat yang pertama.

Pasal: Jika dua orang Nasrani melakukan jual beli khamer
secara salomr lalu salah satunya memeluk islam.

Ibnu Al Mundzir berkata, "sesuai dengan ijma' dari para ulama
yang kami hafal, bahwasanya muslim tersebut mengambil kembali
dirhamnya." Begitupula pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Ashhab
Ar-Ra'yi, mereka berkata, "Jika kedudukan muslim tersebut sebagai
penjual (ya.tg diberi hutang), maka tidak ada kewajiban baginya untuk
memenuhi akad (dengan khamer), karena dia terhalang untuk memenuhi
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syarat yang diakadkan kepadanya itu. Apabila kedudukannya sebagai

pembeli (yang menghutangi), terhalang baginya syarat tersebut, semua

kembali kepada modal (uang) yang dimilikinya'"

777.Masalah:(AlKhiraqi)berkatar"Seluruhharga
diserahkan secara utuh pada waktu akad jual beli salam sebelum

kedua pihak berPisah."

Ini merupakan syarat yang keenam, yaitu hendaklatr menyerahkan

seluruh harga barang pada saat akad. Jika berpisah sebelum melakukan

hal itu maka akadnya menjadi batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifatt

dan Asy-Syaf i.

Menurut Imam Malik, boleh menunda penyerahan harga barang

setelatr dua, tiga hari atau lebih, jika tidak disyaratkan, karena hal ini

merupakan pertukaran, dan maknanya tidak keluar dari jual beli secara

salam dengan adanya pengakhiran penyerahan harganya. Begitujuga

halnya jika penundaannya itu hingga akhir akad'

Menurut kami, ini adalah akad pertukaran yang tidak boleh

disyaratkan di dalamnya penundaan pengganti yang mutlak (harga

barang), jadi tidak boleh berpisah sebelum penyerahan harga barang.

Seperti halnya sharf.

Jika dibayarkan sebagian dari harga bffffig, lalu keduanya berpisah-

Hal ini tidak boleh dilakukan (akad menjadi batal), sesuai dengan

perkataan Al Khiraqi "...secara utuh". Hal ini diriwayatkan oleh lbnu

Syubrumah dan Ats-Tsauri.

Abu Al Khaththab berkata, "Apakah jual beli secara salam sah

pada bagian yang belum di bayarkan hatganya? Ada dua pendapat.

sesuai dengan pembedaan akadnya, ini adalah pendapat mazhab

Asy-Syaf i. Dalam riwayat Ibnu Manshur dengan sanad dari Ahmad:

Jika jual beli secara salam 300 Dirham, yang mencakup 100 dirham

untuk Hanthah,100 dirham syair, dan sisanya untuk barang yang lain,
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lalu dikeluarkan dari masing-masing barang tersebut yang jelek
kualitasnya, lalu diganti tiga jenis tersebut dengan kadarnya masing-
masing, maka akadnya sah pada barang sisa, dengan sahnya harga.

Asy-Syarif Abu Ja'far berkata dalam hal orang yang membeli
secara salam dengan 100 laludibayarkan kepadanya setengahharganya
saja, dan menjadikan pembayaran sisanya sebagai hutang: Jual belinya
secara salam sah pada bagian yang telah dibayarkan dan tidak sah pada
sisanya (yang belum dibayarkan). Berdasarkan pernyataan ini, jual beli
secara salam batal pada bagian yang belum dibayarkan harganya, dan
sah pada bagian yang telah dibayar harganya.

Diriwayatkan dariAbu Hanifah, ia berkata: Apa yang menghalangi
(penyerahan barang sebagian) dapat membatalkan secara keseluruhan.
Dalam masalah lain, ia berkata: Akadnya batar pada bagian yang belum
dibayarkan harganya, dan sah pada bagian yang telah dibayarkan
hargany a, berdasarkan pembedaan akadnya.

Pasal: Jika pembeli telah membayarkan harganya lalu
ditemukan pada barang ada yang jelek kualitasnya, Ialu
dikembalikan barang yang jelek tersebut kepada penjual dengan
harga tertentu, maka batallah akad dengan pengembalian barang
tersebut. Jika mau, buatlah akad yang baru.

Jika hal ini (barang jelek kualitasnya) terjadi pad,a alat
pembayarannya, maka bagi pembeli agar menggantinya dalam majlis
akad, dan akad tersebut tidaklah batal dengan pengembaliannya, karena
akad terjadi pada alat pembayaran yang baik. Jika dibayarkan kepada
penjual sesuatu yang tidak baik, maka baginya hak untuk meminta yang
baik dan alat pembayaran yang jelek tidak mempengaruhi akad.

Jika penjual baru mengetahui aibnya alat pembayaran tersebut
setelah berpisah. Ada dua pendapat tentang hal ini.

Pertama,Akadnya batal dengan pengembalian harga, karena
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menerima setelah berpisah, dan hal itu tidak boleh dalam jual beli secara

salam.

Kedua: Tidak membatalkan transaksi dengan pengembaliannya'

karena penyerahan harga pertama kali itu sah, dengan dalil bahwa dia

(penjual) menerimanya dan tidak mengembalikannya' Hal ini

menunjukkanbahwaia(penjual)telahmenerimaharganya.Iniadalah
pendapat Abi Musa, Muhammad, dan satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Al Mazni berikhtiar: Tidak batal akadnya, akan tetapi dengan syarat

harus menerima alat pemb ayaran penggantinya pada majlis

pengembalian.Jikakeduanyaberpisahpadamajlispengembalian
sebelum menerima ganti dari pembayarannya? maka akadnya tidak sah

ditinjau dari satu segi, yaitu ketiadaan penerimaan harga barang setelah

berpisah. Jika ditemukan sebagian dari alat pembayarannya jelek, maka

dikembalikan ke pembeli, apa-apa yang dikembalikan telah kami

jabarkan sebelumnYa.

Apakahsahjikakitakatakan,..Pembatalanakadhanyapadabarang

yang jelek saja?". Ada dua pendapat tentang hal ini berdasarkan

pemisahan akadnYa.

Pasal: Jika penjual mengeluarkan dirham yang harus diganti

sedangkanpembelinyamenentukanitudenganhargayanglain'
maka akad tidak sah.

Ahmadberkata:Haldiatasdiibaratkandenganseolangyang
mengeluarkan dirham untuk membeli sesuatu lalu dicuri, dan diantara

mereka (penjual dan pembeli) belum ada akad jual beli. Demikian pula

jika harganya ditetapkan lain, maka seolah-olah dia membeli barang lain

dengan uang tersebut tanpa izin darinya (penjual)'

Jika harganya (dirham) tidak ditetapkan' maka bagi penjual

meminta ganti dirham cacat tersebut dalam majlis'
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Jika harga yang ditentukan tersebut dibayarkan, lalu keduanya

berpisah maka akadnya batal, karena yang dibayarkan tersebut tidak sah

sebagai pengganti dan mereka telah berpisah sebelum mengambil

harganya yang sesuai.

Dalam riwayat lain disebutkan kebolehan akan hal tersebut dengan

istilah Tasharruf Al Fudhuli (melebihkan penukaran). Jika ditemukan

dalam tambahan itu yang berhak diganti, maka batallah sebagian dari

itu, dan ada dua pendapat pada sebagian barang lainnya berdasarkan

pembedaan pada akadnya.

Pasal: Jika dia mempunyai utang beberapa dinar lalu dinarnya

dibelikan makanan secara solom dengan tidak ada batasan waktu,

maka belinya tidak sah.

