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PEMBAHASAN RJNGKASAN SEDANG
MASAI-AH HAJI

1- Bab: Penjelasan Tentang Haji

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Miqat penduduk Madinah adalah dari Dzul

Hulaifah. Juga penduduk belakang Madinah, yaitu penduduk

Syam, "Maghrib, "Mesir dan selainnya dari Juhfah. Miqat

penduduk Tuhamah Yaman adalah Yalamlam. Miqat penduduk

Najed Yaman dan seluruh kawasan Najed adalah Qam. Miqat

penduduk Masyriq adalah Dzatul lrq. Seandainya mereka

mengambil ihram dari Aqiq, maka itu lebih saya sukai.

Miqat adalah batas bagi ahli miqat, dan bagi setiap orang

yang melewatinya yang bermaksud menunaikan haji atau umrah.

Seandainya orang Masyriq, atau Maghrib, atau Syam, atau Mesir,

1
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atau selainnya melewati Dzul Hulaifah, maka itulah miqatnya.
Demikian pula seandainya orang Madinah melewati miqat yang
bukan miqatnya, dan dia tidak datang dari negerinya, maka
miqatnya adalah miqat penduduk negeri yang dilewatinya.

Miqat dalam haji, umrah dan haji qiran adalah sama.

Barangsiapa menempuh lalur selain miqat, baik jalur darat
atau laut, maka dia mengambil ihram saat sejajar dengan miqat;
dan sebaiknya dia berhati-hati dengan mengambil ihram dari
tembok miqat atau di sebelumnya.

Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk mengambil ihram
dari sebelum miqat, agar dia tidak melewati miqat kecuali dalam
keadaan telah berihram. Apabila dia meninggalkan ihram hingga
melewati miqat, maka dia kembali ke miqat. apabila dia tidak
kembali ke miqat, maka dia menyembelih dam.

Seandainya seseorang tiba di salah safu miqat tanpa niat
unfuk haji atau umrah, lalu dia melewatinya dalam keadaan tidak
berihram, kemudian tebersit dalam hati unfuk berihram, maka dia
mengambil ihram dari tempat dimana dia tebersit niat tersebut.
Itulah miqatnya.

Barangsiapa yang keluamya berada sesudah (dalam areal)
miqat dan berdampingan dengan Tanah Haram, maka miqafurya
adalah tempat dimana dia keluar dari rumah keluarnya. Dia tidak
boleh melewatinya kecuali dalam keadaan telah berihram. Apabila
dia melewatinya dalam keadaan tidak berihram, kemudian dia
mengambil ihram sesudah melewatinya, maka dia harus kembali
agar bisa mengambil ihram dari rumah keluamya. Dia telah dalam
kondisi berihram saat kembalinya itu. Apabila dia tidak kembali ke
nrmah keluarganya, maka dia harus menyembelih dam.

2
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2. Bab: Bersuci untuk Ihram

Saya menyarankan bagi laki-laki, perempuan yang suci,

perempuan yang haidh dan nifas agar mandi ihram. Apabila

mereka tidak melakukannya, dimana seorang laki-laki mengambil

ihram dalam keadaan tidak berwudhu atau sedang junub, maka dia

tidak wajib mengulangi, dan tidak pula membayar kaffarah. Apa

yang dilakukan perempuan yang haidh itu juga boleh dilakukan

oleh laki-laki dalam keadaan junub dan tidak berwudhu.

3. Bab: Memakai Pakaian Ihram

Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam beberapa

hal terkait pakaian ihram, dan berbeda dalam beberapa hal

lainnya.

Kesamaan keduanya adalah masing-masing tidak boleh

memakai pakaian yang diwamai dengan pewama yang hantm,

dan tidak pula pakaian yang terkena wewangian. Za'taran, waras

dan selainnya adalah termasuk kategori wewangian. Apabila dia

mengenai pakaian, maka pakaian tersebut harus dicuci hingga

hilang aromanya sehingga tidak tercium aromanya. Apabila

pakaiannya kering atau basah, maka tidak dilarang baginya untuk

memakainya, meskipun wamanya belum hilang.

Keduanya boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan

selain wan, seperti pewamaan dengan daun bidara, madar, wama

3
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hitam, dan 'ushfur, meskipun sebagian warnanya terah hilang.
Tetapi saya lebih senang sekiranya dia mengenakan pakaian
wama putih. saya senang sekiranya pakaian keduanya baru atau
habis dicuci. Tetapi jika pakaian keduanya tidak baru dan tidak
habis dicuci, maka hal itu tidak berdampak negatif bagi keduanya.

Keduanya boleh mencuci pakaian keduanya dan memakai
pakaian biasa selama keduanya belum memakainya untuk umrah.

Kemudian, laki-laki tidak boleh memakai sorban, celana,
kaos kaki kulit, gamis, dan pakaian yang berjahit dari jenis pakaian
yang dikenakan dengan dijahit seperti pakaian luar, jubah, dan
pakaian sejenisnya. Dia tidak boleh memakai sebagian dari
pakaian-pakaian ini karena ada kebufuhan terhadapnya, kecuali
dia tidak menemukan sarung maka dia boleh memakai celana
tanpa memotongnya. Jika dia tidak menemukan sepasang sandal,
maka dia boleh memakai kaos kaki kulit tetapi dia harus
memotong hingga bawah mata kaki.
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L297. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata' Aku
mendengar Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Abu Sya'tsa'

berkata: Aku mendengar lbnu Abbas berkata: Aku mendengar

Rasulullah S bersabda, "Apabila orang yang berihram tidak

mendapatkan sepasang sandal, maka dia memakai kaos kaki kulit.

Apabila dia tidak menemukan sanrng, maka dia memakai

celana.'L

zz ) o

-* LJ f c{\e
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orot/r, , t t'.o ( ,z I !( o-r. oo.r.t , 1..drr'SJl U ,Pl L.{rb;-) ,,f ,-.+-

LzgS.Malik mengabarkan kepada kami dari tiuft', dari hnu
L)mar, bahwa Nabi S bersabda, " Barangsiapa tidak mendapati

sepasang sandal, maka dia memakai sepasang kaos kaki kulit dan

memotongnya lebih rendah dari dua mata kaki.'2

Apabila orang yang berihram terpaksa memakai pakaian

biasa selain celana dan kaos kaki kulit, maka dia memakainya

tetapi harus membayar fidyah. Fidyalnya adalah puasa tiga hari,

atau berkurban seekor kambing, atau bersedekah kepada enam

orang miskin sebesar dua mudd menurut mudd yang ditenfukan

Nabi S.3

t l.jh. hadits no. 1041 berikut takhrilnya.
2 Lih. hadits no. 1043 berikut taWrilnya.
3 Lihat latar belakangnya dalam takfuii hadits Ka'b bin Ujrah dalam, bab'

Penghalangan Musuh.
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Perempuan boleh memakai kerudung, sepasang kaos kaki

kulit tanpa memotongnya, celana tanpa ada kondisi damrat,

gamis, jubah. Tetapi dia diharamkan memakai sesuafu di

wajahnya. Dia tidak boleh mencadari wajahnya dan kepalanya.

Apabila dia mencadari wajahnya dengan sengaja, maka dia

membayar fidyah. Apabila orang yang berihram menutupi
kepalanya dengan sengaja, maka dia membayar fidyah.

Perempuan boleh menufupi wajahnya dengan kain asalkan jauh

dan tidak menempel dari wajahnya.

Laki-laki dan perempuan boleh memakai, dia berkata:
pinggang unfuk menan:h dirham dan dinar, baik di luar pakaian

atau di dalamnya.

Apabila laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang

tidak boleh dikenakan dalam keadaan lupa, atau keduanya

memakai wewangian dalam keadaan lupa akan ihramnya, atau
tidak tahu tentang dampak kewajiban yang ditimbulkannya, maka
keduanya mencuci wewangian dan melepaskan pakaian biasa

tersebut, dan keduanya tidak dikenai fidyah.
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L299. Sufuan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari
Amr bin Dinar, dari Atha', dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya,
bahwa seorang badwi datang kepada Nabi i$ dengan mengenakan

muqaththabh,  dan ada bekas warna kuning padanya. Dia
berkata, "Aku berihram dengan memakai pakaian yang engkau
lihat ini." Nabi S bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam

hajinya?' Dia menjawab, "Aku melepas minthaqah (ikat pinggang)
dan mencuci wama kuning ini." Nabi 5$ bersabda, "l-akukanlah

dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu.'5

Ketika itu Nabi S tidak memerintahkannya membayar

kaffarah.

Perempuan yang berihram tidak dilarang memakai sepasang

sarung tangan.

Muqaththa'ah adalah jubah yang ada brokatnya, atau pakaian pendek.

Lih. takhrijhadits no. 1083.
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1300. Sa'd bin Abu Waqqash memerintahkan anak-anak

perempuannya unfuk memakai sarung tangan saat ihram.5

Perempuan tidak boleh memakai burqa (cadar).

Apabila laki-laki yang berihram meninggal dunia, maka dia

tidak diperciki minyak wangi, melainkan dimandikan dengan air

dan daun bidara, tidak dipakaikan gamis, wajahnya ditutupi tetapi

kepalanya tidak ditutupi. Hal ini dilakukan padanya setelah

meninggal dunia, sebagaimana dia melakukan pada dirinya sendiri

di waktu hidup.
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5 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Sebelum itu Asy-Syafi'i berkata, "Perempuan dan laki-laki tidak boleh

memakai sepasang sarung tangan." (Bab Pakaian yang Dikenakan Perempuar)

Barangkali Asy-Syafi'i menarik pendapatnya ini sesudah dia mengetahui atsar ini,

[,Vallahu a'lam.
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1301. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dari

Amr bin Dinar, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa dia
berkata: Kami bersama Nabi S, lalu seorang laki-laki jatuh dari

untanya hingga patah lehernya lalu meninggal dunia. Kejadian itu
lalu diceritakan kepada Nabi S, lalu beliau bersabda, " Mandikan

dia dengan air dan bidara, kafanilah dia dengan pakaian yang dia

kenakan saat meninggal dunia, karena dia dibangkitkan pada Hari
Kiamat dalam keadaan berihram atau membaca talbiyah.'v
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7302. Sufyan berkata: Ibrahim bin Abu Hurrahs

mengabarkan kepadaku dari Said bin Jubair, dari hnu Abbas, dari

Nabi $, dengan redaksi yang sama, tetapi ada tambahan di

dalamnya, " Dan kalian dekatkan wewangian

kepadanya!'9
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1303. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa Utsman bin Affan

memperlakukan seorang anaknya yang meninggal dunia dalam

keadaan berihram dengan perlakuan yang serupa ini.10

Orang yang berihram boleh berteduh di bawah tandu,

kendaraan dan gundukan tanah sesukanya, selama tidak

menyentuh kepalanya.

8 Dalam sebagian naskah terhrlis Wahrah, dan yang saya tulis di sinilah yang

benar. Dia adalah lbrahim bin Abu Hunah An-Nashibi, tinggal di Makkah. Dia
meriwayatkan dari Said bin Jubair, Mujahid dan selainnya; dan menjadi sumber
riwayat bagi Ibnu Uyainah, Manshur, Ma'mar, Ibnu Rasyid dan sekelompok
periwayat. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan dinilai lemah oleh selatnnya.(Ta'jil

Al Manfa'ah,7/255)
e lrh. takhnino. 666 dan 667.
10 Hadits ini telah disebutkan pada no. 668, tetapi dari Sajud dari Ibnu Juraij.
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4. Bab: Wewangian untuk Mengambil Ihram
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1304. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Syihab dan Hisyam bin Urwah, atau Utsman bin Urwah, dari

Uru.rah, dari Aisyah dan Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya,

dari Aisyah, dia berkata, "Aku memakaikan wewangian pada

Rasulullah S dengan dua tanganku ketika ihram beliau sebelum

beliau berihram, dan ketika tahallul beliau sebelum thawaf di

Baitullah."11

11 Hadits ini telah disebutkan berikut takhilnya pada no. L072,1073.
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Utsman bin Urwah menambahkan

bertanya, "Dengan apa?" Dia menjawab,

yang paling wangi."l2
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dari ayahnya: Aku
"Dengan wewangian
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1306. Sufuan mengabarkan kepada kami dari hnu Ajlan,

dari Aisyah binti Sa'd, bahwa dia memakaikan wewangian pada

ayahnya dengan minyak wangi sukl3 flun olrurir*l',74.75

12 Tehh disebutkan pada no. 1074.
L3 Suk adalah salah safu jenis wewangian yang merupakan campuran dari

minyak misik dan selainnya.
14 Dzarirah menurut An-Nawawi adalah serpihan kaw wangi yang

didatangkan dari India. Dan ulama lain mengatakan bahwa sejenis wewangian
yang terdiri dari beberapa elemen wewangian, kemudian ditumbuk dan dihaluskan,

lalu ditaburkan di rambut dan selainnya.
15 Telah disebutkan pada no. 1077.
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1307. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Hasan

bin Zaid, dan setahuku dia mendengarnya dari Hasan dari

ayahnya, dia berkata: Aku melihat Ibnu Abbas sedang berihram,

dan di kepalanya ada seperti rubbdari ghaliyahl6.tT

Laki-laki dan perempuan yang berihram tidak dilarang

memakai wewangian yang sangat wangi dan bertahan lama, dari
jenis ghaliyah, nadhuh 18 dan selainnya. Karena pemakaian

wewangian itu terjadi pada waktu halal. Jika wanginya tetap ada

saat dalam keadaan ihram, maka sesungguhnya ihram ifu terjadi

sesudahnya.

Apabila keduanya telah mengambil ihram, maka keduanya

tidak boleh memakai wewangian, dan tidak pula menyenfuh

wewangian. Apabila keduanya menyentuh wewangian dengan

kedua tangannya dengan sengaja, lalu bekas dan aromanya tetap

ada, maka keduanya harus membayar fidyah, baik wewangian

yang disentuhnya itu sedikit atau banyak. Tetapi jika wewangian

16 Rubbberarti cat yang kental. Sedangkan ghaliyah adalah wewangian.
17 Tehh disebutkan pada no. 1078.
LB Nadhuh adalah salah satu jenis wewangian.
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tersebut kering, tidak meninggalkan bekas selain aromanya saja,

maka tidak ada kewajiban fidyah.

Keduanya tidak dilarang duduk di samping penjual minyak

dan memasuki rumahnya, serta membeli wewangian selama

keduanya tidak menyentuh dengan salah safu anggota fubuhnya.

Keduanya juga tidak dilarang duduk di dekat Ka'bah saat diberi

wewangian, dan menyenfuhnya selama tidak basah. Apabila

keduanya menyentuh Ka'bah dan keduanya tidak tahu bahwa

Ka'bah dalam keadaan basah, lalu wewangiannya menempel pada

tangan keduanya, maka keduanya harus mencucinya dan tidak ada

kewajiban apa pun padanya. Apabila keduanya sengaja

menyentuhnya dalam keadaan basah lalu menempel pada tangan

keduanya, maka keduanya membayar fidyah.

Keduanya juga tidak boleh memakai minyak dan tidak boleh

menyenfuh suafu minyak yang wangi, seperti ban manqrusylg,
zanbafio, dan khiyarPl, serta minyak-minyak yang mengandung

kacang polong. Apabila keduanya menyentuh salah safu darinya

dengan sengaja, maka keduanya harus membayar fidyah. Apabila
keduanya mencium daun raihan, maka keduanya membayar

fidyah.

Apabila keduanya mencium tumbuhan yang wangi tetapi

tidak biasa digunakan orang sebagai wewangian, maka tidak ada

kewajiban fidyah. Demikian pula apabila keduanya mencium apel

19 Kata mansrysy berarti sesuatu yang dicampur dengan minyak wangi.
Sedangkan kata ban beradi sejenis pohon.

20 Zanbaq adalah minyak yasmin.
21 Khiri adalah tumbuhan di padang pasir yang paling harum aromanya.

14
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atau menciumnya, atau delima, safarjal (quince), atau makanan
lain, maka tidak ada dendanya.

Apabila dia memasukkan za'faran atau wewangian ke dalam
suafu makanan, lalu tercium aromanya dan terasa, atau bisa
mewarnai lidah, lalu keduanya memakannya, maka keduanya
membayar fidyah. Apabila tidak tercium aromanya dan tidak
terasa, serta tidak mewamai lidah, maka tidak ada kewajiban
fidyah, karena dia telah larut ke dalam makanan; baik makanan
mentah atau matang, tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Keduanya boleh melulurkan minyak ke seluruh fubuhnya
dengan minyak yang biasa dimakan, bukan wewangian, yaitu
minyak wijen, minyak samin, mentega, su'n 22 dan yastas'itha4
asalkan keduanya tidak meminyaki kepala, atau jenggot bagi laki-
Iaki. Apabila seorang laki-laki atau perempuan memakai minyak di
kepala, atau laki-laki memakai minyak di jenggot dengan minyak-
minyak tersebut, maka dia membayar denda.

Apabila keduanya membufuhkan pengobatan dengan suafu

wewangian, maka dia berobat dengannya lalu membayar fidyah.

Setiap yang saya makruhkan bagi orang yang berihram unfuk
menciumnya atau memakainya, baik ifu wewangian atau sesuatu
yang mengandung wewangian, maka saya memakruhkan baginya
untuk tidur di atasnya. Apabila dia tidur di atasnya dengan
menempel kulitnya, maka dia membayar fidyah. Apabila dia tidur
dengan terhalang kain darinya, maka tidak ada kewajiban fidyah
padanya.

22 Dalam kitab .4/ Qamus dljelaskan bahwa suh adalah sejenis lemak.
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5. Bab: Talbiyah

Apabila seseorang ingin berihram, baik dia pemah

menunaikan haji atau belum, maka ada kelonggaran baginya untuk

mengambil ihram untuk umrah, atau mengambil ihram untuk haji

dan umrah, atau mengambil ihram untuk haji ifrad. Tetapi saya

lebih senang sekiranya dia menunaikan haji secara ifrad, karena

riwayat yang valid pada kami dari Nabi $j adalah bahwa beliau

menunaikan haji secara ifrad.

23 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Haji Ifrad, 1/335, no. 37);

dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, 2/875,
no. L22/1271) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari pamannya yaitu Malik bin

Anas, dan dari Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

,'CUt ti?i i)s ,e3t t1?i -\r.A
f ,r*,;;:t i *')t * g ,A)G 6:;f ilv
tli *'r ,Y irr tt" *lr r( AkG * ,i;

.'4r
1308. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari

ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi S menunaikan haji secara

ifrad.23
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Dalam semua itu, dia cukup dengan niat saja tanpa perlu

melafalkan haji atau umrah. Tetapi seandainya dia melafalkannya

sebelum ihram atau bersamanya, maka tidak dilarang.

Apabila seseorang membaca talbiyah unhrk haji padahal

yang dia menginginkan umrah, maka jadinya umrah. Apabila dia

membaca talbiyah untuk umrah padahal dia menginginkan haji,

maka jadinya haji. Apabila dia tidak menginginkan haji dan tidak

pula umrah, maka umrahnya tidak menjadi umrah haji dan tidak

pula umrah. Apabila dia membaca talbiyah dengan niat ihram saja,

tanpa ada niat haji atau umrah, maka dia boleh memilih untuk

menjadikan ihramnya ifu sebagai haji atau umrah sesuka hatinya.

Apabila dia membaca talbiyah dan dia telah meniatkan salah

satunya lalu dia lupa, maka jadinya haji qiran, tidak boleh selain

ifu, karena apabila niatnya adalah unfuk umrah, maka berarti dia

mengerjakan umrah dan menambahkan haji. Apabila niatnya haji

saja, maka berarti dia mengerjakan haji dan umrah. Apabila

niatnya hqi qiran, maka berarti dia mengerjakan haii qiran.

Apabila dia membaca talbiyah, maka lafalnya adalah:

oL..:o5 d Ur:, \',r5 
"r5 

4:t',r5
.i u,rY 3lij | ) u tAt r'r:;ir

'Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami penuhi

panggilan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.

Kami penuhi panggilan-Mu, segak puji dan nikmat

adalah milik-Mu, dan iuga segala kekuasaan. Tiada sekutu bagi-

Mu.'
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Saya tidak menyr-rkai penambahan satu huruf pun terhadap

lafal talbiyah ini, kecuali dia melihat sesuatu yang mengagumkan

baginya, sehingga dia memb aca, giit ',.* ',-#, \ 4 Kami

penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah
akhirat. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi S bahwa

beliau menambahkan satu huruf pun ke dalam lafal talbiyah selain

lafal ini saat melihat sesuatu yang mengagumkan beliau.2A

Seusai membaca talbiyah, hendaknya dia membaca shalawat
pada Nabi $, dan memohon kepada Allah akan ridha-Nya dan

surga, serta memohon perlindungan kepada-Nya dengan rahmat-
Nya dari api neraka, karena hal itu diriwayatkan dari Nabi S.25

Asy-Syafi'i berkata, "Dia boleh membaca talbiyah dengan
berdiri atau duduk, berkendara atau turun singgah, junub atau suci,

dan dalam keadaan apa pun. Dan sebaiknya dia mengeraskan

suara talbiyahnya di semua masjid, baik masjid untuk shalat
jamaah atau selainnya, dan di setiap tempat. Sedangkan
perempuan tidak boleh mengeraskan suara bacaan talbiyahnya,
melainkan cukup dirinya yang dengar. Para ulama salaf

menganjurkan bacaan talbiyah saat terjadi kerumunan massa, saat

naik dan fumn, sesudah shalat, di waktu sahur, saat datang
malam. Dan kami menganjurkannya di setiap kesempatan.26

24 Lih. hadits no. 1097.
2s Lih. hadits no. 1105.
26 l-jh. hadits no. 1100,, bab: Di Mana Dianjurkan tntuk Senantiasa

Membaca TalUWlf
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6. Bab: Shalat Saat Mengambil Ihram

Apabila seseorang ingin mengawali ihram, maka saya

menganjurkannya untuk shalat nafilah, kemudian menaiki

kendaraannya. Apabila dia kendaraannya sudah tegas dan berjalan

ke arah kiblat, maka dia mengambil ihram. Dan bagi orang yang

berjalan kaki, apabila dia telah berjalan ke arah kiblat, maka dia

mengambil ihram.
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1309. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi S bersabda

kepada mereka, "Apabila kalian telah berialan dengan menghadap

ke Mna, maka ambiltah ihram.'27

27 HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara

Ihram, 2/882, no. L39/72l4)dari jalur Yahya bin Said dari hnu Juraij dari Abu

Zubair dari Jabir bin Abdullah 4,, dia berkata, "Nabi $ memerintahkan kami

ketika kami dalam keadaan halal agar kami mengambil ihmm saat kami berjalan ke

arah Mina." Dia berkata, "Kemudian kami mengambil ihram dari Abthah."
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1310. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi S, bahwa dia

tidak pernah melihat beliau mengambil ihram sebelum kendaraan

beliau membawanya bangkit.28

Apabila dia mengambil ihram sebelum ifu, atau mengambil

ihram sesudah shalat fardhu, atau tidak sesudah shalat fardhu,

maka tidak dilarang, insya Allah.

Orang yang menunaikan haji ifrad dan qiran membaca

talbiyah saat thawaf di Baitullah, di atas Shafa dan Marwah, dan

dalam keadaan apa pun. Apabila seseorang menjadi imam, maka

dia membaca talbiyah di atas mimbar di Makkah dan Arafah, serta

membaca talbiyah di tempat wuquf di Arafah, sesudah dia bertolak
dari Arafah, dan di Muzdalifah, saat wuquf di Muzdalifah, dan

ketika bertolak dari Muzdalifah untuk melempar Jumrah pada

lemparan pertama, kemudian barulah dia menghentikan talbiyah.
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28 Lih. takhrijhadits no. 1140 dalam bab Dua Rukun Sesudah Rukun Hajar.

t



*"d )i;"r'r *3 tL hr Jt" CtLi u*7 | -/ ,

.i;;t;, &,#|y;"&,e Jt

AlUmm

1311. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata: Fadhl bin Abbas

mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi 6S memboncengkannya dari

Jam' ke Mina, dan beliau senantiasa membaca talbiyah hingga

beliau melempar Jumrah.29
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29 HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Berkendara dan Membonceng

dalam Haji,l/476 no. 1543, 1544) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Wahb

bin Jarir dari ayahnya dari Yunus Al Aili dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah

dari Ibnu Abbas 4,, bahwa Usamah,@ membonceng Rasulullah $ dari fuafah ke

Muzdalifah, kemudian beliau memboncengkan Fadhl dari Muzdalifah ke Mina."

Ubaidullah bin Abdullah berkata, Keduanya berkata, "Nabi $ senantiasa membaca

talbiyah hingga beliau melempar Jumrah Aqabah." (padanannya ada pada no.

7670,7685,16871
Juga dari jalur Abu Ashim bin Dhahhak bin Mikhlad dari hnu Juraij dan

setenrsnya (L/sl5,,bab: Talbi5ah, no. 1685)

Muslim (2/931, pembahasan: Haji, bab, Anjuran bug, Orang 5ang
Menunaikan Haji untuk Kontinu Membaca Talbi7nh hingga Memulai Melempar

Jumrah Aqabah pada Hai Nahr, dat', jalur 'lsa bin Yunus dari Ibnu Juraij dari

Atha' dari hnu Abbas dengan redaksi yang serupa (no. 267 /7280\.
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7312. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin Abu Harmalah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Fadhl bin
Abbas, dari Nabi g$, dengan redaksi yang sama.3o
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131. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi S dengan redaksi

yang sama 31

30 HR. Muslim (pada kitab dan bab, 2/9311 dari Ismail bin Ja'far dan
seterusnya (no. 266 /7280).

3l HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Talbiyah, bab:
Membaca Talbiyah hingga Melempar Jumrah Aqabah pada Lemparan Pertama
lalu Berhenti, 5/137\ dari jalur AIi bin Hajar dari Syarik dari Amir bin Syaqiq dari
Abu Wa'il dari Abdullah, dia berkata, "Aku membonceng Rasulullah S, dan beliau
senantiasa membaca talbiyah hingga beliau melempar Jumrah Aqabah bersamaan

dengan lemparan pertama. "

Syarik dinilai lemah oleh sekelompok ulama. Sedangkan Amir bin Syaqiq
dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan dinilai lemah oleh hnu Mu'in.
Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." (Lih. Majma'Az-hwa'id,3/2251Al Haftzh
Al Haitsami meriwayatkan dari jalur Abu Wail Syaqiq bin Salamah, dia berkata,
"Abdullah bin Mas'ud membaca talbiyah hingga melempar jumrah." Al Haitsami
berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Kabir, dan dalam sanadnya ada
Amir bin Syaqiq."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Harits bin Abdunahman bin Abu Dzubab dari
Mujahid dari Abdullah bin Sakhbarah dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Demi
Dzat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, sungguh aku berangkat
bersama Rasulullah 6$ dari Mina ke Arafah, dan beliau tidak meninggalkan
talbiyah hingga melempar Jumrah, kecuali beliau menggabungnya dengan takbir
atau tahlil." (As-Sunan Al Kubra, 5/138]r

/odue )

22



AlUmm

.i;;t ;3 &';L ;{r-\r\ r

o,/de ,tb 't;t eil u-res -\Y\ o

1314. Umar membaca talbiyah hingga melempar Jumrah.32
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1315. Maimunah istri Nabi S membaca talbiyah hingga

melempar jumrah.33

32 Asy-Syafi'i dalam mazhab lama dalam Al Idain meriwayatkan:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari

Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku
mendengar Umar bin Khaththab membaca talbiyah saat melempar Jumrah, lalu

aku berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, unhrk apa membaca talbiyah di sini?" Dia

menjawab, "Apakah kita sudah menyelesaikan manasik kita?" (Al Ma'nfah,5/113
kitab Manasik,bab: Membaca Talbiyah hingga Melempar Jumrah Aqabah)

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Zaid bin

Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas, dia berkata, Aku mendengar

Umar cg membaca talbiyah di Muzdalifah, lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai

AmirulMu'minin, untuk apa membaca talbiyah?" Dia balik bertanya, "Apakah kita

sudah menyelesaikan manasik kita?" (5/113)
33 HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Haji, bab:

Talbiyah di Hari Arafah, Sebelum dan Sesudahnya hingga Melempar Jumrah

Aqabah,5,/114) dari jalur jalur lbrahim bin Uqbah dari Kuraib mantan sahaya Ibnu

Abbas, dia berkata: Ibnu Abbas mengutusku untuk menemani Maimunah istri

Nabi 6$ di hari Arafah, lalu aku mengikuti sekedupnya. Aku senantiasa

mendengamya membaca talbiyah hingga dia melempar Jumrah Aqabah, kemudian

dia bertakblr.
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1316. Ibnu Abbas membaca talbiyah hingga dia melempar

jumrah. Begitu juga Atha', Thawus dan Mujah163a.35

Orang yang berumrah membaca talbiyah hingga dia

mengawali thawaf, baik dengan menyenfuh mkun atau tidak

menyenfuh rukun.
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7377. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari lbnu

Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang

s4 HR. AI Baihaqi menjelaskan dalam Al Ma'rifah bahwa Asy-Syafi'i
menyebut nama selain Thawus dan Mujahid di tempat lain. Dia mengatakan,"lbnu
Abbas dan selain mereka, Atha', Ikrimah bin Khalid, serta Ibnu Abi Mulaikah dan
selain mereka." (Al Ma'ifah, pembahasan: Haji, bab: Talbiyah hingga Melempar
Jummh Aqabah, 4/132,1

35 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-n5n (pembahasan: Haji, bab:
Orang yang Berihram: Bilakah Dia Berhenti Membaca Talbiyah? 4/7/2701 dan
jalur Hilal bin Habbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa dia membaca talbiyah
hingga melempar Jumrah Aqabah.
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mengerjakan umrah membaca talbiyah hingga dia memulai thawaf,

baik dengan menyenfuh rukun atau tidak menyentuh."36

Dalam membaca talbiyah, tidak ada perbedaan antara orang

yang mengambil ihram dari sebelum miqat, atau dari miqat, atau

dari sesudah miqat, atau dari Makkah, atau selainnya.

7. Bab: Mandi sesudah lhram

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk mandi,

baik unfuk mendinginkan badan atau unfuk fujuan lain, serta boleh

juga mengguyurkan air pada kepalanya. Apabila dia menyentuh

rambutnya, maka hendaklah dia berhati-hati agar tidak tercabut.

Demikian pula, tidak ada larangan baginya untuk berendam dalam

air dan membenamkan kepalanya. Nabi S pemah mandi dalam

keadaan berihram.
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35 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1232, tetapi dari Sufyan dari hnu
Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dalam bab Dai Mana Memulai Thawa?
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1278. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim

Al Jazari, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Kalau tidak

salah, Umar bin Khaththab pemah berkata kepadaku, "Mari kita

berlomba menyelam dalam air, siapa di antara kita yang lebih

panjang nafasnya! Saat itu kami sedang berihram."37
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1319. Sufuan mengabarkan kepada kami, bahwa seorang

anak Umar dan anak saudaranya berlomba menyelam dalam air di

hadapan Umar, dan keduanya dalam keadaan berihram, namun

Umar tidak melarang keduanya.38

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk

memasuki pemandian.

37 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1034 dalam bab Mandi untuk
Mmgambil lhnm.

38 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1036, tetapi di sini teringkas sanad

dan matann5ra. (Lih. bab Mandi Sesudah lhmn)
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t320. Periwayat tsiqah -bisa Sufuan dan bisa lainnya-
mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, bahwa dia memasuki pemandian Juhfah dalam

keadaan berihram.39
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t321. hnu Abi Najih mengabarkan kepada kami, bahwa

Zubair bin Awwam memerintahkan unfuk menggosok kotoran di

punggungnya dalam keadaan dia berihram.4o

39 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Haji, bab:

Orang yang Berihram Memasuki Pemandian,4/l/394) dari jalur lbnu Ulayryah dari

Ayyub dan seterusnya.

Sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ibnu Abi Yahya dari Ayyub

dan seterusnya. Di dalamnya ada tambahan, "Allah tidak peduli dengan kotoran

badan kalian sedikit pun

Al Baihaqi mengutip riwayat ini dalam Al Ma nfah (pembahasan: Manasik,

bab: Memasuki Pemandian,4/32,1
40 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
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8- Bab: Mandi Bagi Orang yang Berihram

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram unhrk

menggosok seluruh badannya dengan air dan selainnya, serta

menggaruknya hingga berdarah lika mau. Tidak ada larangan

baginya untuk menggaruk kepala dan jenggot. Tetapi, saya

menyarankannya saat menggaruk kepala dan jenggot agar

melakukannya dengan bagian dalam jarinya agar tidak

mematahkan rambut. Apabila dia menggaruk atau menyentuh

kepala atau jenggot lalu terbawa beberapa helai rambut di

tangannya, maka saya menganjurkannya unfuk membayar fidyah

sebagai bentuk kehati-hatian. Tetapi sebenarnya tidak ada

kewajiban fidyah padanya sampai dia tahu bahwa rambut tersebut

tercabut karena perbuatannya. Hal ifu karena terkadang rambut

rontok di kepala dan jenggot, lalu ketika dia menyentuhnya maka

rambut tersebut terikut.

Fidyah sehelai rambut adalah satrs mudd makanan sesuai

mudd yang ditentukan Nabi S berupa gandum untuk

disedekahkan kepada satu orang miskin. Dua helai rambut didenda

dua mudd yang diberikan kepada dua orang miskin. Sedangkan

tiga helai rambut atau lembah dendanya adalah dam. Denda untuk

rambut meskipun banyak tidak melampaui satl-t dam.
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9- Bab: Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Orang yang
Berihram
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7322. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Dinar, dari Atha' dan Thawus, salah satunya atau

keduanya, dari hnu Abbas, bahwa Nabi S berbekam dalam

keadaan berihram.4l

Tidak ada larangan bagi Orang yang Berihram untuk

berbekam, baik karena darurat atau bukan karena darurat. Tetapi

dia tidak boleh mencukur rambut. Demikian pula, tidak ada

41 HR. Al Bukhari (pembahasan: Denda Buruan, bab: Bekam bagi Omng
yang Berihram,2/73\ danjalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Amr dari Atha'
dari hnu Abbas iS:: bahwa Rasulullah,S berbekam dalam keadaan berihram. (no.

1835)

Al Bukhari juga (pembahasan: Orang Sakit, bab' Berbekam dalam Perjalanan

dan Ihram, 4/35\ dan Musaddad dari Sufyan dari Amr dari Thawus dan Atha' dari

hnu Abbas, dia berkata, "Nabi S berbekam dalam keadaan berihram." (no. 5695)

Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Bekam bagi Orang yang

Berihram, 2/862, no. 87 /7202) dari jalur jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr dari

Thawus dan Atha' dari Ibnu Abbas aqg,, bahwa Nabi $ berbekam dalam keadaan

berihram.

29



Al Umm

larangan baginya untuk membuka pembuluh darah dan merobek

Iuka, serta memotong bagian tubuh untuk pengobatan. Tidak ada

denda apa pun dari praktik-praktik tersebut. Tetapi seandainya dia

berhati-hati dengan membayar fidyah manakala memotong bagian

tubuh yang ada rambutnya, maka itu lebih saya sukai. Tetapi hal

itu tidak wajib baginya, karena dia tidak memotong rambut,

melainkan memotong bagian tubuh yang boleh baginya. Orang

yang berihram boleh berkhitan dan menempelkan obat pada

kemaluannya, tanpa ada kewajiban denda baginya. Seandainya dia

berhaji dengan memakai perban, maka hajinya sah. Apabila dia

mengupai lukanya dan menempelkan sobekan kain atau obat pada

lukanya, maka dia tidak dikenai fidyah, kecuali lukanya ada di

kepala sehingga dia dikenai fidyah.

10. Bab: Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Orang
yang Berihram

Orang yang berihram tidak boleh memotong sedikit pun dari
rambutnya, dan tidak pula kukunya. Apabila kukunya patah dan

masih terganfung, maka dia tidak dilarang memotong kukunya

yang patah itu dan tidak tersambung dengan sisa kuku. Tidak ada

baiknya memotong kuku yang masih tersambung dengan sisanya,

karena saat ihr dia tidak bisa bertahan. Apabila dia memotong satu

kuku atau sebagian kuku, maka dia harus memberi makan satu

orang miskin. Apabila dia memotong kuku yang kedua, maka dia
memberi makan dua orang miskin. Apabila dia memotong tiga

kuku di satu tempat, maka dia harus menyembelih dam. Apabila
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dia memotongnya secara terpisah-pisah, maka dia memberi makan

saht mudd untuk setiap kuku. Demikian pula rambut.

Tidak ada perbedaan antara lupa dan sengaja dalam hal

memotong kuku, memotong rambut, dan membunuh hewan

buruan, karena tindakan tersebut adalah menghilangkan sesuatu

sehingga tidak bisa kembali. Orang yang berihram tidak dilarang

memotong kuku orang yang halal, serta mencukur rambutnya.

Sedangkan orang yang halal tidak boleh memotong kuku dan

mencukur rambut orang yang berihram. Apabila dia melakukannya

atas perintah orang yang berihram, maka fidyahnya ditanggung

orang yang berihram. Apabila dia melakukannya tanpa ada

perintah orang yang berihram, dimana orang yang berihram

tersebut sedang tidur atau dipaksa, maka orang yang berihram

membayar fidyah dan meminta ganti dari orang yang halaltersebut

11. Bab: Berburu Bagi Orang yang Berihram

Hewan buruan darat ifu terdiri dari tiga jenis. Salah satunya

adalah hewan buruan yang boleh dimakan. Hewan buruan yang

boleh dimakan juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu burung dan

hewan yang berjalan. Hewan berjalan yang dibunuhnya itu dilihat

padanannya yang paling dekat dari jenis hewan ternak.

Hewan temak terdiri dari unta, sapi dan kambing. Denda

burung unta adalah unta, denda sapi liar adalah sapi betina temak,
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denda keledai adalah sapi betina, denda tsaital 42 adalah sapi,

denda kijang adalah kambing, dan denda rusa adalah domba,

denda kelinci adalah anak kambing berumur empat bulan, denda
jerboa adalah anak kambing yang belum genap safu tahun, jerboa

kecil dengan anak kambing yang kecil. Apabila salah satu hewan

tersebut dibunuh dalam keadaan cacat atau patah anggota

tubuhnya, maka dia menebusnya dengan hewan temak yang

sama, yaifu cacat dan patah; tetapi saya lebih senang sekiranya dia

membayar dengannya dengan hewan temak yang sehat.
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1323. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa
Umar bin Khaththab r& menetapkan denda dhabu'(hyena)dengan

seekor domba, denda kijang dengan kambing, denda kelinci

32

42 Tsaital dalam AJ Qamus adalah sejenis kambing hutan, atau rusa jantan.
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dengan anak kambing yang belum genap satu tahun, dan denda
jerboa dengan anak kambing yang berusia empat bulan.43
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7324. Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufi7an
mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu
Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya yaitu Ibnu Mas,ud,
bahwa dia memutuskan denda jerboa4 dengan anak kambing
yang berusia empat bulan, jantan atau betina.4S

43 sebelumnya diterangkan bahwa Imam Asy-syafi'i meriwayatkan afsar ini
di beberapa tempat secara ringkas, dan takhit'nya telah disampaikan pada hadits
no. 1328.

Lihat juga hadits no. 1251.
M Jerboa adalah hewan yang panjang kakinya, pendek badannya, memiliki

buntut seperti buntut tikus.
4s Sanad hadits telah disebutkan pada no. L2\2,benkut komentamya.
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1325. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Mukhariq, dari

Thariq, bahwa Arbad menginjak seekor biawak hingga patah

punggungnya. Kemudian dia rnenemui Umar dan ber.tanya.

kepadanya. Lalu Umar menjawab, "Apa pendapatmu?" Dia

berkata, "Anak kambing yang sudah minum air dan makan daun.