Ibnu Al Mundzir berkata6Ts: Dalam hal ini para ulama diantaranya,

Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq,AshhabAr-Ra'yi, danAsy-

Syaf i telah sepakat, bahwa hal tersebut tidak boleh, berdasarkan riwayat

dari Ibnu Umar. Barangnya utang, dan harga yang dibayarkan untuk

barang tersebut juga utang, maka termasuk jual beli utang dengan utang,

dan itu tidak sah berdasarka rjma'.

Apabila dikatakan, "Saya membeli secara solam dari kamu

makanan seharga 100 dirham, dengan syarat 50 dirham diserahkan

sekarang dan sisanya nanti saja tanpa batasan waktu", maka akadnya

tidak sah secara keseluruhan berdasarkan perkataan Al Khiraqi.
Keabsahannya gagal dalam kadar yang diserahkan.

Ada dua pendapat berdasarkan pembedaan akadnya. Pertama, sah.

Ini adalah pendapatAbu Hanifah. Kedua, tidak sah. Ini adalah pendapat

Asy-Syaf i, dan pendapatnya lebih benar. Karena sesuatu yang

dipercepat mempunyai keutamaan dan menunjukkan perbandingan yang

lebih banyak dari sesuatu yang diserahkan kemudian, serta

678 Disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir pada kitab "Al ljma"' (Hal. 106).
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penambahannya tidak jelas, maka tidak sah'

778.Masalah:(AtKhiraqi)berkata,..Jikatidakterdapat
(enam) sifat atau syarat tersebut, maka jual belinya secara salam

batal.tt

Penjelasan: Tidak sah jual beli secara s alamkecuali dengan enam

syaratyangtelahkamisebutkansebelumnyadengandalilmasing-
masing.

Adaperselisihanriwayatpadaduasyaratlainnya.Salahsatunya,
pengetahuan akan sifat dari alat pemb ayaran tertentu. Tidak ada

perselisihan dalam mengetahuinya jika berbentuk barang, karena dia

merupakan ganti dari utang. Jika tidak tertentu, maka mengetahui sifatnya

menjadisyarat,samasepertibarangyangakandiserahterimakan
kemudian,kecualipadanegeriyangmenjadikanmatauangtertentu
sebagaipenggantimutlakdaribarangyangakandiserahkankemudian.

AlQadhidanAbuAlKhaththabberkata,..Harusmengetahui
sifatnya."MerekaberhujjahdenganperkataanAhmad"'sayamelakukan
jual beli secara salam denganmu begini begini, seharga beberapa dirham'"

lalu ia menyebutkan sifat harga (alat pembaytran)' dan menetapkannya'

Ini adalatr pendapat Malik dan Abu Hanifah'

Karena akad tersebuttidak sempurna saat itu, tidak ada serahterima

barang,dantidakadakeyakinanuntukmembatalkannya'makadariitu
wajib mengetahui alat pembayarannya untuk dapat memberikan

penggantinya, seperti dalam Al Qard (pinjaman) dan Asy-Syirkah' Dia

1p"rnU.ti; tidak yakin untuk membayarkan harga yang sesuai' makaiual

belinya batal karena kadarnya tidak diketahui, dan tidak dimengerti

berapa bagian yang tersisa dan berapa bagian yang batal'

Jika dikatakan: Semua ini tidak jelas dan tidak bisa ditafsirkan'

Kamijawab:Ketidakjelasandisinidapatditafsirkan,karenaasal
hukumnya adalah tidak boleh. Adapun dibolehkan apabila terbebas dari
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tipu muslihat, dan dalam hal ini tidak ditemukan adanya tipu muslihat
tersebut. Dengan dalil, tidak satrnya jual beli secara salam pada buatr-
buahan dengan menentukan penyerahannya dari hasil kebun tertentu,
atau uktran dari barang dengan shanjah atau timbangan tertentu (yang
tidak memasyarakat).

Pemahaman lahiriah dari perkataan Al Khiraqi adalah tidak
mensyaratkannya, karena dia menyebutkan syarat-syarat dalam jual beli
secara salam dan tidak menyinggung hal ini. ini adalah satu dari dua
pendapat Asy-Syaf i. Karena pengganti (harga) disaksikan maka tidak
dibutuhkan untuk memb€ritahukan sifatnya lagi, seperti jual beli dengan
barang yang sepadan.

Perkataan Ahmad mengandung arti, bahwa alat pembayarannya
bukanlah barang tersebut, dan tidak ada perselisihan dalam pentafsiran
sifatnya. Dalil mereka terbantalrkan dengan akad sewa, karena akad ini
akan rusak dengan rusaknya barang yang disewakan, dan tidak butuh
keyakinan untuk mengetahui sifatnya, karena penggantian dengan harga
yang sesuai itu harus dilakukan pada waktu pembatalan akad, bukan
rusak dari segi akadnya. Ketidaktahuan dalam hal ini tidak berpengaruh,
seperti halnya jual beli barang yang ditimbang dan ditakar, karena akad
telah sempurna dengan syarat-syaratnya,maka akad tersebut tidak batal
dengan perkara yang tidak jelas.

Bagi yang berpendapat sifat alat pembayaran tersebut harus
ditafsirkan, dan tidak boleh menjadikan sesuatu yang tidak bisa
diverifikasi sifatnya menjadi alat pembayaran, seperti perhiasan dan
seluruh barang yang dilarang untuk diperjual belikan secara salam, jika
tetap menggunakannya pada jual beli secara salom, maka akadnya
menjadi batal. Bagi penjual kewajiban mengembalikan barang (yang
digunakan untuk membayar penjual) tersebut jika masih ada, atau sesuai
dengan nilainya jika telah tidak ada.

Jika keduanya berselisih akan hal tersebut (alat pembayaran yang
harus di kembalikan), maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
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pembeli (kreditor). Seperti inilah jika kita membenarkan akad, lalu akad

tersebut batal. Jika keduanya berselisih pada barang yang akan

diserahkan, dengan berkata salah satunya, "Dua Mud Hanthah

perseratus." Pihak lainnya berkata, "Dua Mud syair perseratus."

Keduanya tetap berselisih dan akhimya membatalkan akad, hukumnya

sama dengan jika keduanya berselisih dalam hal harga- Ini dalah pendapat

Asy-Syaf i, Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Pasal: Dua harta yang dilarang jual-belinya karena akan

menimbulkan Nasiai, dilarang memperjual-belikannya secara

salam.

Salah satu dari syarat jual beli secara salam adalah penundaan

(penerimaan barang). Al Khiraqi melarang jual beli barang yang sepadan

dengan penambahan pada salah satunya. Ini tersirat dalam perkataannya

yang menyatakan larangan jual beli secara salam pada dua barang yang

sepadan.

Ibnu Abi Musa berkata, "Tidak boleh dijadikan alat pembayaran

dalam jual beli secaras alamkectali dengan barang dan uang'"Al Qadhi

berkata, "Ini adalah pengertian dari perkataan Ahmad'"

Ibnu Al Mundzir berkata: Dikatakan: Bagi Ahmad membayarkan

apa yang ditimbang dengan apa yang ditakar, atau sebaliknya, tidak

berkesan pada dirinya. Maka dari itu, barang yang akan diserahkan tidak

boleh berbentuk harga. Ini adalah pendapat Abu Hanifah' karena tidak

ditetapkan pada barang kecuali harganya, dan harga tidak bisa ditetapkan

dengan harga.

Dalil bagi riwayat yang menyatakan bolehnya penambahan (Nasa )
pada barang dan alat pembayarannya yang berupa barang sama dengan

harga, serta bolehnya menerima barangnya berupa harga, adalah

perkataan Asy-Syarif Abu Ja'far: Bolehnya jual beli secara salam pada

dirham dan dinar. Ini adalah pendapat mazltab Malik dan Asy-Syaf i.
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Karena penambahan yang ada pada barang ditetapkan sebagai sedekah,
maka diperbolehkanlah jual beli secara s alam padanya, juga karena tidak
ditemukan adanya Tafadhut dan Nasa', dan jual belinya secara salam
menjadi sah, seperti jual beli harta dengan harta. sedangkan apa yang
dikatakan Abu Hanifah tidak sah.

Jual beli dirham dengan dinar itu sah dengan salah satunya menjadi
harga. Berdasarkan hal ini, jika melakukan jual beli secara salam pada
harta yang disebutkan sifatnya, lalu didatangkan pada waktu
pemberiannya dengan harta yang sepadan, maka harus diterima.
Berdasarkan salah satu pendapat, karena barang yang akan diserahkan
sesuai dengan sifatnya, maka wajib menerimanya, begitu juga barang
lainnya.

Kedua, tidak wajib menerimanya, karena itu termasuk
mendatangkan harga dengan harga. Bagi pendukung pendapat pertama,
hal ini boleh, karena harga barang tersebut berada pada barang (harga
lain) sebagai penggantinya.

Begitu pula halnya kalau melakukan jual beli secara salam pada
budak perempuan kecil dengan pembayaran budak perempuan besar,
karena dia menggantikan tempatnya dengan barang yang disifatkan dan
menghadirkannya. Ada dua kemungkinan dalam hal ini.

Salah satunya: Jual belinya sah, berdasarkan apa yang telah kami
sebutkan sebelumnya. Karena dia mendatangkan apa yang telah
dinikmatinya dan pengembaliannya tanpa mas kawin.

Pendapat kedua: Diperbolehkan. Karena dia mendatangkan
barang sesuai dengan sifatnya. pendapat pertama akan batal jika
ditemukan aib didalamnya lalu dikembalikan.

Pengikut Asy-Syaf i berselisih pendapat dalam dua masalah ini
dengan dua pendapat. Pelarangannya, jika melakukan tipu muslihat untuk
mendapatkan manfaat dari barang tersebut dengan menyetubuhi budak
perempuan besar, lalu dikembalikan tanpa ganti rugi. Karena semua
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bentuk tipu muslihat itu batil.

Syaratkedua6?g,perbedaanpenetapantempatpenyerahanbarang.

Al Qadhi berkata: Ini tidak termasuk syarat. Dihikayatkan oleh IbnuAl

Mundzir, dari Ahmad, Ishaq, dan sebagian ahli hadits. Abu Yusuf dan

Muhammad berpendapat sama, dan ini adalah satu dari dua pendapat

Asy-Syaf i.

Berdasarkan sabda Nabi SAw,'oBarangsiapa meminjamkan

(m e n ghu t a n gkn n) s e s uat u, m alea b e r il<onl ah de ngon t a kar an y an g j e I a s,

timbangan yang jelas dan batas waktu yang jelas."680 Dalam hadits ini

tidak disebutkan tempat penyerahm, Yilg menunjukkan bahwa itu tidak

termasuk sYarat.

Dalam hadits yang menyebutkan bahwa seorang Yahudi berjual

beli secara salam kepada Nabi SAW, lalu beliau berkata, 
*Alat tidak

mau apabila dibayarkan dengan hasil dqri kebun kaumfulan, al<an tetapi

dengan timbangan yang ditentukan dan sampai batas waktu yang

ditentukan "68l Dalam hadits ini juga tidak disebutkan tempat

penyerahannya, karena dia termasuk akad penggantian' dan tidak

disyaratkan untuk menyebutkan tempat penunaiannya' seperti jual beli

barang yang sePadan.

Ats-Tsauri berkata: Disyaratkan untuk menyebutkan tempat

penyerahannya. Ini adalah pendapat kedua dari Asy-syafi. Al Auza'i

berkata: syarat tersebut makruh, karena penyerahan barang diwajibkan

pada waktunya, sedangkan tempatnya tidak diketahui, maka diwajibkan

pensyaratanny a agar menjadi j elas'

Abu Hanifah dan sebagian dari pengikutAsy-Syaf i berkata: Jika

objeknya disini berupa bahan makanan, maka pensyaratan tempat

menjadi wajib, j ika bukan maka tidak wajib. Karena jika objeknya berupa

bahan makanan, maka tujuannya berbeda dengan objek selainnya'

lam jual beli secara salam'Ed'
680 Telah dikernukakan takhrijnya pada awal bab ini'
68r Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah No' 776'
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Ibnu Abi Musa berkata: Wajib menyebutkan tempat

penerimaannya, jika jual beli salamnya pada hewan liar (buruan). Karena

tidak memungkinkan penyerahan barang pada tempat terjadinya akad,

kalau tidak disebutkan maka menjadi hal yang tidak jelas.

Sedangkan jika bukan pada hewan liar, penyebutan tempat

penerimaan itu lebih baik, apabila tidak menyebutkannya maka tempat

terjadinya akad menjadi tempat penerimaannya. Hal itu cukup tanpa

adanya penyebutan tempat penerimaan. Jika disebutkan, itu hanyalah

sebagai penekanan dan akan lebih baik lagi.

Pensyaratan penerimaan barang di tempat akad adalah sah, karena

dia termasuk akad jual beli, dan sah pula jika pensyaratan tempatnya

selain tempat terjadinya akad. Karena disyaratkan untuk menyebutkan

tempat penerimaan barang, maka sah saja kalau dia menyebutkan tempat

penerimaannya itu adalah tempat akadnya.

Disebutkan dalam riwayat lain, dari Ibnu Abi Musa, bahwa

(pensyaratan tempat penerimaan selain tempat akad) itu tidak benar,

karena syarat tersebut bertentangan dengan apa yang diinginkan akad

yang menghendaki penerimaan barang di tempatnya.

Al Qadhi danAbuAl Khaththab berkata: Ketika disebutkan tempat

penerimaan barang, ada dua riwayat di dalamnya baik tempat

penerimaannya itu di tempat akad atau di tempat selainnya. karena

terdapat tipu muslihat di dalamnya atau karena ada kemungkinan dia

terhalang untuk menyerahkannya di tempat tersebut, seperti penetapan

berat. Abu bakar memilih pendapat ini.

Hal ini tidak dibenarkan, karena dalam penetapan tempat
penerimaan ada tujuan tertentu yang mengangkut maslahat kedua belah

pihak, seperti halnya penetapan batasan waktu. Apa yang disebutkan

dari kemungkinan terhalangnya penyerahan barang terbantahkan dengan

penetapan waktu penerimaan.

Semuanya tidak terbebas dari penetapan batas waktu, walaupun
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menghendaki tempat penerimaannya di tempat akad. Jika

mensyaratkannya, maka telah disyaratkan sebagai bagian dari akad, atau

tiddk termasuk di dalamnya. Fungsi dari ditetapkannya penyebutan

tempat penerimaan barang adalah sebagai penghilang dari ketidaktahuan

akannya, dan menjauhkan dari perselisihan. Akan terjadi tipu muslihat

jika tidak menetapkannya, bukan pada penyebutannya,

Berbeda halnya dengan penetapan berat, karena meninggalkan

syarat penyebutannya dapat menyebabkan perselisihan. Pada masalah

kami ini, syarat penyebutan tempat penerimaan barang tidak melebihi

dari syarat yang ada dan berguna untuk menjauhkan dari perselisihan.

Makna larangan dalam mengukur kadar dengan berat sesamanya

itu tidak diketahui, dia diperlukan untuk pensyaratan tempat penerimaan'

Bagaimana kebenaran qiyas mercka ini?.