Umar berkata, Ifulah dendanya."46
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1326. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari
Abu Safar, bahwa Utsman bin Affan rS memufuskan denda ummu

45 Lih. hadits no. 1256 dalam bab Biawak. Asy-Syafi'i meriwayatkannya di
sini secara ringkas, dan di tempat tersebut secara sempuma.
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hubain4T dengan kambing hullan. Kambing hullan adalah kambing
yang baru keluar dari perut ibunya.48
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L326. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari

Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia berkata,
"Seandainya ada hakim bersamaku, maka aku pasti memutuskan

denda serigala dengan anak kambing jantan."49
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47 [Jmmu hubain adalah sejenis kadal yang berbau busuk. Dia disebut urnmu
hubain karena perutnya besar. Kata ini telah diterangkan pada hadits no. L259.

48 Tehh disebutkan pada no. 1260 pada, bab: Ummu Hubain.
49 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Manasik, bab:

Rubah dan Kelinci,4/404) dari Ma'mar dari Ayyr-rb dan setemsnya. Ma'mar
berkata: Aku menceritakan hal itu kepada Ibnu Abi Najih, lalu dia berkata, "Kami
tidak menganggap rubah selain sebagai hewan buas. Menurutku, dia telah

menjadikannya sebagai hewan buruan." (no- 8227)
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L328. Muslim mengabarkan kepada tJ.ni au+ 6i:"Juraij,

dari Atha', bahwa dia berkata, "Denda hewan_br.riuan yang kecil

adalah kambing yang kecil, denda hewan'truruan yang cacat

adalah kambing yang cacat. Seandainya dia membayar dendanya

dengan kambing yang besar dan sehat, maka ifu lebih saya

sukai."5o

Apabila seseorang memukul hewan buruan hingga terluka,

lalu dia tidak tahu apakah hewan buruan tersebut mati atau masih
hidup, maka menurutku kewajiban yang ditanggung adalah nilai

kekurangan yang diakibatkan luka tersebut. Apabila hewan buruan

itu berupa rusa, maka dia dinilai dalam keadaan sehat dan
berkekurangan. Apabila luka tersebut mengurangi nilainya, maka
dia berkewajiban membayar sepersepuluh dari harga kambing.

Demikian juga ketentuannya hewan buruan berupa sapi atau
burung unta. Apabila seseorang membunuhnya sesudah itu, maka
dia dikenai denda kambing yang terluka. Tetapi jika dia membayar

dendanya dengan kambing yang sehat, maka ifu lebih saya sukai.

Saya senang sekiranya orang yang melukai hewan buruan
lalu hewan buruan tersebut menghilang itu membayar dendanya
sebagai langkah hati-hati. Seandainya dia mematahkannya, maka

demikian pula dia berkewajiban memberinya makan hingga

sembuh dan enggan ditangkap. Jika dia tidak menolak ditangkap,

50 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsar yang serupa
telah disebutkan pada no.7293.
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maka dia wajib membayar dendanya secara sempuma. Seandainya

dia memukul rusa yang bunting lalu mati, maka dia dikenai denda

berupa sesuafu yang senilai dengan kambing yang bunting unfuk

disedekahkan. Karena seandainya saya memerintahkannya unfuk
menyembelih kambing betina yang bunting, maka itu lebih buruk

daripada kambing yang tidak bunting bagi orang-orang miskin.

Jika saya ingin menambahkan bagi mereka, maka sesungguhnya

saya tidak menambahkan sesuafu yang justru mengurangi

penerimaan orang-orang miskin. Karena ifu, saya menambahkan

unfuk mereka dalam bentuk harga dan memberikannya kepada

mereka dalam benfuk makanan.

Apabila orang yang berihram membunuh burung merpati
yang dikenai denda, maka dia membayar dendanya, insya Allah,
dengan hewan temak yang. sempa dengannya. Apabila dia tidak

ingin membayar dendanya dengan hewan temak yang senrpa,

maka her,tran temak yang sempa ifu dinilai dengan dirham,
kemudian dirham dinilai dengan makanan, kemudian dia

bersedekah makanan. Apabila dia ingin berpuasa, maka dia

berpuasa safu hari unfuk setiap satu mudd.

Tidak sah sedekahnya berupa makanan dan tidak pula

daging kecuali di Makkah atau Mina. Apabila dia

menyedekahkannya di selain Makkah atau Mina, maka dia harus

mengulanginya di Makkah atau Mina. Adalah sah sekiranya dia

membayar dendanya seketika itu juga sebelum dia melakukan

tahallul, dan sesudah dia melakukan tahallul. Apabila dia telah

keluar dari Mah:kah dan belum membayar dendanya, maka dia

mengirimkan dendanya sehingga dendanya itu ditunaikan

untuknya. Apabila dia membayar dendanya dengan puasa, maka
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dia boleh berpuasa di mana saja, karena puasa tidak bermanfaat

bagi orang-orang miskin Tanah Haram.

Apabila orang yang berihram membunuh hewan buruan

dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dia membayar dendanya.

Apabila dia membunuh hewan buntan lalu membayar dendanya,

maka setiap kali dia mengulangi perbuatannya maka dia

membayar denda atas hewan buman yang dibunuhnya. Apabila

dia membunuh hewan buruan kemudian memakannya, maka tidak

ada tambahan denda atas tindakannya memakannya ifu. Dan

betapa buruk apa yang dia lakukan itu. Apabila dua orang atau

safu kelompok orang yang berihram membunuh seekor burung

merpati, maka mereka semua menanggung satu denda.
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L329. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin

Qurair, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bersama seorang sahabat

Nabi $ -Malik berkata: dia adalah Abdurrahman bin Auf-

,itt)G 6:ti - \ ry 19t; O/ O /
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memutuskan denda atas dua orang yang menginjak seekor rusa

hingga mati dengan seekor kambing betina.Sl
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1330. Periwayat tsiqah mengabarkan kepadaku dari

Hammad bin Salamah, dari Ziyad mantan sahaya Bani Makhzum,

seorang periwayat yang tsiqah. bahwa safu rombongan orang yang

berihram membunuh seekor hewan buruan, lalu Ibnu Umar

berkata kepada mereka, Kalian dikenai denda. [-alu mereka

bertanya, "Apakah masing-masing dari kami menanggung satu

denda, ataukah kami semua menanggung satu denda?" hnu Umar

sl Hadis ini telah disebutkan pada no. 1205, tetapi dengan sanadnya saja,

ynitu dalam bab Membunuh Hewan Buruan Secara Tidak Sengaja. Kami juga telah

menyampaik an takhrijnya dengan tempat tersebut.
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menjawab, "ltu memberatkan bagi kalian. Tidak demikian,

melainkan kalian semua menanggung safu denda."S2

52 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan, Manasik, bab:

Orang Halal yang Membantu Orang yang Berihram untuk Membunuh Hewan

Buruan, 4/438) dari jalur lbnu Uyainah dari Utsman bin Mathar dari Said bin Abu

Arubah dari Ammar mantan sahaya Bani Hasyim: bahwa dia berada di antara sah-t

kelompok orang yang membunuh rusa sedangkan mereka berihram." Dia berkata,

"Kemudian kami menemui Ibnu Umar dan bertanya kepadanya. Dia menjawab,

"Kalian dikenai seekor domba." Seseorang di antara kami bertanya, "Apakah

seekor domba untuk tiap-tiap orang?" Ibnu Abbas menjawab, "ltu memberatkan

kalian. Satu domba untuk kalian semua." (no- 8375)

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan AJ Kubra (pembahasan: Haji, bab:

Sekelompok Orang Membunuh Hewan Buruan, 5/204) dari jalur jalur Yazid bin

Harun dari Hammad bin Salamah dari Ammar mantan sahaya Hasyim: bahwa

beberapa mantan sahaya hnu Zubair berihram, lalu tiba-tiba seekor nrsa melalati

mereka... lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi mengutip dari Ad-Daruquthni yang meriwayatkan atsar ini dari

jalur nya dari Ahmad bin Manshur dari Yazid.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Atsarinijuga diriwayatkan oleh Abdurrahman

bin Mahdi, Sulaiman bin Harb dan Hammad dari Ammar bin Abu Ammar dari

Rabah dari Ibnu Umar secara tersambung sanadnya

Al Baihaqi dalam /./ Ma'nfah meriwayatkan atsar ini dalam bentuk makna

dari jalur Asy-Syafi'i. Kemudian dalam lkhtilaf Malik Was5rSinfi'i, Al Baihaqi

meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Seorang periwayat tsiqah mengabarkan

kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Ammar-mantan sahaya Bani

Hasyim, dia berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang sekelompok orang yang

membunuh seekor hewan buruan, lalu dia menjawab, "Mereka dikenai safu

denda." Ibnu Abbas juga berkata, "ltu (masing-masing membayar safu denda)

memberatkan kalian. Sebaliknya, kalian semua dikenai safu denda

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang saya temukan dalam ini. Pernyataan

Asy-Syafi'i itu mengandung indikasi bahwa dia berasal dari Ibnu Umar, dan itu

adalah kekeliruan yang terjadi dari penulisan

fuy-Syaf i berkata: Kami meriwayatkannya dari Mujahid, dari lbnu Abbas-
semakna dengan ucapan hnu Umar.

Karena ifu, hnu At-Turkumani berkata, "Atsarini simpang siur
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1331. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Atha', tentang sekelompok orang yang bersekutu

dalam membunuh her;uan buruan. Dia berkata, "Mereka semua

dikenai satu denda."53

Sebenamya, tidak ada kesimpangsiuran dengan mengael penjelasan' bahwa

sumbemya dari lbnu Abbas adalah keliru. Wallahu a'lam.
53 HR. Abdunazzaq dalam Mushannaf'rya 14/435],di tempat yang sama,

dia berkata: Ats-Tsauri ditanya tentang seseorang yang mengincar seekor heuran

buruan dalam keadaan dia berihram, atau dia berada di Tanah Haram, namun

jusku orang lain yang mengenainya. Ats-Tsauri berkata: Ibnu Juraij dan Ibnu Abi

l-aila mengabarkan kepadaku, dari Atha' bahwa dia berkata, "Keduanya dikenai

satu kaffarah." (no. 8351)
HR. hnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Haji, bab: Satu

Kelompok Orang yang Bersekutu dalam Membunuh Hewan Buruan dalam

Keadaan Mereka Beihram,4/17) dari jalur jalur Laits dari Atha" Thawus dan

Mujahid, mereka berkata, "Satu denda."

Juga dari laits dari Atha', dia berkata, "Apabila keduanya memakannya,

maka masing-masing dari mereka dikenai satu denda. Apabila keduanya tidak

memakannya, maka keduanya dikenai satu denda

Juga dari Hajjaj, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far dan Atha'

tentang sekelompok orang yang bersekutu dalam membunuh heuran buruan dalam

keadaan mereka berihmm. Dia menjawab, "Mereka dikenai satu denda

Juga dari l-aits dari Atha" dia berkata, "Apabila dua orang bersekutu dalam

membunuh seekor hewan btguan, maka keduanya dikenai satu kaffarah. Apabila

keduanya memakannya, maka masing-masing dikenai sahr denda."
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Pendapat ini sejalan dengan Kitab Allah S, ,i\llah &
berfirman, " Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang
temak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya-', (es. Al
Maa'idah [5]: 95) Ketentuan denda ini adalah seimbang. Dan
barangsiapa yang berpendapat bahwa mereka dikenai dua kalinya,
maka dia telah menyalahi makna Al Qur'an.

12. Bab: Burung Buruan

Burung ifu ada dua jenis, yaifu merpati dan selain merpati.
Burung merpati, baik jantan atau betina, dendanya adarah seekor
kambing karena mengikuti Sunnah. Masyarakat Arab senantiasa
membedakan antara merpati dan burung lain. Mereka mengatakan
bahwa merpati adalah hrannya burung. Nama merpati diberikan
kepada setiap burung yang mendekur dan meminum dengan
menyedot. Masyarakat Arab menyebut semua burung ifu dengan
kata yang sama, yarht hammam (merpati), dan membedakannya
dalam beberapa nama, yaiht hammam, yamam, dubasi, qumai,
fakhitah, dan bumng-burung lain yang mendekur.
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1332. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Amru, dari Atha', dari hnu Abbas, bahwa dia memutuskan denda

burung merpati Makkah berupa kambing.sa

Pendapat ini dikemukakan oleh Umar, Utsman, Nafi' bin

Abdul Harits, "Abdullah bin Umar, Ashim bin Umar, "Said bin

Musa5ryib dan Atha'.55

Ketentuan ini berlaku apabila dia dibunuh di Makkah, atau

dibunuh oleh orang yang berihram.

Sedangkan selain burung merpati dendanya adalah sesuafu

yang senilai dengannya menunrt harga di tempat dia dibunuh, baik

sedikit atau banyak.
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54 HR. Abdurrazzaq dalreim Mushannaf-nya (pernbahasan: Haji, bab: Merpati

dan Burung lain yang Dibunuh Orang yang Berihram,4/415, no. 827O1dari jalur

Ats-Tsauri dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Denda burung merpati adalah

kambing betina."

Juga dari Hisgnm bin Hassan dari Qais bin Sa'd dari Atha', bahwa Umar dan

hnu Abbas memutuskan denda merpati Makkah berupa kambing betina. (no.

8266)
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-n5m (pembahasan: Haji, bab: Seseorang

yang Membunuh Burung Merpati Mal'kah,4/1/L56) danjalur Waki' dari Ibnu Abi

laila dari Atha' dari Ibnu Abbas bahwa denda burung merpati Tanah Haram

adalah seekor kambing.

Uhat hadits no. L262 dan komentamya, yaitu pada, bab: Denda Burung

Merpati.
55 Uh. bab Denda Burung Merpati-
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1333. Muslim bin Khalid dan said bin sarim mengabarkan
kepada kami dari Ibnu Juraii, dari Bukair bin Abdullah, dari easim,
dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya
tentang orang yang berihram yang membunuh seekor belalang,
lalu Ibnu Abbas menjawab, "Hendaklah dia bersedekah dengan
segenggam makanan." Ibnu Abbas juga,berkata, "Dan hundaklah
dia mengambil segenggam makanan yang besarnya setara dengan
beberapa belalang. Tetapi ifu hanya pendapat."s5 r

0 ).*)

s6 Hadis ini telah disebutkan pada no. L267 dalambab Belalang,tetapi di
dalamnya tidak ada kalimat terakhir, "Tetapi ihr hanya sebuah pendapat.',
Tambahan ini ada pada semua naskah. sedangkan di tempat tersebut, kalimat ini
diganti dengan: "Akan tetapi, seandainya..." maksudnya, sebaiknya kamu berhati-
hati dengan mengeluarkan denda lebih banyak daripada yang menjadi
kewajibanmu sesudah aku memberitahumu bahwa dia lebih banyak daripada yang
menjadi ker,vajibanmu. "

Demikianlah, dan riwayat Al Ma'rifah danjalur Asy-syaf i adalah, ..Tetapi 
itu

hanya sebuah pendapat." Wallahu a,lam.

)

rf
-/ O /

44



AlUnm

1334. Umar berkata, "Denda seekor belalang adalah sebutir

kurma kering."S7

Setiap hewan buman yang dikenakan dendanya, lalu dia

bertelur seperti burung unta, merpati dan selainnya, lalu telumya

terpecahkan, maka dendanya adalah sesuatu yang senilai

dengannya di tempat telur burung itu terpecahkan, seperti nilainya

seandainya telur yang dipecahkan itu milik seseorang. Jika yang

dibunuh adalah hev.ran buman milik seseorang, maka orang yang

berihram menanggung nilainya dalam bentuk dirham atau dinar

kepada pemiliknya, dan dendanya diberikan kepada orang-orang

miskin. Hewan buman yang dibunuh orang yang berihram di

tanah halal atau di Tanah Haram, baik dia mengerjakan haji qinn
atau ifrad, atau mengerjakan umrah, maka dendanya adalah sama,

tidak ada tambahan seiring dengan semakin jauhnya dia dari

Tanah Haram; karena sedikit atau banyak ifu sama manakala telah

dilarang.

Setiap hewan buruan yang dikenakan frdyalnya yang

dibunuh orang yang berihram hingga dia keluar dari ihramnya,

maka dia harus membayar dendanya. Dan keluamya dia dari

umrah adalah dengan thawaf, sa'i, bercukur atau memendekkan

rambut. Dan keluamya dia dari haji adalah dengan dua jalan. Yang

pertama adalah melempar jumrah dan bercukur. Seandainya dia

membunuh hewan buman di luar Tanah Haram, maka dia tidak

dikenai dendanya, karena dia telah keluar seluruh ihramnya,

kecuali berhubungan dengan perempuan. Demikian juga

s7 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-n5a (4/410, pembahasan: Haji, bab:

Kucing dan Belalang, dari jalur Al Aslami dan 7-aid bin Aslam, bahwa Umar

memuhrskan denda belalang berupa sebutir kurma kering. (no. 8251)
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seandainya dia telah thawaf di Baitullah, atau bercukur rambut
sesudah wuquf di Arafah, meskipun belum melempar jumrah.

Orang yang berihram boleh memakan daging hewan buruan
selama bukan dia yang memburunya atau diburukan unfuknya.
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1335. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada tu*i luri e'*,

bin Abu Amr mantan sahaya Muththarib, dari Muththalib bin
Abdullah bin Hanthab, dari Jabir bin Abdullah, bahwa
Rasulullah $ bersabda, " Daging hewan buruan ifu halal bagi
kalian sewakfu ihram selama kalian tidak memburunya, atau
diburukan unfuk kalian.'68

58 HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Daging Hewan Buruan bagi
Orang yang Berihram,2/427428)dari jalur eutaibah bin Said dari ya,qub Al
Askandarani Al Qari dari Amr dari Muththalib dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:
Aku mendengar Rasulullah S bersabd a, "Hewan buruan darat itu halat bagi kalian
selama kalian tidak memburunya atau diburukan untuk l<alian.,'

Abu Daud sesudah itu berkata, "Apabila ada dua khabar dari Nabi & s,uns
berbenturan, maka dilihat khabarmanayang dipraktikkan para sahabat beliau."
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HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Memakan Heuran

Buruan bagi Orang yang Berihram,3/194-195) dari jalur Qutaibah dari Ya'qub bin

Abdurrahman dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini ada pula riwayat dari Abu Qatadah

dan Thalhah."

Dia berkata, "Hadits Jabir merupakan hadits yang menerangkan. Mengenai

Muththalib, kami tidak mengetahui penyimakannya dari Jabir. Dan dikutip dari

Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "lni adalah hadits terbaik yang diriwayatkan dalam

bab ini, serta paling mendekati qiyas."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Manasik Haji, bab' Apabila Orang yang

Berihram Menunjuk kepada Hewan Buruan, lalu Orang yang Halal

Membunuhnya,5/1871dari jalur Qutaibah dan seterusnya (no. 28271.

Sesudah ihr An-Nasa'i berkata, "Amr bin Abu Amr bukan perawi yang kuat

dalam hadits, meskipun Malik meriwayatkan darinya."

fu-suyuthi mengutip pemyataan Waliyuddin -yakni Al 'lraqi sebagai berikut,

"hnu Hazm mengikuti pendapat An-Nasa'i dan mengatakan khabrJabir gugur

karma dia benasal dari Amr yang statusnya lemah. Sebelum An-Nasa'i dan lbnu

Hazm, Yahya bin Ma'in dan selainnya telah lebih dahulu menilainya lemah. Tetapi

Amr tersebut dinilai tsiqah oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Ibnu

Adiy dan selainnya. Al Bukhari dan Mwlim juga melansir hadits Amr dalam .Asi-

Shahihain, sehingga beritanya wajib diterima. Abu Daud tidak mengomentari

haditsnya ini. Jadi, baginya hadits ini berkisar antara hasan dan shahih. Al Hakim

pun menilainya shahih dalam Al Mustadrak, dan berkata, "Hadits ini sesuai dengan

kriteria Al Bukhari dan Muslim." Tetapi, mengenai Muththalib bin Abdullah, Al

Bukhari dan Muslim tidak melansir haditsnya dalam Ash'Shahihain. Hal ini

menunjukkan AI Hakim tidak memaksudkan kesesuaiannya dengan kriteria Al

Bukhari dan Muslim adalah bahwa para periwayat dalam sanadnya dalam kedua

kitab Al Buktiari dan Muslim itu seperti yang disebutkan jama'ah; karena semua

tahu bahwa Al Bukhari dan Muslim memang tidak melansir hadits Muththalib.

Jadi, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud Al Hakim adalah para perawinya

dalam keduanya atau dalam jenjang riwayat perawi yang haditsnya dilansir Al

Bukhari dan Muslim. Ya, At-Tirmidzi menilai catat hadits ini karena sanadnya

terputus antara Muththalib dan Jabir. Dia berkata, "Tidak diketahui

penyimakannya dari Jabir." Demikian pula pendapat Abu Hatim. Al Bukhari pun

berkata, "Saya tidak mengetahui adanln penyimakan Muththalib dari salah

seorang sahabat, kecuali ucapannya: Aku diceritakan oleh oftIng yang
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Seperti inilah riwayat Sulaiman bin Bilal.
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I

1336. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin
Bilal
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t337. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr
bin Abu Amr, dari seorang Bani Salamah, dari Jabir bin Abdullah,
bahwa Rasulullah @ bersabda, " Daging hewan buruan adalah
halal bagi kalian saat ihram, selama kalian tidak memburunya atau
dia tidak diburu untuk kalian.'59

menyaksikan khutbah Nabi $. Ad-Darimi juga berpendapat sama." (catatan kaki
Sunan An-Nasa' i, 5/187 -188ir

59 Ad-Darawardi adalah Abdul Aziz bin Muhammad, sebagaimana dilelaskan
Asy-Syafi'i di tempat lain (yaitu kitab lkhtitaf At HaditCt.
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Ibnu Abi Yahya lebih hafizh daripada Ad-Darawardi.

Seandainya hewan buruan diburukan unfuk orang yang

berihram, lalu orang lain menyembelihnya, lalu orang yang

berihram tersebut memakannya, maka dia memakan sesuatu yang

haram baginya, tetapi dia tidak dikenai dendanya; karena Allah

menetapkan dengannya karena faktor pembunuhannya,

sedangkan orang yang berihram tersebut tidak membunuhnya.

Dan terkadang dia memakan bangkai, padahal bangkai itu

diharamkan, namun dia tidak dikenai dendanya.

Seandainya orang yang berihram memberi petunjuk kepada

orang yang halal untuk membunuh seekor hewan buman, atau

memberinya senjata, atau menaikkannya kendaraan agar bisa

membunuhnya, Ialu dia membunuhnya, maka orang yang

berihram tersebut tidak dikenai denda, melainkan dia orang yang

berdosa. Seperti seandainya dia menyrruhnya untuk membunuh

seorang muslim, maka qishashnya dijahrhkan pada pelaku

Ibnu At-Tarkumani tidak heran sekiranya Asy-syafi'i berkata sesudah

menyampaikan riwagrat ini, "sesungguhnya lbnu Abi Yahya lebih hafizh daripada

Ad-Darawardi." Karena itu, Asy-Syafi'i menolak penganulirannya, bahkan

terhadap penilaian lemah hadits tersebut."

Akan tetapi, Ibnu Abi Yahya dan Ad-Darawardi sama-sama gurunya Asy-

Syafi'i. Asy-Syafi'i mengabarkan melalui keduanya dari hnu At-Tarkumani.

Sedangkan orang-orang yang menilai lemah hadits ini melihat bahwa dia

bertentangan dengan hadits-hadits lain dimana beliau menolak memakan daging

herpan buruan dalam keadaan beliau berihram.

Asy-Syafi'i daJatn lkhtilaf Al Hadits menolak penggabungan (komprom$ di

antara hadits-hadits yang shahih baginya; dan bahwa pengharaman daging hewan

buruan ifu hanya terjadi ketika orang yang berihram sendiri yang membunuhnya,

atau dia mengnrruh orang lain untuk membumnya; dan bahwa hadits-hadits yang

menjelaskan Rasulullah $ tidak memakan daging hev.ran buruan itr.r karena

dimungkinkan bahwa hewan buruan tersebut diburu untuk beliau-
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pembunuhan, bukan orang yang menyuruhnya, sedangkan orang
yang men! rruh itu berdosa.

Seandainya orang yang halal membum seekor hewan
buruan, lalu orang yang berihram membelinya darinya, atau
menerima pemberian darinya, Ialu orang yang berihram tersebut
menyembelihnya, maka dia dikenai dendanya, karena dialah yang
membunuhnya.

orang yang halal membunuh hewan buman di Tanah Haram
itu seperti orang yang berihram membunuh hewan buruan di
Tanah Haram dan dalam keadaan ihram. Dia harus membayar
dendanya manakala dia membunuhnya.

13- Bab: Memotong Pohon di Tanah Haram

Barangsiapa memotong sebatang pohon di Tanah Haram,
maka dia membayar dendanya, baik dia dalam keadaan halal atau
dalam keadaan berihram. Denda pohon yang kecil adalah seekor
kambing betina, dan denda pohon yang besar adalah seekor sapi
betina.

.rtbL) -c3l ;.1 ,f t-* as"j-s - \ rr1
l///

50



AlUmm

Atha

1338. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Zubait dan
.60

Orang yang berihram boleh memotong pohon di selain

Tanah Haram, karena pohon itu bukan hewan buruan.

14. Bab: Hewan Buruan yang Tidak Boleh
Dimakan

Hewan buruan yang tidak boleh dimakan dagingnya ih-r ada

dua macam. Pertama, hewan yang buas (menyerang)- Dia

membawa bahaya, dan dagingnya tidak boleh dimakan, sehingga

orang yang berihram boleh membunuhnya- Contohnya adalah

singa, macan, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus,

dan anjing penggigit. Orang yang berihram boleh berinisiatif

membunuhnya, baik yang kecil atau yang besar, meskipun tidak

membahayakannya, karena hewan-hewan tersebut adalah jenis

hewan yang boleh dibunuh.

50 Saya tidak menemukannya pada atsar Ibnu Zubair. Adapun atsar darl

Atha' diriwayatkan oleh Abdurrazzaqdanlbnu Abi syaibah sebagai berikut:

HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan' Manasik, bab'

Dauhah, yaihr Pohon yang Besar,S /142, no. 9195) dari jalur Ibnu Juraij, dia

berkata: Atha' berkata kepadanya tentang dauhah yang dipotong di Tanah

Haram, bahwa dendanya adalah seekor sapi betina-

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya lpernbahasan: Haji, bab:

seseorang yang Memotong Pohon Tanah Haram,4/L/262) dan jalur hnu Juraij

dan seterusnya.
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Jenis yang kedua adalah tidak boreh dimakan dan tidak
membahayakan, seperti bughatsah,6l rakhamah,6z luhka',6s
qatha,64 khanafis,S5 dan ji'lan.66 Saya tidak mengetahui adanya
denda unh-rk hewan-hewan ini, sehingga saya memerintahkannya
unh:k berinisiatif membunuhnya. Apabira dia membunuhnya, maka
dia tidak dikenai denda karena hewan-hewan tersebut tidak
termasuk hewan buruan.

o
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1339. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraii,
dari Atha', dia berkata, "orang yang berihram tidak membayar

6L Bughatsah berarti burung yang berwama kerabu, di bawah burung
rakham, Iambat terbangnya.

62 Rakhamahadalah burung wamanya bintik-bintik mirip burung nazar.63 Luhka'adalah hewan kecil berwama cokelat, tidak memiliki ekor yang
panjang, bentuknya seperti cecak, tetapi kakinya kecil. Al Jauhari berkata, ,,yaifu
binatang kecil sekecil jari, berjalan di pasir, kemudian menyelam ke daramnya.',6a qathah (sejenis burung belibis) adalah burung yang ukurannya sama
seperti merpati, dan suaranya seperti namanya.

6s Khanafis atau khunfasa (nama latinnya coleopteral adalah hewan kecil
berwama hitam, lebih kecil daipada 1IIan, baunya busuk.

66 Ji'lan adalah jamak dari kata ju'ar (kumbang kotoran) adarah her,van
seperti khufasa dan banyak di temukan di tempat_tempat yang lembab.
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denda atas hewan buruan kecuali yang boleh dimakan

dagingnya."67

Atsarini sejalan dengan rnakna Al Qur'an dan Sunnah'

Orang yang berihram boleh membunuh qirdan,68 hamnan,69

halam,To katalah,TL kecoak, dan qimlan-7z Hanya saja, apabila

kufu ada di kepala, maka saya tidak menganjurkannya unfuk

disingkirkan, karena itu berarti menyingkirkan gangguan. Saya

memakruhkannya untuk membunuhnya, dan memerintahkannya

untuk menyedekahkan sesuatu sebagai dendanya. Setiap sesuatu

yang dia sedekahkan itu lebih baik daripada kutu, tetapi ihr bukan

wajib. Apabila kutu rambut muncrrl di atas kulit, maka omng yang

berihram boleh membuangnya dan membunuhnya.

Gf ,:tt * ,;#,'iLrr:" t1?i -\Yr.
-z a /

;tt Jd; i,Ss c,s(s r,; )n-,f ,f
'rla 

tls|,'W:t )Li'ri t ,y, *y',-p"u,t3,

57 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i'

Makna atsarioijuga dihrturkan dari Atha' dengan on' 1291'
68 Qaradan adalah jamak dari l<ata qindah, yaitu hev;an kecil yang biasa

menempel di unta dan seienisnYa.
69 lamnanadalah qandan anak-
7o Halamadalah qaradandeurasa.
7L Katalah, saya tidak menemukan maknanya'
z2 @mlanadalah jamak dari l<ata qaml, yaitu kutu-
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1340. Sufi7an bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Abi Najih, dari Maimun bin Mihran, dia berkata: Aku duduk
bersama Ibnu Abbas, Ialu seseorang duduk bersamanya. saya tidak
pemah melihat seorang laki-laki yang lebih panjang rambukrya
daripada orang itu. Dia berkata: saya berihram dengan rambut
seperti ini- Ibnu Abbas menjawab, "Gulunglah hingga di bawah
kedua telinga." orang itu berkata lagi, "Aku mencium seorang
perempuan yang bukan istriku." hnu Abbas berkata, *Mulutmu

telah berzina." orang ifu berkata lagi, "Aku melihat kutu rambut,
lalu aku membuangnya." Ibnu Abbas berkata, "Ifu adalah hewan
Iiar yang tidak dicari."73

73 Hadits ini terah disebutkan pada no. 7292, sedangkan hadits yang ada di
sini lebih sempurna daripada di tempat tersebut.
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.Malik m""n;;an kepada kami dari tuuni*rnud bin

Munkadir, dari Rabi'ah bin Hudair, bahwa dia melihat Umar bin

Khaththab membersihkan untanya dari qaradan dengan

menggunakan tanah dengan ember, padahal dia sedang ihram.74

74 HR. Ath-Thabrani (L/357, pembahasan: Haji, bab: Apa yang Boleh
Dilakukan Omng yang Berihram, dari jalur Malik dari Yahya bin Said dari
Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi dari Rabi'ah bin Abu Abdullah bin
Hudair dan seterusnya.

fuy-Syafi'i meriwayatkan riwayat ini sebagaimana Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur Asy-Syah'i (Al Ma'rifah, 4/2351.
Dalam htab Al Ma'rifah dijelaskan, Rabi' berkata: Lalu aku berkata kepada

Asy-Syafi'i, "Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa orang yang berihram

tidak boleh mencabuti qaradan dan halam. "Dia berargumen dengan ucapan hnu
Umar yang memakruhkan orang yang berihram mencabuti qaradan atau halam

dari untanya. Sahabat yang dimaksudnya adalah Malik, karena dia berkata sesudah

menyampaikan atsar Umar, "Saya memakruhkannya." Dia meriwayatkan afsar

Ibnu Umar dan berkomentar, "lhrlah periwayatan yang paling saya sukai dalam

masalah ini."
fuy-Syafi'i berkata, "Bagaimana mungkin kalian meninggalkan ucapan Umar

padahal dia sejalan dengan Sunnah, lalu memilih ucapan Ibnu Umar, dan padahal

bersama Umar ada hnu Abbas dan selainnya?" (Al Ma'rifah,4/235-2361
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1342. hnu Abbas berkata, "Tidak ada larangan bagi orang

yang berihram unfuk membunuh qaradan dan halam."7s

15. Bab: Hewan Buruan Laut

Allah S berfirman, "

b

Trllu -3i a;,ytlt: 4i & -tJ'j;
"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yrng

berasal) dari laut sebagai makanan yang luat bagimu, dan bagi
orang-orang Wng dalam ." (Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Allah & juga berfirman, "

7s HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-n1a (4/M8449, pembahasan:
Manasik, bab: Apakah Orang yang berihram Boleh Membercihkan Qamdan dai
untanya?, dari jalur Ibnu uyainah dari Yahya bin Said dari Ikrimah dari Ibnu
Abbas dengan redaksi yang serupa (no. 8405).

Juga dari wahb bin Nafi' dan Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari lbnu
Abbas dengan redaksi lang serupa (no. 8404).

Juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi
yang senrpa.

56



&tor,Xi,i * 2t','l i tfr o(15 
"#_Vtlllc|tiEet*'8

'Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar,

sedap diminum dan yang lainasinlagi pahit Dan dai masing-

masing laut ifu kamu dapat memakan daging yang segar." (Qs.

Faathir [35]: 12)

AlUmm

Setiap hewan yang diburu di air, baik dalam sumur atau di air

menggenang atau selainnya, maka dia tercakup ke dalam kata laut,

baik di tanah halal atau di Tanah Haram. Dia boleh diburu dan

dimakan, karena dia tidak termasuk yang dilarang karena

keharaman sesuafu. Dan buman laut tidak disebut demikian

kecuali yang lebih banyak hidup di air. Adapun burung yang ada di

laut, sesungguhnya dia akan kembali ke daratan. Jadi, dia

termasuk hewan buruan darat yang bila dibunuh maka dikenakan

dendanya.

16- Bab: Memasuki Makkah

Saya menyarankan bagi seseorang saat memasuki Makkah

agar mandi di perbatasan Makkah, kemudian melanjutkan

perjalanan ke Baitullah, tidak berbelok sehingga pekerjaan

pertama yang dia lakukan adalah thawaf. Tetapi jika dia

meninggalkan thawaf atau berbelok untuk suatu keperluan, maka

tidak dilarang.
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doa

Apabila dia melihat Baitullah, maka hendaknya dia membaca
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"Ya Allah, tambahkanlah pada Rumah ini penghormatan,
pengagungan, kemuliaan dan kewibawaan. Tambahkanlah pula
pada orang yang menghormatinya, mengagungkannya dan
memuliakannya dari orang yang menunaikan haji atau umrah
padanya dengan penghormatan, kemuliaan, keagungan dan
kebajikan. Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dari-Mu
kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dengan seiahtera.'v6

Ketika dia sampai kepada thawaf, maka hendaknya dia
melakukan idhthibal yaitu memasukkan selendangnya ke bawah
pundak kanannya dan meneruskannya ke atas pundak kirinya,
sehingga pundak kanannya terbuka. Kemudian, hendaknya dia
menyenfuh Rukun Aswad apabila dia mampu menyentuhnya,

secara membaca doa ketika menyentuhnya: W-Vt 
+];l,J;-\ &Jl

75 Sebagiannya disebutkan pada no- 1124, dan sebagiannya yang lain
disebutkan pada no. 1\26, yaitu lafazh: "Ya Allah, Engkau Mahasejatera..."
Penggal yang pertama stafusnya mursaldai Ibnu Juraij. Sedangkan penggal kedua
statusnya mursal dari Said bin Musayyib. Keduanya ada dalam bab Bacaan saat
Melihat Baitullah.
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'*ii # g$: A*;.ittli *6, ya Ailah, ini karena iman kepada-

Mu, unfuk membenarkan Kitab-Mu, unfuk memenuhi janji kepada-
Mu, dan untuk mengikuti Sunnah Nabi-Mu #.77

Setelah itu dia melanjutkan dari arah kanannya, dan berjalan

cepat dengan mengguncang pundak sebanyak tiga putaran dari
Hajar ke Hajar, tidak diselingi jalan biasa di antara keduanya.

Setelah itu hendaknya dia berjalan biasa dalam empat putaran.

Apabila terjadi kepadatan massa sehingga dia tidak bisa berjalan

cepat, dan apabila dia berhenti tidak mengganggu seseorang,

maka dia berhenti sampai terbuka jalan baginya, kemudian dia

berjalan cepat lagi. Tetapi apabila berhentinya itu mengganggu

orang lain, maka dia berjalan biasa mengikuti jalannya orang-

orang. Dan setiap kali terbuka jalan baginya, maka dia berjalan

cepat. Saya lebih senang sekiranya menyingkir hingga keluar dari
kerumunan orang, kemudian berjalan cepat. Apabila dia tidak
melakukan jalan cepat dalam safu putaran, maka dia berjalan

cepat di dua putaran. Apabila dia tidak melakukannya di dua

putaran, maka dia melakukannya dalam satu putaran. Apabila dia

tidak melakukannya dalam tiga putaran, maka dia tidak

mengqadha. Apabila waktunya telah berlalu, maka dia tidak

mengqadha pada putaran yang tersisa, dan dia tidak harus

membayar fidyah dan tidak hams mengulang; baik dia

77 Telah disebutkan pada no. 1133 dari hnu JuraU, dia berkata: Aku
diberitahu bahwa sebagian sahabat Nabi g$ berkata, "Ya Rasulullah, apa yang

harus kami baca saat kami menyenfuh Hajar?" Beliau menjawab, "Bacalah: Nt fu,'h * fr, ,-b $ ;i) ".iE 
y". fu;a, rtu crtt'ti 17i, "Dengan menyebut nimi

Atlah, Attah Mahabesar, iii *arena iman kipada Atlah dan membenarkan apa Wng
dibaun oleh Rasulullah 5."

Hadits tersebut ada dalam bab Doa Ketika Menjentuh Rukun.
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meninggalkannya karena lupa atau sengaja. Hanya saja, dia
berdoa apabila meninggalkannya dengan sengaja. Demikian pula

dengan idhthiba ' dan menyentuh Rukun. Apabila dia
meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban fidyah dan
mengulangi.

Saya lebih senang sekiranya orang yang thawaf itu
menyenfuh dalam keadaan mampu, dan tidak menyentuh rukun
selain Rukun Hajar dan Rukun Yamani. Caranya, dia menyenfuh
Rukun Yamani dengan tangannya, kemudian mencium tangannya
dan tidak perlu mencium Rukun Yamani; serta menyenfuh Rukun
Hajar dengan tangannya, mencium tangannya dan mencium
Rukun Hajar, manakala dia bisa mencium dan tidak
mengkhawatirkan kedua mata dan wajahnya terluka.

Dan setiap kali sejajar dengan Rukun Hajar, maka saya

menyarankan agar dia bertakbir dan berdoa saat berjalan cepat,

V,--),6# qt a:r:} L? Xi;t 4t
tt 2o. ,

'Ya Allah, jadikanlah ini hafi yang mabrur, -::
yang dan usaha ini sebagai usaha yang disyukuri-"

Dan pada empat putaran thawaf, hendaknya dia membaca,
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"Ya AJlah, ampunilah, rahmatilah, dan maalkanlah atas dosa-

dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya hgkau Mahaperkasa

lagi Mahamulia. Wahai Tuhan kami, benlah kami kebaikan di
dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari sisa api
neraka. "

Seusai thawaf, hendaknya dia shalat dua rakaat di belakang

Maqam lbrahim. Hendaknya dia membaca surah Al Kafirun di ayat

pertama, dan surah Al lkhlas di rakaat kedua. Masing-masing

dibaca sesudah surah Al Fatihah. Kemudian, hendaklah dia

kembali ke Rukun unh.rk menyentuhnya. Dan dimana saja dia

shalat, maka hukumnya sah. Dan surah apa saja yang dia baca

sesudah surah Al Fatihah, maka shalatnya sah.

Apabila dia tidak menyentuh Rukun Yamani, maka tidak ada

kewajiban apa pun padanya.