779.Masalah: (Al Khiraqi) berkata, ..Tidak sahnya menjual

barang yang akan diserahkan kemudian dari penjualnya atau

selainnya sebelum menerimanya, pada bahan makanan ataupun

selainnya. Begitu iaga sy ari kaft didalam ny a, taw liyy a h, dan h iw a la h

(pengalihan hak milik)."

Tidak ada perbedaan pendapat dalam larangan jual beli barang

yang akan diterima kemudian sebelum menerima barang tersebut' Nabi

SAW telah melarang penjualan makanan sebelum menerimanya, dan

tentang laba sebelum ada jaminan. Karena barang yang akan dijual belum

masuk kedalam jaminannya, maka tidak boleh menjualnya. Syariknh

dan tawliyyah di dalamnya, juga dilarang. Seperti inilah pendapat

sebagian besar ulama.

Diceritakan dari Malik pembolehan hal ini dalam syarikah dan

tawliyyah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW

sesungguhnya beliau melarang menjual makanan sebelum menerimanya

dan memberi keringanan akan hal itu pada syariknh dan tawliyyah.682

ah dalam Al Mushannaf (8/49)'
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Menurut kami, menjual barang yang akan diterima kemudian

sebelum menerimanya itu tidak sah, walaupun dilakukan dengan lafazh
penjualan. Karena keduanya merupakan dua jenis jual beli, maka tidak

boleh bagi penerima menjualnya sebelum menerima barangnya, dan

khabartidakmengakuinya. Itu adalah dalil bagi kami, karena dijelaskan

didalamnya larangan menjual makanan sebelum menerimanya.
Sedangkan syarikah dan tawlil2tahlermasuk jual beli, maka masuk dalam

larangan melakukannya,

Perkataan yang mengecualikan pada syarika& dan tawliyyah,
mungkin ditujukan padapenjualan secara grosirdanbukan pada masalah

ini. adapun iqalah adalah pembatalan jual beli, dan bukan termasuk

menjual. Sedangkan Hiwalah padanya tidaklah boleh, karena hiwalah

hanya dibolehkan pada utang yang tetap, sedangkanjual beli secarasalam

dengan halangan adanya pembatalan tidak termasuk hal yang tetap, dan

juga pemindahan hak milik barang yang akan diserahkan disini tidak
terdapat kemungkinan batal, maka tidak boleh.

Maksud darihiwalai disini adalah seorang lelaki yang mempunyai

makanan dari jual beli salam, dan baginya hal seperti itu dari kewajiban

atau jual beli salam atau penjualan, lalu memindahkan pembayaran

kepada orang yang mempunyai utang makanan (atasnya) kepada orang

yang melakukan jual beli salam kepadanya. Hal ini tidak boleh. Jika

penjual memindahkan tanggungannya dari pembeli kepada penjual (yang

punya tanggungan kepadanya), tidak dibenarkan juga, karena dia

menukar barang sebelum barang tersebut diterimanya.

Adapun menjual barang yang belum diterima dari penjualnya yaitu

dengan mengambil selain apa yang akan diterimanya sebagai ganti dari

apa yang akan diterimanya, ini haram. Sama halnya barang yang akan

di terima itu ada atau tidak, ataupun kedua barang tersebut sama nilainya

atau besar-kecilnya. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i.

Ibnu Abi Musa meriwayatkan riwayat lain dari Ahmad tentang

orang yang jual beli secara s alam pada burr,lalu sewaktu penerimaannya
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tidak di temukan barangnya di toko, maka penjual ridha dengan

mengambil syair x,bagai gantinya. Hal tersebut dibolehkan, dan tidak

boleh lebih dari itu, berdasarkan riwayat yang menegaskan bahwa burr

masih satu jenis dengan syair, akan tetapi mazhab Hanafi berbeda

pendapat akan hal ini.

Malik berkata: Diperbolehkan mengambil ganti dari barang yang

diserahkan kemudian karena tergesa-gesa dan tidak dapat ditunda kecuali

pada makanan. IbnuAl Mun&ir berkata: telah diklarifikasi bahwa Ibnu

Abbas berkata: Jika bertransaksi salam hingga batas waktu tertentu, lalu

pembeli mengambil kembali apa yang telah dibayarkannya. Apabila

harga yang telah dibayarkan tersebut tidak ada, maka ambillah

penggantinya dan jangan sampai untung dua kali. Diriwayatkan Sa'id

dalam Sunannya.

Menurut kami, sabda Nabi SAW

"Barangsiapa yang bertransaksi secara solam pada barang

tertentu, jangan beralih trepada selainnya. "ra'i (HR.Abu Daud dan Ibnu

Majah)

Mengambil pengganti dari barang yang akan diserahkan kemudian

termasuk jual beli dan tidak satr hukumnya, seperti dia membeli dari

selainnya. Akan tetapi apabila diberikan kepadanya pengganti dengan

barang yang sama jenisnya dari barang yang akan diserahkan kemudian,

baik barang pengganti itu sifatnya lebih baik atau selainya, itu boleh,

karena hal tersebut tidak termasuk jual beli, akan tetapi hal tersebut

termasuk melaksanakan kewajiban penyerahan barang dengan tafadhul

(kelebihan) dari salah satunya.

683 Diriwayatkan oleh Ibnu Daud (3A{o. 3468) dengan lafazh,"Hadza Salafun" (lni
Adalah pinjaman tanpa bunga lsalaf atau salaml, dan Ibnu Majah (2alo. 2283)

dengan lafazh,"Itlza aslaFqthufi syainfolaa tushrifuhu ilaa ghairuhu." Sanadnya

dha'tf, dikemukakan Al-Albaani dalam kitabnya"Dhaif Abi Daud''
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Pasal: Adapun Iqalah pada barang yang akan diserahkan
kemudian, hukumnya boleh dan hal tersebut termasuk fasakh
(pembatalan akad).

IbnuAl Mundzir berkata6sa. Para ulama telah sepakat (ijma') bahwa
iqalah pada barangyang akan diserahkan kemudian, itu boleh, karena
dia termasuk pembatalan akad, dan bukanlahjual beli. Al Qadhi berkata:
Apabila dikatakan, "kamu mempunyai utang makanan ini kepadaku,
maka bayarkan harganya saja", ini boleh, dan termasuk cara yang benar
dalam iqalah.

Sedangkan para ulama berselisih pendapat dalam lqalah pada
sebagian barang yang akan diterima kemudian. Ada riwayat dari Ahmad
yang menyatakan, hal tersebut tidak boleh.

Ibnu Umal Sa'id bin Musayyib, Al Hasan, Ibnu Sirin, An-Nakhi,
Said bin Jubair, Rabi'ah, Ibnu Abi Lalla, dan Ishaq meriwayatkan
kemakruhannya.

Sedangkan apa yang diriwayatkan Hanbali dari Ahmad, ia berkata,
"Hal tersebut boleh." Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,
'Atha, Thawus, Muhammad binAli, Wahid binAbdul Rahman, Amr bin
Dinar, Al Hakam, Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Nu'maan dan para
pengikutnya, serta Ibnu Al Mundzir. Karena lqalah adalah wakil dari
keseluruhan barang, maka setiap semua yang jelas boleh seluruh maupun
sebagiannya diiqalahkan, seperti Al lbraa (pembebasan tanggungan),
AI Inzhar (penangguhan).

Alasan dari riwayat pertama (yang melarangnya) adalah karena
jual beli secara s alam terkadang mensyaratkan penambahan harga j ikalau
penyerahannya dipercepat dari waktu yang ditentukan. Maka dari itu,
jika Iqalahnya hanya terjadi pada sebagian barang dan tersisa sebagian
lainnya dengan harganya, lalu pembeli mengambil manfaat dari apa yang
telah diserahkan, itu tidak boleh, walaupun hal tersebut disyaratkan pada

684 Disebutkan oleh lbnu Mundzir pada kitab ,,Al ljma", Hal. 106.
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saat akad. Lain halnya pada AI lbraa dan AI Inzhar yangtidak tergantung

pada sebagian, melainkan keseluruhan.

Pasal: Jika terja di lqalah, maka dikembalikanlah harga

barang jika ada, atau yang serupa dengannya jika berupa barang,

atau nilainya jika bukan berbentuk barang.

Jika ingin mengembalikan dengan penggantinya. Asy-Syarif Abu

Ja'far berpendapat, tidak berhak baginya untuk menukarkan harga itu

pada akad lain sampai ia menerimanya. Pendapat yang sama juga di

kemukakanAbu Hanifah, sesuai dengan sabdaNabi sAw "Barangsiapa

yang bertransalcsi secora salam pada barang tertentu, jangan beralih

kepada selainnya."68s

Karena semua ini dalam tanggungan penjual dengan akad salam,

maka tidak boleh melakukan tindak ekonomis didalamnya sebelum

penerimaan barang, walaupun hal itu datang dari pembeli.

Al Qadhi Abu Yu'la berkata: Boleh menggambil barang pengganti

untuk hal tersebut. Ini adalah pendapat Asy-Syaf i. Karena ia adalah

pengganti yang tetap dalam tanggungan, maka bolehlah menggambil

gantinya. Sama halnya kalau it:g Qard, karenanya ia adalah harta yang

dikembalikan kepadanya dengan batalnya akad, dan hal ini terjamin

setelah pembatalan akadnya. Khabar disini dimaksudkan pada barang

yang akan diserahkan kemudian, bagaimana pengibaratannya seperti

Qard.

Jika kita katakan, "Hukumnya disini seperti hukum Qard atatharga

pada jual beli dengan barang sepadan", makatidak boleh menjadikannya

jual beli secara salam dalam hal lainnya. Apabila dilakukan, maka akan

menjadi jual beli utang dengan utang yang dilarang. Dibolehkan pada

Iqalah apa-apa yang dibolehkan pada Qard dan harga penjualan jika

akadnya batal.

685 Telah dikemukakan takhrijnya.
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780. Masalah: (At Khiraqi) berkata, n'Tidak boleh bertransaksi
secara salom pada dua jenis barangyang berbeda dengan satu harga,
hingga jelas harga masing-masing barang.

Penjelasan: Seperti membeli secarasalan satu eafiz hanthah dan
satu Qafiz syair dengan beberapa dinar tanpa penjelasan dari harga
masing-masing. Hukumnya tidak boleh, akan tetapi Malik
membolehkannya. Sedangkan Asy-syaf i mempunyai dua pendapat
seperti dua pendapat diatas, dengan dalil pada hakikatnya semua akad
atas duajenis barang dalam dua akad atau satu akad itu boleh, seperti
jual beli barang yang sepadan. Begitu pula kalau harga kedua barang
tersebut dijelaskan.

Menurut kami, tidak sah, karena apa yang diterima dari kedua
barang yang sejenis tidak jelds. Sama halnya kalau berakad satu barang
yang harganya tidak jelas. Didalamnya juga terdapat tipu muslihat, tidak
diketahui hak pembatalan pada salah satunya, dan tidak diketahui apa
yang akan dikembalikan jika terjadifasakh.lni termasuk tipu muslihat
dalam jual beli secara s alam dengan hal seperti ini kami berdalil perlunya
penyifatan harga dan kadamya.

Telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa hal
tersebut tidak disyaratkan, akan tetapi dalam hal ini pensyaratannya ada,
karena termasuk maknanya. Sebagaimana pembolehan penyerahan satu
jenis barang dengan dua tempo yang berbeda dan tidak ada kejelasan
harga dari keduanya.

Ibnu Abi Musa berkata, "Tidak diperbolehkan j ual beli secara s al am
pada beberapa takaran hanthah seharga lima dinar dan lima puluh dirham
sampai dijelaskan bagian masing masing dari harga.',

Pendapat yang lebih utama adalah membolehkan hal ini, karena
jika barang yang akan diserahkan tertahan sebagian, maka dikembalikan
harganya sesuai dengan harga barang yang tertahan tersebut. Jika tertahan
setengahnya maka dikembalikan harga setengah barang tersebut, apabila
terhalang seperlima, maka dikembalikan satu dinar dan lima dirham.
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781. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Diperbolehkan jual beli

secara salam pada satu barang dengan penyerahan barangnya secara

berkala dengan bagian yang diketahui."

Al Atsram berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang

seseorang yang membayarkan beberapadirham untuk suatu barangyang

ditimbang, lalu perhari ia mengambil sebagian barang tersebut- Ia berkata:

Dengan demikian atas makna jual beli secara salam?. Aku jawab: Ya.

Lalu berkata: Tidak apa-apa. Lalu beliau berkata lagi. Seperti halnya

seorang tukang tebu yang dibayar beberapa dinar untuk diambil darinya

satu liter tebu dari setiap ikatan yang telah ditentukan perhari. Dalam

hal ini Malik berpendapat sama.

Asy-Syaf i berkata: Ada dua pendapat dalam hal bertransaksi

secara salam dalam satu jenis barang dengan dua kali penyerahan. Salah

satunya, tidak sah. Karena apa yang akan diterima dari yang paling jauh

temponya lebih sedikit dibandingkan apa yang akan diterima pada waktu

selainnya. Hal itu termasuk tidak jelas, maka tidak sah.

Menurut kami, pada hakikatnya jual beli yang diperbolehkan

didalamnya penyerahan kemudian dalam satu waktu, boleh juga

penyerahannya dalam duawaktu atau lebih, seperti jual beli barang yang

sepadan.

Jika diterima sebagian dan sebagian lainnya terhalang, maka

batallah akad. Hendaklah dikembalikan harga dari sebagian barang yang

terhalang tersebut, dan janganlah membuat sisanya sebagai keutamaan

dari yang telah diterima, karena dia adalah jual beli satu jenis yang

berbeda bagian, maka rusaklah harga pada sebagian dengan persirmaan'

sama halnya jika penyerahan barangnya ditunda.

782. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, *Jika barang yang

diserahkan kemudian tersebut berupa barang yang tidak rusak, dan

tidakberbeda baru maupun lamanya, seperti besi dan timah, maka

tidak boleh diserahterimakan sebelum waktunya."
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Maksud dai"'nj!,JP disini adalah "4.'gLit" (barang), disebutkan

dengan 1sz Mashdar seperti halnya p"ny"U.rt- "'i'r'.5f' ftarang curian)

dengan u'6" tt dan*Lre;St" (barang gadaian) dengan "63".Ibrahim
berkata: Ambillah barangmu atau selain barangmu, dan janganlah

mengambilnya lebih dari kadar barangmu.

Ada tiga keadaan yang tidak terlepas saat menghadirkan barang

yang sifatnya sesuai dengan sifat yang disyaratkan.

Pertama, apabila menghadirkannya tepat pada waktunya, maka

wajib diterima. Baik dalam penerimaannya ditemukan kerusakan ataupun

tidak. Ayahku (ayah Al Khiraqi) mengatakan kepadanya (pembeli):

Antara menerima hakmu, atau lepas darinya. Jika hakim menolak
penerimaan barang bagi pembeli dan melepas tanggungan darinya, maka

lepaslah tanggungan tersebut, karena hakim berada pada pihak penolak

(pembeli) dengan kekuasaannya, dan tidak ada hak (bagi penjual) untuk

bebas dari tanggungan, karena dia tidak mempunyai kebebasan dalam

hal itu.