Tidak sah thawafnya di Baitullah dan shalatnya kecuali dalam

keadaan suci. Dan thawafnya di Baihrllah tidak sah sekiranya dia

melakukannya kurang dari tujuh putaran yang sempurna. Apabila

dia keluar sebelum fujuh putaran, lalu dia mengerjakan sa'i antara

Shafa dan Marwah, maka sa'i-nya sia-sia sekalipun sa'i-nya ifu

dilakukan sebanyak tujuh kali putaran dalam keadaan suci.
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Apabila dia memutus thawafnya untuk shalat, maka dia

melanjurkan thawafnya dari tempat dia memutuskan thawafnya.
Apabila wudhunya batal atau dia mimisan, maka dia keluar unfuk
wudhu, lalu kembali dan melanjutkan dari tempat dia memufuskan
thawafnya. Demikian ketentuannya jika wudhunya batal. Jika dia
berlama{ama, maka dia memulai thawafnya lagi dari awal. Apabila
dia ragu akan thawafnya, tidak tahu apakah sudah thawaf lima
putaran atau empat putaran, maka dia mengambil yang yakin dan
mengesampingkan yang ragu, hingga dia yakin bahwa dia telah
melakukan thawaf sebanyak fujuh putaran yang sempuma atau
lebih.

17. Bab: Pergi ke Shafa

Saya lebih senang sekiranya dia keluar ke Shafa dari pintu
Shafa dan naik ke atasnya pada titik dimana dia bisa melihat
Baitullah, kemudian menghadap ke Baifullah, membaca takbir dan
berkata:
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'Allah Mahabesar, Alkh Mahabesar, Allah Mahabesar,

segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar atas hidayah yang Dia

beikan kepada kami. Segala puji bagi Allah atas hidayah dan

karunia yang Dia berikan kepada kami. Tiada tuhan selain Allah,

Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan

bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan dan mematikan, dan di
tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala

sesuafu. Tiada tuhan selain Allah. Dia memenuhi janji-Nya,

menolong hamba-Nya, dan menghancurkan golongan-golongan

musuh sendiri. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah

selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya

walaupun orang-orang kafir benci. "

Setelah itu hendaklah dia membaca doa dan talbiyah,

kemudian mengulangi bacaan doa ini hingga tiga kali, serta berdoa

di antara setiap dua takbir dengan doa yang diinginkannya terkait

agama atau dunia.

Kemudian dia turun sambil berjalan biasa. Hingga ketika

mendekati lengkungan hijau yang tergantung di rukun masjid

sekitar enam hasta, maka dia berlari-lari kecil dengan sangat

kencang hingga sejajar dengan dua lengkungan hijau yang ada di
pelataran masjid dan rumah Abbas. Kemudian dia berjalan biasa

hingga naik ke Marwah, hingga tampak olehnya Baitullah iika
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memang bisa dilihatnya. Kemudian dia melakukan di atas Marwah
seperti yang dia lakukan di atas Shafa, hingga genap tujuh kali,
dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah.

Tindakan minimal dalam sa'i adalah menyempumakan
perjalanan di antara keduanya dengan jalan biasa atau berlari{ari
kecil. Apabila dia tidak sampai pada puncak keduanya, dan tidak
pula salah safu dari keduanya, tidak membaca takbir, tidak berdoa,
dan tidak berlari-lari kecil dalam sa'i, maka dia telah meninggalkan
keutamaan, tetapi dia tidak wajib mengulangi dan membayar
fidyah.

Saya lebih senang sekiranya dia dalam keadaan suci saat sa'i
antara Shafa dan Marwah. Tetapi jika dia tidak dalam keadaan
suci, baik junub atau tidak punya wudhu, maka hal itu udak
mengakibatkan mudharat, karena perempuan haidh pun boreh
melakukannya.

Ketika iqamat shalat telah dikumandangkan saat dia sa'i
antara shafa dan Marwah, maka dia boleh masuk masjid dan
shalat. Setelah itu, dia kembali dan meneruskan dari tempat dia
menghentikan sa'inya. Apabila dia mimisan atau wudhunya batal,
maka dia keluar untuk wudhu, lalu kembali dan meneruskan
sa'inya.

Sa'i antara Shafa dan Marwah adalah wajib. Haji tidak sah
tanpa sa'i. Seandainya seseorang meninggalkan sa,i hingga dia
pulang ke negerinya, dan dia menunaikan umrah, maka dia haram
melakukan segala sesuatu hingga dia kembali. Apabila dia
menunaikan haji dan telah melempar jumrah dan bercukur, maka
dia tidak boleh berhubungan dengan perempuan hingga dia
kembali.
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Sa'i antara Shafa dan Marwah tidak sah kecuali tu;uh kali

bolak-balik yang sempuma. Seandainya dia keluar dan belum

menggenapinya tujuh kali, dan meskipun dia meninggalkan

sehasta pada sa'i yang kehrjuh, maka keadaannya seperti orang

yang tidak sempuma thawafnya lantaran kurang safu hasta. Dia
harus kembali dan memulai thawafnya dari awal.
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1343. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
Muammal Al Aidzi mengabarkan kepada kami dari Umar bin
Abdurrahman bin Muhaishin, dari Atha' bin Abu Rabah, dari
Shafiyyah binti Syaibah, dia berkata: Bintu Abi Tijrah -salah
seorang perempuan Bani Abdiddar- mengabarkan kepadaku, dia
berkata: Aku bersama beberapa perempuan Quraisy memasuki
rumah Ibnu Abi Husain untuk melihat Rasulullah # yang sedang

sa'i antara Shafa dan Marwah. Aku melihat beliau berlari-lari kecil.
sungguh ikatan sanrng beliau berputar karena sangat cepatnya
beliau berlari{ari kecil, hingga aku katakan, "sungguh aku melihat
kedua lutut beliau." Aku juga mendengar beliau berkata, "Bqlari-
lari kecilhh l<alian! Ihrena saunggwhryta Attah mantajibkan kalian
mtuk bqlari-lari kecil! q I

78 HR. Al Humaidi (dalam hadits Habibab binti Abu Tiirah, 6/421. no.
27436) dari Yunus dari AMullah bin Mu'ammal dan seterusngra; dan dari jalur
Suraij dari AMullah bin Mu'ammaldan seterusnya (no. 214371.

Al Baihaqi dalam Majma' '42-hwa'id (3/2471 berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir, dan dalam sanadnya
terdapat Abdullah bin Mu'ammal. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Tetapi
penilaiannya itu keliru, dan Abdullah bin Mu'ammal dinilai lemah oleh ahli hadits
lain."

Abdul Haqq dalam Al Ahkam Al wustha berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Abdullah bin Mu'ammal. Hanya dia sendiri yang meriwayatkannya. Abu
berkomentar, "Abdullah bin Mu'ammal adalah orang yang buruk hafalannya, dan
tidak diketahui kekerasannya sehingga gugur sifat adilnya.', An-Nasa.i
menyebutkan dari shafiyyah binti Syaibah dari seorang perempuan, dia berkata,
Aku melihat Nabi $ sa'i di lembah, dan berkata, "Janganlah s*eorang meler,wti
lembah kecuali dengan bercemangat. "Abu umar berkata, .,penyebutan 

hadits ini
menjelaskan kebenaran apa lrang dikatakan Abdullah bin Mu'ammal.,, (At-Tamhid,
2 /99 -I02; Al Wustha, 2/280)
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Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-
Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Al Hakim dalam ,4/ Mustadnk tanpa
mengomentannya (4/70)- Sementara Ibnu Adiy dalam Al Kamil menilainya cacat

lantaran ada Ibnu Mu'ammal. Dia menyandarkan penilaian lemahnya itu kepada

Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Mu'in, lalu dia menyepakati mereka." AzJ-aila'i juga

berkata, "Hadits ini diriwaptkan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya,

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Mu'ammal,

AMullah bin Abu Husain menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Habibah

binti Abu Tijrah, lalu dia menyebutkan lafazhnln."
Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "lbnu Abi Syaibah atau syaikhnya keliru di

dua tempat. Pertama, dia menempatkan Abdullah bin Abu Husain pada tempat

hnu Muhaishin. Kedua, diameniadakan Shafilyah binti Abu Syaibah."

Ibnu Qaththan dalamnya berkata, "Menurutku, kekeliruan ini berasal dari

AMullah bin Mu'ammal, karena hnu Abi Syaibah adalah imam besar, dan gurunya

yang bemama Muhammad bin Bisyr adalah periwayat tsiqah. Sedangkan Ibnu

Mu'ammal itu buruk hafalannya. Dia simpang siur dalam hadits ini. Sekali waktu

dia meniadakan Atha', sekali waktu meniadakan Ibnu Muhaishin, sekali waktu

meniadakan Shafiyyah binti Syaibah, sekali waktu mengganti Ibnu Muhaishin

dengan Abu Husain, sekali waktu dia menyebut perempuan tersebut adalah Al
AMarigyah, sekali waktu menyebutnya Al Yamaniyah, sekali waktu kejadian

tersebut ada dalam thawaf, dan sekali waktu dalam sa'i antara Shafa dan Marwah.

Semua ifu menunjukkan bunrknya hafalan dan kecilnya akurasi Ibnu Mu'ammal.

Wallahu a'lam." (Nashb Ar-Raph, 3/55, 56l.

Ibnu Hammam dalam Fath Al Qadir (2/751) membantah dan berkata, "Hal

ini tidak berdampak negatif terhadap matan hadits, karena setelah para peneliti

yang mumpuni melegalisasinya, maka matan hadits tidak terkena dampak negatif

oleh kerancuan dari sebagian periwayat. Lagi pula, hadits ini diriwayatkan secara

valid dari banyak jalur riwayat. Di antaranya adalah jalur riwayat Ad-Daruquthni

dari hnu Mubarak Ma'ruf bin Misykan mengabarkan kepadaku, Manshur bin

Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari saudarinya yaitu Shafilyah, dia

berkata: Aku diberitahu oleh beberapa perempuan dari Bani AMuddar yang

sezaman dengan Rasulullah $. Mereka berkata, "Kami memasuki rumah Ibnu

Abu Husain, lalu kami melihat Rasulullah,5s sedang thawaf... dan seterusnya."

Penulis kitab At-Tanqihberkata, "sanadnya shahih."

Al Hazimi dalam An-Nasikh Wal-Mansul<h berkata, "C-ara ke-26 dari Cara-

cara Tadih. Yaitu, salah satu dari dua hadits merupakan ucapan Nabi g$ dan dia

menyertai perbuatan beliau, sedangkan hadits png lain hanya berupa ucapan
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1344. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, dia berkata: Aku diberitahu oleh

orang yang melihat Utsman bin Affan berdiri di lembah, di tempat
yang lebih rendah daripada Shafa, dan dia tidak naik ke atasnya.Tg

Perempuan tidak dianjurkan berjalan cepat dengan
mengguncang pundak saat thawaf di Baitullah, dan tidak pula

berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah. Sebaliknya, mereka
berjalan dengan pelan-pelan. Saya menganjurkan perempuan yang

beliau, tidak lebih. Dengan demikian, hadits yang pertama lebih pantas untuk
diunggulkan, seperti hadits yang diriwaptkan Habibah binu Abu Tijrah. Dia
berkata, "Aku melihat Nabi $ di perut lembah berlari{ari kecil sambil bersabda,
"Berlari-lari kecillah kalian! Karena sesungguhnya Allah meumjibkan kalian untuk
berlariJai kecil." Hadits ini lebih utama daripada hadits, "Haji adalah Arafah."
Karena hadits yang kedua ini sekedar ucapan, sedangkan yang pertama adalah
ucapan dan perbuatan. Dalam hadits ini juga terkandung berita beliau dari Allah
bahwa Dia telah mewajibkannya pada kita, sehingga dia lebih utama." Ucapan Al
Hazimi ini memberi kesan bahwa hadits tersebut adalah shahih menurutrya.
Wallahu a'lam.

Selain itu, Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari juga menilainya kuat, dan AI Albani
dalam Al lrwa' (4/270) juga menilainya shahih.

7e Hadits ini telah disebutkan pada no. 1158 dalam bab Thawaf dengan
Berkendara, dan redaksi di tempat tersebut adalah: "Dan beliau menyentuh
rukun".
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kondang dengan kecantikannya untuk thawaf dan sa'i di malam

hari. Apabila dia thawaf di siang hari, maka sebaiknya dia

meluruhkan kain pada wajahnya, atau thawaf dengan memakai

tabir.

I--aki-laki dan perempuan thawaf di Baitullah dan sa'i antara

Shafa dan Marwah dengan berjalan kaki. Tetapi tidak ada larangan

bagi keduanya unfuk thawaf dengan diusung karena sakit. Apabila

keduanya thawaf dengan diusung bukan karena sakit, maka

keduanya tidak wajib mengulangi thawafnya dan tidak pula

membayar fidyah.
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1345. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin salim Al

Qaddah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu

Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi S
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thawaf di Baitullah di atas kendaraan beliau. Beliau menyentuh

Rukun dengan mihjan (tongkat yang kepalanya melengkung).8o
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L346. Sufyan mengabarkan kepada kami dari lbnu Thawus,
dari ayahnya, bahwa Nabi S memerintahkan para sahabat beliau

unfuk melakukan ifadhah di siang hari, sedangkan beliau
melakukan ifadhah bersama kerabat perempuan beliau di malam
hari. Beliau thawaf di Baitullah, menyentuh Rukun dengan mihjan
beliau. Kalau tidak salah, Thawus berkata, "Beliau juga mencium
ujung mihjan beliau. "81

80 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1185 dalam bab rhawaf dengan
Berkendara. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa dia menyenfuh Rukun.

81 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1165 dalam bab Berkendara dalam
Thawaf Karena Sakit-
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18- Bab: Menthawafkan Orang Lain dengan
Menggendongnya

Apabila seseorang dalam keadaan berihram, lalu dia

menthawafkan orang lain dengan membawanya, baik anak kecil

atau orang dewasa, dengan niat melaksanakan thawaf unfuk anak

kecil atau orang dewasa tersebut dan juga unhrk dirinya, maka

thawaf yang sah adalah thawaf orang yang dibawa itu, bukan

thawaf orang yang membawa. Dia harus mengulangi dan thawaf,

karena dia seperti orang yang belum thawaf.

19. Bab: Apa yang Dilakukan Sesudah Sa'i Antara
Shafa dan Marwah

Apabila seseorang menunaikan umrah, apabila dia membawa

hewan kurban, maka saya menyarankan agar setelah sa'i antara

Shafa dan Marwah dia menyembelih heuran kurban tersebut,

sebelum dia membotaki atau memangkas rambut. Dan hendaknya

dia menyembelihnya di Marwah. Tetapi di mana saja dia

menyembelihnya, maka sah asalkan masih berada di Makkah.

Apabila dia membotaki atau memangkas rambut sebelum

menyembelihnya, maka dia tidak wajib mengulanginya, dan

sesudah itu dia menyembelih hewan kurban, baik hewan kurban

yang wajib atau tathaww)'.

Apabila dia menunaikan ha1| qiran atau haji ifrad, maka dia

tidak bercukur hingga melempar jumrah pada Hari Nahr,
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kemudian membotaki atau memangkas rambut. Tetapi saya lebih

suka membotaki rambut. Apabila seseorang tidak memiliki rambut

atau dia telah mencukur habis kepalanya, maka dia cukup

menyapukan pisau cukup pada kepalanya. Saya senang sekiranya

dia juga mencukur jenggot dan kumisnya agar tidak tersisa sedikit
pun dari rambutnya karena Allah. Apabila dia tidak melakukannya,

maka tidak ada kewajiban apa pun padanya, karena yang menjadi

bagian dari manasik adalah mencukur rambut kepala, bukan
jenggot. Sedangkan perempuan tidak ada ketenfuannya untuk
membotaki kepala, melainkan cukup diambil rambuforya sepanjang
satu jari dengan merata. Apabila diambil lebih sedikit dari itu, atau
dari sisi kepala saja, asalkan berjumlah tiga helai rambut atau lebih,
maka sah bagi perempuan, dan juga bagi laki{aki. Dan dengan
cara apa pun mereka mengambil rambut, baik dengan besi atau
selainnya, baik dengan mencabut atau memotong, maka sah

asalkan sudah bisa disebut mengambil. Sesuafu dianggap sebagai

manasik kepada Allah manakala dia telah bisa disebut sebagai

kumpulan rambut, dan itu adalah tiga helai rambut atau lebih.

20. Bab: Apa yang Dilakukan Orang yang
Menunaikan Haji Ifrad dan Haji Qiran

Saya menganjurkan bagi orang yang menunaikan haji ifrad
dan qiran agar memperbanyak thawaf di Baitullah. Apabila datang
Hari Tarwiyah, saya menganjurkan keduanya unfuk pergi ke Mina
kemudian menetap di sana hingga keduanya shalat Zhuhur, Ashar,
"Maghrib, Isya' dan Shubuh; kemudian berangkat pagi-pagi saat
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matahari terbit di atas Tsabir, dan itu merupakan awal kemunculan

matahari, kemudian keduanya berangkat hingga tiba di Arafah, lalu

dia menghadiri shalat bersama Imam, dengan menjamak shalat

antara Zhuhur dan Ashar mengikuti imam manakala matahari

telah tergelincir. Saya menganjurkan kepada imam seperti yang

saya anjurkan kepada keduanya.

Imam tidak mengeraskan bacaan dalam shalat karena itu

bukan shalat Jum'at. Imam datang ke masjid saat matahari telah

tergelincir, lalu duduk di atas mimbar dan membaca khutbah yang

pertama. Apabila dia telah duduk, maka muadzin

mengumandangkan adzan. Setelah ifu dia memulai bicara dengan

meringankan (mempersingkat) pembicaraan yang terakhir dengan

seukuran muadzin menyelesaikan adzan. Setelah itu muadzin

membaca iqamat, lalu imam shalat Zhuhur. Ketika imam telah

salam dan keluar dari shalat Zhuhur, maka muadzin iqamat unfuk

shalat Ashar. Setelah itu imam naik kendaraan lalu pergi ke

tempat wuquf di padang pasir. Kemudian dia menghadap ke arah

kiblat sambil berdoa hingga malam. Jamaah haji melakukan hal

yang sama.

Di mana saja jamaah haji wuquf di Arafah, maka wuquf

mereka sah, karena Nabi S bersabda,
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1347. Inilah tempat wuquf, dan semua area Arafah adalah
tempat wuquf.8z

Dianjurkan membaca talbiyah di tempat wuquf. Dan
seseorang boleh wuquf dengan berdiri atau berkendara.
Menurutku, tidak ada keutamaan berdiri dibanding berkendara

apabila dia membawa kendaraan, kecuali dia tahu bahwa dia kuat
berdiri dan tidak jadi lemah. Jadi, dia tidak dilarang untuk turun
dari kendaraan dan berdiri. Seandainya dia furun dan duduk, maka
dia tidak dikenai kewajiban apa pun. Dan dimana saja dia wuquf,
baik di dataran rendah atau di bukit, maka hukumnya sama.

Batasan kecukupan minimal di Arafah sehingga seseorang

dianggap mendapati haji adalah masuk ke dalamnya, meskipun dia
tidak wuquf dan tidak berdoa antara waktu tergelincimya matahari
hingga terbitnya fajar dari malam Idul Adha. Barangsiapa tidak
mendapati ini, maka dia telah terler,vatkan haji.

Saya senang sekiranya dia konsenftasi unfuk doa pada hari
ifu. Tetapi seandainya dia bemiaga atau beraktivitas sehingga
rneninggalkan doa, maka hal itu tidak merusak hajinya, dan dia
tidak dikenai ftdyah.

82 HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Riwalnt bahwa Seluruh Wlayah
Arafah adalah Tempat Wquf,2/893, no. 149/1218) dari jalur Umar bin Hafsh
bin Ghiyats dari ayahnya dari Ja'far dari ayahnla dari Jabir qi*b, bahwa
Rasulullah i!$ bersabda, "Aku menyembelih kurban di sini, dan seluruh wilayah
Mna adalah tempat penyembelihan kurban. Jadi, sembelihlah kurban katian di
tengah rombongan kalian. saya wquf di sini, dan seluruh wila5nh Arafah
merupakan tempat wrquf. sa5n wuquf di sini, dan seluruh wihyah Jam' adalah
tempat w.quf."

uhat hadits Jabir yang panjang pada no. 147 /l2l9 bab seberumnln, yaitu
bb Hajirya Nabi ffi.
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Seandainya dia keluar dari Arafah sesudah waktu

tergelincimya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka

dia harus kembali antara waktu terbenamnya matahari hingga

terbitnya fajar. Apabila dia melakukannya, maka dia tidak dikenai

fidyah. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia dikenai fidyah,

yaitu menyembelih dam. Apabila keluar dari Arafah pada waktu

malam sesudah matahari tergelincir, dan sebelum ihr dia tidak

wuquf di siang hari, maka tidak ada kewajiban fidyah padanya.

Batasan Arafah adalah dimulai setelah melewati lembah

Uranah yang di dalamnya ada masjid. Sedangkan masjid dan

lembah Uranah itu tidak termasuk Arafah. Dan batas lainnya

adalah sampai ke bukit-bukit yang mengelilingi Arafah selumhnya,

yang berdampingan dengan kebun-kebun Ibnu Amir dan jalan

Hishn. Apabila telah melewati tempat tersebut, maka dia bukan

bagian dari Arafah.

Apabila seseorang tidak melewati Mina sejak awal, maka

tidak ada kewajiban apa pun padanya. Demikian pula apabila dia

melewati Mina dan menjauhi Manzil. Dan dia tidak bertolak dari

Arafah hingga matahari terbenam dengan nyata.

2L. Bab: Apa yang Dilakukan Orang yang Bertolak
dari Arafah

Apabila seseorang bertolak dari fuafah, maka saya senang

sekiranya dia be{alan dengan tenang, baik dengan berkendara

atau berjalan kaki. Apabila dia berjalan lebih cepat tetapi tidak
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mengganggu orang lain, maka saya tidak memakruhkannya. Yang
saya makruhkan adalah jika mengganggu orang lain. Apabila
mengganggu, maka dia tidak dikenai fidyah. Saya senang

sekiranya dia menempuh jalur di antara dua ma'zim 83. Apabila
dia menempuh jalan Dhabb, maka tidak dilarang. Dan dia tidak
shalat Maghrib dan 'lsya hingga tiba di Muzdalifah, Ialu
mengerjakannya di sana dengan menjamak dengan dua iqamat
tanpa disertai adzan. Apabila pertengahan malam tiba sebelum dia
tiba di Muzdalifah, maka dia mengerjakan shalat Maghrib dan 'lsya

sebelum sampai di Muzdalifah.

Wilayah Muzdalifah dimulai sesudah keluar dari Ma'ziman di
Afarafah, dan Ma'ziman bukan termasuk wilayah Mtzdalifah,
hingga Qarn Muhassir. Qam Muhassir berikut sebelah kanan dan
kiri dari tempat tersebut, depan dan belakang, jalan-jalan bukit dan
pohon-pohonnya, seluruhnya bagian dari wilayah Muzdalifah.

Muzdalifah adalah manzil (tempat singgah). Apabila
seseorang keluar darinya sesudah tengah malam, maka dia tidak
dikenai fidyah. Apabila dia keluar darinya sebelum tengah malam,
lalu tidak kembali ke Muzdalifah, maka dia membayar fidyah.
Fidyalnya adalah seekor kambing betina yang disemberih dan
disedekahkan. Saya menganjurkan agar dia menginap di sana
hingga shalat shubuh di awal waktunya, kemudian berdiam di
Quzah hingga langit menguning dan sebelum matahari terbit,
kemudian bertolak. Dan dimana saja dia wuquf di Muzdalifah atau
singgah, maka sah. Apabila dia menunda perjalanan dari

83 Ma zim adalahjalanan sempit yang ada di antara dua bukit. Tempat yang
ada di antara Arafah dan Masy'ar disebut Ma'ziman.
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Muzdalifah hingga matahari terbit atau sesudah itu, maka saya

memakruhkannya, tetapi dia tidak dikenai fidyah.

Apabila seseorang meninggalkan Muzdalifah dan tidak

singgah di sana, serta tidak memasukinya antara pertengahan

malam yang pertama hingga shalat Shubuh, maka dia membayar

fidyah. Apabila dia memasukinya di sebagian dari waktu tersebut,

maka dia tidak dikenai fidyah. Setelah itu dia berangkat dari

Muzdalifah dengan pelan-pelan seperti cara berjalan dari Arafah.

Dan setibanya di lembah Muhassir,84 saya menganjurkannya untuk

melangkah seukuran lemparan batu. Apabila dia tidak

melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya.
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& Lernbah Muhassir adalah lembah di dekat Muzdalifah, yang terletak antara

Muzdalifah dan Mina.
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1348. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus,

dari ayahnya: (hadits) dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada
kami dari Ibnu Juraii, dari Muhammad bin eais bin Makhramah;
salah safu dari keduanya menambahkan pada yang lain, dan
keduanya memiliki kesamaan dari segi makna, bahwa Nabi S
bersabda, " orang-orang jahiliwh bertolak dari Arafah seberum
matahari terbenam, dan dai Muzdalifah sesudah matahai terbit
Mereka berkata, 'Terbitlah matahari pada Tsabit agar kami bisa
cepat-cepat berangkat'. Lalu Allah memundurkan yang ini dan
memajukan yang itu. Maksudnya, 'Allah memajukan Mwdatifah
sebelum matahari terbit, dan memundurkan Arafah hingga
matahari terbenam'.'85

85 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Haji, bab:
Wakhrnya Bertolak dari Muzdalifah, 4/3Ll dari jalur Sufr/an bin Uyainah dengan
sanad ini.

Dalam bab Waktunya Ifadhah dari Arafah (4/T-8), Ibnu Abi Syaibah
meriwayatkan dari Yahya bin Abu Zaidah dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku
diberitahu dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Abdul Muththalib bahwa
Nabi S' dengan redaksi yang sempa, terkait hari Arafah.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Bilakah Bertolak dai Jam',
1,2515)dari jalur Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Amr bin
Maimun, dia berkata: Aku menyaksikan Umar rg, sharat shubuh di Jam',
kemudian dia berdiam dan berkata, "sesungguhnya orang-orang musyrik tidak
bertolak hingga matahari terbit. Mereka berkata, "Terbiflah, wahai Tsabir!" Dan
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L349. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir ...
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Nabi $ menyalahi mereka, kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit."

(no. 1684, padanannya ada pada no. 3838)
Sedangkan jalur riwayat yang kedua adalah lalur riwayat Ibnu Juraij yang

disambungkan sanadnya oleh Al Baihaqi sebagai berikut:

Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Haji, bab: Bertolak dari

Muzdalifah Sebelum Matahari Tefitt,5/125) dari jalur jalur Abdul Warits bin Said

dari Ibnu Juraij dari Muhammad bin Qais bin Makhramah dari Miswar bin

Makhramah rg, dengan redaksi yang serupa.

Perlu dijelaskan bahwa lmam Asy-Syafi'i di sini menggabungkan dua sanad

dan menyampaikan matan sanad yang pertama. Tetapi, di tempat lain Asy-Syafi'i

menyampaikan matan masing-masing sanad, sebagaimana yang diriwayatkan Al

Baihaqi dalam Al Ma'nfah.
Sedangkan matan sanad yang kedua adalah, Rasulullah $ berl'*rutbah dan

bersabda, "sesungguhnya orang-orang iahilitnh bertolak dai Arafah ketika

matahai seperti sorban para laki-laki di waiah mereka sebelum matahari

terbenam; dan dai Muzdalifah sesudah matahari terbit ketika matahai seperti

sorban para laki-laki di wajah mereka. Dan sesungguhnla kita tidak bertolak dai
Arafah hingga matahai terbenam, dan bertolak dari Muzdalifah sebelum matahari

terbit. Petunjuk kita berlawarnn dengan petuniuk Para Penyembah berhala dan

pelaku syink. " (Al Ma'rifah, 4/ ll7 -L781
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1350. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Muhammad bin Munkadir dari said bin Abdurrahman bin yarbu',
dari Ibnu Huwairits,86 dia berkata: Aku melihat Abu Bakar Ash-

86 Hampir di semua naskah tertulis "dari Abu Huwairits". Tetapi ada juga
naskah yang menulis "dari Ibnu Huwairits", dan itulah yang kami tulis di sini.
seperti itulah yang tertulis dalam Al Manfah dari jalur Asy-Syafi,i. Di dalamnya
tertulis "dari Ibnu Huwairits", dan di tempat lain tertulis ,,dari Juwaibir bin
Huraits". Demikian pula, di dalam riwayat Ibnu Abi syaibah tertulis ,,dari Jubair bin
Huwairits"." (Al Ma'rifah, 4/7181

Dalam kitab Tajil Al Manfa ah terhrlis: Jubair bin Huwairits dari Abu Bakar
Ash-Shiddiq; dan darinya Said bin Abdurrahman bin yarbu' meriwayatkan. Al
Htrsaini dalam At-Tadzkirah berkata, "Ada kritik terhadapnya." (no. ggg)

Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah orang euraisy yang diperselisihkan stahls
sahabatnya. Ibnu Abdil Barr mengategorikannya ke dalam kelompok sahabat
tetapi dia ragu. sementara Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kelompok
tabiin. Ayahnya terbunuh dalam peristiwa Fathu Makkah, yaitu Huwairits bin
Nuqaid bin Bujair bin Abd bin Qushai bin Kilab. Ibnu sa'd berkata, ..Dia 

sezaman
dengan Nabi;f$, tetapi tidak meriwayatkan dari beriau, melainkan meriwayatkan
dari Abu Bakar dan selainnya."

Ibnu Hajar berkata, "Darinya Said bin Musalryib meriwayatkan bahwa dia
terlibat dalam perang Yarmuk. Dia berkata, "Saya tidak mendengar sepatah kata
dari manusia selain suara besi." Ucapan ini difuturkan oleh Al Waqidi. Seseorang
yang demikian keadaannya dalam perang yarmuk ifu tenfulah sudah mumal4z|
saat Fathu Makkah, sehingga seyogianya dipastikan stafusnya sebagai sahabat,
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Shiddiq wuquf di Quzah sambil berkata, "Wahai jamaah, tunggulah

hingga pagi! Wahai jamaah, tr.rnggulah hingga pagi!" Kemudian dia

bertolak, dan aku melihat pahanya lantaran dia memacu untanya

dengan mihianrrya.81

karena tidak satu pun dari orang-orang Quraisy di Haji Wada' melainkan

seluruhnya telah masuk Islam dan ikut serta Haji Wada' bersama Nabi $. Wallahu

a'lam." (At-Ta jil, L/379-38O1

Al Husaini dalam biografi Juwaibir bin Huwairits mengatakan bahwa dia

meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-shiddiq, dan menjadi sumber riwayat bagi said

bin AMurrahman bin Yarbu'. (At-Tadzkirah, no. 982)

Ibnu Hajar dalam At-Tajil mengomentarinya, "Dia adalah Jubair yang telah

disebutkan." Ibnu Hajar berkata, "Ada kritik terhadapnya." Kemudian dia

mengulang-ulang tanpa ada perlu. Setelah itu dia berkata, "Saya sudah

memberikan keterangan dalam saya yang menunjukkan stah:s sahabatnya. Saya

juga telah menyampaikan nasabnya di kalangan Bani Abdiddar bin Qushai." (At'

Tajil, L/ OO. Urh. Al Ishabah,l/2271
Dengan demikian, jelas bahwa yang benar adalah "dari hnu Huwairits",

bukan "dari Abu Huwairits". Wallahu a'lam-
87 Catatan kaki hadits no. 1349 dan 1350: Setelah meriwayatkan dua sanad

dan matan yang kedua, Al Baihaqi dalam .4/ Ma rifah (4/ll8-llol berkata,

"Demikianlah penggabungan dua sanad ini dalam Mukhtashar Al Kabir- Hal itu

memberi kesan bahwa Jabir meriwayatkan dari Abu Bakar seperti Ibnu Huwairits

meriwayatkannya."

Al Baihaqi menambahkan, "Menunrtku, Asy-Syafi'i menyebutkan sanad

hadits Jabir, dan barangkali dia ragu akan matan haditsnya sehingga fuy-syafi'i

meninggalkannya dan beralih kepada hadits Abu Bakar. Jabir memiliki riwayat

tentang kisah bertolaknya Nabi # dari Muzdalifah ketika langit sudah sangat

menguning sebelum matahari terbit. Tampaknya, hadits Abu Zubait semakna

dengannya. Atau yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Abu zubair dari Jabir

mengenai ifadhah Nabi d!} dengan tenang dan perintah beliau unh.rk tenang,

perintah beliau agar mereka melempar jumrah dengan kerikil yang sempa dengan

yang digunakan untuk khadzaf (ketapel), dan berpacunya beliau di lembah

Muhassir. Wallahu a'lam."

Al Baihaqi juga berkata, "Asy-syafi'i meriwayatkan dengan sanad ini dari

Jabir.g bahwa Nabi $ melempar jumrah dengan batu seperti batu yang

digunakan vnt'fu khadzaf (ketapel), (meriwayatkan) secara ringkas. Seolah-olah
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Asy-Syafi'i tidak menyebutkan matannya secara lengkap ketika dia ingin
menyebutkannya bersama atsar A6u Bakar dan selainnya, sehingga Asy-Syafi'i
meninggalkan matan tersebut hingga kembali ke kitabnya. I_-alu perawi
menggabungkan sanadnya dengan sanad hadits Abu Bakar. Ini adalah keliru.
Wallahu alam."

saya katakan, lebih dari sekali Imam Asy-Syafi'i menyampaikan sanad suafu
hadits di satu bab, tetapi dia tidak menyampaikan matannya. Jadi, besar
kemungkinan Imam Asy-Syafi'i melakukan hal tersebut di sini. Dan besar
kemungkinan juga, matan hadits tersebut ada di, bab: yang sama, yaifu hadits
tentang keberangkatan dari Muzdalifah, sebagaimana yang diisyaratkan Al Baihaqi
pertama kali."

HR. Ibnu Abi syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Haji, bab:
Waktunya Bertolak dari Muzdalifah,4/30) dari jalur Hatim bin Ismaildari Ja'far bin
Muhammad dari ayahnya dari Jabir bahwa Nabi i$ senantiasa berdiam di antara
Muzdalifah hingga langit sangat menguning, talu beliau bertolak sebelum matahari
terbit."

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi #,2/g91) dari jalur Ibnu
Abi Syaibah, dan setenrsnya. (no.747/1218)

Sedangkan atsar dat', Abu Bakar diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (4/30-gLl
dari Ibnu uyainah dari Muhammad bin Munkadir, dia mendengar Said bin
Abdunahman bin Yarbu' mengabarkan dari Jubair bin Huwairits, dia mendengar
Abu Bakar, dan seterusnya.

Di dalamnya terdapat kekeliruan, yaifu rafal "berdiam di Far'", padahal yang
benar adalah "berdiam di Quzah".

Ibnu Abi Syaibah (4/L/2sz) juga meriwayatkannya dengan lafal: Muzdalifah
seluruhnya adalah tempat wuquf, selain rembah Muhassir. Sedangkan riwayat di
sini adalah dengan kata "Quzah", dan inilah yang benar.
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135L. Periwayat tsiqah putra Abu Yahya, atau Sufuan, atau

kedua-duanya mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Unrah,

dari ayahnya, bahwa Umar berjalan cepat di lembah Muhassir dan

bersyair, " Lihat, berlari unta dengan bergerak-gerak tali

pinggangnya, agamanya berbeda dengan agama Nasrani.'88

88 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-n5n (4/81, pembahasan: Haji,

bab: Berjalan cepat di Lernbah Muhassir, dari jalur Ali bin Hasyim dari Hisyam

dari ayahnya, dia berkata, "Umar berjalan cepat dan berkata:

Wrynur *.rqt:fr'e,l;1
#-:,st(Ar J-:u$'i'

"lihat, berlai dia bergerakgerak tali pinggangnya

Meli n ta ng da la m peru tnim ian in ng
Berbeda agamanya dai agama Nasmni."

Ibnu Zubair juga memacu kendaraannya dengan sangat kencang.

Juga dari Hafsh dari Hisyam dari ayahnya dari Miswar bin Makhramah dari

Umar bahwa dia memacu kendaraan di lembah Muhassir.

Al Baihaqi menambahkan dari Asy-syafi'i bahwa dia berkata: Diriwayatkan

dari Aisyah,g, bahwa dia memerintahkan untuk memacu kendaraan di lembah

Muhassir. Hal yang sama diriwayatkan dari Husain bin Ali. .AfsarHusain bin Ali 4.;

adalah sebagai berikut:

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (4/80-87\ di tempat yang sama

meriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari Umar bin Dzar dari AMul Malik dari Harits

dari Uqbah mantan sahaya Adzlam bin Na'imah Al Hadhrami bahwa dia bertolak

bersama Husain bin Ali dari Jam', dan dia tidak meningkatkan kecepatan. Lalu,

saat dia tiba di lembah Muhassir, dia berkata, "Kencangkan suaramu, paculah

kudamu, dan pekikkan suaramu!" Dia bertolak di lembah ihr hingga mencapai

tanah yang datar dan keluar dari lemah."

Meskipun Asy-Syafi'i menganjurkan percepatan di sini, namun dia juga

meriwayatkan hal yang sebaiknYa:

.lot
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7352. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami,
bahwa dia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Aku
mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku berada di antara orang-
orang yang diberangkatkan terlebih dahulu oleh Nabi S dari

kalangan keluarga beliau yang lemah, yakni dari Muzdalifah ke
Mina."89

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-sgrafi'i dari sufyan dari lbnu Thawus
dari Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah $ bertolak dari Muzdalifah,
dan unta beliau tidak mengangkat kaki depannyra hingga beliau melempar
Jumrah."

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah perkataan Thawus. Dia menentang
perjalanan cepat. Dan demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Fadhl bin
Abbas, dan dari Atha'.

Al Baihaqi berkata, "Karena itu Asy-syaf i dalam Al Imra ' berkata, "saya
tidak memakruhkan bagi seseorang unfuk memacu kendaraannya di lembah
Muhassir-" Asy-syafi'i tidak mengatakan "menganjurkan". Barangkari dia
menerima berita dari Nabi S seperti yang kami riwayat darinya dalam Mukhtashar
Al lhbic "Saya senang sekiranya dia memacu kendaraannya di lembah Muhassir."
(ucapan Asy-Syafi'i ini telah disebutkan dalam bab ini. uh. Ar Ma'rifah, 4/L2o-
L27l

89 HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab, Orang ynng Mendahulukan
Keluarganya ynng Lemah di Malam Hari, lalu Mereka Berdiam di Muzdatifah dan
Berdoa, Serta Mendahulukan Saat Bulan Telah Hilang, L/513, no. 167g) dari
jalur Ali dari Sufr7an dan seterusnya (padahannya ada pada no. L67T-l8S6l.
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22- Bab: Memasuki Mina

Saya senang sekiranya seseorang tidak melempar Jumrah

sebelum matahari terbit. Tetapi tidak ada larangan baginya untuk

melempar Jumrah sebeium matahari terbit dan sebelum Fajar,

asalkan dia melempar sesudah pertengahan malam.
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HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Mendahulukan Golongan

yang Lemah dari Kaum Perempuan dan Selainnya unfuk Bertolak dari Muzdalifah

dari Mina di Akhir-Akhir Malam Sebeium Terjadi Kepadatan Massa, dan Anjuran

untuk Berdiam Bagi Selain Mereka Hingga Shalat Shubuh di Muzdalifah,2/947,

no. 3Ot/\293) dari jalur Abu Bakar bin Abu syaibah dari sufuan bin Uyainah dan

setenrsnya.

85



AlUmm

1353. Daud bin Abdurrahman dan Abdul Aziz bin
Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Hisyam
bin Uruuah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah S pada Hari
Nahr tiba giliran beliau pada Ummu Salamah, lalu beliau
memerintahkannya untuk menyegerakan ifadhah hertolak) dan
Jam' untuk melempar Jumrah, dan menepati shalat Shubuh di
Makkah. Hari itu adalah hari giliran Ummu Salamah, sehingga

beliau ingin agar Ummu Salamah menepati beliau."90

90 Hadits ini pada riwayat Asy-Syafi'i adatah murcar seperttyang Anda rihat,
namun statusnya maushul dalam hadits berikut ini riwayat Abu Daud.

Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Segera Bertolak dari Jam,, 2/Ml,
no. 19421dari jalur Harun bin Abdullah dari Ibnu Abi Fudaik dari Dhahhak bin
Utsman dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Aisynh cry,, bahwa dia berkata,
"Nabi g$ mengufusku untuk menemani Ummu Salamah pada malam Hari Nahr
untuk melempar jumrah sebelum Fajar. Kemudian Ummu Salamah bertolak. Hari
itu adalah hari dimana Rasulullah 6$ di sisi Ummu Salamah."

seperti yang Anda lihat, di dalamnya tidak ada redaksi "Karena itu beliau
ingin agar Ummu salamah menepati waktunya." Inilah yang dikriuk Imam Ahmad
sebagaimana akan dijelaskan nanti, insya Allah.

HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak(pembahasan: Manasik, L/4691dari jarur
Ibnu Abi Fudaik dari Dhahhak bin Utsman dari Hisyam bin urwah dari ayahnya
dari Aisyah ds, dia berkata, "Rasulullah 6$ rnengutus Ummu Saramah pada malam
Hari Nahr untuk melempar jumrah sebelum Fajar. Kemudian dia berlalu dan
bertolak. Itu adalah hari kedua dimana Rasulullah g!$ bersamanya.,'

Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih menumt kriteria Al Bukhari dan Muslim,
tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ahmad bin Hanbal menentang hadits ini
karena Nabi 6$ shalat shubuh pada hari itu di Muzdalifah. Jadi, bagaimana
mungkin beliau memerintahkan Ummu Salamah unhrk menepati shalat shubuh
bersama beliau di Makkah?"

Akan tetapi, sebagian ulama menghilangkan kemusykilan ini sebagai berikut:
Ar-Rauyani dalam Al Bahrberkata, "Kata "harinyn" mengandung dua makna.

Pertama, yang dimaksud adalah harinya ummu salamah bersama Rasulullah $,
sehingga beliau ingin menepati tahallul dalam keadaan Ummu Salamah telah
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selesai melempar jumrah. Kedua, yang dimaksud adalah hari haidhnya, sehingga

beliau ingin agar Ummu Salamah menepati tahallul sebelum dia haidh."

AI Hafizh berkata, "lni jelas mengada-ada. Tampak jelas bahwa yang

dimaksud dengan "harinya" adalah hari dimana Rasulullah $ bersamanya (giliran).

Masalah tersebut disebutkan secara gamblang dalam riwayat Abu Daud

sebelumnya, yang di dalamnya tidak ada tambahan yang dikritik oleh Ahmad.

Sebentar tagi akan disampaikan ucapan Ummu Salamah bahwa Nabi 4$

bersamanya pada malam Hari Nahr, yaitu malam giliran Ummu Salamah bersama

beliau. Wallahu alam. (At-Talkhish N Habir,2/2581

Karena itu, kritik yang bisa dilayangkan terhadap hadits ini adalah perbedaan

stafi:p mursal dan maushul, serta kalimat "karena itu beliau ingin agar Ummu

Salamah menepati shalat Shubuh bersama beliau di Makkah".

Sebenamya, karena alasan ini hadits tersebut tidak bisa dinilai statusnya

simpang siur -sebagaimana penilaian sebagian ahli hadits seperti Al Albani dan

selainnya, karena beberapa alasan sebagai berikut,

Pertama, penyambungan sanad merupakan tambahan periwalmt tsiqah, dan

tambahan periwagrat biryh i$ bisa diterima. Asy-Sfafi'i dalam hadits berikutnya

mengatakan: Periwagrat tsiqahmengabarkan kepadaku. lalu dia menuhrrkan hadits

secam tersambung sanadnya. Yang menyambung sanadnya adalah Abtr MuawiSrah

sebagaimana tampak jelas dalam hadits berikutnya, dan stahrsnya adalah tsiqah.

Kedua, kalimat yang dilaitik lmam Ahmad, yaitu "menepati shalat shubuh

bersama beliau di Makkah", telah ditakwili oleh sebagian ulama dengan

penal<wilan yang bisa mengeluarkannya dari pertentangan dan kritik lmam

Ahmad."
Selain itu, Yahya bin Said juga telah menerangkan kepada Imam Ahmad

bahwa hadits tersebut tidak mengandung pertentangan, serta tidak mengandung

kalimat yang dipahami bahwa ummu Salamah menepati Rasulullah,$, melainkan

dipahami bahwa ummu Salamah menepati shalat shubuh. Keterangan Yahya

disepakati oleh AMunahman bin Mahdi.

Al Baihaqi dalam Al Khilaf44at berkata, "Kah menepaditulah yang benar,

karena Nabi g$ tidak bersama Ummu Salamah di Makkah pada waktu shalat

Shubuh Hari Nahr." (Irwa' Al Ghalil,4/278-2791

Ath-Thahawi berusaha menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara

hadits ini dengan hadits lain. Dia berkata, "Nabi $ ingin agar Ummu Salamah

menepati beliau di hari kedua dari hari-hari Nahr. Meskipun penjelasan ini tidak

memuaskan Al Baihaqi sebagaimana yang duelaskannya dalam Al Ma'nfah

(4/125),.
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Tetapi, riwayat Al Hakim menunjukkan makna tersebut, sebagaimana telah
dijelaskan.

Hadits Asy-Syafi'i ini mengandung kalimat "Menepati shalat Shubuh di
Makkah". Kalimat ini menguatkan perkataan Yahya bin Said dan Abdurrahman
bin Mahdi, dan saya mengira Imam Ahmad menyepakati keduanya. Adapun
kalimat "sehingga beliau ingin agar Ummu Salamah menepati beliau" di akhir
hadits dapat dipahami bahwa maksudnya adalah menepati beliau di Mina, di saat

Ummu Salamah telah melakukan thawaf lfadhah."
Makna ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah terhadap hadits ini

dengan sanad yang para periwayatnya tsiqah, yaitu: dari Waki' dari Hisyam bin
Urwah dari ayahnya bahwa Nabi $ memerintahkan Ummu Salamah untuk
menepati beliau saat shalat Shubuh di Mina-maksudnya sesudah shalat Shubuh.
Wallahu a'lam." (hnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya,4/L/234, pembahasan:

Haji, bab: Bilakah Bertolak dari Jam') Atas dasar itu, hadits ini setidaknya
dinyatakan sebagai hadits .6asan.

Imam Asy-Syafi'i menladikannya sebagai dalil tentang tidak adanya larangan
melempar Jumrah sebelum terbit Fajar sebagaimana yang dilakukan Ummu
Salamah. Hal ini disepakati oleh para periwayat hadits ini. Wallahu a'lam.

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa keluamya Ummu
Salamah adalah sesudah pertengahan malam dan sebelum Fajar, dan lempar
Jumrah-Nya adalah sebelum Fajar, karena Ummu Salamah fidak shalat Shubuh di
Makkah melainkan dia melempar Jumrah satu jam sebelum Fajar (Al Ma'ifah,
4/1241,.
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1354. Periwayat tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu

Salamah, dari Nabi .$, dengan redaksi yang sama.91

91 Setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata,

"Demikianlah burung unta Muawiyah Muhammad bin Hazim Adh-Dharir

meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah secara tersambung sanadnya." (//
Ma'rifah, 4/124) Kemudian dia menuturkan sanad dan matannya: "Bahwa

Rasulullah $ memerintahkannya-maksudnya Ummu Salamah-untuk menepati

shalat Shubuh di Makkah pada Hari Nahr." (As-Sunan Al Kubra, S/L33]'

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah jamaah periwayat meriwayatkannya dari

Abu Muawiyah."

Al Baihaqi juga berkata, 'Asad bin Musa meriwayatkannya dari Abu

Muawiyah dengan sanadnya, Zainab binti Abu Salamah berkata, "Rasulullah $
memerintahkannya (Ummu Salamah) untuk menepati shalat Shubuh bersama

beliau di Makkah."

Kemudian Al Baihaqi mengisyaratkan kritik Imam Ahrnad terhadap kalimat

dalam riwayat ini "menepati bersama beliau". Kemudian dia berkata, "Tidak

obyektif sekiranya kita meninggalkan riwayat mayoritas dan mengambil riwayat

satu orang-yakni Asad bin Musa. Bagi mereka, Asad bin Musa di Mesir bukanlah

periwayat yang sangat hafizh-" Kemudian Al Baihaqi berkata, "Bagaimana

mungkin, sedangkan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ad-Darawardi, Hammad bin

Salamah dan Daud bin AMunahman meriwayatkan dari Hisyam semakna dengan

riwayat jamaah dari Abu Muawiyah dalam hal matan hadits?" (Al Ma'rifah, 4/L24-

r25l
Demikianlah, dan riwayat fuy-Syafi'i dalam .4./ Imla' terhELdap dua hadits

tersebut adalah hadits ini dan yang sebelumnya'
,,Rasulullah $ bergilir kepada Ummu Salamah pada Hari Nahr, lalu beliau

memerintahkan untuk menyegerakan ifadhah dari Jam' hingga tiba di Makkah dan

shalat Shubuh di sana. Itu adalah harinya Ummu Salamah, sehingga beliau ingin

agar dia menepati beliau."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku diberitahu oleh orang yang saya percayai dari

katangan periwayat Masyriq, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab

binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah ci$,, dari Nabi S."
Al Baihaqi berkata, "Demikianlah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam //

Imla'. Sepertinya Asy-Syafi'i mengambilnya dari Abu Muawiyah Adh-Dharir, dan

Abu Muawiyah meriwayatkannya secara maushul. " (As-Sunan Al Kubra, 5/733\
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Hal ini tidak terjadi kecuali Ummu Salamah telah melempar

Jumrah sesaat sebelum Fajar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

sallam sendiri pada hari Nahr tidak melempar selain Jumrah

Aqabah saja. Beliau melempar Jumrah Aqabah ini dengan menaiki

kendaraan. Demikian pula, beliau melempar Jumrah pada hari

Nafar dengan menaiki kendaraan. Namun, berjalan pada dua hari

terakhir itu lebih saya sukai. Tetapi seandainya dia menaiki

kendaraan, maka tidak ada akibat apa pun.
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Sebagaimana Al Baihaqi menukil dari jalur Muhammad bin Ismail Al Bukhari,

dia berkata: Ahmad bin Hanbalberkata: Aku menceritakan kepada Yahya bin Said

hadits Abu Muawiyah dari Hisyam dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah,

bahwa Nabi $ memerintahkannya untuk menepati beliau saat shalat Shubuh di

Makkah. Al Baihaqi berkata: Hisyam berkata: Ayahku mengabariku-dengan status

mursal, dengan redaksi "menepati". Ahmad berkata: Abdurrahman menceritakan
kepadaku dari Sufyan, yakni dari Hisyam, dari ayahngra dengan stafus musal
dengan redaksi "menepati". Ibnu Uyainah juga mengatakan redaksi yang sama.

Al Baihaqi menambahkan, "Mengenai penyambungan sanad yang dilakukan
Abu Muawiyah terhadap hadits ini, sesungguhnya Abu Muawiynh itu ucapannya
menjadi hujjah Para hafizh sepakat untuk menerima riwayat perorangann!,a.

Kemudian, Dhahhak-yakni bin Utsman-menyambungnya dari Hisyam bin Urwah
dari ayahnya dari Aisyah (telah disebutkan pada Abu Daud). Sanad ini shahih,

tidak samar sedikit pun. Sepertinya Urwah menjadikannya dari dua sumber. Jadi,

Hisyam di satu waktu meriwayatkan se@ra murcal, dan di waktu lain
meriwayatkannya secara tersambung sanadnya. Ini adalah kebiasaan mereka
dalam mereka." (Al Ma'rifah, 4/126-1271
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1355. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aiman bin Nabil mengabarkan kepadaku, dia berkata:

Qudamah bin Abdullah bin Ammar Al Kilabi mengabarkan

kepadaku, dia berkata, "Aku melihat Nabi f;E$ melempar Jumrah

Aqabah di atas unta beliau yang berbulu merah. Tidak ada

pukulan, tidak ada dorongan, dan tidak ada perkataan 'minggir,

minggir'."9293

92 Ini adalah kiasan tidak adanya upaya orang-orang untuk memagari

Rasulullah $.
93 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Makruhnya

Mendorong orang Lain Saat Melempar Jumrah, 3/238) dari jalur Ahmad bin

Mani' dari Marwan bin Muawiyah dari Aiman bin Nabil dari Qudamah bin

Abdullah dan seterusnya.

Abu Isa berkata, "Dalam masalah ini ada riwayat dari Abdullah bin

Hanzhalah."

Abu Isa menambahkan, "Hadits Qudamah bin Abdullah statusnya hasan-

shahih. Hadits ini diketahui berasal dari sumber ini, yaitu hadits Aiman bin Nabil-

Dia adalah periwayat tsiqahmenuntt para ahli Hadits'" (no' 903)

HR. An-Nasa'i (5/270, pembahasan, Manasik, bab' Naik Kendaraan ke

Pelemparan Jumrah dan Berteduh bagi Orang yang Berihram, dari jalur Waki' dari

Aiman bin Nabildan seterusnya (no. 3061).

HR. Ibnu Majah (2/1009, pembahasan: Manasik, bab: Melempar Jumrah

Sambil Naik Kendaraan meriwayatkan dari jalur Waki' dari Aiman dan seterusnya

(no. 3035).
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Saya menganjurkan agar dia mengambil kerikil unfuk
melempar Jumrah pada hari Nahr dari Muzdalifah. Tetapi, dari
mana saja dia mengambil kerikil tersebut, maka sah. Demikian
pula apabila dia mengambilnya di hari-hari Mina seluruhnya, maka
sah. Hanya saja, saya memakruhkannya mengambil dari tiga
tempat. Saya memakruhkannya mengambil dari masjid agar tidak
mengeluarkan kerikil masjid. Saya memakruhkannya mengambil

dari kandang unta karena najis, serta dari setiap tempat yang najis.

Saya memakruhkannya mengambil dari tempat pelemparan
jumrah karena kerikilnya tidak diterima,94 dan bahwa dia pemah
digunakan untuk melempar jumrah. Akan tetapi, apabila dia
melempar Jumrah dengan kerikil-kerikil tersebut, maka lempar
Jumrah-nya sah.

94 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-n5n (4/32, pembahasan: Haji,
bab: Kerikil Jumrah dan Riwayat Mengenainya, dari jalur Ibnu uyainah dari
sulaiman bin Maghbarah Al Absi dari Ibnu Abi Nu'm, dari Abu Said Al Khudri, dia
berkata, "Kerikil jumrah mana yang diterima, maka dia diangkat."

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Majma'Az-hwa 'riy'secara marfu'dan
Abu Said Al Khudri, dan dia menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dalam .4./

Ausath. Di dalam sanadnya ada Yazid bin sinan At-Tamimi lnng statusnya lemah.
G/26a1

AI Hakim menyebutkannya dalam N Mustadrak(bab: Diangkatnya Batu-Batu
Lemparan Jumrah yang Diterima, l/486],. Dia berkata, "Hadits ini shahih
sanadnya tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya. Yazid bin Sinan bukan
periwayat yang ditinggalkan. Tetapi Ibnu Daqiq Al Id menilainya cacat lantaran ada
Yazid bin Sinan, dan dia berkata, "Ada kriUk terhadapnya."

Pengarang kltab At-Tanqih berkata, "lni adalah hadits yang tidak valid,
karena Abu Fanrah Yazid bin Sinan dinilai lemah oleh Imam Ahmad dan Daud."

Lih- At-Talkhish At Habir (2/259-2601 dan Nashb Ar-Rayah (3/7g-7g) Jusa
dari Ibnu uyainah dari Fathar dari Ibnu Thufail, dia berkata: Aku bertanya kepada
Ibnu Abbas tentang pelemparan Jumrah di masa jahiliyah dan Islam. Ia menjawab,
"Yang diterima darinya diangkat. Jika tidak, maka dia lebih besar dari gunung
Tsabir."
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Tidak sah lempar Jumrah kecuali dengan batu dan setiap

benda yang disebut batu, seperti marwi)S marrner, bat.t biram,95

kiddzan,9T shawwan,g8 dan lain{ain. Setiap benda yang tidak

disebut batu tidak sah untuk melempar Jumrah, seperti ajur,99

gumpalan tanah liar, baik yang sudah dibakar atau masih mentah,

garam, kaca, dan benda-benda lain yang tidak disebut bafu-

Barangsiapa melempar dengan benda-benda ini, maka dia harus

mengulangi, dan dia seperti orang yang belum melempar Jumrah.

Barangsiapa melempar Jumrah dari atasnya, atau bawahnya, atau

sejajar dengannya dari arah manapun, maka tidak ada kewajiban

apa pun padanya.

Dia tidak boleh melempar Jumrah di hari-hari Mina selain

Hari Nahr kecuali setelah matahari tergelincir. Barangsiapa

melempar Jumrah sebelum matahari tergelincir, maka dia harus

mengulangi. Dia tidak boleh melempar Jumrah kurang dari tujuh

kerikil. Apabila dia melempamya dengan enam enam, atau dia

membawa 21 kerikil lalu dia melempar Jumrah dan tidak tahu

lemparan Jumrah mana yang dia lempar enam kali, maka dia

harus mengulangi dengan melakukan lemparan Jumrah yang

pertama dengan sahr kerikil, hingga dia yakin bahwa dia telah

menyempumakan lemparan Jumrah dengan fujuh lemparan,

kemudian melakukan dua Jumrah dengan tujuh tuiuh.

95 Batu marwi adalah jenis batu yang hitam mengkilat, bisa unh-rk

menyalakan api. Konon, dia adalah batu yang paling keras.

96 Biramadalah batu yang digunakan untuk membuat tungku'
97 Kidzdzanadalah batu yang lunak seperti tanah liar'
98 Shawwanadalah salah sahr jenis batu yang sangat keras'
I Ajuradalah batu kapur yang telah diolah.
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Apabila dia melemparkan batu lalu mengenai seseorang atau

tandu, kemudian dia memantul hingga mengenai sebagian sasaran

Jumrah, maka sah. Tetapi jika dia jahrh lalu ditendang manusia

atau unta lalu mengenai sasaran pelemparan, maka tidak sah.

Seandainya seseorang melemparkan dua kerikil atau lebih
sekaligus, maka tidak dihitung kecuali seperti safu kerikil. Dia
harus melempar tujuh kali. Syarat minimal dalam pelemparan

adalah melempar hingga kerikil mengenai sasaran lempar. Apabila
dia melemparkan kerikil lalu kerikil itu hilang darinya sehingga dia
tidak tahu dimana jatuhnya, maka dia mengulanginya.

Lemparannya tidak sah sebelum dia tahu bahwa dia telah jatuh di
sasaran lemparan.

Seseorang dianjurkan melempar dua Jumrah, yaitu Jumrah
Ula dan Jumrah Wustha. dari atas. Dari mana saja dia melempar
Jumrah Ula dan Jumrah Wustha, maka sah. Dia dianjurkan
melempar Jumrah Aqabah dari bawah lembah. Tetapi dari mana
saja dia melempamya, maka sah.

Apabila dia melempar Jumrah Ula, maka dianjurkan dia maju
ke depan di tempat yang dia tidak terkena batu-batu yang
beterbangan. Kemudian dia berdiri, membaca takbir, berdzikir
kepada Allah, dan berdoa dengan waktu kira-kira seperti
seseorang membaca surah Al Baqaral',.100 Dia melakukan hal

100 93. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Haji, bab:
Berdii/Berdiam saat Melempar Jumrah, dan Berapa Lamanya, 4/l/3211 dan
jalur Ali bin Mushir dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "hnu Umar berdiri
pada saat melempar dua Jumrah yang lamanya kira-kira seperti orang membaca
surah Al Baqarah. Juga dari Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Atha', dia berkata,
"lbnu umar berdiri pada waktu melempar Jumrah seukuran seseorang membaca
surah Al Baqarah."
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seperti itu saat Jumrah Wustha, kecuali dia meninggalkan Jumrah

Wustha karena sumpah; karena sasaran lemparan itu berada di

bukit batu sehingga tidak memungkinkannya untuk melakukan

lemparan kecuali dengan cara tersebr1.101 Dia berdiri di tengah

lengkungan agar tidak terkena lemparan kerikil. Tetapi dia tidak

melakukan hal tersebut pada Jumrah Aqabah. Dia boleh

melakukannya di hari-hari Mina seluruhnya. Apabila dia

meninggalkannya, maka dia tidak wajib mengulangi dan membayar

fidyah.

Ketika para penggembala (yang berhaji) sudah melempar

Jumrah pada Hari Nahr, maka tidak ada larangan bagi mereka

untuk keluar dan meninggalkan Mabit di Mina, lalu bermalam

bersama unta-unta gembalaan mereka, serta berdiam dan

meninggalkan lemparan untuk keesokan harinya sesudah Hari

Nahr, kemudian datang keesokan harinya sesudah hari Nahr, yaitu

hari Nafar Ula, lalu mereka memulai lemparan Jumrah unfuk hari

sebelumnya dimana mereka bermalam bersama unta-unta mereka-

Hingga ketika mereka telah menyempumakan lemparan, maka

mereka mengulangi Jumrah Ula, dan mereka memulai dari awal

pelemparan hari itu. Apabila mereka ingin berangkat pulang, maka

sesungguhnya mereka telah menunaikan pelemparan yang wajib

bagi mereka. Apabila mereka kembali ke unta-unta mereka, atau

berdiam di Mina, tidak ingin berangkat pulang, maka mereka

melempar Jumrah pada keesokan harinya, yaitu hari Nafar Akhir.

101 Keadaannya sekarang berubah, karena sasaran lempar tidak lagi di atas

gundukan batu dan tidak pula selainnya. Yang penting adalah, seseorang berdiri di

depannyn dan jauh dari kerumunan massa, dengan menghadap lioblat- Wallahu

a'latn.
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Barangsiapa lupa melakukan satu lemparan Jumrah di siang

hari, maka dia boleh melempar Jumrah di malam hari, dan dia

tidak dikenai fidyah. Demikian pula seandainya dia lupa akan

lemparan Jumrah hingga dia bisa melakukannya di akhir dari hari-

hari Mina, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Apabila
hari-hari pelemparan Jumrah telah berlalu, padahal masih ada

kewajiban tiga lemparan yang belum dia lakukan atau lebih dari

semua lemparan, maka dia harus membayar dam. Apabila tersisa

satu kerikil, maka dendanya makanan sabt mudd. Apabila tersisa

dua kerikil, maka dendanya makanan dua mudd.lpabila sisanya

tiga kerikil, maka dendanga dam.

Apabila dia berkewajiban untuk merapel dua lemparan, maka

dia memulai dari awal lemparan yang pertama hingga sempuma,

lalu kembali dan memulai lemparan yang kedua. Tidak sah

sekiranya dia melempar empat belas kerikil dalam safu kali berdiri.

Apabila dia menundanya hingga hari terakhir dari hari-hari Mina,
lalu dia belum menyempurnakan seluruh lemparan hingga
matahari terbenam, maka dia membayar fidyah sebagaimana telah

saya jelaskan. Fidyah untuk tiga kerikil atau lebih adalah satu dam.

Tidak ada pelemparan lagi saat matahari telah terbenam.

Begitu juga seandainya dia melakukan Nafar pada hari
pertama, kemudian dia ingat bahwa dia masih punya tanggungan

safu lemparan Jumrah, maka dia harus menyembelih dam.

&andainya dia berhatihati dengan melakukan lemparan, maka

saya tidak memakruhkannya, dan tidak ada kewajiban apa pun
padanya, karena dia telah memufus/menghentikan haji, dan dia
memang boleh memutus,/menghentikan haji.
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Orang sakit yang tidak sanggup melempar Jumrah

digantikan orang lain. Sebuah pendapat mengatakan bahwa orang

sakit memegang tangan orang yang melemparkannya sambil

membaca takbir. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka tidak

dilarang. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada

kewajiban apa pun padanya. Apabila dia sehat di hari-hari Mina,

lalu dia melempar Jumrah yang sudah dilemparkan oleh orang

lain, maka saya menwkainya. Tetapi jika dia tidak melakukannya,

maka tidak ada kewajiban apa pun padanya. Anak kecil yang tidak

sanggup melempar juga dilemparkan. Apabila seseorang berakal

sehat unfuk melakukan lemparan manakala diperintahkan, maka

dia melempar Jumrah sendiri. Apabila seseorang melempar

Jumrah unfuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, maka dia harus

menyempumakan lemparan untuk diri sendiri, kemudian dia

kembali dan melakukan lemparan unfuk orang lain, seperti yang

dia lakukan seandainya dia merapeldua lemparan.

Saat melempar Jumrah, saya menganjurkannya unfuk

mengangkat kedua tangannya hingga terlihat wama putih di

bawah dua pundaknya, serta membaca takbir bersamaan dengan

setiap lemparan kerikil. Apabila dia tidak mengerjakannya, maka

tidak ada kewajiban fidyah padanya.

Apabila kerikil terkena najis, maka saya menyarankan untuk

mencucinya. Demikian pula seandainya dia meragukan

kesuciannya, agar tangan atau samngnya tidak terkena najis.

Apabila dia tidak melakukannya, melainkan melemparkannya,

maka sah.

Lemparan jumrah itu dengan kerikil yang sebesar kerikil

untuk khadzaf (katapel), tidak lebih dari itu.
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1356. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,
dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi @ melempar jumrah
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1357. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid bin

Qais, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari
seorang laki-laki dari kaumnya dari Bani Tamim yang bernama
Muadz atau Ibnu Muadz, bahwa dia melihat Nabi S mengatur

102 HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Kerikil Jumrah Sebesar
Kerikil Khadzaf lkatapell, 2/944, no. 313/7299) dari ialur Muhammad bin Hatim
dan Abd bin Humaid dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dan seterusnya.
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tempat singgah mereka di Mina. Beliau bersabda, "Lemparlah

Jumrah dengan kerikil seperti kerikil khadzaf (katapellr'toz

103 gp. Al Humaidi ftab' Hadits Seorang Sahabat Nabi {9, 5/575-576), dari
jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Humaid Al A'rai dari Muhammad bin Ibrahim
At-Taimi dari Abdunahman bin Muadz dari seorang sahabat Nabi r$, dia berkata,
"Nabi 4$ berkhutbah di hadapan orang-orang di Mina, dan mengatur tempat-
tempat mereka. Beliau bersaMa, "Hendaknya kaum Muhajirin bertempat di sini-
beliau menunjuk ke arah kanan kiblat, dan kaum Anshar mengambil tempat di
sini-beliau menunjuk ke amh kiri kiblat. Kemudian, hendaknya jamaah yang lain
mengambil tempat di sekitar mereka."

Sahabat itu berkata, "Beliau mengajari mereka tentang manasik mereka,
sehingga telinga orang-orang yang berada di Mina ifu terbuka unfuk mendengar
beliau di tempat-tempat mereka." Dia berkata, "Aku mendengar beliau bersabda,
"Lemparlah Jumrah dengan kerikil sebesar kerikil khadzaf. "

Dalam hadits Abdurrahman bin Muadz At-Taimi, salah seorang sahabat

Nabi S, yaitu hadits yang disebutkan sesudah ini, adalah,

Dari Abdushshamad, dari ayahnya, dari Humaid bin Qais, dari Muhammad
bin Ibrahim At-Taimi, dari AMunahman bin Muadz At-Taimi, Muhammad bin
Ibrahim berkata: Abdurrahman bin Muadz At-Taimi adalah termasuk sahabat

Nabi $$. Dia berkata, "Rasulullah $ berkhutbah di hadapan kami..." lalu dia

menyebutkan haditsnya.

Al Haitsami menyebutkan dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi bahwa dia
berkata, "Rasulullah $ memerintahkan kami unh:k melempar Jumrah dengan

kerikilseperti kerikil khadzaf dalam Haji Wada'."
Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir, dan

para periwayatnya adalah para periwayat shahih." (Majma' Az-hwa'id,3/258,
259)

Hadits ini terkuatkan oleh hadits sebelumnya riwayat Muslim. Wallahu a'lam.
Asy-Syafi'i dalam Sunan Harmalah meriwayatkan: Anas bin Iyadh

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Amir Al Aslami mengabarkan
kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir: Seolah-olah sekarang ini aku bisa

melihat Nabi g$ di pagi hari Jam', saat beliau menunfun unta beliau sambil

berkata, "Wahai kaum muslimin! Tenanglah kalian." Dan ketika beliau tiba di
Muhassir, beliau bersabda, "Gunakanlah kerikil khadaf." (Al Ma nfah,4/116)
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Khadzaf adalah kerikil yang digunakan untuk katapel.

Ukurannya lebih kecil dari seruas jari dari segi panjang dan

Iebamya. Apabila seseorang melempar dengan kerikil yang lebih

kecil atau lebih besar dari ifu, maka saya memakruhkannya, tetapi

dia tidak wajib mengulanginya.

23- Bab: Manasik di Mina Selain Lempar Jumrah

Manakala seseorang telah melempar Jumrah dan dia

membawa hewan kurban, maka saya menganjurkannya unfuk

memulai menyembelihnya, kemudian membotaki kepala atau

memangkas rambut, kemudian memakan sebagian dari hewan

kurbannya, kemudian melakukan ifadhah. Apabila dia

menyembelih sebelum melempar Jumrah atau bercukur sebelum

menyembelih hewan kurban, atau mendahulukan safu manasik

sebelum manasik lain yang sama-sama dikerjakan pada Hari Nahr,

maka tidak dilarang dan tidak ada fidyal>nya.
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1358. Asy-Syafi'i berkata: Muslim mengabarkan kepada

kami dari Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah, dari

Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah $ saat Haji Wada'

berdiam di Mina agar orang-orang bertanya kepada beliau. Lalu

datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku

belum tahu sehingga aku mencukur sebelum menyembelih hewan

kurban." Beliau menjawab, "Sembelihlah, tidak dilarang!" Lalu

datanglah orang lain dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku belum tahu

sehingga aku menyembelih hewan kurban sebelum melempar

Jumrah." Beliau menjawab, "Lemparlah jumrah, tidak dilarang."
Abdullah bin Amr berkata, "Tidaklah Rasulullah S ditanya tentang

sesuatu (manasik) yang didahulukan dan diakhirkan, melainkan

beliau menjawab, "Kerjakanlah, tidak dilarangl'lo4

104 gu6ib ini diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i di sini dari Muslim bin t(halid Az-

Zanji; dan diriwayatkannya dalam lkhtilaf Malik WasySpf i dalam bab Hewan
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Seandainya seseorang melakukan ifadhah sebelum melempar
Jumrah lalu dia thawaf di Baitullah, maka dia harus melempar
Jumrah, dan dia tidak wajib mengulangi thawaf. Seandainya dia
mengakhirkan ifadhah hingga berlalu hari-hari Mina, atau sesudah

yang Dibunuh orang yang Berihram, dat', Malik dari Ibnu syihab dengan sanad ini
(7 /358, penerbit: Dar Al Ilmiyyah)

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Keterangan Lengkap tentang
Haji,\/421, no. 242) dari Ibnu Syihab dan seterusnya; Al Bukhari (pembahasan:

Haji, bab: Memberi Fatwa di atas Kendaraan saat Jumrah,L/S2Z-528, no. 1736)
dari jalur Abdullah bin Sufyan dari Malik dan setemsnya.

Juga dari Ishaq dari Ya'qub bin Ibrahim dari ayahnya dari shalih dari lbnu
Syihab dengan redaksi yang serupa. dia berkata, "Dia diikuti oleh Ma'mar dari Az-
Zuhri." (no. 1738)

Juga dari Said bin Yahya bin Said dari ayahnya dari Ibnu Juraij dari lbnu
Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang sempa (no. \137).

Dalam bab yang sebelumnya, yaitu, bab Apabila Melempar Jumrah sesudah
sore, atau Bercukur sebelum Menyembelih, Karena Lupa atau Tidak rahu,
diriwayatkan dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari
Ibnu Abbas ,&, bahwa Nabi $ ditanya tentang penyembelihan kurban, mencukur
dan melempar jumrah, serta mendahulukan yang ini dan mengakhirkan yang ifu.
lalu Nabi $ bersabda, "Tidak dikrang. "(no. 1734)

Juga dari Ali bin Abdullah dari Yazid bin Zurai' dari tGalid dari lkrimah dari
Ibnu Abbas, dia berkata: dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan:
Aku melempar jumrah setelah memasuki waktu sore." (no. 1735)

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Bercukur Sebelum
Menyembelih Kurban, Atau Menyembelih Kurban Sebelum Melempar Jumrah,
2/948, no. 328/7306) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Sebagaimana Muslim meriwayatkan hadits ini dari Shalih dan Ibnu Juraij dari
Az-Zuhn.

Juga dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa.
Juga dari lbnu Uyainah dari Az-Zuhn dengan redaksi yang serupa; dari

Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang sempa; dari Abdullah bin Mubarak dari
Muhammad bin Abu Hafshah dan Az-zj.,n dengan sanad ini, dan di dalamnya
disebutkan: Aku bercukur sebelum melempar Jumrah." (328-333)

Sebagaimana Muslim meriwayatkan hadits Thawus dari ayahnya dari lbnu
Abbas (no.334/7307).
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itu, maka dia tidak dikenai fidyah. Tidak ada ketentuan waktu
untuk mengerjakan thawaf.

Orang yang menunaikan haji tidak boleh menginap selain di
Mina. Mina adalah antara Aqabah, dimana Aqabah bukan
termasuk Mina, hingga lembah Muhassir, dimana lembah Muhassir
bukan termasuk Mina. Baik dataran rendah atau perbukitannya,

selama sisinya menghadap ke Mina. Adapun sisi-sisi bukit yang

membelakangi Mina itu bukan termasuk Mina.Tidak ada

keringanan bagi seseorang unfuk meninggalkan Mabit di Mina
kecuali para penggembala unta dan orang-orang yang
menyediakan air minum seperti yang dilakukan Abbas bin Abdul
Muththalib, bukan penyedia air minum yang lain. Tidak ada

keringanan bagi seseorang di antara para penyedia air minum
untuk meninggalkan Mabit di Mina, kecuali bagi orang yang
menjalankan tugas ini di antara mereka; baik mereka dipekerjakan
oleh orang lain, atau mereka sendirilah yang bertugas

menyediakan air minum.
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1359. Yahya bin Sulaim1os mengabarkan kepada kami dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi @
memberikan keringanan kepada para penyedia air minum dari

keluarga beliau untuk bermalam di Makkah pada malam-malam

141,',u.106

105 pulu* naskah lain tertulis Yahya bin Sulaiman. Hadits ini hilang, dan

yang saya canh:mkan di sini bersumber dari kitab Al Musnad (hlm. 373) dan dari

riwayat kltab Al Ma'nfah (4/137-7381.

Yang benar adalah Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi. Dia menjadi sumber riwayat

bagi Asy-Syafi'i sebagaimana dalam AtTadzkirall<arya Al Husaini (no. 7528).

Dalam kitab AtTadzkirah, saya tidak menemukan sumber riwayat Asy-Syafi'i yang

bemama Yahya bin Sulaiman. Hal ini memperkuat kebenaran nama yang salra

hrlis di sini. Wallahu a'lam.

Malik meriwa5ratkan keringanan bagi para penggembala sebagaimana yang

disebutkan boleh Imam Asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Haz

dari ayahnya, bahwa Abu Baddah bin Ashim bin Adiy, dia mengabarinya dari

ayahnya, bahwa Rasulullah S memberikan keringanan bagi para penggembala

unta untuk bermalam di luar Mina, melempar jumrah pada Hari Nahr, kemudian

melempar Jumrah pada keesokan harinya, dan dua hari sesudah keesokan

harinya, kemudian melempar Jumrah pada hari Nafar. (1,2408, dalam Haji, bab:

Keringanan dalam Melempar Jumral)
HR. Abu Daud (pembahasan' Manasik, bab' Melempar Jumrah); At-Tirmi&i

(pembahasan: Haji, bab, Riwayat tentang Keringanan bagi Para Penggembala

untuk Melempar Sehari dan Tidak Melempar Sehari); An-Nasa'i (pembahasan:

Haji, bab: Lemparan Jumrah para Penggembala); dan hnu Majah (pembahasan:

Manasik, bab: Penundaan Pelemparan Jumrah karena Udzur).
106 5p. Al Bukhari (7/501, pembahasan: Haji, bab: Penyediaan Air Minum

bagi Jama'ah Haji, dari jalur Abdullah bin Abu Aswad dari Abu Dhamrah dari

Ubaidullah dengan sanad ini, dengan redaksi: "Abbas bin Abdul Muththalib 4r
meminta ijin kepada Rasulullah g,$ untuk menginap di Makkah pada malam-malam
Mina dengan h-rjuan menyediakan air minum." (no. 1634, padahannya ada pada

no. 1743, 1744, 7745\
Muslim (2/953, pembahasan: Haji, bab: Keurajiban Bermalam di Mina pada

Malam Hari-Hari Tasyriq dan Keringanan Untuk Meninggalkannya bagi Petugas

Penyedia Air Minum, dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari lbnu Numair dan
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1360. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Atha', dengan redaksi yang sama. Atha'
menambahkan, "Lantaran penyediaan air minum -nr"Lu."107

Barangsiapa bermalam di luar Mina selain orang yang saya

sebutkan itu, maka dia harus bersedekah satu dirham unfuk setiap

malam, dua dirham unfuk dua malam, dan dam unfuk tiga malam.

Apabila seseorang telah melewati sebagian besar dari malam-

malam Mina, maka tidak ada larangan baginya untuk keluar dari
Mina di awalmalam atau di akhir malam.

Seandainya seseorang belum melakukan ifadhah lalu dia

melakukan ifadhah, namun dia tersibukkan oleh thawaf sehingga

kebanyakan malam-malam Mina itu terjadi saat berada di Makkah,
maka dia tidak dikenai fidyah; karena thawaf itu wajib baginya dan

Abu Usamah dari Ubaidullah dan seterusnya, dengan lafazh Al Bukhari (no.

346/L3750).
107 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, bab: Bermalam di Makkah pada

Malam-Malam Mina,2/l-191dari jalur jalur Abu Muawiyah dari Ismail dari Atha'
dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $ Udak memberikan keringanan bagi
seseorang unfuk bermalam di Maklcah selain Abbas dengan tujuan menyediakan
air minum. (no. 3066)

Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Atha' bahwa dia memberikan
keringanan bagi para penggembala unfuk melempar jumrah di malam hari.
(7/409, di tempat yang sama dalam taklrijhadits sebelumnya)
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termasuk amalan haji, dan bahwa dia boleh mengerjakannya di

waktu tersebut.

24. Bab: Thawaf Bagi Orang yang Belum Ifadhah dan
Orang yang Sudah Ifadhah

Barangsiapa mendahulukan thawafnya di Baifullah dan sa'i

antara Shafa dan Marwah untuk haji sebelum Arafah, maka dia

tidak keluar dari ihram sebelum dia thawaf di Baitullah sebanyak

h-rjuh putaran, dan dia tidak wajib mengulangi sa'i antara Shafa

dan Marwah, baik dia mengerjakan haji Qiran atau Ifrad

Barangsiapa menunda thawaf hingga dia pulang dari Mina, maka

dia harus tawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah,

baik dia mengerjakan haji Qiran atau Ifrad .

Orang yang mengerjakan haji Qiran dan Ifrad itu sama,

hanya saja orang yang mengerjakan haji Qiran itu dikenai dam,

sedangkan orang yang mengerjakan haji Ifrad tidak dikenai dam.

Juga karena orang yang mengerjakan haji Qiran ifu telah

menunaikan haji Islam dan umrah Islam, sedangkan orang yang

mengerjakan haji lfrad ifu harus mengulangi umrahnya. Sedangkan

terkait hal-hal yang dikenakan fidyah pada keduanya, maka

sesungguhnya keduanya sama.