Keadaan kedua, harus di lihat dahulu barangnya jika didatangkan

sebelum waktunya. Jika barang tersebut berupa barang yang bisa rusak,

atau berubah, seperti buah-buahan dan seluruhjenis makanan, maka bagi

pembeli tidak wajib menerimanya, karena dia punya maksud tertentu

dalam penanguhannya, begitujuga halnya dengan hewan. Pembeli disini

tidak selamat dari kerusakan barangnya dan membutuhkan biaya untuk

merawatnya, hingga waktu dibutuhkannya. Mungkin juga dia
membutuhkan barang tersebut pada waktu tertentu dan bukan
sebelumnya.

Jika dalam penjagaannya membutuhkan penjaga, seperti: Kapas

dan lain sebagainya, atau pada waktu ketakutan akan dirampas darinya,

maka tidak wajib menerimanya pada semua keadaan diatas. Karena

adanya bahaya dalam penerimaannya, dan penyerahannya bukanlah pada

waktunya, maka ada sifat yang kurang didalamnya.
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Jika barang tersebut tidak menyebabkan bahaya dalam

penerimaannya dan tidak berubah, seperti: Besi, timah dan baja, dan

tidak pula membutuhkan penjagaan, maka bagi pembeli untuk menerima

barang tersebut. Tujuannya bisa tercapai walau dengan penerimaan lebih

awal. Dalam hal ini berlakulah penambahan pada sifatnya dan

penye geraan pembayaran utang yang ditangguhkan'

Keadaan ketiga, menghadirkan barang setelah lewat waktunya.

Hukumnya seperti hukum barang yang dihadirkan setelah mereka

berpisah.

Pasal: Tidak boleh berkilah (bagi penjual pada waktu

penyerahan barang), baik menyerahkan barangnya sesuai dengan

sifat yang telah di tentukan maupun lainnya (yang sejenis), atau

yang lebih baik kualitasnYa.

Jika penjual menghadirkan barang sesuai dengan sifatnya, maka

pembeli harus menerimanya karena itu adalah haknya. Jika sifatnya tidak

sesuai, tidak harus menerimanya karena didalamnya terdapat

pengguguran haknYa.

Jika sifat barang yang diterima tidak sesuai akan tetapi masih dalam

satu jenis, lalu keduanya ridha, maka boleh diterima. Akan tetapi jika

barangnya lain jenis maka tidak boleh diterima sesuai dengan apa yang

kami bahas sebelumnya. Jika setuju untuk menyerahkan barang selain

dari sifat dan jenisnya dengan penambahan sesuatu, itu tidak boleh,

karena dia menyendirikan sifat kualitas dalam jual beli, dan hal itu

dilarang. Disebabkanjugajual beli pada barang yang akan diserahkan

kemudian tidaklah boleh, apalagi jual beli sifatnya'

Ketiga, harus di lihat dahulu jika penjual menghadirkan barang

yang tebih baik kualitasnya. Jika barang tersebut masih dalam jenis yang

sama maka lazim menerimanya, karena penjual mendatangkan barang

yang sesuai dengan akad dengan tambahan yang bermanfaat dan tidak
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merugikan pembeli dengan tidak menghilangkan tujuan dari pembelian

barang tersebut. Jika penjual mendatangkan barang dari jenis lain, maka

tidak lazim menerimanya, karena dalam akad terkandung sifat barang

dan syaratnya, lalu sifatnya telah hilang sebagian karenajenis merupakan

salah satu dari sifat-sifat barang.

Al Qadhi berkata: Pembeli wajib menerima barang tersebut karena

keduanya masih satu jenis yang tergabung dalam urusan zakatnya,maka

termasuk pada tambahan sifat dengan jenis yang sama. Jika sifat tersebut

ada yang hilang, maka hilanglah tujuan yang terkandung didalam
pembeliannya, sehingga boleh menolaknya, seperti hilangnya sifat
kualitas. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i.

Jika kedua belah pihak ridha dengan pengganti barang dari jenis

yang sama, hal tersebut dibolehkan. Karena pada praktik jual belinya
dilarang untuk tafadhul, dan keduanya termasuk barang zakat, maka

boleh mengambil salah satunya sebagai pengganti dalam jenis yang sama.

Sebagian pengikut mazhab Asy-Syaf i berpendapat, tidak boleh
menggambil barang tersebut dari makna yang terkandung dalam
larangannya. Ibrahim berkata: Janganlah kau ambil barangmu (dalam

pembelian secara salam) yang melebihi dari takaran dan sifatnya.

Menurut kami, karena mereka berdua telah ridha untuk penerimaan

barang dari jenisnya, maka dibolehkan menerimanya sebagaimana

bolehnya menerima barang yang jelek kualitasnya sebagai pengganti

yang baik atau sebaliknya. Dengan ini batallah pendapat yang
menyatakan tidak boleh menerima barang yang lebih jelek, karena
pembeli telah kehilangan sifat kualitas barang, akan tetapi jika dia
(pembeli) merelakannya, maka dibolehkan menerimanya.

Pasal: Jika penjual datang dengan barang yang lebih baik,
lalu berkata, "Ambillah barang ini dan tambahkan harganya satu
dirham", maka tidak sah jual belinya.
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Abu Hanifah berkata: Hal tersebut dibolehkan, seperti halnya jika

kesepakan barang yang akan di serahkan sepuluh buah akan tetapi di

datangkan sebelas buah.

Menurut kami, kualitas adalah suatu sifat yang tidak boleh

dipisahkan dalam akad, seperti halnya takaran dan timbangan dengan

tambahan kadarnya. Jika dikatakan, "Ambilah barang ini dan tambahkan

harganya satu dirham", lalu mereka melakukanya' hal tersebut

dibenarkan, karena tambahan disini beleh dipisahkan dalam akad.

Pasal:Tidakbolehadatambahanyangtidaktermasuk
didalamnya, kecuali sangat sedikit'

Jika penjual menyerahkan barang tersebut yang termasuk

kesepakatandalamakad,makahilanglahtanggungannya.Bagipenjual

agar menyerahkan hanthahyang bersih dari batu kecil dan sekam serta

hal-halyangtidaktermasukhanthah,begitupulapadasyairdanlain
sebagainya. Jangan menerima barang tersebut jika di dalamnya terdapat

banyakdebuyangberpengaruhpadatimbangan.Jikasedikitdantidak
berpengaruh, maka boleh menerimanya'

Tidak lazim mengambil tamrkecvali yang kering, dantidak lazim

pula hingga kering sekali, karena itu sudah termasuk kata kering. Tidak

boleh menerima barang cacat dari awalnya, jika dalam barang tersebut

pembeli menemukan cacat, baginyahak meminta ganti barang atau ganti

rugi yang sePadan.

Pasal:Tidakbolehmenerimasesuatuyangditimbangkecuali
ditimbang,sesuatuyangditakarkecualiditakar,danjangan
menerimabarangtanpatimbanganatautakaranatauyangtidak
diukur, karena timbangan dan takaran itu berbeda'

Apabila penjual menerima barang tersebut (barang yang seharusnya

ditimbang tetapi ditakar atau sebaliknya), maka dia termasuk menerima
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barang tanpa kadar ukuran. Jika demikian, harus diukur kadarnya

kembali, lalu mengambil kadar bagiannya dan mengembalikan sisanya

ke penjual jika lebih atau meminta ganti atau tanbahan jika kurang.

Apakah berhak bagi pembeli memisahkan bagiannya dan

mengambilnya sebelum penjual mengetahuinya?. Ada dua pendapat

tentang hal tersebut yang telah kami jelaskan dalam jual beli barang

yang sepadan. Jika berselisih akan kadarnya, maka perkataan yang

dipercaya adalah perkataan penerima (pembeli) dengan sumpah.

Al Qadhi berkata: Hendaklah menyerahkan barang kepada pembeli

sesuai dengan timbangannya, tidak dikurangi atau disamarkan.

783. Masalah: (Al Khiraqi) berkata, "Dilarang menjadikan
barang yang akan diterima kemudian sebagai gadaian.n'

Ada perselisihan pendapat tentang menjadikan barang yang akan

diserahkan kemudian sebagai gadaian. Al Mawardzi, Ibnu Al Qasim,
danAbu Thalib meriwayatkan pelarangan hal tersebut, ini adalah ikhtiar
dari Al Khiraqi sertaAbu Bakar.

Ali, Ibnu Umar, Ibnu abbas, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, Al Auza'i
meriwayatkan kemakruhannya, sedangkan Hanbal meriwayatkan
kebolehannya.

'Atha, Mujahid, Amr bin Dinar, Al Hakim, Malik, Asy-Syaf i,
Ishaq, Ashhab Ar-Ra'yi, dan IbnuAl Mundzir memberi keringanan dalam

hal tersebut.

Berdasarkan frrmanAllah To'ala,"Hai orang orang yang beriman,

apabila knmu bermu'amalah tidak secara tunai..." sampai firman-Nya
" . . . maka hendaklsh ada barang tonggungan yang dipegang [oleh yang
berpiutangJ...) (Qs. Al Baqarah 12l:282-283)

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibu Umar, maksud ayat

diatas adalah hal yang berkenaan dengan jual beli secara solem, karena

lafazltnya bermakna umlun, maka jual beli salam masuk di dalamnya,
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<tan juga karena dia termasuk salah satu jenis jual beli, maka boleh

mengambil gadaian dari tanggungan penjual. Seperti halnya pada jual

beli barang yang sePadan.

Pendapat yang pertama (yang melarang) beralasan' pada

hakikatnyajika uang pembelian barang secara salan digadaikan, seperti

mengambil apa yang bukan miliknya, karena uang tersebut sudah dimiliki

penjual tetapi masih ada hak pembeli di dalamnya'

Jika pembeli ingin mengambil barang sebagai gadaian, bisa

dibolehkan jika hal tersebut bisa menyempurnakan harga gadaian' Akan

tetapi barang yang akan diserahkan kemudian tidak bisa

menyempurnakan syarat gadaian, dan tidak pula dari tanggungan

penjamin. Karena dia (penjamin) tidak tahu barang yang akan dijadikan

ga,Jaian itu akan hancur ditangan pembeli atau ditangan lainnya, maka

barang tersebut menjadi penyempumaan selain dari barang yang akan

diserahkan kemudian.

Nabi SAw bersabda, "Barangsiapa yang bertransaksi secara

salam pada barang tertentu, jangan beralih kepada selainnya. " (HR.

Abu Daud), karena barang tersebut sebenarnya berada dalam tanggungan

penjamin (penjual) yang mempunyai kewajiban menyerahkannya' maka

tidak boleh diperlakukan sebagai jaminan'

Pasal: Apabila pembeli mengambil gadaian atau jaminan dari

barang yang akan diserahkan kemudianr lalu akad tersebut batal'

makabatalpulagadaiantersebutdengangugurnyautangdan
bebasnya penjamin (penjual). Bagi penjual agar mengembalikan harga

barang tersebut saat itu juga, dan penerimaannya tidak disyaratkan dalam

majlis, karena hal tersebut bukanlah sebagai pengganti'

Apabilapembelimengutangikepadanyadanmenjadikannya
sebagai gadaian, lalu berdamai dengan membayar yang seribu tersebut

dengan makanan yang diketahui dalam tanggungannya, itu boleh.
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Gadaian tersebut hilang dengan pelunasan hutang dalam tanggungannya.
Makanan disini menjadi tanggungan" dan penyerahannya disyaratkan
dalam majlis, sehingga tidak terjadi jual beli utang dengan utang. Jika
mereka berpisah sebelum menerima barang, maka batallah perdamaian
(membayar seribu dengan makanan), dan yang seribu tersebut kembali
keasalnya dalam tanggungan. seperti sari buah yang menjadi khamer,
lalu kembali lagi seperti semula.

Begitu j uga halnya j ika mereka berdamai pada pembayaran dirham
dengan dinar dalam tanggungannya. Hukumnya sama dengan apa yang
telah kami jelaskan dalam masalah ini.

Pasal: Jika kita berpendapat sahnya jaminan pada jual beli
secara salom, maka pembeli berhak untuk meminta jaminan dari
keduanya (barang ataupun harga). Apasaja yang dipilih, pembeli
bebas dari tanggungannya. Penjual boleh menjadikan sebagian barang
yang akan diserahkan kemudian sebagai jaminan bagi pembeli, seperti
wakil dari barang tersebut.

Jika ia (penjual) berkata, "Ambillah barang ini sebagai ganti dari
apa yang dijaminkan atasku." Hal tersebut tidak boleh dan termasuk
serah terima yang rusak, karena barang jaminan hanya bisa diambil
setelah penjual menepatinya (menyerahkan barang) yaitu sampai
pembeli terbebas. Karena dia (penjual) menyerahkan apa yang akan
diterima pembeli jika terjadi kerusakan, makajaminan atasnya (penjual),
karena dia menyerahkannya seperti itu.

Tidaklah sah jika pembeli berdamai atas jaminan dari barang yang
akan diserahkan kemudian dengan harganya. Karena hal tersebut
termasuk iqalah, maka tidak sah tanpa adanya penjual.

Jika penjual berdamai dengan mengembalikan harga barangnya,
itu boleh, dan bebaslah tanggungannya dan tanggungan penjaminnya,
karena hal ini termasuk iqalah. Sedangkan bila berdamai selain dengan
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harganya,itudilarang,karenadiasepertimenjualbarangyangakan
diserahkan kemudian sebelum penerimaannya'

Pasal: Semua jenis utang yang tetap tanggungannya' boleh

diambit gadaian darinya, seperti: harga penjualan' upatr dalam sewa

menyewa, mahar dan pengganti khulu', qord,ganti rugi kejahatan serta

nilai barang yang dirusak.

Dilarang mengambil gadaian pada hal yang tidak wajib dan hal

yang cenderung wajib, seperti: diyat atas Aaqilah6s6 sebelum haul (satu

tahun penuh), karena belum ada kewajiban baginya dan tidak diketahui

sampainya kewajiban itu. Jika mereka gila, atau jatuh miskin, atau mati,

tidak wajib bagi mereka dan tidak sah mengambil gadaian dari mereka'

Sedangkan setelah haul, dibolehkan mengambil gadaian darinya, karena

diyattersebuttelahtetapdalamtanggunganmereka.Adakemungkinan
boleh mengambil gadaian sebelum haul, karerta pada dasamya mereka

masih hidup, mempunyai kemudahan, dan berakal'

TidakbolehmengambilgadaianupahdalamJi'alahsebelum
memulai kerja. Karena dia belum wajib dan tidak diketahui kapan

sampainyakewajibanitu.AlQadhiberkata,..Adakemungkinangadaian

upah diambil darinya, karena hal itu cenderung wajib." Seperti halnya

frargu penjualan. Yang paling utama adalah yang pertama' karena

sampainyakewajibanitumemungkinkan,sepertidiyatsebelumhaul.

Boleh mengambil gadaian dari upah setelah bekerja, karena sudah ada

kewajiban.

Tidakbolehmengambilgadaiandarihartabudakyangmelakukan

kitabah,karena tidak lazim, juga karena budak mengupah dirinya sendiri'

dantidakmungkinmenyempurnakanutangnyadarigadaian.Apabila
diaterhalang,makagadaianmenjadimiliktuannya,karenatermasuk

ang menanggung diyat pelaku kejahatan atau

pembuat kesalahan. Ed'
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harta tintuk pembebasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat hal

tersebut boleh.