Laki-laki dan perempuan dalam semua hal ini juga sama.

Hanya saja, perempuan berbeda dari laki-laki dalam safu hal, yaitu

laki{aki harus melakukan thawaf wada' meskipun dia sudah thawaf

sesudah Mina. Sedangkan perempuan tidak wajib thawaf wada' di
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Baitullah manakala dia sudah thawaf sesudah Mina, jika dia haidh.

Tetapi jika dia suci, maka dia sama seperti laki{aki; tidak boleh

berangkat pulang (nafar) sebelum melakukan thawaf wada' di

Baitullah. Apabila dia belum melakukan thawaf wada' di Baitullah

sesudah Mina, maka dia tidak boleh berangkat pulang sebelum

thawaf. Orang yang diupahnya dan teman-teman rombongannya

tidak berkewajiban untuk mempertimbangkannya. Tetapi

seandainya mereka melakukannya, maka itu baik.

Apabila orang laki-laki berangkat pulang sebelum thawaf

wada' di Baifullah, maka apabila dia masih dekat, dimana jarak

dekat itu adalah kurang dari jarak diperbolehkannya shalat qashar,

maka saya memerintahkannya untuk kembali. Apabila telah

mencapai jarak yang diperbolehkan qashar shalat, maka dia

mengirim dam untuk disembelih di Makkah. Seandainya dia

melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka dia berdosa, tetapi

hal itu tidak merusak hajinya, dan hajinya sah dengan adarrya dam

yang dia sembelih.
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1361. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Thawus,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang diperintahkan agar

tempat terakhir yang mereka kunjungi adalah Baifullah, hanya saja

dia diringankan bagi perempuan yang [6i6ll-r."108

Seandainya seorang laki-laki thawaf di Baitullah yang wajib

baginya, kemudian dia lupa shalat dua rakaat yang wajib hingga

dia sa'i antara Shafa dan Marwah maka dia tidak wajib mengulangi

thawafnya. Demikian pula pendapat kami terkait setiap amalan

yang boleh dikedakan di setiap waktu, dimana shalat dua rakaat

tersebut merupakan amalan yang boleh dikerjakan di setiap saat.

Dia wajib mengerjakan shalat dua rakaat kapan saja dia ingat, baik

di waktu halal atau masih dalam keadaan ihram.

25. Bab: Hadyu (Hewan Kurban)

Hewan kurban itu diambil dari jenis unta, sapi dan kambing,

baik unta bukhlog atau unta Arab, baik sapi atau kerbau, dan baik

10893. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Thawaf Wada', 7/532/533, no.
1755) dari jalur Musaddad dari Sufr7an dari Ibnu Thawus dari ayahnla dan
seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, tnb: Kauajiban Thauraf Wada' dan
Gugumya Kewajiban Bagi Perempuan yang Haidh, 2/963, no.379/13271 dan
jalur Said bin Manshur dan Zuhair bin Harb dari sut/an dari sulaiman dan
seterusnya.

r@ Bukhtadalah salah satu jenis unta. Bentuk tunggalnya adalah bukhtiy.
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kambing biasa atau domba. Barangsiapa menadzarkan kurban lalu

dia menyebut jenisnya, maka dia wajib menyembelih kurban

dengan jenis yang dia sebut, baik kecil atau besar. Barangsiapa

tidak menyebut jenisnya, maka dia wajib menyembelih hewan

kurban yang bukan merupakan denda atas hewan buruan sehingga

dikenai hewan yang sebanding. Karena itu, kurban berupa unta,

sapi dan kambing itu tidak sah kecuali yang berjenis tsanilto atau

lebih. Kurban dengan jenis betina dan jantan hukumnya sah.

Sedangkan unfuk domba saja, sah menyembelih yang jenisnya

jadzai Tempat wajib untuk penyembelihan kurban adalah Tanah
Haram. Tidak ada tempat penyembelihan kurban selain Tanah

Haram, kecuali seseorang menyebut safu tempat untuk
menyembelih hewan kurban, atau terhalang oleh musuh sehingga

dia boleh menyembelih di tempat dia terhalang. Tidak boleh

menyembelih hewan kurban kecuali di Tanah Haram. Tidak boleh

di selainnya.

Cara terbaik dalam memperlakukan kurban adalah empunya

membiarkannya menghadap ke kiblat, kemudian mengalunginya

dua sandal, kemudian memberinya tanda pada bagian kanan. Cara

memberi tanda adalah menempelkan besi panas pada punuk unta

atau sapi hingga berdarah. Sapi dan unta dalam hal ini adalah

sama. Sedangkan kambing tidak diberi tanda, melainkan dikalungi

dengan kain dan pegangan timba. Kemudian pemilik hewan

kurban mengambil ihram di tempat itu. Apabila dia tidak

mengalungi dan memberi tanda pada hewan kurban, maka tidak

ada kewajiban apa pun padanya. Apabila dia telah mengalungi dan

170 Tsaniyberarti hewan temak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah

berumur tiga tahun dari jenis her,van berkuku terbelah, atau ben:mur enam tahun
dari jenis hewan yang berkuku tunggal. Sedangkanybdza'adalah sebelum itu.
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memberi tanda pada hewan kurban, tetapi dia tidak bermaksud

ihram, maka dia tidak menjadi orang yang berihram.

Apabila seseorang menggiring hewan kurban, maka dia tidak

boleh menungganginya kecuali karena darurat. Apabila dia

terpaksa menungganginya, maka dia menungganginya dengan

cara yang tidak memberatinya. Dia boleh mengangkut seseorang

yang keletihan dan terkena darurat di atas hewan kurbannya.

Apabila hewan kurban betina dan melahirkan, maka apabila

anaknya bisa mengikutinya, maka dia menggiring anaknya.

Apabila anaknya tidak bisa mengikutinya, maka dia menaikkan

anaknya ke atasnya. Dia tidak boleh meminum air susunya kecuali

setelah anaknya puas minum. Demikian pula, dia tidak boleh

memberi minum seseorang dengan air susunya. Dia boleh

menaikkan anaknya ke atasnya. Apabila dia menaikkan anaknya

ke atasnya bukan karena darurat, lalu hal ifu membuatnya menjadi

kurus, maka dia menanggung senilai kekurangannya. Demikian
pula jika dia minum air susunya sedangkan anaknya belum

tercukupi, maka dia menanggung nilai susu yang dia minum.
Apabila dia telah mengalunginya, memberinya tanda,

menghadapkannya ke Baih-rllah, atau menghadapkannya dengan

ucapan, "Kujadikan ini sebagai hewan kurban," maka dia tidak
boleh menariknya kembali, serta tidak boleh menggantinya, baik
dengan yang lebih baik atau lebih jelek darinya, dan baik bebas

dari cacat atau tidak bebas dari cacat. Demikian pula seandainya

dia meriwayatkan diri, maka para ahli warisnya tidak mewarisinya.
Yang menjadi perhatian saya terkait hewan kurban adalah hari dia
menjadi kewajiban. Apabila hewan tersebut memenuhi syarat lalu

dia mengalami cacat atau pincang sesudah itu, atau mengalami

sesuatu yang karenanya dia tidak memenuhi syarat, maka tidak
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berdampak negatif baginya manakala dia telah tiba di tempat

penyembelihan kurban. Apabila pada hari jatuh kewajiban hewan

kurban tersebut tidak memenuhi syarat, kemudian dia sehat

sehingga menjadi memenuhi syarat sebelum disembelih, maka

tidak sah sebagai hewan kurban. Empunya tidak boleh

menghifungnya sebagai hewan kurban, dan dia tidak berkewajiban

menggantinya, kecuali dia sukarela untuk menggantinya

bersamaan dengan penyembelihannya. Atau, jika dari awal hewan

kurban tersebut hukumnya wajib, maka tidak sah kecuali dengan

hewan yang memenuhi syarat.

Hewan kurban ada dua macam, yaihr:

Pertama, hewan kurban yang sejak awal merupakan kurban

tathawwu' (sukarela). Yaitu ketika dia menggiringnya lalu sekarat

(tidak sanggup berjalan), lalu hewan tersebut hidup sampai waktu

penyembelihannya lalu dia menyembelihnya, maka saya

menganjurkannya agar dia merendam kalungnya ke dalam

darahnya, kemudian memukulkannya ke sisi badannya, kemudian

membiarkan orang-orang memakannya. Apabila tidak seorang pun

yang hadir di tempat itu, maka dia meninggalkannya begitu saja.

Apabila hewan kurban sekarat dan tidak hidup sampai waktu

penyembelihannya, maka tidak ada kewajiban menggantinya

dalam salah satu dari dua kondisi. Apabila hewan tersebut hidup

hingga wakhr penyembelihannya, lalu dia tidak menyembelihnya,

atau menyembelihnya dan memakannya sendiri, atau

memberikannya kepada orang-orang kaya, atau menjualnya, maka

dia wajib menggantinya. Apabila dia memberikan sebagiannya

kepada orang-orang kaya, memakan sebagiannya, dan

membiarkan orang-orang memakan sisanya, maka dia
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menanggung nilai daging yang dia makan dan diberikannya

kepada orang-orang kaya, Ialu dia sedekahkan nilai tersebut

kepada orang-orang miskin Tanah Haram. Tidak sah selain itu.

Kedua, hewan kurban yang wajib. Yaifu ketika hewan kurban

sekarat sebelum sampai Tanah Haram, maka empunya boleh

memperlakukannya sesuka hati, baik menjual, menghibahkan, atau

menahannya; dan dia wajib menggantinya dalam kondisi apa pun.

Kendati dia menyedekahkannya di tempatnya sekarang kepada
orang-orang miskin, maka empunya wajib menggantinya, karena

dia telah keluar dari keberadaannya sebagai hewan kurban

manakala dia sekarat dan mati sebelum sampai tempat
penyembelihannya.

Apabila orang yang menunaikan haji Tamatfu'menggiring
hewan kurban bersamanya, atau orang yang menunaikan haji

Qiran menggiring hewan kurban unfuk haji Tamattu'atau Qiran -
flVd, maka seandainya dia membiarkannya hingga bisa

menyembelihnya di Hari Nahr, maka itu lebih saya sukai. Tetapi
apabila dia buru-buru menyembelihnya di Tanah Haram, maka sah

sebagai hewan kurban, karena manusia itu terbebani dua
kewajiban. Yaitu kewajiban pada fisik dimana dia tidak
dilaksanakan kecuali sesudah tiba waktunya; dan kewajiban terkait
harta benda dimana dia dilaksanakan sebelum tiba waktunya.
Demikian pula apabila seseorang menggiring hewan kurban dalam
perjalanan haji Ifrad sebagai kurban tathawwu'. Menunft pendapat
yang terpilih, apabila dia menggiring hewan kurban unfuk umrah,
maka hendaknya dia menyembelihnya sesudah dia thawaf di
Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebelum dia bercukur

di Marwah. Dimana saja dia menyembelihnya selama di jalan-jalan
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Makkah, maka sah. Menurut pendapat yang terpilih dalam haji,

hendaknya dia menyembelih hewan kurbannya, maksudnya

sesudah dia melempar Jumrah Aqabah dan sebelum dia bercukur.

Dimana saja dia menyembelih hukumnya, baik di Mina atau

Makkah, maka hukumnya sah asalkan dia memberikannya kepada

orang-orang miskin Tanah Haram.

Seandainya dua orang menanggung dua hewan kurban

wajib, lalu masing-masing keliru menyembelih hewan kurban

temannya, kemudian masing-masing menyadari kekeliruannya

sebelum menyedekahkannya, maka masing-masing mengambil

hewan kurbannya, dan masing-masing dari keduanya

mengembalikan kepada temannya nilai selisih di antara dua hewan

kurban itu, baik hidup atau dalam keadaan disembelih. Kurban

masing-masing sah, dan keduanya menyedekahkan apa yang

ditanggung masing-masing bagi temannya. Seandainya keduanya

tidak menginsafinya hingga lewat masa penyedekahannya, maka

masing-masing menanggung kepada temannya senilai hewan

kurban dalam keadaan hidup, dan masing-masing dari keduanya

wajib mengganti. Saya tidak menyukai sekiranya masing-masing

dari keduanya mengganti kecuali seluruh harta hewan kurbannya.

Apabila masing-masing tidak menemukan hewan kurban yang

seharga dengan hewan kurbannya, maka dia menambahinya

hingga bisa menggantinya dalam benfuk hewan kurban.

Seandainya seseorang menyembelih hewan kurban, lalu dia

melarang unfuk menyerahkannya kepada orang-orang miskin, atau

dia menyembelihnya di suatu tempat lalu dia tidak dibiarkan

memberikannya kepada orang-orang miskin hingga daging kurban

membusuk, maka dia wajib menggantinya.
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Waktu penyembelihan kurban adalah hari Nahr (ldul Adha)

dan hari-hari Mina seluruhnya hingga matahari terbenam di hari

terakhirnya. Apabila matahari telah terbenam, maka tidak ada lagi

penyembelihan kurban, kecuali orang yang menanggung kurban

wajib, maka dia menyembelihnya dan memberikannya kepada

orang-orang miskin Tanah Haram sebagai qadha. Dia boleh

menyembelih di malam hari dan siang hari. Hanya saja, saya

memakruhkan penyembelihan kurban di malam hari agar

seseorang tidak salah menyembelih, atau tidak ada orang-orang

miskin yang hadir. Tetapi jika dia bisa menyembelih dengan benar

dan ada orang-orang miskin yang hadir, maka sama seperti

penyembelihan di siang hari. Di Tanah Haram mana saja dia

menyembelihnya, asalkan dia bisa menyampaikannya kepada

orang-orang miskin Tanah Haram, maka kurbannya sah,

meskipun dia menyembelih hewan kurbannya di tempat yang tidak

berpenduduk.

Unta disembelih dalam keadaan berdiri dan tidak terikat.

Apabila empunya mau, maka dia bisa mengikat salah safu kakinya.

Apabila dia menyembelihnya dalam keadaan mendemng atau

berbaring, maka sah. Unta disembelih dengan cara ditikam pada

bagian nahr, yaitu atas dada. Sedangkan sapi dan kambing

disembelih dengan cara dipotong tenggoroknya. Apabila

sebaliknya, maka saya memakruhkannya, tetapi hukumnya sah.

Barangsiapa sanggup menyembelih, baik laki-laki atau

perempuan, maka sah dia menyembelih hewan kurban. Demikian
pula orang. yang halal sembelihannya. Hanya saja, saya

memakruhkan orang Yahudi atau Nasrani menyembelih hewan

kurban. Apabila dia melakukannya, maka empunya tidak wajib
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mengulanginya. Saya lebih senang sekiranya hewan kurban

disembelih oleh empunya sendiri, atau dia menghadiri

penyembelihan kurban, karena diharapkan dia memperoleh

ampunan pada saat pengaliran darah.

Apabila seseorang menyebut nama Allah pada hewan kurban

yang disembelih, maka hukumnya sah. Apabila dia mengucapkan'

pli' V |fu tt ,*'P '*U, "Ya Allah, terimalah kurbanku, atau

teimalah kurban fulan", maksudnya fulan yang memerintahkannya

menyembelih kurban, maka tidak dilarang. Saya menganjurkan

empunya unfuk memakan jantung hewan sembelihannya sebelum

dia membagi-bagikannya, atau dagingnya. Tetapi apabila dia tidak

melakukannya, maka tidak dilarang. Perintah saya agar dia

memakannya adalah perintah sukarela.

Kurban ada dua macam, yaitu wajib dan sukarela. Setiap

kurban yang awalnya wajib bagi seseorang, maka dia tidak boleh

menahannya, sehingga dia tidak memakan sedikit pun darinya,

seperti kurban untuk kerusakan manasik, memakai wewangian,

denda hewan buman, nadzar, dan kurban untuk haji Tamattu'-

Apabila dia memakan sebagian daging kurban wajib, maka dia

harus bersedekah senilai daging yang dimakannya. Sedangkan

kurban yang mulanya tathawwu 'atau sukarela seperti kurban Idul

Adha dan hadiah sukarela, maka dia boleh memakannya, memberi

makan orang lain, menghadirkan, menyimpan dan

menyedekahkannya. Saya lebih senang sekiranya dia tidak

memakan dan menahan selain sepertiganya, menghadiahkan

sepertiganya, dan menyedekahkan sepertiganya.

Apabila seseorang tidak mengalungi hewan kurbannya dan

tidak memberinya tanda, baik dia mengerjakan haji Qiran atau
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selainnya, maka sah sekiranya dia menyembelih hewan kurban di

Mina atau Makkah, kemudian dia menyembelihnya di tempatnya,

karena tidak ada beban amal atas hewan kurban. Amal itu

dibebankan hanya pada anak Adam. Hewan kurban ini tidak lain

adalah salah safu dari harta benda mereka yang mereka gunakan

untuk taqarub kepada Allah.

Tidak ada larangan bagi hrjuh orang yang mengerjakan haji

Tamattu'unfuk bersekufu dalam menyembelih seekor unta atau

sapi. Demikian pula seandainya mereka berjumlah fujuh orang

dimana masing-masing berkewajiban menyembelih seekor

kambing, atau fujuh orang tersebut dalam keadaan terkepung dan

masing-masing mengeluarkan bagiannya dari harga unta atau sapi

tersebut.
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Ls6z.Malik mensabarkan kepada -";, .":;, ,*io, 0"1
Jabir, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah S menyembelih

seekor unta gemuk dan sapi unhrk fujuh orang."111

1119p. Ath-Thabrani (pembahasan: Kurban, bab: Bersekutu dalam Kurban,
dan Untuk Berapa Orang Kurban Sapi dan Unta, 2/486, no. 9); dan Muslim
(pembahasan: Haji, bab' Bersekufu dalam Menyembelih Kurban, dan Keabsahan
Kurban Sapi dan Unta untuk Tujuh Orang, 2/955, no. 350,/1318) dari jalur

Qutaibah bin Said dan Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.
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26- Bab: Hal yang Merusak Haji

Apabila seseorang mengambil ihram unfuk umrah, kemudian

dia menggauli istrinya pada waktu antara dia mengambil ihram

hingga menyempumakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa

dan Marwah, maka dia telah merusak umrahnya. Apabila

seseorang mengambilihram untuk haji, atau untuk haji dan umrah,

kemudian dia menggauli istrinya pada wakfu antara pengambilan

ihram hingga dia melempar Jumrah dengan tujuh kerikil dan

thawaf di Baifullah, meskipun dia belum melempar Jumrah

Aqabah sesudah wuquf di Arafah, maka dia merusak hajinya.

Hal yang merusak haji adalah hal yang mengakibatkan hadd,

yaitu membenamkan pucuk penis ke dalam vagina. Haji tidak

terusak oleh sesuafu selain itu, yaitu bersentuhan fisik dan

cumbuan. Kendati dia keluar sperrna, tidak ada kewajiban apa pun

padanya. Begitu juga, apa yang dilarang untuk dilakukan oleh

orang yang mentrnaikan haji, yaitu membunuh hewan buruan atau

Juga dari jalur riwayat Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dan setemsnya, dan

di dalamnya disebutkan, "Kami keluar bersama Rasulullah $ unhrk mengambil

ihram untuk haji." (no. 351)

Juga dari jalur riwayat Waki' dari Azrah bin Tsabit dari Abu Zubair dan

seterusnya (no. 352).

Juga dari jalur riwayat Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dan

seterusnya (no. 353).

Juga dari jalur riwayat Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dan seten-snya

(no. 354).

Semua jalur riwayat ini, selain jalur riwayat pertama, menunjukkan bahwa hal

tersebut terjadi dalam haji.

Sedangkan dalam jalur riwayat sebelum yang terakhir menggabungkan antara

haji dan peristiwa Hudaibigyah.
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selainnya. Apabila seseorang merusak hajinya, maka dia tetap

melanjutkan hajinya, sebagaimana dia melanjutkan haji seandainya

dia tidak merusak hajinya. Apabila seorang laki-laki yang mencium

istrinya melanjutkan hajinya dan berkurban unta, maka kurbannya
sah unfuk keduanya (ia dan istrinya). Begitu pula seandainya

istrinya dalam keadaan halal sedangkan dirinya dalam keadaan

ihram, maka kurban seekor unta sah baginya. Begifu juga

seandainya istrinya berihram dan dirinya dalam keadaan halal,

maka dia berkewajiban menyembelih seekor unta. Di tahun depan,

dia harus menghajikan istrinya lagi karena dialah yang melakukan.

Atsar menunjukkan bahwa seekor unta sah unhrk keduanya.

Seandainya dia menggauli istrinya berkali-kali, maka dendanya
tetap seekor unta, karena persefubuhan itu telah merusak haji satu

kali. Seandainya dia menggauli beberapa istrinya, maka dendanya
tetap safu karena dia merusak hajinya satu kali. Hanya saja,

apabila istri-istrinya dalam keadaan ihram, maka dia telah memsak
haji mereka, dan dia wajib menghajikan mereka semua di tahun
depan, kemudian menyembelihkan seekor unta untuk masing-
masing dari mereka, karena ihram masing-masing dari mereka
bukanlah ihram yang lain. Kesenangan yang diperoleh seseorang

dari istrinya yang tidak sampai seperti yang saya paparkan, maka
dendanya cukup seekor kambing. Apabila orang yang merusak
hajinya tidak menemukan unta, maka dia menyembelih sapi.

Apabila dia tidak menemukan sapi, maka dia menyembelih tujuh
ekor kambing. Apabila dia kesulitan (miskin) untuk mengadakan ini
semua, maka seekor unta dinilai dengan dirham di Makkah, lalu
dirham dinilai dengan makanan, kemudian dia memberi makan.
Apabila dia juga tidak mampu mengadakan makanan, maka dia
berpuasa safu hari unfuk setiap mudd. Demikian pula setiap yang
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diwajibkan padanya lalu dia kesulitan untuk mengadakannya, yaitu

terkait hal-hal yang tidak dijelaskan oleh khabar. Adapun hal-hal

yang telah dijelaskan oleh khabar, maka dia mengerjakan sesuai

ketenfuan khabar.

Pemberian makan dan penyembelihan hewan kurban tidak

dilakukan selain di Makkah dan Mina. Sedangkan puasa boleh

dikerjakan dimana saja, karena puasa tidak memberi manfaat bagi

penduduk Tanah Haram.

27 - Bab: Pengepungan

Masalah pengepungan atau penghalangan dijelaskan Allah

dalam firman-Nya,

"ufi'*K,irCihfi|
'Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena

sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat. " (Qs. Al

Baqarah l2lt L96')

Ayat ini tumn pada peristiwa Hudaibiyyah. Saat itu Nabi S
dihadang musuh dan beliau menyembelih di tanah halal (di luar

Tanah Haram). Sebuah pendapat mengatakan bahwa beliau

menyembelih di Tanah Haram. Tetapi, kami berpendapat bahwa

beliau menyembelih di tanah halal, meskipun sebagian area

Hudaibiyah berada di Tanah Haram dan sebagian yang lain berada
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di tanah halal. Saya berpendapat demikian karena Allah &
berfirman,

1fr #i )'. ptY:r\r{<r.5i #
iVUJ?SsGirb

"Mereka adalah orang-orang kafir dan yang menghalangi

kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban

sampai ke tempat (penyembelihan) nya. "(Qs. Al Fath I48l:25)

Seluruh Tanah Haram merupakan tempat penyembetihan

kurban menurut para ulama. Jadi, dimanapun seseorang dihadang

atau terhalang, baik dekat atau jauh, oleh musuh yang

menghalangi, baik muslim atau kafir, padahal dia telah berihram,

maka dia menyembelih seekor kambing dan melakukan tahallul.

Dia tidak berkewajiban mengqadhanya kecuali hajinya itu haji

Islam sehingga dia harus menunaikannya. Demikian pula apabila

dia ditahan oleh pihak yang berwenang, baik dalam penjara atau di

tempat lain. Demikian pula dengan budak yang berihram tanpa

izin fuannya, dan seorang perempuan yang berihram tanpa izin

suaminya. Karena hran dan suami boleh menahan budak dan istri.

Hal ini tidak boleh dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya,

dan tidak pula wali terhadap orang yang diwalikannya. Seandainya

orang yang dihalangi itu berdiam diri karena berharap dia

dibiarkan lewat, maka itu lebih saya sukai. Apabila dia melihat

bahwa dia tidak akan dibiarkan lewat, maka dia melakukan

tahallul. Apabila dia melakukan tahallul lalu dia dibiarkan lewat,

maka saya lebih senang sekiranya dia mengambil ihram yang baru.

Apabila dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa
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pun padanya. Karena apabila saya mengizinkannya untuk

melakukan tahallul tanpa kewajiban qadha, maka saya tidak

mengharuskannya untuk kembali kepada ihram.

Apabila dia tidak bisa mengadakan seekor kambing untuk

disembelihnya bagi orang fakir, maka seandainya dia berpuasa

sebagai pengganti kambing tersebut sebelum dia melakukan

tahallul, maka itu lebih saya sukai. Seandainya dia tidak

melakukannya dan melakukan tahallul, maka saya berharap tidak

ada kewajiban apa pun padanya. Manakala dia terkena suafu

gangguan dan dia berharap dilepaskan, maka dia menyingkirkan

gangguan ifu darinya dan membayar fidyah di tempatnya itu,

sebagaimana orang yang terhalang atau dihadang ifu menyembelih

kurban manakala dia dilepaskan di selain Tanah Haram. Dia

berbeda dari orang lain yang mampu mencapai Tanah Haram.

Bagi orang tersebut, tidak sah kurbannya kecuali hewan kurbannya

ifu sampai ke Tanah Haram.

28- Bab: Halangan Karena Sakit dan Lainnya

O/

,f tJ. f ,Le, 6:-?iG
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,J)
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t'-Jl'J;:u*ii.l1t'rt3', $At"F \L F
o

. dYl

1363. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus,

dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dan lainnya, dari Ibnu Abbas, bahwa

dia berkata, "Tidak ada penghalangan selain penghalangan

musuh." Salah safu dari keduanya menambahkan, "Sekarang ini

penghalangan dimaksud sudah tidak ada lagi."112

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penghalangan yang

disebutkan Allah mengakibatkan kebolehan bagi empunya unhrk

melakukan tahallul mempakan penghalangan musuh. Jadi,

barangsiapa yang terhalang karena salah perhihrngan atau sakit,

maka dia tidak keluar dari ihramnya. Apabila dia memerlukan obat

yang mengakibatkan fidyah, atau perlu menyingkirkan gangguan,

maka dia boleh melakukannya dan setelah ih-r membayar fidyah.

Dia membayar fidyah di Tanah Haram karena melakukan hal

tersebut, dan mengirimkan hewan kurban ke Tanah Haram.

Manakala dia mampu melanjutkan perjalanan, maka dia

meneruskan perjalanan lalu keluar dari ihramnya dengan

11211u611r ini telah disebutkan dari Ibnu Thawus dari ayahnya pada no. 1113,
berikut takhrit'nya.

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya;

dan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas. Sanad ini menunjukkan yang dimaksud
dengan "dan selainnya" di sini adalah Amr bin Dinar (Al Musnad,358l.

Demikian pula, Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syatt'i (Al
Ma'ifah, 4/242, pembahasan: Manasik, bab: Halangan Sakit).

Dalam riwayat Ibnu Thawus dari ayahnya yang lalu, tidak ada redaki
"Sekarang ini halangan tersebut sudah tidak ada". Sepertinya, makna ini
bersumber dari riwayat Amr bin Dinar. Wallahu a'lam.
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mengerjakan thawaf dan sa'i. Apabila dia mengerjakan umrah,

maka tidak ada batasan waktu baginya. Apabila dia menunaikan

haji lalu dia mendapati haji, maka tidak ada masalah. Tetapi jika

dia tidak mendapati haji, maka dia thawaf di Baitullah dan sa'i

antara Shafa dan Marwah. Selain itu, dia berkewajiban

menunaikan haji di tahun depan dan menyembelih hewan kurban

yang mudah didapat. Demikian pula ketentuannya bagi orang yang

keliru menghitung hari.

Barangsiapa tidak memasuki Arafah kecuali dalam keadaan

pingsan, tidak sehat akalnya sesaat atau sekejap pun saat di

Afarah, maka dia telah terlewatkan haji. Apabila dia dithawafkan

dalam keadaan tidak sehat akalnya, maka dia dianggap belum

thawaf. Apabila dia diihramkan dalam keadaan tidak berakalsehat,

maka dia dianggap belum berihram. Tetapi jika dia berakal sehat

sesaat di Arafah, atau berakal sesaat sesudah ihram dalam

keadaan dia berihram, kemudian dia pingsan sesudah itu, maka

pingsannya itu tidak berdampak negatif baginya, kecuali dia tidak

berakal sehat sampai lewat waktu sehingga dia wajib membayar

dam karena melewatkan waktu. Tidak sah thawaf dan shalatnya

kecuali dalam keadaan sehat akal di sepanjang thawaf dan shalat,

karena thawaf dan shalat adalah amal tidak sah hanya dengan

mengerjakan sebagian kecilnya tanpa mengerjakan sebagian

besamya. Sedangkan wuquf di Arafah ifu sah dengan mengerjakan

sebagian kecilnya tanpa mengerjakan sebagian besamya. Demikian

pula ihram.
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"4ffi
PEMBAHASAN TENTANG RINGKASAN

KECIL TENTANG HAJI

1. Bab: Ringkasan Kecil tentang Haji

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang menempuh jalur

Madinah, maka dia mengambil ihram dari Dzulhulaifah.

Barangsiapa menempuh lalur pantai, maka dia mengambil ihram
dari Juhfah. Barangsiapa menempuh jalur laut atau selain pantai,

maka dia mengambil ihram ketika sejajar dengan Juhfah. Tidak
ada larangan baginya unfuk mengambil ihram sebelumnya, bahkan
sejak dari negerinya. Apabila dia melewati miqat, maka dia

kembali ke miqat. Apabila dia tidak kembali ke miqat, maka dia

menyembelih dam, yaitu seekor kambing unfuk disedekahkan

kepada orang-orang miskin.
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Saya menganjurkan laki-laki dan perempuan yang haidh atau

nifas untuk mandi sebelum mengambil ihram, serta memangkas

rambut dan memotong kuku sebelum ihram. Tetapi jika keduanya

tidak melakukannya dan hanya wudhu, maka ihram keduanya sah.

Saya menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk

mengambil ihram sebelum shalat, baik fardhu atau sunnah.

Apabila keduanya tidak melakukannya, melainkan mengambil

ihram tanpa wudhu, maka tidak ada larangan bagi keduanya.

Saya menyarankan laki-laki untuk memakai pakaian dua

potong yang berwama putih dan baru atau habis dicuci; dan

menyarankan perempuan unfuk memakai pakaian seperti itu.

Keduanya tidak dilarang memakai pakaian selama tidak dicelup

(diwamai) dengan za'faran atant waras, atau wewangian. Laki-laki

memakai sanrng dan selendang, atau kain bersih yang disandang

seperti menyandang selendang, kecuali dia tidak menemukan

sarung maka dia boleh memakai celana. Apabila dia tidak

menemukan sepasang sandal, maka dia boleh memakai kaos kaki

kulit dengan dipotong hingga lebih rendah dari dua mata kaki.

laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan

sorban, kecuali dia menaruhnya di atas kedua pundaknya atau

punggungnya begitu saja. Dia boleh menutupi wajahnya, tetapi

tidak boleh menutupi kepalanya. Sedangkan perempuan boleh

memakai celana, kaos kaki kulit, gamis dan kemdung, serta setiap

pakaian yang boleh dikenakannya dalam keadaan tidak berihram

kecuali pakaian yang terkena wewangian. Perempuan tidak boleh

mengenakan cadar pada wajahnya, tetapi dia menutupi kepalanya

kecuali dia ingin menutupi wajahnya. Jadi, hendaknya dia
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menghindari cadar, dan meluruhkan pakaian pada wajahnya

secara jauh dari wajah.

Orang yang berihram laki-laki dan perempuan boleh

berteduh dalam tenda, kanisah,7l3 dan selainnya. Keduanya juga

boleh mengganti pakaian yang digunakannya unfuk berihram, lalu

mengenakan pakaian yang lain.

Apabila laki-laki yang berihram meninggal dunia, maka dia

dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak diberi wewangian,

dikafani dengan dua potong pakaian yang dia kenakan, tidak diberi
gamis, wajahnya dih-rtup, sedangkan kepalanya tidak ditutup.

Apabila perempuan yang berihram meninggal dunia, maka

dia dimandikan dengan air dan bidara, diberi gamis, diberi sarung,

kepalanya diikat dengan kerudung, dan wajahnya dibuka.

Perempuan yang berihram tidak boleh mengenakan sarung

tangan dan cadar.

Laki-laki dan perempuan yang berihram tidak dilarang

memakai wewangian berupa ghaliyah, nadhur dan dupa, serta

wewangian-wewangian lain yang tetap wangi sesudah ihram,

asalkan wewangian tersebut dipakai sebelum ihram. Begitu pula,

keduanya boleh memakai wewangian sesudah keduanya melempar
Jumrah Aqabah.

Apabila keduanya membawa hewan kurban sebelum ihram,

dan apabila keduanya telah mengambil ihram, maka apabila

keduanya mau maka keduanya boleh menjadikannya sebagai haji

713 17unitu6 adalah serupa dengan sekedup yang dipasang pada tandu unfuk
berteduh dan menutupi bagi pengendara- Bentuk jamaknya adalah kana'is, seperti
kata karimahjamaknya adalah kara'im. (Al Mshbah Al Muniti
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Qiran . Apabila mau, keduanya juga bisa menjadikannya sebagai

haji Ifrad . lpabila mau, maka keduanya bisa menjadikannya haji

Tamattu'. Tetapi saya lebih menyarankan haji Tamattu'.

Apabila keduanya mengerjakan haji Tamattu'atau Qiran,
maka hajinya sah sekiranya keduanya menyembelih seekor

kambing. Apabila keduanya tidak bisa mengadakan kambing,

maka keduanya berpuasa tiga hari sejak dia mengambil ihram

untuk haji hingga hari Arafah. Apabila dia belum mengerjakannya

dalam rentang hari-hari tersebut, maka keduanya tidak boleh

berpuasa pada hari-hari Mina, melainkan berpuasa tiga hari

sesudah hari-hari Mina, baik di Makkah atau dalam perjalanan; dan

tujuh hari sesudah ihr. Saya lebih memilih haji Tamattu'bagi

keduanya. Tetapi, yang mana saja dari Qiran dan Tamattu' yang

dia ambil, maka niatnya telah mencukupi. Seandainya dia

melafalkan niahya, maka tidak dilarang.

2. Bab: Talbiyah

oL'e5 '$ a4r Y |!5:!5 4t',r5
'a)U; Y 3lii lJ eU t;ltt -r=ir

"Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah.Kami penuhi
panggilan-Mu. Kami penuhi -Mu, tiada sekutu bagi-Mu.

Kami penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat
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adalah milik-Mu, dan juga segala kekuasaan. Tiada sekufu bagi-

Mu. "

Seusai membaca talbiyah, hendaknya dia membaca shalawat
pada Nabi S, Ialu memohon kepada Allah ridha-Nya dan surga,

serta memohon perlindungan kepada-Nya dari murka-Nya dan api

neraka. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang berihram

memperbanyak bacaan talbiyah. Laki-laki membacanya dengan

suara keras asalkan tidak sampai menjerit, sedangkan perempuan

membacanya dengan pelan-pelan. Saya menganjurkan bacaan

talbiyah sesudah shalat, pada waktu fajar, pada saat terbenam

matahari, pada saat berkumpul, turun dan naik. Dalam setiap

keadaan saya menganjurkan bacaan talbiyah. Tidak ada larangan

seseorang membaca talbiyah tanpa wudhu, dan bagi perempuan

untuk membaca talbiyah dalam keadaan haidh. Laki-laki tidak

dilarang mandi dan menggosok kotoran di tubuhnya. Tetapi
hendaknya dia tidak menggosok kepalanya agar tidak memotong
rambutnya. Saya menganjurkannya untuk mandi sebelum masuk

Makkah. Ketika dia sudah memasuki Makkah, maka saya

menyarankannya untuk tidak keluar Makkah sebelum melakukan

thawaf di Baitullah.

Saat melihat Baifullah, saya menganjurkannya unfuk
membaca:

,G"K W4 tr-r'r '4t ti.,6 \; gl:t
jz z zo tA /

4-*>)
lt6). 1.1..z .62. o /ui S A^.be) yf L-f >)SO),r39

\re"f.ru"
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*Ya Allah, tambahkanlah pada Rumah ini penghormatan,

pengagungan, dan pemuliaan. Dan tambahkanlah pada orang
yang menghormatinya dan mengagungkannya, yaitu orang yang

menunaikan haji atau umrah padanya dengan penghormatan,

pemuliaan, dan kebajikan. "

Saya juga menyarankannya untuk menyenfuh Rukun Hajar

Aswad, dan melakukan idhthibai yaitu memasukkan selendangnya

dari bawah pundak kanannya sehingga pundaknya terbuka.

Setelah itu, hendaknya dia berjalan cepat sebanyak tiga putaran

dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, lalu berjalan biasa empat

putaran; menyenfuh Rukun Yamani dan Hajar, serta tidak

menyentuh selain keduanya. Apabila terjadi kepadatan massa,

maka dia melanjutkan jalannya dan membaca takbir tanpa

menyenfuh rukun.

Saya menyarankan agar kalimat yang paling banyak

dibacanya dalam thawaf adalah: 43 14 q"^ O 6); G,i

@16( ,i(i1;'a?;+<)i "Ya Tuhan kami, beritah kami

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami

dai siksa neraka." (Qs. Al Baqarah l2l 20L) Setelah selesai

thawaf, hendaknya dia shalat dua rakaat di belakang Maqam

Ibrahim, atau di tempat mana saja yang mudah, dengan membaca

surah Al Fatihah, ditambah surah Al Kafirun di rakaat pertama dan

surah Al Ikhlash di rakaat kedua. Tetapi, surah atau ayat mana

saja yang dia baca bersama surah AI Fatihah, maka shalatnya sah.

Setelah itu dia naik ke bukit Shafa dengan cara sedemikian

rupa sehingga Baitullah tidak hilang dari pandangannya. Kemudian

dia membaca takbir tiga kali dan berkata:
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"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar,

segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar atas hidayah yang Dia

berikan kepada kami. Segak puji bagi Allah atas hidayah dan

karunia yang Dia berikan kepada kami. Tiada tuhan selain Allah,

Maha Ba tiada sekufu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan, dan

bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan dan mematikan, dan di
tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala

sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Dia memenuhi janji-Nya,

menolong hamba-Nya, dan menghancurkan

musuh sendiri. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah

selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nlm

walaupun orang-orang kafir benci- "
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Setelah itu hendaknya dia berdoa untuk kepentingan agama

dan dunia, dan mengulangi kalimat ini di antara beberapa

kalimatnya hingga dia membacanya tiga kali. Kemudian dia turun

dari Shafa. Ketika dia berada di sebelum lengkungan yang

berwarna hijau yang berada di rukun masjid dan jaraknya sekitar

enam hasta, maka dia berlari hingga sejajar dengan dua

lengkungan yang berhadapan dengan pelataran masjid dan rumah

Abbas. Setelah itu dia menaiki bukit Marwah dengan sekuat tenaga

hingga tampak olehnya Baitullah. Apabila Baitullah telah tampak,

maka dia mengerjakan di atasnya apa yang dia kerjakan di atas

bukit Shafa. Doa apa pun yang dibacanya di atas bukit Marwah itu
cukup atau sah baginya. Dia melakukan hal seperti ini hingga

sempuma sa'i di antara keduanya sebanyak tujuh kali, dimulai dari

Shafa dan diakhiri di Marwah. Apabila dia mengerjakan haji

Tamattu', maka dia mengambil sebagian rambutnya, lalu berdiam

dalam keadaan halal. Apabila dia ingin menuju Mina, maka dia
berangkat ke sana para hari Tarwiyah sebelum Zhuhur, lalu dia

thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran untuk perpisahan

(Thawaf Wada'). Kemudian dia mengambil ihram untuk haji

dengan berangkat dari Masjid, lalu tiba di Mina dan shalat Zhuhur

dan Ashar di sana, serta shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh.

Kemudian dia berangkat pagi dari Mina ke Arafah dan tiba kapan

saja. Tetapi saya menyarankannya unfuk mengikuti shalat Zhuhur

dan Ashar bersama imam, melakukan wuquf dekat iman, berdoa

dan bermujahadah. Apabila matahari telah terbenam, maka dia

bertolak dan berjalan dengan pelan-pelan hingga tiba di

Muzdalifah, lalu shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh di sana,

kemudian berangkat di pagi hari. Hendaknya dia berdiam dan

berdoa, serta bertolak sebelum matahari terbit, ketika langit sudah
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sangat menguning. Kemudian dia mengambil kerikil unfuk satu

Jumrah sebanyak hrjuh kerikil. Lalu dia melempar Jumrah Aqabah

saja dengan fujuh kerikil tersebut, dan melempar dari perut

lembah. Tetapi dari mana saja dia melempar Jumrah, maka

hukumnya sah. Kemudian, telah halal baginya hal-hal yang haram

baginya selama haji, kecuali perempuan. Setelah ihr dia membaca

talbiyah hingga melempar Jumrah saat lemparan pertama. Setelah

itu dia menghentikan bacaan talbiyah. Apabila dia thawaf di

Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali,

maka telah halal baginya perempuan.

Apabila dia mengerjakan haji Qiran atau lfrad , maka dia

harus berdiam dalam keadaan ihram, dan melakukan apa yang

saya paparkan. Hanya saja, apabila dia mengerjakan haji Qiran

atau lfrad , manakala dia telah thawaf dan sa'i antara Shafa dan

Marwah sebelum Mabit di Mina, maka sah thawafnya di Baifullah

sebanyak tujuh putaran sesudah wuquf di Arafah yang karenanya

dihalalkan baginya perempuan. Dia tidak harus kembali ke Shafa

dan Marwah. Tetapi jika dia belum thawaf sebelum Mabit di Mina,

maka sesudah wuquf di Arafah dia harus thawaf di Baitullah

sebanyak hrjuh putaran, dan sa'i antara Shafa dan Marwah

sebanyak tujuh kali perjalanan.

"Saya menganjurkannya untuk mandi sebelum melempar

jumrah, wuquf di Arafah dan Mwdalifah. Apabila dia tidak

melakukannya, dan mengerjakan semua amalan haji tanpa wudhu,

maka hajinya sah, karena perempuan yang haidh boleh

melakukannya selain shalat dan thawaf di Baitullah, karena

keduanya tidak dikerjakan kecuali dalam keadaan suci.
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Apabila telah tiba hari Idul Adha lalu dia menyembelih seekor

kambing yang wajib baginya, maka dia menyedekahkan kulit dan

dagingnya. Dia tidak boleh menahan sedikit pun darinya. Tetapi

apabila kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka dia boleh

menyedekahkan sebagiannya, memakan dan menahan

sebagiannya.

Dia boleh menyembelih kurban pada hari-hari Mina

seluruhnya, baik siang atau malam. Tetapi saya lebih menyukai

penyembelihan di waktu siang daripada malam.

Dia melempar Jumrah pada hari-hari Mina seluruhnya, yaitu

tiga hari. Masing-masing Jumrah dilemparkan tujuh kerikil.

Seseorang tidak boleh melempar Jumrah hingga matahari

tergelincir di hari-hari Mina seluruhnya sesudah hari Nahr. Saat

melempar Jumrah, saya menganjurkannya unfuk membaca takbir

di setiap lembaran kerikil. Sebaiknya dia maju ke tempat

pelemparan jumrah yang paling dekat sehingga bisa melihat orang-

orang sedang berdiri, lalu berdoa lama, kira-kira seperti orang

membaca surah Al Baqarah. Hendaknya dia melakukan hal

tersebut saat Jumrah Wustha, dan tidak melakukannya pada

Jumrah Aqabah.

Apabila seseorang keliru melemparkan dua kerikil dalam satu

lemparan, maka dia dihitung satu kerikil, sehingga dia harus

melempar tujuh kali. Dia boleh mengambil batu jumrah dari

tempat mana saja, kecuali dari tempat najis, atau masjid, atau dari

tempat pelemparan jumrah. Saya memakruhkannya mengambil

kerikil dari tempat-tempat tersebut. Batu yang digunakan adalah

seperti batu untuk katapel, yaitu lebih kecil dari jalur riwayat. tidak
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ada larangan baginya untuk menyucikan kerikil sebelum

membawanya.

Apabila dia menyegerakan kepulangan pada dua hari

sesudah Hari Nahr, maka itu boleh baginya. Apabila matahari

terbenam pada hari kedua, maka dia berdiam hingga melempar

Jumrah pada hari ketiga sesudah matahari tergelincir. Apabila dia

berkewajiban melakukan dua lemparan Jumrah secara berhrrut-

turut lantaran dia lupa atau tidak berada di tempat, maka dia harus

melempar Jumrah. Apabila dia selesai melakukan lemparan

Jumrah, maka dia kembali untuk melakukan lemparan jumrah

yang kedua. Dia tidak boleh melemparkan empat belas kerikil di

satu berdiri.

Apabila seseorang hendak berangkat pulang dari Makkah,

maka dia thawaf di Baitullah hrjuh kali sebagai perpisahan dengan

Baitullah. Itulah amalan terakhir yang dia kerjakan. Apabila dia

sudah keluar dari Makkah sedangkan dia belum melakukan thawaf,

maka dia mengirimkan seekor kambing untuk disembelih baginya.

Laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal ini. Hanya saja,

perempuan yang haidh keluar dari Makkah tanpa melakukan

thawaf Wada' manakala dia telah mengerjakan thawaf yang wajib

baginya.

Saat dia melakukan thawaf Wada' di Baitullah, saya

menyarankannya unfuk berdiri di Multazam, yaitu antara rukun

dan pintu, lalu membaca doa,
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"Ya Allah, sesungguhnya Rumah ini adalah Rumah-Mu, dan
harnba adalah hamba-Mu, putra hamba laki-laki-Mu dan puta
hamba perempuan-Mu. hgkau membawaku di atas makhluk-Mu
yang Engkau tundukkan kepadaku, hingga Engkau menjalankanku

di berbagai negeri-Mu, dan Engkau menEantarku dengan nikmat-
Mu hingga Engkau menolongku unfuk menunaikan manasik-Mu.
Apabila Engkau ridha kepadaku, maka tambahkanlah ridha
kepada-Ku. Bila tidak, maka mulai sekarang sebelum jauh dan
Rumah-Ku. Ini adalah waktu kepuknganku apabila Engkau
mengizinkanku, tanpa mengganti-Mu dan tanpa mengganti
Rumah-Mu, tanpa rasa benci kepada-Mu dan rumah-Mu. Ya AJlah,

sertailah aku dengan afiyah pada tubuhku dan perlindungan atas
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agama-Ku, baguskanlah kepulanganku, dan karuniailah aku

ketaatan kepada-Mu selama Engkau menghidupkanku. "

Doa apa pun yang dia tambahkan, maka hukumnya sah

(boleh) insya Allah.
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PEMBAHASAN TENTANG KURBAN
IDUL ADHA

1. Bab: Kurban Idul Adha

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata' Asy-Syafi'i
berkata, "Kurban Idul Adha hukumnya sunnah, dan saya tidak
senang sekiranya seseorang meninggalkannya. Barangsiapa yang
berkurban ldul Adha, maka batasan minimal keabsahannya adalah

kambing, unta dan sapi yang berjenis tsan4ll4, tidak boleh jadza'
kecuali domba saja.

Seandainya kita berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib,
maka tidak sah bagi ahlul bait untuk berkurban kecuali seekor

kambing unfuk sahr orang, atau seekor unta unfuk tujuh orang.

7L4 Tsaniyberarti her,';an temak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah
berumur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun
dari jenis hewan yang berkuku tunggal.
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Tetapi, manakala kurban itu bukan fardhu, maka apabila sebuah

keluarga telah berkurban, maka telah terbilanglah kurban. Keluarga

mana yang tidak berkurban, maka dia tidak meninggalkan sesuafu

yang fardhu.

Waktunya kurban adalah setelah imam keluar dari shalat.

Apabila imam lambat shalatnya, atau dia berada di negeri yang

tidak ada imamnya, maka dia mengira-ngira waktu jatuhnya shalat,

kemudian menunaikan shalatnya dua rakaat. Patokannya bukan

imam manakala dia memundurkan shalat dari wakhrnya, karena

waktu yang menjadi patokan adalah waktunya Rasulullah S,
bukan waktu yang dimunculkan sepeninggal beliau. Apabila

Nabi S memerintahkan orang yang beliau perintahkan untuk

mengulangi kurbannya dengan domba jadza] maka kurbannya

14,.115 Apabila beliau memerintahkan jadza'selain domba, maka

sesungguhnya telah dihafal dari Nabi S bahwa beliau bersabda,

.'!r-; tLi qF \J T:; -\ Y1t
//

1364. " Dia sah bagimu, tetapi dia tidak sah bagi seseorang

sepeninggalmu. "Ll6

115 6;,, takhijhadits di bawah ini.
116 gg. Al Bukhari (pembahasan: Kurban ldul Adha, bab: Penyembelihan

Sesudah Shalat,4,/8) dari jalur Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dari Zubaid dari

Sya'bi dari Barra', dia berkata, Aku mendengar Nabi S berkhutbah dan berkata,

"Hal pertama yang kita kerjakan pada hai ini adalah shalat, kemudian pulang dan

menyembelih kurban. Barangsiapa melakukan hal ini, maka dia telah menepati

Sunnah kami. Barangsiapa menyembelih (sebelumryn), maka itu adalah daging

yang dia sediakan untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah sedikit pun. "

Abu Burdah bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum

shalat. Tetapi aku punya jadzabh yang lebih baik daripada musinnah." Beliau
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bersabda,,,Jadikanlahjadza'ahifusebagaipenggantimusinnah,tetapidiatidak
akan sah bagi seseorang sesudahmu' "(no' 5560)

HR. Muslim (p"mbahutun: Kurban, bab' Waktunya Kurban' 3/1553' no'

7 /1961\ dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya'

Jadza,ahadalahanakkambingmemasukiumurduatahun.Musinnahberarti
kambing betina yang telah memasuki umur tiga tahun'

Mengenai pemyataan fuy-Syafi'i, "Apabila Nabi $ memerintahkan orang

yang beliau perintahkan untuk mengulangi kurbannya dengan domba iada" mala

t urUunnyu sah", Asy-Syafi'i mengambilnya dari dua hadits berikut ini:

Yangpertamaadalahhaditsdiatas.Dalamsebuahriwayatdisebutkan:Abu
Burdah berkata, "Ya Rasulullah, aku punya kambing iadza'ah' " Rasulullah $
bersaMa, "sembelihlah sebagai kurban, tetapi dia tidak boleh bagi selainmu'" Jadi'

penggantinya di sini bukan do*bu, melainkan kambing biasa' (no' 4/1961' no'

3/L552\
Sedangkan hadits kedua adalah hadits Jabir l$;, dia berkata: Rasulullah $

bersabda, 
,;Janganlah kalian menyembelih kurban selain musinnah, kecuali kalian

mengalamikesulitan,sehinggakalianbolehmenyembelihdombaiadza'ah'"
HR. Muslim 1p"*buhu'ut: Kurban ldul Adha' bab: Kurban Idul Adha'

g/1554,no.73/|963)dariAhmadbinYunusdariZuhairdariAbuZubairdari
Jabir dan seterusnYa-

Dombaiadza'ahsahdigunakansebagaikurbanbagisetiaporang'karena
Nabistidakmemberinyabatasansebagaimanabeliaumemberibatasandalam
hadits sebelumnya. Wallahu a'lam'

Asy-Syafi'idalamhaditsBarra.meriwayatkanhaditsyangmenunjukkan
bahwa hewan kurban yang disembelihnya kedua kali adalah berupa kambing biasa'

HaditstersebutadadalamAs-Sunan.Asy-Syafi'iberkata:
AbdulWahhabbinAbdulMajidmengabarkankepadakami,dariDaudbin

Abu Hindun, dari Amir fuy-Sya'bi, dari Bana' bin Azib' bahwa Rasulullah #

berdiridiHariNahruntukberkhutbah.BeliaumemujidanmenyanjungAllah,
kemudianbersabda,,Janganlahseseorangmenyembelihkurbansebelumshalat."
Barra.binAzibberkata:[,l,pu*unk,berdiridanbertanya,.YaRasulullah,ini
adalahharimakandaging.Dihariiniakutelahmelakukanhalyangtidak
disenangi. Sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurbanku' lalu aku

memberi makan keluargaku dan tetanggaku'" Nabi $ bersabda 

"'Kamu 
telah

melakukan! Jadi, utungih dengan sembelihan lmng lain."Pamanku berkata, "Aku

memilikikambing.anaqpenghasilsusuyanglebihbaikdaripadakambingdewasa
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Adapun selain yang saya jelaskan, maka tidak dianggap
sebagai kurban sampai dia memenuhi dua kriteria, yaifu umur
hewan kurban dan waktu penyemberihannya, yaitu hari Idur Adha
dan hari-hari Mina sesudahnya. Apabila hari-hari Mina telah
berlalu, maka tidak disebut kurban. Hewan yang disemberih pada
hari ifu (sesudah hari-hari Mina), maka dia dianggap semberihan

penghasil daging." Beliau bersabda, ,,Itu adalah kurbanmu. Ttdak
akan sah kurban jadza'ah bagi seseorang sesudah kamu.,,

Abdul wahhab berkata, "Aku menduga bahwa itu adarah kambing biasa.,,
Asy-syafi'i berkata, "Kata anaq berarti anak kambing biasa-seperti yang

dikatakan Abdul wahhab. sedangkan anak domba disebut rlkhit, benntk jamaknyra
adalah rikhaldan rukhlan atau ril<hran. Maksud dari sabda Nabi @, 

,,lh_rlah 
sebaik_

baiknya kurbanmu" adarah: kamu terah menyemberih dua ekor kambing dengan
niat kurban. Manakala kamu menyembelih yang pertama seberum masuk waktupenyembelihan, maka yang terakhir iturah yang disebut kurban, sedangkan yang
pertama bukan kurban meskipun kamu meniatkannya sebagai kurban.

sabda Nabi $, "Tidak sah bagi s*eorang sesudah kamu" menunjukkan
bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus baginya saja. (As_Sunan, Z/LIZ, lgg,
no. 573)

sebagaimana Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam As-sunanbahwa dombajadza' sah digunakan sebagai kurban. Dia berkata: Anas bin Iyadh Al-Laitsi
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abu yahya mantan sahaya AlAslamiyyin, dari ibunya, dia berkata: ummu Birar binti Hilar mengabarkan
kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasuluilah $ bersaMa , ,Domba jada boreh
digunakan sebagai kurban. " (As-Sunan, 2/ZOO, no. 577)

Ibnu Majah (2/1049, pembahasan: Kurban IdurAdha, bab: Kurban yang sah
meriwayatkan dari jalur Anas bin Iyadh dan seterusnya (no. 3139)Al Hafizh dalam Al Ishabah (4/435436) dalam biografi Ummu Bilalmenisbatkan riwayat ini kepada Ibnu sakan, Musaddad dun hn, Mandah; dan
dalam At-Tahdzib (72/ 461) menisbatkannya kepada Ath-Thabari.

Al Baihaqi daram Al Ma'nfah berkata, "Mengenai hadits ini, di dalamsanadnya tidak ada ayah ummu Bilal. Di daramnya tidak ada kata ,.dari 
ayahnya,,.Inilah yang shahih- Demikianrah yahya Ar eaththan meriwayatkannya dariMuhammad bin Abu yahya, hanya saja dia berkata: Afhnya pada hari

Hudaibiyyah bersama Rasulullah r&.,, (At Ma,rifah, Z/2lOl
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yang bukan kurban. Kami memerintahkan penyembelihan kurban

hanya di hari-hari Mina, dan kami berpendapat bahwa kurban di

hari-hari Mina itu tidak kadaluwarsa.

1365. Karena kami menghapalbahwa Nabi S bersabda, 9;6

tva, Wg W A', *U i6 l"i adalah hari-hai kurban." Di hari-

hari itu dilakukan pelemparan Jumrah. Manakala Nabi;$
melarang umrah di hari-hari Mina, maka mereka dilarang. Orang

yang menunaikan haji dilarang mengerjakan umrah di hari-hari itu,

karena dia berada di penghujung hajinya."117

Apabila seseorang berpendapat bahwa Nabi @ menyembelih

kurban di Hari Nahr (ldul Adha), maka itulah hari yang paling

utama unh.rk berkurban, meskipun sah juga kurban sesudahnya,

karena Nabi S bersabda, "Ini adalah hari-hari kurban. " Dan

manakala umat Islam mengatakan apa yang telah saya paparkan

di atas, maka dia (orang yang berpendapat demikian) haruslah

117A1 Baihaqi dalam Al Ma'rifah (Z/236) berkata, "Yang dimaksud Asy-

Syafi'i, Allah Mahatahu, adalah' Said bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami,

dari Sulaiman bin Musa, dari Abdurrahman bin Abu Husain, dari Jubair bin

Muth'im, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, 'C.t iP, $ f C"Di setiap hari-hai
Tasyriq boleh dilakukan penyembelihan kurban. "

Abu Mu'id meriwayatkannya dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Dinar dari

Jubair. Al Hafizh lbnu Hajar menerangkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh

hnu Hibban. Dia berkata, "Tambahan ini tidak tercatat, dan yang tercatat adalah,

"Seluruh Mina adalah tempat penyembelihan kurban." Maksudnya seluruh

wilayahnya. Ibnu Abi Adiy meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, dan di

dalam sanadnya terdapat Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi yang statusnya lemah.

hnu Hatim menyebutkannya dari hadits Abu said, dan dia menyebutkan dari

ayahnya bahwa statusnya maudhu' (palsu). " (A|Talkhis Al Habir, 4/142l,
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berpendapat juga bahwa hari ketiga ifu sama seperti dua hari
sebelumnYu."118

Kami memakmhkan penyembelihan kurban di malam hari
sebagaimana kami memakruhkan panen kurma di malam hari,
karena malam adalah waktunya tenang, sedangkan siang adalah
wakfunya bertebaran di bumi unfuk mencari rezeki. Jadi, saya

senang sekiranya penyembelihan kurban dihadiri orang-orang yang
membutuhkan daging kurban, karena hal itu lebih banyak
mendatangkan para penerima sedekah, dan lebih menufup
kemungkinan bagi pemberi sedekah unfuk tidak bersedekah
kepada orang-orang yang hadir lantaran malu terhadap orang-
orang miskin dan selainnya yang hadir. selain itu, penyembelihan
kurban di siang hari itu lebih ringan bagi orang yang
menanganinya, lebih mencegah terjadinya kecelakaan terhadap diri
sendiri dan tidak memsak hewan kurban.

Pendapat berbagai negeri dalam hal ini sama seperti
penduduk Mina. Apabila matahari telah terbenam di hari terakhir
dari hari-hari Tasyriq, kemudian seseorang berkurban, maka
kurbannya tidak sah.

118 Berikut nanti akan disampaikan perkataan Asy-Syafi'i yang lebih jelas dari
ini di akhir kitab ini, yaitu sebelum bab Aqiqah.
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2. Bab: Jumlah Orang yang Tercukupi oleh Kurban
Seekor Unta
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1366. Asy-Syafi'i berkata, "Saya berpegang pada hadits

Malik dari Zubair dari Jabir, bahwa para sahabat menyembelih

kurban bersama Rasulullah S pada tahun Hudaibiyyah berupa

seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi unfuk tujuh

orang."119

Saat itu mereka dalam keadaan terkepung. Allah &
berfirman, "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau

karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. "
(Qs. Al Baqarah [2]: 196) Manakala Allah & berfirman bahwa

hewan kurban yang mudah didapat adalah kambing, maka unta

mencukupi fujuh orang yang terkepung dan mengerjakan haji

Tamattu', serta tujuh orang yang berkewajiban kurban lantaran

menunaikan haji Qiran atau denda hewan buntan, atau selain itu,

manakala masing-masing dari mereka berkewajiban menyembelih

seekor kambing. Karena unta itu sama maknanya dengan

119 Hadits ini telah disebutkan pada no. 1362 berikut takhrit'nya.
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kambing. Seandainya masing-masing dari mereka mengeluarkan

bagiannya dari seperdelapan, maka kurban unta itu sah bagi

mereka. Apabila mereka memilikinya bukan dari jual-beli, maka

sah juga bagi mereka. Apabila mereka memilikinya dengan

membayar, maka sah juga. Dalam hal ini, ahlul bait dan selainnya

adalah sama, karena orang-orang yang terlibat dalam peristiwa

Hudaibiyyah itu berasal dari berbagai suku dan bangsa. Kurban

unta atau sapi tidak sah untuk lebih dari tujuh orang. Tetapi
apabila jumlah mereka kurang dari fujuh orang, maka hukumnya

sah, dan mereka dianggap sukarela memberikan kelebihannya.

Sebagaimana seekor unta sah sebagai kurban bagi orang yang

hanya berkewajiban seekor kambing, dan dia dianggap sukarela

memberikan kelebihannya dari seekor kambing. Apabila tidak
ditemukan unta, maka sebandingnya adalah hrjuh kambing dengan
diqiyaskan kepada hadits ini. Demikian pula sapi. Apabila orang
yang menyembelih mengklaim bahwa dia telah menyebut nama
Allah pada hewan sembelihannya, maka dia dipercaya, dan orang-
orang boleh memakannya. Seseorang ifu dipercaya ucapannya
atas hal yang lebih dari ini, yaifu ucapannya dalam hal iman dan
shalat.

Terkait setiap sembelihan yang wajib bagi seorang muslim,
saya tidak senang sekiranya penyembelihannya ditangani orang
Nasrani. Saya tidak mengharamkan orang Nasrani menyembelih
kurban, karena apabila dagingnya saja halal maka sembelihannya
tentu lebih halal. Sedangkan sembelihan yang tidak wajib, tidak
ada larangan penyembelihannya oleh orang Nasrani, perempuan
dan anak kecil. Apabila orang yang menyembelih menghadap
kiblat, maka itu lebih saya sukai. Tetapi jika dia keliru atau rupa,

maka tidak ada konsekuensinya, insya Allah. oleh karena kurban
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merupakan darah yang digunakan sebagai sarana unfuk taqam-rb

kepada Allah, maka darah yang terbaik adalah yang paling saya

sukai.

Sebagian mufassir berpendapat bahwa firman Allah, A)
,-,Ft j;; n6y ;;t'# ;y:, ;;"Demikianlah (perintah Atlah)-

Barang siapa mengagungkan Allah, maka sesungguhnya

itu timbul dai ketakwaan hati. " (Qs. Al Hajj l22lt 32) maksudnya

adalah: perintah mencari kurban yang gemuk dan bagus.
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1367. Rasulullah S ditanya, "Budak bagaimana yang paling

utama?" Beliau menjawab, "Yang paling mahal dan

paling bemilai bagi pemiliknya.'Lzo

120 93. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdekaan, bab: Budak yang Paling

Utama, 2/213, no. 2518) dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Hisyam bin Unvah

dari aynhnya dari Abu Murawih dari Abu Dzar 4i$, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Nabi $, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "lman kepada

Allah dan jihad di jalan-Nya. " Aku bertanya, "Budak bagaimana yang paling

utama?" Beliau menjawab, 'Yang pulins mahal dan paling bemilai bagi

pemiliknSn. " Aku bertanya, "Apabila aku tidak melakukannya (memerdekakan

budak)?" Beliau bersabda, "Kamu membantu orang Snng susah, atau membuatkan

untrk akhraq (orang jnng tidak tahu apa yang harus dia ke4akan, dan dia tidak

memiliki pekerjaan). " Aku bertanya, "Bagaimana iika aku tidak melakukannya?"
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Akal yang sehat pasti tahu bahwa sarana taqamrb kepada

Allah -manakala diperbolehkan- setiap kali besar bebannya bagi

orang yang berbuat taqarrub maka semakin besar pula pahalanya.

3. Bab: Penjelasan Kedua tentang Kurban
Idul Adha

Hewan kurban Idul Adha adalah domba jadzal kambing
tsaniy, unta dan sapi. Hewan selain itu (di bawah itu) tidak bisa

dijadikan kurban. Kurban Idul Adha hukumnya tathawwu'
berdasarkan sunnah. Setiap kurban yang tathawwr'ifu demikian
ketenfuannya. Sedangkan kurban yang mempakan denda atas

pembunuhan hewan buruan, baik kecil atau besar, apabila telah
setara dengan hewan buruan yang dibunuh, maka sah, karena dia
adalah pengganti, dan pengganti ifu hams setara dengan hewan
buruan yang dibunuh. Ketentuan ini telah diuraikan berikut
argumen-argumennya dalam Kitab Haji.

Waktu penyembelihan kurban Idul Adha adalah seukuran

imam memasuki shalat ketika datang waktu shalat, yaifu matahari
telah muncul, lalu imam shalat dua rakaat, kemudian
menyampaikan dua kali khutbah yang ringan. Apabila telah berlalu
waktu seukuran waktu tersebut, maka telah tiba waktu

Beliau bersabda, 'AjaHah manusia meninggalkan keburukan, karena itu adalah
sedekah yang kauberikan pada diimu sendii. "

HR. Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan Keberadaan Iman kepada
Allah sebagai Amal Paling Utama,T/89\dari jalur Hammad bin Zaid dari Hisyam
bin Urwah dan seterusnya (no. 136/841.
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penyembelihan kurban Idul Adha. Waktunya bukan ditentukan
oleh praktik orang-orang yang menyelenggarakan shalat dengan

mempercepat sebelum wakfunya, atau memundurkannya sesudah

wakfunya. Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang

mengerjakan shalat Idul Adha sesudah Shubuh, lalu membaca

khutbah dan selesai bersamaan dengan terbihrya matahari atau

sebelumnya; atau memundurkannya hingga waktu Dhuha yang

paling tinggi (akhir)? Apakah oleh menyembelih kurban Idul Adha

di waktu awal, ataukah haram menyembelih kurban Idul Adha

sebelum waktu akhir? Tidak berlaku waktu untuk hal yang

ditetapkan waktunya oleh Rasulullah S selain wakfu beliau.

Prakteksementara orang yang memundurkan shalat dari waktunya

atau memajukannya itu bukanlah patokan untuk menenfukan

waktu kebolehan menyembelih kurban ldul Adha.

Penduduk badui dan penduduk kota yang memiliki imam

adalah sama dalam hal ini. Tidak berlaku ketentuan waktu selain

ukuran shalatrya Nabi $. Sedangkan shalatorya umat sesudah

beliau itu tidak mengandung patokan waktu, karena di antara

mereka ada yang memundurkan shalat Idul Adha, dan ada pula

yang memajukannya.

Tanduk kurban yang cacat tidaklah dianggap sebagai suafu

kekurangan, sehingga tidak perlu digantikan dengan hewan kurban

yang tidak bertanduk. Apabila seseorang berkurban hewan yang

tidak bertanduk, maka dia lebih jauh jaraknya dari hewan yang

bertanduk, dibandingkan hewan yang patah tanduknya, baik

tanduknya berdarah atau sehat, selama tidak ada kekhawatiran

terhadap darah pada tanduknya. Tetapi jika tanduknya berdarah

sehingga dia menjadi sakit karenanya, maka kurbannya tidak sah
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Iantaran faktor sakit. Tidak boleh berlaku ketentuan dalam hal ini
selain ketentuan ini. Apabila tanduknya patah sedikit atau banyak,

berdarah atau tidak, maka hukumnya sah.

Apabila imam ingin menyembelih kurban di tempat
shalatnya, maka hukumnya boleh. Barangsiapa yang ingin

menyembelih di rumahnya, maka hukumnya juga boleh. Apabila
imam telah shalat, maka jamaah yang bersamanya tahu wakfunya

kurban telah tiba. Jadi, mereka tidak perlu diberitahu lagi bahwa

wakfunya penyembelihan kurban telah tiba, dan mereka tidak

dihalangi untuk menyembelih kurban. Bagaimana pendapat Anda
seandainya seseorang tidak menyembelih kurban seketika ifu, atau

memundurkan penyembelihan kurban hingga tengah hari, atau

keesokan hari, atau sesudahnya?"

Hewan yang sakit tidak sah dijadikan kurban. Maksudnya

adalah nyata-nyata sakit saat dikurbankan. Apabila seseorang telah

menyatakan seekor kambing sebagai kurban, maka dia wajib
menyembelihnya. Cara menyatakan kurban adalah dengan

mengatakan, "lni sebagai kurban", bukan membelinya.

Niat unfuk mengurbankan seekor hewan dianggap sebagai

suatu kewajiban. Apabila seseorang telah menyatakan kurban
seekor hewan, maka dia tidak boleh menggantinya dengan yang

lebih baik atau yang lebih buruk darinya. Seandainya dia
menggantinya dan menyembelih her,van penggantinya, maka dia

harus mengulang dan menyembelih hewan yang pertama. Dia
tidak boleh menahannya. Manakala dia belum menyatakannya

sebagai kurban, maka dia boleh mengurungkan unfuk
mengorbankannya, baik dia menggantinya atau tidak
menggantinya. Sebagaimana seseorang membeli seorang budak
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untuk dia merdekakan, atau memiliki harga yang dia niatkan untuk
dia sedekahkan, maka dia tidak harus memerdekakan budak yang

lain dan menyedekahkan harta yang lain. Tetapi seandainya dia

melakukannya, maka itu lebih baik baginya.

Tidak sah kurban hewan yang terkena kurap, baik sedikit

atau banyak, karena dia dianggap sebagai penyakit yang nyata,

memsak daging, dan mengurangi harga.

Apabila seseorang menjual hewan kurban yang telah dia

wajibkan, maka penjualannya terhapus. Apabila sudah terlanjur

dan tidak bisa ditarik kembali, maka dia harus menggunakan

seluruh pembayarannya unfuk membeli hewan kurban unfuk dia

kurbankan. Apabila harganya mencapai dua ekor hewan kurban,

maka dia harus membeli dua ekor, karena harganya itulah

penggantinya. Dia tidak boleh memiliki sedikit pun dari harga

tersebut. Apabila harganya bisa dibelikan seekor hewan kurban

dan lebih sedikit yang tidak cukup untuk membeli hewan yang lain,

maka dia harus menyembelih hewan kurban tersebut dan

menyalurkan kelebihannya seperti penyaluran hewan kurban.

Saya lebih setuju seandainya dia menyedekahkan kelebihan

itu. Apabila harganya kurang unhrk membeli seekor hewan

kurban, maka dia harus menambahinya hingga cukup untuk

membeli seekor hewan kurban lagi. Tidak sah selain cara tersebut,

karena dia telah menghilangkan hewan kurban, sehingga

kewajiban minimalyang dia tanggung adalah seekor hewan kurban

seperti hewan kurban yang pertama.

Kurban Idul Adha adalah sunah, tidak wajib

meninggalkannya. Barangsiapa hendak berkurban, maka ukuran

minimal kecukupannya adalah domba jadza ] atau kambing
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tsaniy'zT, atau sapu atau unta tsaniy. Kurban unta lebih saya sukai

daripada sapi. Kurban sapi lebih saya sukai daripada kurban

kambing. Kambing yang mahal lebih saya sukai daripada kambing
yang murah. Hewan yang bagus dagingnya lebih saya sukai

daripada hewan yang buruk dagingnya.

Domba lebih saya sukai daripada kambing biasa. Yang
berwarna putih lebih saya sukai daripada yang berwarna hitam.

Tidak ada perbedaan antara penduduk Mina dan penduduk negeri

lain dalam hal kurban Idul Adha. Apabila maksud dari kurban Idul

Adha adalah mengalirkan darah untuk taqarub kepada Allah, maka
sebaik-baiknya darah itulah yang lebih saya sukai.

.. Sebagian mufasir berpendapat bahwa firman Allah, ;r,Ay,

"i;ft 
ii n 6Y ;i '# b- "Demihantah (perintah Attah).

Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka
itu timbul dari ketakwaan hati" (Qs. AI Hajjl22l: 32) maksudnya
adalah, perintah mencari kurban yang gemuk dan bagus.

J -- ht ,v "lr 
j-', J*J - \ rlA

a

*
.lo

,P
/O ,l:;i, tk 6Gf i osl

,JG tI
6lI

wi

L27 Tsaniyberarti hewan temak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah
bemmur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun
dari jenis hewan yang berkuku tunggal.
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1368. Rasulullah S ditanya, "Budak bagaimana yang paling

utama?" Beliau menjawab, "Yang paling mahal dan

paling bernilai bagi pemiliknya.'122

Akal yang sehat pasti tahu bahwa sarana taqamrb kepada

Allah setiap kali besar bebannya bagi orang yang berbuat taqarrub

maka semakin besar pula pahalanya.

Allah $b berfirman tentang orang yang menunaikan haji

Tamattu', "Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat. "(Qs.

Al Baqarahl2l L96)

,€41 o:'G*l 11 ,,y& Ul'JjJ - \ YI1
$
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7359.lbnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan kalimat
'korban yang mudah didapat' adalah kambing. "123

122 gu4i1t ini telah disebutkan pada no. 1367 berikut takhnt'nya.
123 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Hewan Kurban yang Mudah

Didapat, 1/385) dari jalur Malik bahwa dia menerima kabar bahwa Abdullah bin

Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan kurban yang mudah didapat adalah

kambing."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Haji, bab: Kurban
yang Mudah Didapat4/L/9401dan Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari Nu'man bin

Malik, dia berkata: Aku mengerjakan haji Tamathr'lalu aku menemui Ibnu Abbas

dan bertanya, "Sesungguhnya aku mengerjakan haji Tamath-r'." Dia berkata,

"Sembelihlah kurban yang mudah didapat!" Aku bertanya, "Kambing?" Dia

menjawab, "Kambing."

Juga dari Husyaim dari Az-Zuhri, bahwa dia ditanya tentang kurban yang

mudah didapat, lalu dia menjawab: Ibnu Umar berkata, "Yaifu unta dan sapi."

Sedangkan Ibnu Abbas berkata, "Kambing." Juga dari Waki' dari Sufpn dari
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1370. Rasulullah S memerintahkan para sahabat beliau

yang mengerjakan umrah sebelum haji (haji tamattu') agar
menyembelih, masing-masing seekor kambing.124

Habib bin Abu Tsabit dari said bin Jubair dari Ibnu Abbas, "Kurban yang mudah
didapat maksudnya adalah kambing. "

1245uru tidak menemukan hadits yang menjelaskan masalah ini secara
gamblang, tetapi dalam hadits Jabir yang shahih (no. 1362) dilelaskan bahwa
seekor sapi sah untuk tujuh orang. sementara diriwalntkan dari Rasulullah $
hadits yang menunjukkan bahwa seekor kambing sah dijadikan kurban untuk satu
orang atas perintah Rasulullah S.

HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir(17/222,224, no. 11561) dari Ibnu Abbas
bahwa Rasulullah $ mengirimkan beberapa kambing kepada sa'd bin Abu
waqqash agar dibagi-bagikannya di antara para sahabatnya yang saat itu sedang
mengerjakan haji Tamattu'. [-alu tersisalah seekor kambing kacang, Ialu sa'd bin
Abu Waqqash mengurbankannya untuk haji Tamattu'-nya."

Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id4/201 berkata, "Para periwayatrnya
adalah para periwayat shahih."

Al Hakim dalam Al Mustadrak (4/20, pembahasan: Hewan Kurban
meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah Al Asyhali dari Daud
bin Husain dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah 4u, bahwa Rasulultah S
mengirimkan sekawanan kambing kepada sa'd bin Abu waqqash, lalu dia
membagi-bagikannya di antara para sahabatnya. Lalu tersisalah seekor kambing
kacang, lalu Sa'd bin Abu Waqqash mengurbankann5n untuk Umrahnya.',

Al Hakim berkata, "lni adalah hadits yang shahih sanadnya, namun Al
Bukhari dan Muslim tidak melansimya."

Adz-Dzahabi berkata, "lbrahim diperselisihkan status adilnya. "
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Itulah batasan minimal keabsahan kurban bagi mereka,

karena dam yang paling rendah sah baginya, maka yang lebih

tinggi tentunya lebih baik.

Seandainya kita berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib,

maka tidak sah bagi ahlul bait unfuk berkurban kecuali seekor

kambing untuk safu orang, atau seekor unta unfuk fujuh orang.

Tetapi, manakala kurban ifu bukan fardhu, maka apabila sebuah

keluarga telah berkurban, maka telah terbilanglah kurban. Keluarga

mana yang tidak berkurban, maka dia tidak meninggalkan sesuafu

yang fardhu. Seseorang tidak wajib berkurban bagi istrinya, atau

anaknya, dan tidak pula bagi dirinya sendiri.

)
A

4I)

zOz//

Uj oi vL(.$r -\yv\
k,*1.t6, 

G:ri-',:lt aatf o!*b'"
.z l-z o /
l^-a lJ d/,ft.4-.*l

€ -f) fJzz I z

I

Ytt -z Joz
L^<je

,,,

)

737L. Kami menerima kabar bahwa Abu Bakar dan

Umar @ pemah tidak berkurban karena enggan keduanya ditiru

IJh. Al Mukhtashar karya hnu An-Nahwi yang dikenal dengan nama Ibnu

Mulaqqin (6/28L9, no. 950), dan tambahan tal<hni hadits ini dalam tahqiqnya

(2819-2827), dengan disertai catatan bahwa haji Qirandisebut juga oleh para

sahabat dengan haji Tamattu', sebagaimana keterangan Ibnu Al Qayyim dalam

hdN Ma'ad(2/232, pasal' Manasik Nabi $ di Mina).

L53



Al Umm

sehingga orang yang melihatnya mengira bahwa kurban itu
wajib.125
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1372. Diriwayaktan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dia duduk
bersama sahabat-sahabatnya, kemudian dia mengirimkan uang dua
dirham dan berkata, "Belikan daging (seekor hewan)!" Kemudian
dia berkata, "lni adalah kurbannya Ibnu 666ur."125

125 gp. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-n1m (pembahasan: Manasik, bab:
Hewan Kurban 4/381-3821dari Ats-Tsauri dari Ismail dan Muthanif dari sya'bi
dari Abu Suraihah, dia berkata, "Aku pemah melihat Abu Bakar dan Umar tidak
berkurban."

HR, Al Baihaqi dalam As-sunan Al Kubra (pembahasan: Kurban ldul Adha,
bab' Kurban ldul Adha adalah Sunnah,9,/265) dari jalur jalur Al Faryabi dari
sufuan dari ayahnya, Mutharrif dan Ismail, dari sya'bi dari Abu Suraihah Al
Ghifari, dia berkata, "Aku mendapati Abu Bakar, atau aku melihat Abu Bakar dan
umar @ tidak berkurban." Dan dalam sebagian hadits mereka disebutkan,
"Karena enggan diikuti. "

Abu Suraihah Al Ghifari adalah Hudzaifah bin Usaid, sahabat Rasulullah 6$.
125 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-n5m (pembahasan, Manasik, bab:

Hevan Kurban 4/382-283) dari Ats-Tsauri dari Abu Ma'syar dari seorang mantan
sahaya Ibnu Abbas, dia berkata: Ibnu Abbas mengufusku untuk membelikannya
daging dengan harga dua dirham, dan berkata, "Katakanlah, ini adalah kurbannya
Ibnu Abbas."
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Setiap hari dari hari-hari Tasyriq, hnu Abbas selalu

menyembelih unta atau hewan kurban lain di Makkah. Yang

diinginkan lbnu Abbas dari hal itu adalah seperti yang diriwayatkan

dari Abu Bakar dan Umar. Pendapat tentang kurban Idul Adha

tidak bisa menjadi wajib. Kurban bagi setiap individu, baik kecil

atau dewasa, tidak sah selain seekor kambing untuk satu orang.

Tidak boleh ada pendapat selain pendapat demikian.