Menurut kami, gadaian adalah sesuatu yang dapat dijadikan
pegangan, dan jika gadaian tersebut digantungkan pada sesuatu yang

tidak mungkin membantu dalam penyempurnaan hak, maka tidak sah.

Seperti jaminan yang berupa khamer.

Tidak boleh mengambil gadaian untuk pengganti hadiah
perlombaan. Perbuatan tersebut termasuk Ji'alah, dan tidak diketahui

kapan sampainya kewajiban tersebut, karena kewajiban ditetapkan

dengan suatu perlombaan yang belum diketahui hasilnya. Hal ini tidak
jelas dan tidak dapat dikira.

Sebagian dari pengikut kami berkata, "Di dalam perkara tersebut

ada dua pendapat. Apakah hal tersebut termasuk ijarah atau ji'alah?."
Jika kami katakan hal tersebut termasuk ijarah, maka boleh mengambil

gadaian dengan penggantinya.

Al Qadhi berkata: Jika didalamnya tidak terdapat sesuatu yang

menghalalkannya, maka hal tersebut termasuk ji'alah." Jika terdapat

hal yang menghalalkannya, maka terdapat dua pendapat (akan tetapi

kedua pendapat tersebut jauh dari kemungkinan), karena imbalan/upah

disini bukan dalam hal balas jasa, akan tetapi semua itu hanyalah taruhan,

tidak diketahui siapa yang akan memenangkannya. Dengan dalil tidak

berhak atasnya imbalan tersebut jika kalah dalam perlombaan itu,

sedangkan dia telah melakukan pekerjaan tersebut. Semua itu tidak
dibutuhkan oleh pemberi upah, dan bukanlah tujuan dari itu.

Jika bukan termasuk ijarah dengan sesuatu yang menghalalkannya,

maka adanya sesuatu yang menghalalkannya itu lebih baik, karena yang

berhak atas imbalan itu adalah pemenang p€rlombaan tenebut dan belum

bisa ditentukan.

Tidak boleh menyewa (memperkerjakan) orang yang tidak tentu.

Kalau itu termasuk ijarah, maka penggantinya tidaklah wajib pada saat
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itu dan tidak diketahui kapan sampainya kewajiban itu, serta tidak juga

dengan perkiraan, maka tidak boleh mengambil gadaian atas hal tersebut'

Seperti imbalan dalam hal pengembalianbudak yang melarikan diri dan

barang yang ditemukan.

Tidakbolehmengambilgadaiandenganpenggantiyangtidaktetap

dalam tanggungan, seperti: harga dan upah tertentu; Barang yang

disewakan jika mempunyai manfaat tertentu, seperti: rumah, budak dan

unta tertentu dengan waktu yang jelas atau untuk membawa barang

tertentu ke tempat yang diketahui. Karena semua itu adalah hak yang

bergantung pada barang bukan pada tanggungan' Tidak mungkin

pengambilan barang lebih berhak dari penggadaiannya' karena manfaat

barang itu sendiri tidak diperoteh dari selainnya'

Iiarah akan batal dengan rusaknya barang' walaupun ijarah itu

mengambilmanfaatatasbarangdalamtanggunganseseorang'Boleh
mengambil gadaian pada penjahitan pakaian dan pembangunan rumah'

karena dia termasuk dalam tanggungan yang tetap' dan memungkinkan

untuk mengambil gadaian darinya, dengan menyewakan harganya dari

orangyangmelakukanpekerjaantersebut,sebagaimanahalnyautang'
Dalam hal ini mazhabAsy-syaf i berpendapat senada seperti apa yang

kami jelaskan.

Pasal: Adapun hal yang berkaitan dengan barang jaminan'

seperti barang rampasan' Al 'Awaari6s7, dan barang yang diterima dari

jual beli yang rusak. Ada dua pendapat tentang barang yang diterima

atas jalan yang buruk.

Pertama, tidak sah gadaian atasnya' Ini adalah pendapat mazhab

Asy-Syaf i. Karena hak ti{dak tetap dalam tanggungan' maka seperti

apayangkamitelahsebutkan'Apabilaharganyadigadaikan'dan
faat terhadap barang yang boleh diambil

manfaatnya o.ngun k";tupan barang ada padanya (pengambil manfaat). Lrhat Al

Qamus Al Fiqhi l:267.

fril 
- 

Al Mughni
r--



@r

barangnya rusak maka sama saja dengan menjadikan sesuatu yang tidak
wajib sebagai jaminan, dan tidak cenderung wajib. Jika menjadikan
barang sebagai gadaiannya, maka tidak sah, karena tidak mungkin
menjadikan barang tersebut sebagai gadaian, seperti halnya hargabarang
tertentu.

Kedua, sah mengambil gadaian darinya. Ini adalah pendapat Abu
hanifah. Dia berkata: Setiap barang yang terjamin, boleh dijadikan
gadaian, yaitu dengan barang yang sama (dari gadaian), atau harganya.

Mengambil gadaian dari barang yang akan diserahkan kemudian
itu diperbolehkan, karena barang yang digadaikan terjamin dengan
rusaknya akad. Maksud dari gadai adalah penetapan hak, dan ini berlaku.
gadaian dengan barang seperti ini mendorong penggadai barang untuk
melunaskannya. Apabila pelunasannya terhalang hendaklah
menggantinya sesuai dengan harga barang gadaian, dengan begini ia
seperti hutang dalam tanggungan.

Pasal: Al Qadhi berkata, Seluruh hal yang boleh diambil
gadaian darinya, maka boleh diambil jaminan darinya, begitupula
sebaliknya, kecuali tiga hal; Perjanjian jual beli, sah dengan gadaian

dan tidak sah dengan jaminan; Kitaboh, tidak sah jaminan dengan
hutangnya dan terdapat dua riwayat bagi gadaian di dalamnya.

Pertama, gadaian dalam hal ini membatalkan manfaat barang. Jika
seorang tuan menjual budaknya seharga seribu dengan pembayaran
berupa gadaian yang berharga seribu, dia layaknya seperti tidak menerima
harga dan tidak bisa mengambil manfaat dari budak. Seorang Mukatib
jika membayar seharga pembebasannya tentu tidak dapat diambil
manfaatnya lagi setelah itu. Mungkin bagi tuannya untuk menjualnya
dengan gadaian atau dengan kata lain kitabaftnya masih ada, dan
bertenang diri dari batalnya manfaat budak, sedangkan jaminan berbeda
dalam hal ini.
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Kedua,bahaya dari gadaian menjadi umum, karena budak tersebut

akan tetap ditangan pembeli yang menyebabkan terhalangnya penjual

untuk memanfaatkannya. Lain halnya dengan jaminan'

Pasal: Jika penjual dan pembeli berselisih dalam batasan

waktu penyerahan, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan penjual, karena dia yang mengingkari' Jika keduanya

berselisih dalam penyerahan barang, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan pembeli. Jika berselisih dalam harga yang akan diterima'

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual'

Jika keduanya sepakat dalam harga dengan berkata salah satunya:

penerimaan harganya didalam majtis sebelum berpisah, dan pihak lain

berkata: Penerimaan harganya didalam majlis setelah berpisah. Perkataan

yang benar adalah perkataan yang menyatakan bahwa penerimaannya

didalam majlis, karena dengan begitu akad menjadi sah. Jika keduanya

tetap pada pendiriannya dengan penjelasan masing-masing' maka

perkataan yang benar tetap pada orang yang menyatakan penerimaan

harganya di dalam majlis sebelum berpisah, karena perkataannya

menetapkan, sedangkan perkataan lainnya mengingkarinya'
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