Apabila seseorang telah menyatakan kurban seekor hewan

lalu hewan tersebut melahirkan, maka anaknya disembelih

bersamanya. Sebagaimana seseorang menyatakan kurban seekor

unta lalu dia melahirkan anak, maka anaknya disembelih

bersamanya. Tetapi apabila seseorang belum menyatakannya,

maka dia boleh menahannya, dan anaknya ifu sama kedudukannya

dengan induknya. Apabila mau, dia boleh menahannya. Apabila

mau, maka dia boleh menyembelihnya. Barangsiapa berpendapat

bahwa orang tersebut tidak boleh mengganti he',uan kurban

dengan hewan yang serupa, dan tidak pula hewan lebih rendah

yang sah untuk dijadikan kurban, maka dia telah menjadikan

kurban dalam kasus ini sebagai suatu kewajiban. Karena itu, di

tempat ini dia harus berpendapat seperti pendapat kami, dan dia

harus mengatakan bahwa dia juga tidak boleh menggantinya

dengan yang lebih baik. Demikianlah seharusnya pendapatnya

setiap kurban yang dia wajibkan.

Manakala hewan kurban telah dibeli, maka tidak jauh

hukumnya dari hukum kurban yang wajib. Jadi, dia tidak boleh

diganti dengan seribu hewan kurban yang setara dengannya. Atau,

bisa jadi hukumnya sama seperti hukum harta benda seseorang,

sehingga dia boleh memperlakukannya sesuka hari, sehingga tidak
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ada larangan baginya untuk mengganti hewan kurban dengan

hewan kurban yang boleh dikurbankan, meskipun dengan yang

lebih rendah, dan menahannya.

Apabila seseorang menyatakan kurban seekor hewan, maka

dia tidak boleh mengambil bulunya. Sedangkan hewan yang belum

dia wajibkan, maka dia boleh mencukur bulunya.

Kurban ldul Adha adalah salah satu manasik yang pelakunya

diizinkan unfuk memakannya, memberi makan orang lain

dengannya, dan menyimpannya. Semua ini berlaku pada semua

bagian dari hewan kurban, baik kulitnya atau dagingnya. Tetapi
saya memakruhkan penjualan sebagian dari hewan kurban. Tukar-
menukar daging kurban itu sama seperti jual-beli.

Apabila seseorang bertanya, "Apa alasan Anda
memakruhkan penjualan daging kurban, sedangkan Anda tidak
memakruhkan untuk memakan dan menyimpannya?" maka
jawabnya adalah, "Karena kurban adalah manasik, sedangkan

Allah telah menetapkan hukum terkait unta yang merupakan
kurban, dimana Allah @ berfirman, ir$t 5)j|\+Vqri;13
@ 'Maka makanlah sebagian dan (sebagian lagi)
berikanlah untuk dimakan. "(Qs. Al Hajj!22l:28)

4̂IJ)

ae o,/
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a

I J;) r')ir - \ rvr
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1373. Rasulullah S pun mengizinkan untuk memakan

daging kurban dan memberikannya unfuk dimakan.r2T

Apa yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya tentu saja boleh.

Pada dasamya, setiap sesuafu yang dikeluarkan sqseorang karena

Allah itu secara logis dipahami bahwa sesuatu tersebut tidak boleh

kembali kepada pemiliknya, kecuali yang diizinkan Allah atau

Rasul-Nya. Karena itu, kami hanya membatasi pada apa yang

diizinkan oleh Allah ff1,, kemudian oleh Rasul-Nya; dan kami

melarang penjualan daging kurban sesuai ketenfuan dasar dalam

kurban bahwa dia dilarang dijual.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah Anda menemukan hal

yang serupa dengan ini?" Maka jawabnya, "Ya. Pasukan yang

memasuki wilayah musuh diharamkan melakukan ghulul
(mengambil harta rampasan perang seara batil). Apa yang mereka

peroleh dari musuh mereka ifu dibagi di antara mereka. Namun

127lmam Asy-Syafi'i dalam lkhtilaf Al Haditsberkata'
Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah

bahwa Rasulullah $ melarang memakan daging kurban sesudah tiga hari,

kemudian setelah itu beliau bersabda, *Makanlah, jadikanlah bekal, dan

simpanlah."
Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abdullah

bin Waqid bin Abdullah bahwa dia berkata, "Rasulullah S melarang memakan

daging kurban sesudah tiga hari.

AMullah bin Abdullah berkata: Aku menyampaikan hal itu kepada Amrah,

lalu dia berkata, "Dia benar. Aku mendengar Aisyah berkata:... Mereka bertanya,

"Ya Rasulullah, engkau dahulu melarang kami memakan daging kurban sesudah

tiga hari?" Rasulullah $$ bersaMa, "Dulu aku melanng kalian l<arena ada kafilah

yang datang di sehtar tempat penyembelihan kurban. Karena itu, (sekamng)

makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. " (trlm. 149-1 50)

Lrh. Al Muwaththa' (2/484-485, pembahasan: Kurban Idul Adha, no. 6-7);

dan Muslim (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: l-arangan Memakan Daging

Kurban Idul Adha Sesudah Tiga Hari, hadits no. 28-29).
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Rasulullah;ii) mengizinkan pasukan untuk memakan apa yang

mereka peroleh dari musuh berupa makanan. karena ih-r, kami

mengecualikan makanan dari ghulul. Kami berpendapat bahwa

apabila barang diambil itu bisa dijual, maka itu disebut ghulul dan
bahwa penjualnya harus mengembalikan pembayarannya. Saya

tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang masalah ini,

bahwa barangsiapa menjual sebagian dari kurbannya, baik kulitnya

atau selainnya, maka penjualnya wajib mengembalikan
pembayarannya, atau harta yang senilai dengan yang dijualnya,
jika nilainya lebih besar daripada harganya untuk membeli hewan
yang boleh dijadikan kurban. Tetapi saya lebih senang sekiranya
pembayaran tersebut disedekahkan, sebagaimana saya lebih

senang penyedekahan daging kurban.

Susu hewan kurban seperti susu unta manakala telah
dinyatakan sebagai kurban maka empunya tidak boleh
meminumnya kecuali kelebihan dari anaknya, dan tidak
menyusutkan daging unta tersebut. Seandainya dia
menyedekahkan susu tersebut, maka ifu lebih saya senangi. Tetapi
jika dia belum menyatakannya sebagai kurban, maka dia boleh
berbuat sekehendaknya.

Hewan yang cacat matanya tidak sah dijadikan kurban.
Sedikit saja ada warna putih pada hitam matanya, maka dia sudah

bisa disebut buta secara nyata. Hewan yang pincang juga tidak sah

dijadikan kurban. Batasan minimal disebut pincang secara nyata
adalah apabila dia berasal dari cacat bawaan, atau pincang karena
faktor luar. Ihrlah yang disebut pincang yang nyata.

Barangsiapa membeli hewan kurban lalu dia menyatakannya,

atau orang yang berhaji menunfun hewan kurban lalu dia
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menyatakannya sebagai kurban dalam keadaan sempurna,

kemudian hewan tersebut mengalami suafu kekurangan saat tiba di

tempat penyembelihan, maka kurbannya sah. Yang menjadi

patokan saya dalam semua kasus ini adalah keadaan hewan pada

hari empunya menyatakannya sebagai kurban, sehingga hewan

tersebut dikeluarkan dari kepemilikannya kepada peruntukan yang

ditetapkannya. Apabila hewan tersebut sempurna dan telah

sampai kepada tempat dan waktu perunfukannya, maka

kurbannya sah karena hewan tersebut sempurna pada saat

dinyatakan sebagai kurban dan telah sampai waktunya.

Adapun apabila seseorang membeli hewan yang sempuma

lalu dia tidak menyatakannya sebagai kurban kecuali setelah dia

mengalami kekurangan, maka kurbannya tidak sah. Apabila dia

menyembelihnya, maka tidak sah sebagai kurban karena dia

menyatakannya dalam keadaan hewan tersebut tidak sah unfuk

dijadikan kurban. Manakala kurban tersebut wajib baginya, maka

dia harus mendatangkan hewan yang sempuma. Manakala kurban

tersebut bersifat sukarela, maka dia tidak wajib menggantinya.

Apabila seseorang telah membeli hewan kurban untuk dia

telah menyatakannya, atau dia belum menyatakannya, lalu hewan

tersebut mati, atau hilang, atau dicuri, maka dia tidak wajib

menggantinya. Hewan kurban tersebut tidak lebih dari sekor

hewan kurban sunnah yang dinyatakan empunya lalu mati,

sehingga dia tidak wajib menggantinya. Kewajiban pengganti itu

hanya berlaku dalam kurban wajib. Akan tetapi, apabila dia

menemukannya lagi sesudah dia menyatakannya, maka dia harus

menyembelihnya meskipun hari-hari Nahr telah berlalu seluruhnya,

sebagaimana yang dia lakukan pada unta kurban yang hilang.
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Tetapi apabila dia belum menyatakannya sebagai kurban, lalu dia

menemukannya lagi (sesudah hilang), maka dia tidak wajib

menyembelihnya. Seandainya dia menyembelihnya, maka itu lebih

saya sukai.

Apabila seseorang membeli hewan kurban, namun dia tidak

menyatakannya sebagai kurban hingga hewan tersebut mengalami

sesuafu yang karenanya dia tidak boleh dikurbankan, pada saat

menjelang penyembelihannya, atau sebelum ifu, maka dia tidak

disebut sebagai kurban. Seandainya empunya menyatakannya

sebagai kurban dalam keadaan sehat, kemudian dia mengalami

kondisi tersebut setelah tiba hari-hari kurban, lalu dia

mengurbankannya, maka kurbannya sah. Yang menjadi patokan

saya dalam hewan kurban adalah kondisi saat empunya

menyatakannya sebagai kurban.

Kondisi yang terjadi pada hewan kurban setelah disembelih

itu tidak dipertanyakan oleh siapapun. Saat ifu hewan tersebut

mempakan kurban yang disembelih, bukan lagi berupa seekor

hewan yang tegak berdiri, melainkan nyawa telah terlepas darinya.

Patah tulang dan kondisi apa pun yang terjadi padanya tidak

berdampak negatif terhadapnya, seberapapun patah hrlang yang

terjadi padanya.

Oleh karena kami berpendapat bahwa hewan yang pincang

dan cacat mata tidak boleh dijadikan kurban, maka hewan yang

tidak memiliki kaki depan atau kaki belakang itu tercakup ke dalam

makna ini, bahkan lebih dari itu. Kekurangan tidak berlaku pada

tanduk. Apabila hewan kurban dilahirkan dalam keadaan memiliki
telinga, bagaimanapun benfuknya, maka sah dikurbankan. Apabila
dia lahir dalam keadaan tidak memiliki telinga, maka tidak sah
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sebagai kurban. Demikian pula seandainya dia terpotong

telinganya, maka tidak sah sebagai kurban karena ini adalah

kekurangan pada bagian tubuh yang dimakan.

Apabila seseorang telah menyatakan kurban Idul Adha atau

kurban haji, lalu keduanya disembelih untuknya pada waktunya

tanpa seizinnya, lalu dia mendapati keduanya sebelum dagingnya

dikonsumsi, maka keduanya sah sebagai kurban baginya, karena

keduanya disembelih di satu waktu dimana dia memiliki hak untuk

menuntut kepada orang yang menyembelih tanpa izin (menuntut)

selisih nilainya antara dalam keadaan berdiri dan disembelih,

namun kemudian dia menjadikannya sebagai kurban haji dan

kurban Idul Adha. Selain yang demikian itu tidak sah baginya

sebagai kurban. Apabila seekor kambing yang dibelinya

disembelih, sedangkan dia belum menyatakannya sebagai kurban

pada wakfunya, lalu dia mendapati kambing tersebut, lalu dia

berkeinginan unfuk menjadikannya sebagai kurban, maka tidak sah

sebagai kurban. Dia boleh menunfut selisih nilai antara dalam

keadaan hidup dan dalam keadaan disembelih. Apabila dia ingin

menahan dagingnya, maka dia boleh menahannya karena dia

belum menyatakannya sebagai kurban. Apabila dalam kasus semua

ini daging kambing tersebut telah dibagi-bagikan, maka empunya

menunfut kepada penyembelih berupa nilai kambing dalam

keadaan hidup. Dia harus menggunakan nilai hewan kurban yang

wajib yang diambilnya untuk membeli hewan kurban Idul Adha

atau hewan kurban haji. Apabila pembayaran hewan yang pertama

kurang, maka dia harus menambahinya dari uangnya sendiri

hingga diperoleh hewan kurban dengan kriteria minimal yang

wajib baginya. Apabila pembayarannya lebih, maka dia harus

menggunakan seluruhnya untuk membeli hewan kurban sehingga
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tidak tertahan sedikit dari pembayaran yang dia terima. Jawaban

dalam semua kasus ini sama seperti jawaban dalam kasus dua

orang haji seandainya masing-masing dari keduanya menyembelih

kurban kawannya; dan sama seperti jawaban dalam kasus dua

orang pekurban ldul Adha seandainya masing-masing dari

keduanya menyembelih kurban temannya. Yaifu, masing-masing

dari keduanya menanggung hak kawanannya, yaifu selisih nilai

hewan yang disembelihnya antara dalam keadaan hidup dan dalam

keadaan disembelih. Masing-masing sah kurban haji atau kurban

Idul Adha-nya manakala belum terhabiskan dagingnya. Apabila

masing-masing telah menghabiskan kurban haji atau kurban Idul

Adha kawannya, maka masing-masing menanggung nilai dari
hewan yang dia habiskan berupa hewan hidup. Masing-masing

dari keduanya wajib memberi ganti dalam setiap kurban yang

wajib.

Tidak ada perbedaan antara peziarah haji yang berasal dari
Makkah dan orang yang berpindah-pindah,lza antara musafir dan

orang mukim, dan antara laki-laki dan perempuan, yang bisa

mengadakan hewan kurban. Apabila wajib pada salah satu dari
mereka, maka wajiblah atas mereka semua. Apabila gugur

kewajiban dari salah seorang dari mereka, maka gugurlah

kewajiban dari mereka semua. Seandainya kurban tersebut wajib

bagi sebagian dari mereka, tidak bagi sebagian yang lain, maka

kurban tersebut lebih pantas wajib bagi orang yang haji, karena

kurban tersebut merupakan manasik, dan dia harus menjalankan

manasik. Sedangkan selain orang yang haji tidak wajib kewajiban

128 Maksudnya adalah orang haji yang asli Makkah dan pendatang yang
mukim di Makkah lalu pergi dari Ma[d<ah sesudah menunaikan manasiknya.
Wallahu a'lam.
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manasik. Akan tetapi, dia tidak boleh diwajibkan atas manusia

kecuali dengan hujjah, dan mereka tidak dibedakan kecuali dengan

hujjah yang sama. Saya tidak menganjurkan budak untuk

berkurban, dan memang kurban itu tidak boleh bagi budak; begitu
juga mudabbalz9, mukatad3o dan ummuwalad3l. Karena

mereka tidak memiliki harta benda. Harta benda mereka itu
menjadi milik fuan-fuan mereka. Demikian pula, saya tidak

menganjurkan kepada budak mukataflan tidak membolehkannya

unfuk berkurban, karena kepemilikannya atas harta itu tidak

sempurna, karena dia lemah sehingga harus mengembalikan

hartanya kepada tuannya. Dia juga dilarang melakukan hibah dan

memerdekaan budak, karena kepemilikannya atas hartanya tidak

sempurna.

Tidak boleh berkurban untuk anak yang masih ada dalam

perut.

Penyembelihan kurban boleh dilakukan di Hari Nahr dan

hari-hari Mina seluruhnya, karena ifu adalah hari-hari kurban haji.

Apabila seseorang berkurban di malam hari dari hari-hari Mina,

maka kurbannya sah. Hanya saja, saya memakruhkannya

menyembelih kurban ldul Adha dan kurban haji di malam hari

karena dua alasan, yaifu:

Pertama, khawatir terjadi kesalahan dalam penyembelihan,

atau terhadap diri penyembelih, atau terhadap orang yang berada

129 Budak yang ditetapkan merdeka oleh tuannya setelah tuannya meninggal

dunia.
130 Budak yang dimerdekakan dengan cara dia membayar kemerdekaannya.
131 Sr'r6uL perempuan yang melahirkan anak dari hubungannya dengan

fuannya.
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di dekatnya, atau kesalahan dalam memotong bagian yang

dipotong.

Kedua, orang-orang miskin tidak menghadiri penyembelihan

kurban di malam hari seperti kehadiran mereka di siang hari.

Adapun jika tidak ada alasan-alasan ini, maka saya tidak

memakruhkannya.

Apabila seseorang bertanya, "Apa argumen bahwa hari-hari

Mina itu sama seperti hari-hari penyembelihan kurban Idul Adha

seluruhnya?" Maka jawabnya adalah, "Sebagaimana hujjah bahwa

dua hari sesudah hari Nahr mempakan dua hari untuk

menyembelih kurban Idul Adha." Apabila seseorang bertanya,
"Bagaimana penjelasannya?" Maka jawabnya, "Nabi S
menyembelih unta dan hewan kurban lain di hari Nahr. Manakala

beliau tidak melarang orang-orang untuk menyembelih kurban Idul

Adha sesudah Hari Nahr, baik sehari atau dua hari, maka kami

tidak mendapati hari yang ketiga itu berbeda dari dua hari

sebelumnya, karena pada hari ketika itu dilakukan penyembelihan

kurban haji dan lempar Jumrah, sebagaimana pada dua hari

sebelumnya itu dilakukan penyembelihan kurban haji dan lempar

Jumrah." Apabila seseorang bertanya, "Apakah ada khabar
tentang hal ini?" Maka jawabnya, "Ya, dari Nabi $. Khabar

tersebut mengandung indikasi sunnah. "132133

132 66. hadits no. 1365 berikut takhnfnga.
133 5or'r6u1l paragraf ini dalam bab ini adalah:

- Penjelasan terkait ldul Fitri dan Idul Adha, namun Imam Al Bulqini

menggabungkannya ke, bab: Idul Fitri dan Idul Adha. Di tempat tersebut kami

telah mengisyaratkan tempaturya di sini.

- Penjelasan tentang hewan bun-ran yang dimiliki manusia dan hal-hal yang

terkait dengannya. Imam Al Bulqini menjadikan penjelasan ini sebagai, bab:
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4. Bab: Aqiqa[r3+
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7374. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dia berkata: Aku

mendengar Muhammad bin hrahim bin Harits At-Taimi berkata,

"Dianjurkan menyembelih aqiqah meskipun berupa seekor bunrng

PiPi1."135

tersendiri yang akan disampaikan sebentar lagi, yaifu, bab: Her,van Buruan yang

Dimiliki Manusia. Wallahu a'lam.
lilBab ini dalam terbitan sebelumnyra tercetak pada catatan kaki, tetapi Al

Bulqini mengingatkan bahwa dia termasuk kitab /4/ Umm, selingga kami

meletakkannya di tengah.
135 gp. Ath-Thabrani (pembahasan' Aqiqah, bab: Pengamalan dalam

Aqiqah, 2/5OLl dari Rabi'ah bin Abu AMunahman dari Muhammad bin Ibrahim

At-Taimi bahwa dia berkata, "Aku mendengar ayahku menganjurkan aqiqah

meskipun dengan seekor burung pipit."
Asy-Syafi'i dalam As-Sunan meriwayatkan riwayat-riwa5rat tentang aqiqah

sebagai berikut:

1. Dari Sufyan bin Uyainah dari Ashim dari Hafshah binu Sirin dari Rabab

dari pamannya yang bemama Sulaiman bin Amir, dia berkata, Aku mendengar

Nabi $$ bersabda, 'Bqsma anak lakilaki itu ada aqiSah. Karena itu,

alirkanlah darah untukn1m. "

2. Dari Sufuan dari Amr bin Dinar dari Atha' dari Habibah binti Maisarah

mantan sahaya Atha' dari Ummu Kurz, dia berkatar Aku melihat Rasulullah $,
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Malik berkata, " Atsarini tidak diamalkan. "135

Ada kemungkinan bagi Muhammad bin Ibrahim seperti

kemungkinan bagi Qasimlsz untuk mengatakan bahwa yang

lalu aku mendengar beliau bersabda, 'Untuk anak lakiJaki dua kambing yang

setara, dan untuk anak perempuan seekor kambing. "

3. Dari Sufyan dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari ayahnya dari Siba' bin
Tsabit dari Ummu Kurz. dia berkata: Aku mendatangi Nabi S untuk bertanya

kepada beliau tentang daging kurban haji, lalu aku mendengar beliau bersabda,

"Untuk anak laktlaki dua kambing, dan untuk anak perempuan satu kambing.

Tidak berdampak bagi kalian sekiranya kambing tersebut jantan atau betina."lAs-
Sunan, 2/202, 203, no. 579-581)

13614u11L dalam Al Muwaththa' berkata, "Pendapat kami tentang aqiqah

adalah bahwa barangsiapa yang ber-aqiqah maka dia menyembelih aqiqah untuk
anaknya berupa kambing, baik anak laki{aki atau anak perempuan. Aqiqah tidak

wajib, melainkan dianjurkan. Aqiqah termasuk praktik yang masih dijalankan umat
Islam di tempat kami." (2/502, pembahasan: Aqiqah)

Atas dasar itu, pernyataan Malik di sini "l/sarini tidak diamalkan" maksudnya

adalah anjuran aqiqah meskipun dengan seekor burung pipit. Wallahu a'lam. (jih.
Al Ma'rifah,7 /241)

137 Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Qasim bin Muhammad
bahwa seorang laki-laki memperoleh anak perempuan dari iskinya akibat
hubungan dengan orang lain, lalu laki{aki tersebut berkata kepada keluarga
istrinya, "Perempuan ini urusan kalian." Para ulama berpendapat bahwa ucapan
tersebut adalah ucapan cerai satu kali.

Asy-Syafi'i mengomentarinya dalam diskusi dengan para sahabat Malik,
"Kalian berpendapat bahwa ucapan tersebut menjatuhkan cerai tiga kali. Apabila
dikatakan kepada kalian, "Kalian meninggalkan ucapan Qasim dan para ulama
ulama ucapan tersebut menjatuhkan satu kali cerai", Makkah kalian berkata,
"Kami tidak mengetahui orang-orang yang menjadi sumber riwayat bagi Qasim."

Maknanya, Imam Asy-Syafi'i berkata kepada mereka, Sikap kalian di sini
sama seperti sikap kalian terhadap ucapan Qasim tersebut. Kalian tidak berpegang
pada ucapan Qasim meskipun Qasim meriwayatkan bahwa para ulama melihatnya
sebagai satu cerai. Di sini, ucapan Muhammad bin Ibrahim dapat ditafsirkan bahwa
anjuran ini bersumber dari ulama Madinah. Semua masalah ini akan dijelaskan
dalam Perbedaan Pendapat dengan Malik, insya Allah.
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dimaksud adalah dianjurkan 'aqiqah meskipun dengan seekor

burung pipit. Ulama Madinah dan generasi salaf mereka sepakat

tentang hal ini. Kemudian Anda dan sahabat-sahabat Anda tidak

melihat ungkapan tersebut mengandung makna yang harus diikuti.

Orang yang mengambil riwayat tersebut tidak memiliki hujjah, dan

kalian pun tidak memiliki hujjah unhrk meninggalkannya kecuali

dengan mengatakan: Ini adalah kalimat yang tertufup (tidak bisa

dipahami), dan kami tidak mengetahui orang yang memfatwakan

bahwa dianjurkan 'aqiqah meskipun dengan seekor burung pipit.
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"4ffi
PEMBAHASAN TENTANG HEWAN

BURUAN DAN HEWAN SEMBELIHAN

1. Bab: Penjelasan Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin ldris Asy-syafi'i mengabarkan kepada
kami, dia berkata: Anjing yang terlatih adalah anjing yang apabila
dipanggil maka dia mengikuti panggilan dan apabila dia
menangkap maka dia menahan dan tidak memakannya. Apabila
dia melakukan hal ini berkali-kali, maka dia dianggap terlatih.
Pemiliknya boleh memakan hewan yang ditangkapnya, meskipun
dia membunuhnya, selama dia tidak memakannya. Apabila anjing
tersebut memakannya, maka hal itu mengeluarkannya dari status
anjing terlatih. Pemiliknya dilarang memakan hewan buruan yang
dimakan anjing, karena anjing tersebut menangkapnya unfuk
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dirinya sendiri. Apabila pemilik anjing memakannya, maka itu
berarti dia memakan hewan buruan anjing yang tidak terlatih.

Ada kemungkinan bagi kita untuk menggunakan qiyas

sehingga hukumnya boleh memakannya, meskipun anjing

pemburu telah memakannya, karena apabila dia telah menjadi

terlatih maka hewan yang dibunuhnya dianggap sebagai hewan

sembelihan. Seperti seandainya ada hewan yang disembelih, lalu

ada seekor anjing yang memakannya, maka daging tersebut tidak

menjadi haram. Cukup dibuang daging di sekitar bagian yang

dimakan. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Sa'd bin Abu

Waqqashl38 dan sebagian sahabat kami. Namun kami

meninggalkan pendapat ini karena ada atsar yang disebutkan Asy-

Sya'bi, yaitu:
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l38gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Hewan Buruan, bab: Riwayat tentang

Buruan Anjing yang Terlatih, 2/492, 493, no. 5) dari jalur Malik dari Nafi' dari

Abdullah bin Umar bahwa dia berkata tentang anjing yang terlatih, "Makanlah

hewan yang ditangkapnya untukmu jika dia membunuhnya dan jika dia tidak jika

dia tidak membunuhnya. "

Juga dari Malik bahwa dia mendengar Nafi' berkata: Abdullah bin Umar

berkata, "Jika dia memakannya, dan jika dia tidak memakannya."

Juga dari Malik bahwa dia menerima kabar dari Sa'd bin Abu Waqqash

bahwa dia ditanya tentang anjing yang terlatih apabila dia membunuh hewan

buruan, lalu Sa'd menjawab, "Makanlah, meskipun tidak tersisa kecuali satu organ

tubuhnya!"

,v
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1375. Dari Adi bin Hatim, bahwa dia mendengar Nabi S
bersabda, 'Apabila dia memakannya, maka kalian
memakannya/'L39

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ada khabar yang valid dari
Nabi s, maka tidak boleh meninggalkan khabar tersebut unfuk
mengikuti keterangan yang lain. Apabila kita berpendapat
demikian terkait anjing yang terlatih, lalu anjing yang terlatih
tersebut menangkap hewan buruan tanpa memakannya, maka

139 HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan,
bab: Ketika Hewan Buruan Hilang Selama Dua atau Tiga Hari, s/ s3ildari jalur
Musa bin Ismail dari Tsabit bin Yazid dari Ashim dari Asy-sya'bi dari Adiy bin
Hatim ig";, dari Nabi $, beliau bersabda, 'Apabila kamu melepaskan anjingmu
dan menyebut nama Allah, lalu dia menangkap dan membunuh (heonn buruan),
maka makanlah! Dan jika dia memakanrya, maka janganlah kamu memakannya,
karena dia menangkap untuk diinya sendii. Apabila dia bercampur dengan
anjing-anjing lain yang fidak disebutkan nama Allah padanya, lalu mereka
menangkap hewan buruan dan membunuhnya, maka janganlah kamu
memakannya, karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuhn5a. Apabih
kamu memanah hewan buruan lalu kamu mendapatinya sesudah sehari atau dua
hai dalam kadaan tidak ada tanda pada tubuhnya selain panahmu, maka
makanlah. Apabik dia tercebur ke dalam air, maka janganrah kamu
memakannya. " (no. 4584)

HR. Muslim (3/1529, pembahasan: Hewan Buman dan Hewan Sembelihan,
Serta Hewan yang Boleh Dimakan, bab: Hewan yang Diburu dengan Anjing
Terlatih, dari jalur Walid bin syuja' As-Sukuni dari Ali bin Mushir dari Ashim bin
Asy-Sya'bi dari Adiy bin Hatim dengan redaksi yang serupa (no. 6/19291.

Juga dari Abu Bakar bin Abu syaibah dari Ibnu Fudhail dari Bayan dari Asy-
Sya'bi dari Adiy bin Hatim dari Nabi $, beliau bersabda, 'Apabira kamu
melepaskan anfing-anjingmu yang terlatih, dan kamu menyebut nama Allah
padanya, maka makanlah hewan yang ditangkapnln unfukmu, meskipun mereka
membunuhnya, kecuali anjing tersebut memakannya. Apabila dia memakannya,
maka janganlah kamu memakannya, karena aku khawatir jika dia menangkap
unfuk dirinya sendii. Apabik ada anjing-anjing lain yang berampur dengannya,
maka janganlah kamu memakannya. " (no. 2/7929)
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hewan buruan tersebut halal untuk disembelih. Apabila dia

membunuhnya, maka pembunuhannya ifu sama fungsinya dengan

penyembelihan. Tetapi apabila dia menangkap dan memakannya,

maka dalam kasus ini anjing tersebut tidak bisa dianggap sebagai

anjing yang terlatih, sehingga dia sama seperti keadaan semua,

tidak boleh memakan hewan tangkapannya, sebagaimana dia tidak

halal di permulaannya. Ini adalah satu sisi pendapat yang mungkin

berdasarkan qiyas dan benar. Dalam hal ini juga ada kalangan

yang menal<rldli bahwa apabila anjing itu najis dan dia memakan

sesuafu yang basah, maka dimungkinkan najisnya ifu mengaliri

sebagian dari tubuhnya. Akan tetapi, dia tidak boleh berpendapat

demikian hingga anjing tersebut memakan hewan tangkapannya

dan darah masih mengalirkan kehidupan dalam tubuhnya. Adapun
jika anjing tersebut memakannya sesudah mati, maka darah tidak

mengalir dalam tubuh hewan tangkapan itu. Yang najis pada saat

ifu adalah tempat yang dimakannya dan sekitamya.

Ar-Rabi' berkata, "Dalam hal ini adalah pendapat lain, yaifu:

seandainya anjing pemburu mengakibatkan najis seluruh bagian

hewan tangkapannya, maka pemiliknya boleh mencucinya dan

memerasnya, sebagaimana dia mencuci pakaian dan memerasnya

lalu menjadi suci. Dia juga boleh mencuci kulitnya sehingga

menjadi suci dan hilang najisnya. Seperti itu pula najis daging itu

hilang lalu dia boleh memakannya."
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2- Bab: Hasil Tangkapan Hewan Buas Atau Burung
yang Digunakan untuk Berburu

Melatih singa dan setiap hewan yang bisa dilatih ifu sama

seperti melatih anjing, tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Hanya saja, anjing bisa mengakibatkan najis pada hewan

tangkapannya. Tidak ada najis pada makhluk hidup selain anjing

dan babi.

Melatih semua jenis burung juga sama, seperti burung elang

dan selainnya. Cara melatihnya adalah dikumpulkan, lalu dipanggil

hingga dia bisa memenuhi panggilan, Ialu diperintah hingga dia

terbang, lalu dia menangkap dan menahan. Apabila dia melakukan

hal ini berkali-kali, maka dia terlatih sehingga hewan yang

ditangkap dan dibunuhnya boleh dimakan.

Apabila dia memakannya, maka menurut qiyas sama seperti

anjing. Sebagian ulama Masyriq berpendapat bahwa hewan buman
yang dibunuhnya boleh dimakan meskipun dia memakannya.

Sementara itu, dia mengklaim bahwa yang memakannya adalah

anjing, maka hewan buruannya tidak boleh dimakan. Dia
mengklaim bahwa perbedaan di antara keduanya adalah anjing itu
menyerang, sedangkan burung elang tidak menyerang. Apabila dia

mengklaim bahwa keduanya berbeda dalam masalah ini, lalu

bagaimana dia mengklaim bahwa burung elang tidak boleh

dimakan buruannya hingga dia datang saat dipanggil, terbang saat

diperintah; dan bahwa seandainya dia terbang sendiri lalu

membunuh hewan buruan, maka tidak boleh dimakan apabila dia
tidak terlatih? Bagaimana pendapat Anda saat ulama tersebut
membolehkan perbedaan di antara dua hewan yang terlatih?
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Seandainya ada seorang ulama yang membedakan keduanya

sekaligus menyamakan keduanya, atau menyamakan keduanya

sekaligus membedakan keduanya, maka adakah argumen unfuk

membantahnya selain hujjah tersebut?"

3- Bab: Menyebut Nama Allah Saat Melepaskan
Hewan Pemburu

Apabila seorang muslim melepas anjing atau bumngnya yang

terlatih, maka saya menyarankannya untuk menyebut nama Allah.

Apabila dia tidak menyebut nama Allah karena lupa, lalu hewan

buruannya ih-r membunuh bumannya, maka dia boleh

memakannya. Karena hewan yang dibunuhnya itu sama seperti

hewan sembelihan. Yaitu, seandainya seseorang lupa membaca

basmalah pada sembelihannya, maka dia boleh memakannya,

karena seorang muslim ifu menyembelih dengan nama Allah

meskipun dia lupa. Demikian pula hewan buruan yang Anda

peroleh dengan senjatamu yang mengenai hewan buman tersebut.

4. Bab: Pelepasan Anjing oleh Orang Muslim dan
Orang Majusi

Apabila seorang muslim dan seorang majusi melepas seekor

anjing, dua ekor anjing secara terpisah, atau dua ekor bumng, atau
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dua anak panah, lalu keduanya mengenai hewan buman,
kemudian hewan tersebut tidak sempat disembelih, maka dia tidak
boleh dimakan. Jadi, dia seperti sembelihan seorang muslim dan
majusi, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apabila
sembelihan itu termasuki unsur yang tidak halal, maka sembelihan
tersebut tidak halal. Demikian pula seandainya anjing yang terlatih
itu dibantu oleh anjing yang tidak terlatih; baik panah atau anjing
yang terlatih ifu mengenai bagian yang mematikan dari hewan
buruan atau tidak mengenainya, manakala dia dibantu oleh hewan
Iain yang tidak halal. Karena ada kalanya bagian yang mematikan
ifu terkena, namun dia tetap hidup, kecuali dia mengalami kondisi
seperti kondisi hewan yang disembelih akibat penyembelihan yang
sempuma, sehingga dia tidak bisa hidup sesudahnya sekejap mata
pu., dan gerakannya seperti gerakan hewan yang disembelih,
seperti mengejang saat nyawa belum sempuma keluamya. Apabila
hewan buruan mengalami kondisi seperti ini, maka serangan
anjing yang tidak terlatih atau penyembelihan orang majusi ifu
tidak berbahaya, karena dia mengenai hewan buman dalam
keadaan dia telah mati.

5- Bab: Melepaskan Hewan Buman Hingga Tidak
Tampak, Lalu Anda Mendapatinya dalam Keadaan

Mati

Apabila seseorang memanah hewan buruan, atau
melepaskan beberapa hewan terlatih kepadanya, lalu hewan
buruan tersebut hilang dari pandangan, lalu orang tersebut
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mendapatinya dalam keadaan mati, maka menurut khabar dat'.

Ibnu Abbas dan menumt qiyas: dia tidak lemah memakannya.

Karena dimungkinkan dia dibunuh oleh hewan lain, bukan hewan

terlatihnya.
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1376.lbnu Abbas ditanya, dan orang yang bertanya berkata

kepadanya, "Aku pemah memanah hewan buman, Ialu ada yang

mengenai dengan sepenglihatanku (ishma), dan ada pula yang

mengenai tanpa sepenglihatanku (inma)?" Ibnu Abbas menjawab,
"Makanlah hewan buruan yang terkena panah dengan

sepenglihatanmu, dan tinggalkan hewan buruan yang terkena

panah tanpa sepenglihatdnmul "l4o

140 gp. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Bun-ran dan

Sembelihan, bab' Melepaskan Pemburu untuk Menangkap Buruan yang Lenyap

dari Pandanganmu, Kemudian Kamu Mendapatinya dalam Keadaan

Terbunuh,9/24\, 2421dari jalur jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Abdul

Malik bin Harits bin Rahil dari Amr bin Maimun dari ayahnya, bahwa seorang

badwi menemui Abdullah bin Abbas :9,, saat itu Maimun ada di sampingnya. lalu
orang badwi itu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sesungguhnya

aku pemah memanah he'.lran buruan, lalu ada yang terkena panah dengan

sepenglihatanmu, dan ada pula yang terkena panah tanpa sepenglihatanku.

Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Abbas menjawab, "Makanlah hewan buruan yang

terkena panah dengan sepenglihatanmu, dan tinggalkan hewan buruan yang

terkena panah tanpa sepenglihatanmu. "

175

I



Al Umm

Juga dari jalur Ubaidullah bin Muadz dari ayahnya dari Syu'bah dari Hakam
dari Abdullah bin Abu Hudzail, dia berkata: Keluargaku memintaku unhrk
menanyakan beberapa hal kepada Abdullah bin Abbas. Aku menulis beberapa hal
itu pada sebuah lembaran. [-alu aku menemui Ibnu Abbas untuk bertanya
kepadanya, dan temyata di hadapan Ibnu Abbas ada beberapa orang untuk
bertanya kepadanya. Mereka bertanya kepadanya hingga tentang semua hal yang

ada dalam catatanku, dan sehingga aku tidak bertanya kepadanya tentang sesuahr
pun. Seorang badwi bertanya kepadanya, "Aku adalah budak yang mengurusi
ternak unta milik fuanku. Lalu datanglah seseorang unfuk memintaku minum.
Apakah aku boleh memberinya minum?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak." Dia
bertanya, "Tetapi aku khawatir dia akan mati?" hnu Abbas berkata, "Berilah dia
minum secukupnya, kemudian beritahukanlah kepada fuanmu." Dia bertanya lagi,
"Aku pemah memanah hewan buruan, lalu ada yang terkena dengan
sepenglihatanku, dan ada pula yang terkena di luar penglihatanku." Ibnu Abbas
menjawab, "Yang terkena panah dengan sepenglihatanmu itu makanlah.
Sedangkan yang terkena panah di luar penglihatanrnu itu janganlah kamu
memakannya!"

Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah (7/L80, 1S1) berkata, "Abu Daud
meriwayatkan dalam Al Marasil dari Amir fuy-Sya'bi dan Abu Razin dari Nabi $,
hadits yang menunjukkan makna ini. Di salah safu dari dua riwayat tersebut, beliau
bersabda, "Dia menghilang daimu semalam, dan aku tidak merasa aman
sekiranlm tidak ada hewan yang membantumu membunuhnjm. Aku ttdak butuh
hewan tersebut." (Lih. Al Marasil, hlm. 280,, bab: Hewan Buruan, no. 382.
Penelitinya berpendapat bahwa para periwayat hadits tersebut tsiqat)

Dalam riwayat yang kedua beliau bersabda, "Malam merupakan satah safu
dari ciptaan Allah. Barangkali dia membantumu untuk membunuh sesuafu (hewan
buruan). Jadi, singkirkan hewan buruan itu darimu!" (Al Marasil, hlm. 281, no.
282. Menurut penelitinya, para periwayatnya tsiqah, yaifu para periwayat Al
Bukhari dan Muslim, selain Abu Razin. Dia adalah periwagrat Muslim yang
statusnya fsrQai. Nama aslinya adalah Mas'ud bin Malik Al Azdi)

Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (9/2411 berkata, "Hadits ini
diriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas secara marfu', dan statusnya lemah."

Ibnu Hajar dalam At-Talkhish Al Habir(4/136)berkata, "Di dalam sanadnya
ada Utsman bin Abdurrahman Al Waqqashi, stafusnya lemah."

Ibnu Hajar juga berkata, "Abu Nu'man meriwayatkannya dalam AJ Ma'ifah
dari hadits Amr bin Tamim dari ayahnya dari kakeknya secara marfu'. Di dalam
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Ishma' berarti hewan buruan yang dibunuh anjing dalam

pandangan Anda. Sedangkan inma' berarti hewan yang terbunuh

di luar pandangan Anda. Apabila telah sampai keadaan seperti

yang saya jelaskan, dan dia melihatnya, kemudian hewan buruan

tersebut kabur dan hilang pandangannya, maka orang tersebut

boleh memakannya. Mengenai tembusnya bagian yang

mematikan, sesungguhnya ada kalanya hewan buman hidup

sesudah sebagian organ yang mematikan tertembus. Menurutku,

tidak boleh berpendapat tentang kasus ini selain pendapat ini,

kecuali ada keterangan dari Nabi S, namun saya meragukannya,

sehingga gugurlah setiap ketenfuan yang bertentangan dengan

perintah Nabi S. Sebuah pendapat atau qiyas tidak bisa tegak

ketika ada berita dari Nabi S, karena Allah telah meniadakan

alasan dengan sabda Nabi g."r+r

Apabila panah mengenai hewan buruan sedangkan yang

melemparkan panah tidak melihatnya, lalu panah tersebut

menyembelihnya, atau panah tersebut mengakibatkan dampak

pada hewan buman sedikit ilpd, maka dia tidak boleh

memakannya; baik orang tersebut menemukan bekas dari selain

panahnya atau tidak menemukannya, karena bisa jadi selain panah

itu mematikannya tanpa meninggalkan bekas padanya.

sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Masymur yang dinilai lemah oleh

para ulama Hadits."
141fi1 $3i[6qi berkata, "Hadits yang diragukan Asy-Syafi'i, yaitu hadits yang

diangkat sanadnya (marful kepada Nabi $, adalah hadits Adiy bin Hatim yang

kami riwayat, yaihr sabda Nabi $, "Tetapi apabila kamu menemukanng squdah
semalam atau dua malam, lalu kamu tidak menemukan tanda padaryn selain tanda

panahmu, lalu kamu ingin memakannya, maka makanlah. "(Lihat takhriihadits no.

1375) Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
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Apabila seseorang menemukan hewan buruan, sedangkan

senjatanya atau hewan terlatihnya tidak bisa sampai menimbulkan
keadaan seperti yang ditimbulkan penyembelihan, yaitu tidak ada

lagi kehidupan pada hewan buruan tersebut, lalu ada kemungkinan
baginya untuk menyembelihnya namun dia tidak menyembelihnya,
maka dia tidak boleh memakannya. Kemungkinan dimaksud
adalah alat yang digunakan unfuk menyembelih tersedia, dan ada
cukup wakfu yang memungkinkannya unfuk menyembelih, lalu dia
tidak menyembelihnya. Hal ifu karena penyembelihan itu ada dua
macam, yaifu:

" Pertama, hewan yang bisa dikuasainya. Hewan yang
demikian itu tidak disembelih kecuali dengan cara dipotong
kerongkongannya atau dipotong jalan darah dan nafasnya.

Kedua, hewan yang tidak bisa dikuasainya agar disembelih
dengan alat yang sanggup dia adakan. Apabila dia tidak sempat
menyembelihnya, padahal dia mampu menyembelihnya, maka
tidak halal dagingnya kecuali dengan memotong jalan darah dan
nafasnya, atau menggorok kerongkongannya. Apabila dia lupa
akan pisaunya padahal dia mampu menyembelih, lalu dia
mengambil pisau lalu kembali, lalu hewan tersebut mati, maka dia
tidak boleh memakannya. Dia boleh memakannya hanya apabila
dia tidak mampu menyembelihnya pada saat menangkapnya.
Seandainya kami membolehkannya unfuk memakan hewan
buruan tersebut dengan cara kembali ke tempat hewan tersebut
tanpa menyembelihnya, maka kami juga harus membolehkannya
unfuk memakannya apabila dia tidak menemukan alat untuk
menyembelihnya lalu hewan tersebut mati sebelum dia
menemukan alat. Apabila Anda mendapatinya dan Anda
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membawa alat untuk menyembelihnya, namun tidak

memungkinkan bagi Anda untuk mencapai bagian yang

disembelih, dan Anda tidak teledor di dalamnya hingga hewan

tersebut mati, maka makanlah. Apabila memungkinkan bagi Anda

untuk mencapai bagian yang disembelih dan Anda tidak teledor,

lalu Anda mendekatkan pisau lalu hewan tersebut mati sebelum

Anda menempelkan pisau pada lehemya, maka makanlah hewan

tersebut. Apabila Anda sudah meletakkannya pada lehemya

namun belum sampai mengiriskannya, namun hewan tersebut

lebih dahulu mati, dan Anda tidak berlambat-lambat, maka

makanlah hewan tersebut, karena tidak ada kemungkinan bagi

Anda untuk menyembelihnya. Tetapi jika Anda sudah mengiriskan

pisau, namun temyata pisau Anda fumpul lalu hewan tersebut

mati, maka janganlah Anda memakannya, karena bisa jadi hewan

tersebut mati sebab tercekik.

Cara penyembelihan yang apabila penyembelih, atau

pemanah, atau hewan terlatih telah mencapainya maka tidak

diperlukan penyembilan lagi adalah terpotongnya tenggorok(alan

makanan) dan jalan nafas, tidak boleh selain itu. Dan untuk lebih

sempumanya adalah terpotongnya dua urat leher. Seandainya dua

urat leher telah terpotong tetapi jalan kerongkongan dan jalan

nafasnya tidak terpotong, maka itu tidak disebut penyembelihan,

karena ada kalanya urat leher seseorang terpotong tetapi dia tetap

hidup. Sedangkan penyembelihan itu dilakukan pada organ tubuh

yang apabila dipotong maka tidak ada lagi kehidupan, yaifu

tenggorok fialan nafas) dan jalan makan, karena keduanya lebih

menonjol daripada urat leher. Apabila seseorang mengambil urat

leher hingga tercabut, maka itu tidak terjadi kecuali setelah tampak

nyata tenggorok(jalan nafas) dan jalan makan.
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Apabila seseorang melepaskan anjingnya atau panahnya, dan

dia menyebut nama Allah dalam keadaan melihat hewan buman,

lalu anjing atau panahnya ifu mengenai hewan lain, maka tidak
ada larangan unfuk memakannya, karena dia telah melihat hewan

buruan dan meniatkannya, meskipun anjing atau panahnya ifu
mengenai hewan lain. Apabila dia melepas anjing atau panahnya

tanpa melihat hewan buruan, dan dia meniatkan saja, maka dia

tidak boleh memakannya. Niat tidak berfungsi kecuali disertai
pandangan mata terhadap hewan buman. Demikian pula

seandainya dia membidik sekumpulan hewan buruan, dan dia

bemiat bahwa apabila dia mengenai maka dia akan memakan

hewan yang terkena darinya. Seandainya dia tidak boleh memakan

hewan buruan saat melempar kecuali yang dia niatkan secara

definitif, maka diketahui secara pasti bahwa seandainya seseorang

melepaskan panah pada rafusan burung, atau melepas seekor

anjing terhadap rafusan biawak, maka dia tidak bisa membunuh

mereka semua. Seandainya dia meniatkan unfuk membunuh

seluruh hewan buruan lalu mengenai satu ekor saja, maka safu

ekor yang terkena itu bukan yang diniatkan secara definitif.
Dengan demikian, ulama yang berpendapat bahwa seseorang tidak

boleh memakan hewan buman kecuali dia meniatkannya secara

definitif itu haruslah luga berpendapat bahwa dia tidak boleh

memakan sedikit dari hewan buruan yang terkena di antara
sekumpulan hewan. Karena diketahui secara pasti bahwa dia tidak
mungkin membunuh mereka semua. Apabila hal ini diketahui
secara pasti, maka hewan yang terkena ifu bukan hewan yang dia
niatkan (incar) secara definitif. Walkhu a'lam. Setiap hewan yang

ditangkap oleh anjing yang tidak terlatih, atau terkena bafu, atau

senapan, atau sesuafu yang bukan senjata, maka tidak boleh
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dimakan, kecuali yang sempat disembelih sehingga dia boleh

dimakan karena penyembelihan. Sebagaimana mauqudzah,

mutaraddiyah dan nathihahl42 6o1"1', dimakan manakala sempat

disembelih.

Anjing-anjing pemburu itu lebih sering tidak berada di tangan

mereka, melainkan mengikuti mereka. Apabila seseorang

melepaskan anjingnya unfuk membum seekor hewan buruan, baik

anjing tersebut dekat darinya atau jauh, lalu hewan tersebut lari

seketika dan mengejar buruan atas perintahnya, lalu dia

menangkap hewan, maka orang tersebut boleh memakannya

meskipun anjing tersebut membunuhnya. Pelepasan tersebut sama

seperti pelepasan dari tangannya. Apabila anjing pemburu telah

berlari ke arah hewan buman sebelum pemiliknya

memerintahkannya unfuk memburu, lalu dia melanjutkan larinya

dan menangkap hewan buruan, maka pemiliknya tidak boleh

memakannya kecuali dia sempat menyembelihnya. Kecuali

pemiliknya menghardiknya lalu anjing itu berhenti atau berbelok,

kemudian pemiliknya memerintahkannya untuk memburu lalu dia

bergerak karena perintah yang terakhir dari pemiliknya. Dengan

demikian, anjing tersebut telah meninggalkan perintah yang

pertama, dan melakukan pengejaran yang baru, sehingga

pemiliknya boleh memakan hewan yang diburu anjingnya.

Sebagaimana dia boleh memakannya seandainya dia melepaskan

anjingnya lalu berhenti. Jadi, dia memulai dari awal. Tetapi jika

anjing ifu terus berlari, lalu pemiliknya menyuruhnya mengejar,

namun anjing tersebut tidak berbelok dan tidak berhenti,

r42 Mauqudzah adalah hewan yang dipukul dengan kayu atau selainnya

hingga nyaris mati. Mutaraddi;ph adalah hewan yang jatuh ke dalam sumur atau

selainnya. Dan nathihah adalah hewan yang nyaris mati akibat beradu tanduk.
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melainkan mempercepat larinya, maka pemiliknya tidak boleh

memakannya, baik yang memerintahkan pengejaran ifu adalah

pemiliknya, atau selain pemiliknya yang halal sembelihannya.

Perburuan yang dilakukan anak kecil itu lebih mudah

daripada penyembelihannya. Jadi, tidak ada larangan baginya

untuk berburu; dan yang diperbuatnya adalah berbicara,

sedangkan penyembelihan dilakukan oleh selainnya. Jadi, tidak

ada larangan unfuk memakan sembelihannya manakala dia

mampu menyembelih dan bisa menguasai hewan sembelihannya.

Demikian pula perempuan dan setiap orang yang halal

sembelihannya, yaitu orang Nasrani dan Yahudi.

Apabila seseorang memanah seekor hewan buruan, atau

menikamnya, atau memukulnya, atau melepas anjingnya, lalu

mengakibatkan hewan buman ifu terpotong menjadi dua bagian,

atau terpotong kepalanya, atau terpotong perut dan sulbinya,

apabila potongannya bukan separo, maka dia boleh memakan

kedua potongan itu. Ini termasuk sembelihan. Setiap tindakan
yang dianggap penyembelihan terhadap sebagian fubuh hewan,
maka dia juga dianggap penyembelihan terhadap semua anggota

tubuhnya. Akan tetapi, seandainya yang terpotong darinya adalah

kaki depan, atau kaki belakang, atau bunfut, atau satu organ tubuh
yang seandainya tidak dilakukan pemotongan tambahan maka

hewan tersebut bisa hidup selama safu jam sesudahnya, atau lebih

lama lagi sesudah menolak ditangkap, kemudian orang tersebut

membunuhnya dengan lemparan panah, maka dia boleh memakan

bagian-bagian tubuh yang tersisa padanya, dan tidak boleh
memakan bagian tubuh yang telah terpisah darinya dalam keadaan

hidup sesudah terlepas. Karena itu merupakan bagian hrbuh yang
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terpotong dari hewan yang hidup, sedangkan bagian tubuh yang

terpotong dari hewan yang hidup itu tidak boleh dimakan, baik
sempat disembelih atau tidak sempat. Seandainya kematiannya

disebabkan pemotongan yang pertama, maka orang tersebut boleh

memakan dua bagian tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang

menyabet hewan buman lalu memotongnya menjadi dua bagian,

maka dia boleh memakannya. Apabila dia memotongnya kurang

dari separo, dimana bagian yang lebih kecil ifu adalah bagian
pantat kebawah, maka dia boleh memakan bagian kepala, dan
tidak boleh memakan bagian pantat kebawah.

Apabila sabetan yang mengakibatkan kematian itu dianggap
sebagai penyembelihan terhadap sebagian fubuh hewan buman,

maka ihr dianggap sebagai penyembelihan terhadap seluruh

tubuhnya. Tidak benar sekiranya safu dari dua bagian ifu boleh

dimakan, sedangkan bagian yang lain tidak boleh dimakan.

Setiap hewan yang hidup di air, baik berupa ikan atau

selainnya, maka penangkapannya itulah penyembelihannya. Tidak
ada kewajiban baginya untuk menyembelih heuran air. Seandainya

dia menyembelihnya, maka tidak haram. Seandainya ada hewan

air bisa hidup lama di darat, Ialu seseorang menyembelihnya agar

cepat mati, maka saya tidak memakruhkannya, baik orang yang

menangkapnya itu orang Majusi atau penyembah berhala yang

tidak halal sembelihannya. Karena herr,ran air ifu telah tersembelih

dengan sendirinya sehingga tidak dipedulikan orang yang

menangkapnya. Baik hewan air ihr mati ketika keluar dari air, atau

bisa hidup lebih lama, selama dia dinisbatkan kepada air dan lebih

banyak hidup dalam air. Apabila demikian ketentuannya, maka
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tidak ada perbedaan bangkai laut yang dilemparkan laut ke darat,

yang mengambang di permukaan laut, dan yang dikeluarkan dari

laut.

"sebagian ulama Masyriq berbeda pendapat dengan kami.

Mereka berpendapat bahwa tidak ada larangan memakan hewan

laut yang dilontarkan laut dalam keadaan mati, serta hewan laut

ditangkap manusia dalam keadaan mati sebelum dia mengambang.

Apabila dia telah mengambang, maka tidak ada kebaikan padanya.

Tetapi, saya tidak mengetahui alasan mereka memakruhkan

hewan laut yang sudah mengambang.

7377. Sunnah menunjukkan kebolehan memakan hewan

laut yang dilontarkan laut dalam keadaan mati selama belasan

1'ruri.143

Mereka berpendapat demikian, padahal qiyas menunjukkan

bahwa semuanya adalah sama.

1431n",urr'r Asy-Syafi'i mengisyaratkan hadits Jabir bin Abdullah .g, yang

statusnya Muttafaq Alaih sebagai berikut:

Al Bukhari (3/765, pembahasan: Peperangan, bab, Perang Saif Al Bahr, dat',

jalur Musaddad dari Yahya dari Ibnu Juraij dari Amr dari Jabir rg,, dia berkata,
"Kami melakukan peperangan Jaisyul Khabath. Abu Ubaidah yang memimpin

kami. [-alu kami mengalami kelapangan yang sangat. Setelah ihr, laut melontarkan

seekor ikan mati yang kami tidak pernah melihat ikan sebesar itu. Nama ikan itu

adalah 'anbar. [-alu kami memakannya selama setengah bulan... Ketika kami tiba

di Madinah, kami menceritakan kejadian itu kepada Nabi $, lalu beliau bersabda,

"Makanlah raeki yang dikeluarkan Allah. Berilah kami jika kalian membawantn."
lalu sebagian dari mereka memberi beliau safu bagian dari ikan tersebut, lalu

beliau memakannya." (no. 4362\
Muslim (3/7536, pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab'

Kebolehan Bangkai [-aut, dari jalur Abdul Jabbar bin Ala' dari Sufyan dari Amr
bin Dinar dengan redaksi yang serupa (no. 18,21935).
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1378. Akan tetapi, kami menerima kabar bahwa sebagian

sahabat Nabi S -ia menyebut Jabir atau selainnya-

memakruhkan hewan lain yang mengambang, sehingga kami pun
mengikuti atsar dalam masalah ini. 144

144 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Manasik, bab, Ikan
4/505-506) dari Ats-Tsauri dari Abu Zubair dari Jabir, "lkan yang kalian temukan
dalam keadaan mengambang, maka janganlah kalian memakannya! Dan ikan yang

ada di pinggir laut, maka makanlah!" Sufyan berkata, "Tidak disembelih kecuali
yang hidup."

Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Abu Umayyah dari Abu
Zubair secara marfu ' sebagai berikut:

Abu Daud (4/765, pembahasan: Makanan, bab: Memakan Ikan yang
Mengambang, no. 3815)

Abu Daud berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ayyub
dan Hammad dari Abu Zubatr. Mereka menghentikan sanadnya pada Jabir. Hadits
ini juga disambung sanadnya dari jalur yang lemah dari Ibnu Abi Dzi'b dari Abu
Zubair dari Jabir dari Nabi $.

HR. Ibnu Majah (pembahasan' Hewan Buruan, bab: Buruan Laut yang
Mengambang, 2/lO8l, no. 3247\; dan Ad-Daruquthni (pembahasan: Buruan,
Sembelihan dan Makanan, 4/267-269) secara marfu'dan mauquf.

Al Baihaqi dalam Al lkhtilaf berkomentar tentang stat.s mar{u'dan mauquf
hadits ini, dan pengunggulannya terhadap riwayat yang mauquf.

"Yahya bin Sulaim meriwayatkannya dari Ismail bin Umagryah dari Abu
Zubair secara marfu'. Yahya bin Sulaim adalah periwayat yang buruk hafalannya,
sering keliru. Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat secara

marfu', namun seluruhnya lemah.

Ini hanya perkataan Jabir dalam riwayat Abu Zubair darinya. Dia sendiri
ditentang oleh sejumlah sahabat Nabi $." (Al Ma'nfah,7/L891

Abdul Haqq dalam Al Wustha menyebutkan hadits tersebut lalu berkata,
"Yang meriwayatkannya adalah para periwayat tsiqah dari ucapan Jabir. Dia
disambung sanadnya (kepada Nabi) dari jalur riwayat yang lemah dari Yahya bin
Sulaim dari Ismail bin Umayyah ari Abu Zubair dari Jabir; dan dari Abdul Aziz bin
Ubaidullah bin Hamzah bin Shuhaib. Dia adalah periwayat yang lemah. Tidak ada
yang meriwayatkan darinya selain Ismail bin Ayyasy." (Al Ahkam Al Wustha,

4/124) Tetapi Ibnu Qaththan mengomentarinya, "Yahya bin Sulaim dinilai tsiqah
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Kami katakan: seandainya Anda mengikuti atsaratau sunnah

saat Anda membedakan di antara hal-hal yang sama, maka kami

memuji Anda. Akan tetapi, Anda meninggalkan riwayat yang valid,

tidak ada yang menentangnya, dari Nabi S dan para sahabat

beliau, dan mengambil apa yang Anda klaim sebagai riwayat dari

salah seorang sahabat Nabi S bahwa dia memakruhkan hewan

laut yang mengambang.

Abu Ayyrb pemah memakan ikan yang mengambang,l4s

dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi S. Meskipun

demikian, Anda berpendapat berdasarkan qiyas, sedangkan kami

berpendapat berdasarkan Sunnah. Anda mengklaim bahwa

seandainya tidak ada sunnah, lalu seorang sahabat Nabi S
menyampaikan sahl pendapat yang disertai qiyas, sedangkan

sejumlah sahabat yang lain menyampaikan pendapat yang

bertentangan, maka kami dan Anda hams mengikuti pendapat

yang sejalan dengan qiyas. Tetapi Anda meninggalkan pendapat

yang seperti ini dalam masalah ini, padahal dia didukung oleh

Sunnah dan qiyas.

oi of i .iL,.:. r *f: T, -\rvl
.tTGK-'.J?i;i:6

oleh Ibnu Mu'in, dan dikomentari negatif oleh selainnya dari segi hafalannya. Para

ulama meriwayatkannya secara mauquf, selain Yahya." (Catatan kal<t SlnrhAs-

Sunnah,6/39)
145 66u1 takhrijhadtts di bawahnya.
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7379. Ayryub menyebutkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa

Abu Ayryr.rb memakan ikan yang mengambang.l40

6. Bab: Hewan Buruan yang Dimiliki Manusia

Setiap hewan liar yang memiliki tempat asal, dan manusia

telah memiliki sebagiannya, lalu seseorang menangkapnya, maka

dia wajib mengembalikannya. Apabila hewan tersebut mati di

tangannya, maka dia menanggung nilainya. Hewan yang demikian

ihr seperti biawak, rusa dan sejenisnya, serta qumara, dubasi,

hajalaT dan sejenisnya. Di antara hewan-hewan tersebut, setiap

yang terkuasai seseorang dengan cara dia membumnya atau

diburu untuknya, atau terkuasai olehnya dengan cara apa pun,

sedangkan ia tidak mengetahui adanya pemilik hewan tersebut,

maka tidak ada larangan baginya unhrk memilikinya, karena

hukum awalnya adalah mubah. Dia tidak haram baginya sampai

dia tahu bahwa orang lain telah memilikinya. Apabila dia

mengambilnya lalu mengonsumsinya, atau masih tersisa di

tangannya, lalu ada orang lain yang mendakwakannya, maka

menumt prinsip kehati-hatian sebaiknya dia membenarkan ucapan

14514u-1 tidak menemukan riwayat Muhammad bin Sirin dari Abu Ayyub.

Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan riwayat lain dari Ayyub dalam ls-
Sunan(2/55,56). Asy-Syafi'i berkata, "Aku mendengar Ats-Tsaqafi menceritakan

dari Khalid Al Hadzdza' dari Abi lyas Muawiyah bin Qunah dari Abu Ayyub bahwa

dia memakan ikan yang mengambang."
147 Makna kata-kata ini telah dilelaskan dalam bab Belalang dan Perbedaan

Pendapat tentang Merpati Makkah.
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orang tersebut, lalu mengembalikan hewan atau harta yang senilai

kepadanya. Meskipun hukumnya adalah dia tidak berkewajiban

membenarkan ucapannya kecuali ada bukti yang menguatkan
dakwaannya ifu terhadapnya. Setiap hewan yang ada di tangan
manusia, yang tidak memiliki tempat asal, seperti burung merpati
selain merpati Makkah, maka dia seperti kambing dan unta.
Seseorang tidak boleh mengambilnya dengan cara apa putr,

karena dia pasti dimiliki orang lain. Demikian pula seandainya

seseorang memperolehnya di gunung atau selainnya dalam
keadaan telah bertelur, maka dia tidak boleh mengambilnya,
karena telurnya ifu milik empunya induknya. Seperti seandainya

seseorang menangkap keledai jinak yang mubah, maka dia tidak
boleh mengambilnya, karena pasti ada orang yang memilikinya.
Masalah ini menumt kami adalah seperti yang saya paparkan.
Apabila ada jenis hewan ini di sebuah negeri yang diketahui bahwa
hewan tersebut tidak bertuan, maka dia seperti hewan hajal dan
qatha (sejenis burung belibis)yang saya paparkan.

Apabila dua orang memiliki dua sangkar burung, lalu
sebagian merpati orang pertama pindah ke sangkar orang kedua,
maka dia wajib mengembalikannya, sebagaimana dia wajib
mengembalikan unta tersesat manakala bergabung kepada
kawanan untanya. Apabila dia tidak mengetahuinya kecuali melalui
dakwaan pemiliknya, maka sikap wara' menunfut agar dia
membenarkan pendakwa tersebut selama dia tidak mengetahui
bahwa orang tersebut suka mendakwakan sesuatu yang bukan
miliknya. Meskipun secara hukum, dia tidak dipaksa untuk
membenarkan ucapan orang tersebut kecuali berdasarkan bukti
yang menguatkan dakwaannya. Saya tidak senang sekiranya dia
menahan sesuafu yang dia ragukan. Menurutku, sebaiknya dia
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memberikan apa yang dia ketahui, dan berhati-hati terhadap apa

yang tidak dia ketahui, dan merelakan empunya mengambil apa

yang tidak dia ketahui. Jawaban terkait merpati sama seperti

jawaban terkait unta, sapi dan budak.

Apabila seseorang memiliki hewan buruan dalam beberapa

saat, kemudian hewan buruan terlepas darinya dan ditangkap oleh

orang lain, maka orang itu wajib mengembalikan hewan tersebut

kepadanya; baik waktu kepemilikannya itu hanya beberapa saat

lalu hewan tersebut kabur, atau sesudah serafus tahun. Tidak ada

perbedaan di antara keduanya. Tidak boleh berpendapat selain

pendapat ini. Tetapi, seandainya orang pertama melepaskan

hewan buruan itu sehingga dia tidak memilikinya, maka

seandainya orang lain menangkapnya saat itu juga, maka dia tidak

mengembalikannya. Mengenai kehamsan mengembalikannya

apabila hewan buruan terlepas dalam jarak yang dekat, atau

tiadanya kehamsan unfuk mengembalikannya manakala hewan

buruan terlepas jauh, maka sesungguhnya hal ini tidak ada alasan

bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya-

Apabila seseorang memperoleh hewan buruan dalam

keadaan berkalung, atau berikat pinggang, atau bertanda, atau ada

tanda-tanda padanya yang tidak mungkin dibuat oleh selain

manusia, maka diketahui bahwa hewan tersebut telah dimiliki

orang lain, sehingga hewan tersebut tidak halal baginya kecuali

dengan cara yang menjadikan halalnya kambing yang tersesat. Hal

itu karena kambing yang tersesat tidak bisa melindungi diri sendiri.

Ada kalanya dia menjadi halal saat berada di wilayah yang

mematikan, namun orang yang mengambilnya menanggungnya
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manakala empunya datang. Semua hewan liar semakna dengan
unta.
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1380. Rasulullah @ bersabda, "Dia membawa ulut 1ruki148

dan kantong airnyal49 sendiri. Dia bisa mendatangi air dan
memakan dari pohon hingga empunya datang.'\so

148Ahs kaki maksudnya adalah tapalnya yang dengannya dia mampu
menempuh jarak yang jauh.

149 Kantong aimya maksudnya adalah air yang bemda di perutnya yang bisa
mencukupinya hingga dia tiba di sumber air yang lain. pendapat lain mengatakan
bahwa maksudnya adalah lehernya yang panjang sehingga dia bisa mampu minum
tanpa perlu disediakan air untuknya.

150 1*urn Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik, dia berkata:
Dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari yazid mantan

sahaya Al Munba'its dari Yazid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Seseorang
datang kepada Rasulullah;i$, Ialu dia bertanya kepada beliau tentang harta
temuan. Beliau menjawab, "Kenalikh penutupryn dan tali kantongnya, kemudian
umumkan dia selama setahun. Apabila datang pemiliknja, maka serahkant Apabita
tidak, maka terserah kamu." Dia bertanya, "Bagaimana dengan kambing yang
tersesat?" Beliau menjawab, "Dia milikmu, atau milik saudaramu, atau milik
serigala." Dia bertanya, "Bagaimana dengan unta yang tersesat?" Dia menjawab,
"Apa urusanmu dengannya? Dia membawa sendiri kantong aimya dan sepafunya.
Dia bisa mendatangi tempat air dan memakan pohon hingga empunya
menemukannya." (As-Sunan, 2/748, no. 502)

Ath-Thabrani (2/757, pembahasan: Keputusan-Keputusan, bab: Keputusan
tentang Hewan Buruan, no. 46).
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Kami katakan, setiap hewan yang menolak ditangkap dan

bisa hidup tanpa penggembalanya sebagaimana unta bisa bertahan

hidup, maka tidak ada jalan untuk memilikinya. Semua hewan liar

memiliki makna yang sama dengan makna ini. Demikian pula

dengan sapijinak, sapi liar, biawak dan semua jenis burung.

Menurut pefunjuk Kitab, kemudian Sunnah, kemudian atsar,

kemudian qiyas, orang yang berihram tidak membayar denda apa

pun atas hewan buruan yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan

membayar denda atas hewan buruan yang dimakan dagingnya.

Burung elang dan sejenisnya tidak boleh dimakan dagingnya,

sebagaimana daging burung gagak tidak boleh dimakan- Apabila

orang yang berihram membunuh seekor burung elang yang

bertanda milik seseorang, maka dia menanggung nilainya dalam

kasus ketika dia membunuhnya dalam keadaan bertanda.

Sebagaimana ketika budaknya, atau budak pembuat rotinya, atau

budak pencelup pakaian, atau budak penulisnya; sehingga dia

hams menanggung nilainya. Atau ketika dia membunuh unta

kualitas unggul dan kuda penarik milik orang lain, maka dia

menanggung nilainya kepada orang tersebut. Akan tetapi, dia tidak

dikenai denda dalam ihram. Karena seandainya dia membunuhnya

dalam keadaan tidak dimiliki oleh siapapun, maka tidak mungkin

dia dikenai denda. Seandainya dia membunuh biawak milik orang

Iain, maka dia dikenai denda seekor kambing untuk dia

sedekahkan kepada orang-orang miskin di Tanah Haram, serta

Al Bukhari (2/185, pembahasan' Barang Temuan, bab: Apabila Tidak

Ditemukan Pemilik Bamng Temuan Setelah Setahun, Maka Dia Menjadi Milik

Penemunya, dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (no.2429\-

Muslim (3/L346, pembahasan: Barang Temuan meriwayatkan dari Yahya

bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan setemsnya (no. l/7722|
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menanggung nilainya -seberapapun jumlahnya- kepada
pemiliknya, baik nilainya kurang dari seekor kambing atau lebih
besar.

Asy-Syafi'i berkata,
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1381. Rasulullah S mengharamkan hasil penjualan anjing,

sehingga tidak boleh menjual anjing, baik yang berbahaya atau
tidak berbahaya.151

Demikianlah pendapat salah seorang sahabat kami. Tetapi
dia berkata, "Apabila orang yang berihram membunuhnya, maka
dia didenda dengan nilainya, dan nilainya adalah harga
penjualannya." Pendapat tersebut jelas tertolak, karena ifu adalah

hasil penjualan sesuafu yang diharamkan, dan yang diharamkan ifu
jelas tertolak, baik dia mengetahui hal itu saat itu juga, atau
sesudah serafus tahun. sebagaimana khamer dan babi serta

1511-u- Asy-S5nfi'i meriwayatkan hadits ini dari Sufi7an bin Uyainah dan
Malik bin Anas dari pu.-A)hn dari Abu Bakar bin AMurrahman bin Harits bin
Hisyam dari AMullah bin Mas'ud: bahwa Nabi $ melarang (mengharamkan)hasil
penjualan anjing, mahar pelacur, dan manisan yang dibuat dukun. (As-Sunan,

7/347, no. 268,269l,
HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual Beli, bab, Riwayat tentang Hasil

Penjualan Anling, 2/656, no. 68) dan seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan:
Jual Beli,5a6: Hasil Penjualan Anjing, 2/L23, no. 2237) dari jalur Abdullah bin
Yusuf dari Malik dan seterusnya (padanannya ada pada no. 2282, s346, s761);
dan Muslim (pembahasan, Musaqah, bab: Pengharaman Hasir penjualan Anjing,
no- 3/7L98, no. 39/L567) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Dalam bab ini ada beberapa periwayatan terhadap hadits ini.
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benda-benda yang tidak halal hasil penjualannya dalam keadaan

apa pun ihr tertolak. Tidak ada pendapat tentang hal ini selain

pendapat ini. Atau pendapat yang dikemukakan para ulama

Masyriq, "sesungguhnya hasil penjualan anjing iht halal,

sebagaimana halalnya hasil penjualan kambing." Adapun pendapat

bahwa hukum asalnya adalah haram, dimana orang yang

menemukannya mengembalikannya apabila dia terlepas dekat, dan

tidak mengembalikannya apabila dia terlepas jauh, maka

sesungguhnya pendapat ini tidak boleh dikemukakan oleh

seseorang, dan tidak bisa ditolerir. Seandainya seseorang boleh

berpendapat demikian tanpa ada khabar yang harus dipegang,

maka dia boleh mengembalikan hasil penjualan apabila telah jauh,

dan tidak mengembalikannya apabila dekat.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah kamu berpepdapat

tentang hal ini berdasarkan istihsan (penilaian baik berdasarkan

nalar)?" Maka jawabnya, "Bisa saja kami menilai baik apa yang

Anda nilai buruk, dan kami menilai buruk apa yang Anda nilai

baik. Tidak diharamkan penjualan he'.ryan hidup, baik yang berjalan

di darat atau yang terbang. Tidak ada najis pada kedua jenis

hewan tersebut, kecuali anjing dan babi, karena keduanya

hukumnya najis dalam keadaan hidup atau mati. Hasil penjualan

keduanya pun tidak halaldalam kondisi apa pun.

Barangsiapa membunuh anjing penjaga tanaman, atau anjing

penggembala atau pemburu, atau anjing penjaga mmah, maka dia

tidak menanggung nilainya, karena apabila ada khabar dari

Rasulullah # yutg melarang hasil penjualannya dalam keadaan

hidup, maka hasil penjualannya tidak halal, baik dalam keadaan

hidup atau mati. Apabila saya mendenda pembunuhnya dengan
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harta yang seharga dengan anjing ifu, maka ifu berarti saya

menetapkan harga baginya dalam keadaan hidup, padahal
Rasulullah S melarangnya. Seandainya diperbolehkan
menetapkan harga bagi anjing pada salah safu dari dua kondisinya
(hidup atau mati), harga anjing dalam keadaan hidup yang dijual
ketika pembeli memilikinya untuk fujuan berburu, menjaga temak
dan menjaga tanaman itu lebih boleh daripada harga anjing saat
tidak ada manfaatnya.

Apabila Anda memiliki hak atas seorang Nasrani, dengan
jalan apa pu., kemudian dia melunasi hakmu dengan hasil
penjualan khamer atau babi yang Anda ketahui, maka Anda tidak
boleh menerimanya" seperti seandainya Anda memiliki hak atas
seorang muslim, lalu dia membayarmu dengan harta hasil ghashab
(mengambil tanpa izin pemiliknya), atau riba, atau hasir penjualan
barang yang haram, maka Anda tidak boleh mengambilnya.
Apabila yang demikian itu Anda tidak ketahui dari orang Nasrani
atau seorang muslim, dimana apa yang diberikannya kepadamu,
atau dihibahkan kepadamu, atau dibayarkannya kepadamu unfuk
melunasi hak itu dimungkinkan bersumber dari harta yang halal
dan haram, maka Anda diperkenankan unfuk mengambirnya
dengan asumsi bahwa harta tersebut adalah harta halal, hingga
Anda tahu bahwa harta tersebut adalah harta haram. Tetapi, sikap
wara' (hati-hati) menuntut agar Anda menjauhkan diri dari harta
tersebut. Apa yang diberikan orang Nasrani kepadamu dari hasil
penjualan khamer atau babi itu unfuk merunasi hakmu atau
sebagai pemberian sukarela darinya kepadamu itu tidak terlepas
dari dua ketenfuan, yaifu; dia halar bagimu karena dia halal
baginya manakala dia menganggapnya halal sesuai ajaran
agamanya yang orisinal, atau dia haram bagimu karena hukum
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Anda dan hukum orang Nasrani tersebut berbeda. Tidak ada

perbedaan antara apa yang pemberian kepadamu secara sukarela

atau untuk melunasi hak yang dia tanggung. Mengenai sifatnya

sebagai harta yang halal, sesungguhnya hukum halal dan haram

yang ditetapkan Allah pada semua manusia itu sama. Demikian

pula ketenfuannya dalam khamer, babi serta hasil penjualan

keduanya ih.r haram bagi orang Nasrani, sebagaimana dia haram

bagi orang muslim.

Apabila seseorang berkata, "Mengapa Anda tidak

mengatakan bahwa hasil penjualan khamer dan babi itu halal bagi

Ahli Kitab, sedangkan Anda tidak melarang mereka untuk

mengonsumsinya dan menjualbelikannya?" Maka jawabnya, "Allah

telah memberitahu kita bahwa mereka tidak beriman kepada-Nya

dan Hari Akhir, dan mereka pun tidak mengharamkan apa yang

diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah & berfirman,

\i r\ji +A\1i ;i\,<r;';i1 5.1\$*
'n 6\ i* 5Ai75 A;S;Xfr(!t1 l;?
fi x ,;,'{,;)\\t4';; 411'.\}3 65i

@6bi-
"Perangilah orang-orang yang fidak beiman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak

mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Alkh),
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(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar jizyah dengan pafuh sedang mereka

dalam keadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah l9l29)
Bagaimana mungkin seseorang yang memahami titah

Allah & ihr boleh berpendapat bahwa khamer dan babi halal bagi

mereka, sedangkan Allah telah mengabari kita bahwa mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya?

"Apabila seseorang bertanya, "Tetapi Anda mengakui konsumsi

mereka terhadap kedua jenis makanan tersebut?" Maka saya

jawab, "Ya, dan juga terhadap syirik kepada Allah; karena Allah
mengizinkan kita unfuk mengakui kemusyrikan mereka kepada-

Nya, penghalalan mereka terhadap minuman khamer, dan sikap

mereka yang meninggalkan agama yang benar, yaifu dengan cara

mengambil iizyah dari mereka sebagai sumber kekuatan bagi para

pemeluk agama Allah. Argumen Allah terhadap mereka berdiri
tegak, dan mereka tidak bisa lolos dari argumen tersebut, dan

mereka pun tidak memiliki alasan di dalamnya, hingga mereka

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengharamkan apa
yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Setiap hewan buman yang ditangkap seseorang ifu
hukumnya halal selama dia menangkapnya dalam keadaan tidak
berihram, baik hewan tersebut ada di Makkah, yaitu merpati-
merpati Makkah, atau hewan lain. Karena pada semua hewan

buruan, dan tidak pula sebagiannya, tidak ada keharaman yang

karenanya hewan buruan tersebut dilarang unfuk diburu dengan
sendirinya. Dia dilarang diburu karena keharaman yang ada pada

selainnya, yaitu negerinya, atau ihramnya orang yang berihram,

atau keharaman lantaran dia dimiliki seseorang. Sedangkan
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berdasarkan faktor diri hewan buruan itu, sesungguhnya dia tidak

dilarang untuk diburu.

7. Bab: Sembelihan Ahli Kitab

Allah @ menghalalkan makanan ahli kitab. Makanan mereka

menurut sebagian ahli tafsir yang saya hafal riwayatnya adalah

makanan yang mereka sembelih. Berbagai atsar menunjukkan

kehalalan sembelihan mereka. Apabila mereka menyebut nama

Allah pada sembelihan mereka, maka hukumnya halal. Tetapi

apabila mereka memiliki sembelihan lain yang padanya mereka

menyebut nama selain nama Allah, seperti nama Al Masih, atau

mereka menyembelihnya dengan menyebut nama yang bukan

nama Allah, maka sembelihan mereka tidak halal. Tetapi saya

tidak memastikan bahwa sembelihan mereka itu seperti ini.

Apabila seseorang bertanya, "Apa alasan Anda mengklaim

bahwa sembelihan mereka itu terbagi menjadi dua macam,

padahal dia telah diperbolehkan secara mutlak?" Maka jawabannya

adalah, "Ada kalanya sesuafu diperbolehkan secara mutlak (tanpa

batasan), tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya saja, tidak

dengan sebagian yang lain." Apabila seseorang mengklaim bahwa

apabila seorang muslim lupa menyebut nama Allah, maka

sembelihannya boleh dirnakan. Apabila dia tidak mau menyebt-rt

nama Allah karena menyepelekan, maka sembelihannya tidak

boleh dimakan, padahal dia tidak meninggalkan penyebutan nama

Allah itu lantaran syirik. Dengan demikian, orang yang
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meninggalkan penyebutan nama Allah lantaran syirik itu lebih

pantas untuk ditinggalkan sembelihannya. Allah & pun

menghalalkan daging unta secara mutlak, dimana Allah &
berfirman,

q'WGAs"til
"Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah

sebagiannya. "(Qs. Al Hajj 1221,36)

Kami mendapati sebagian kaum muslimin berpendapat

bahwa unta yang merupakan unta nadzar, denda perburuan dan

fidyah itu tidak boleh dimakan. Manakala pendapat ini tercakup

dalam ayat ini, maka kami berpegang padanya dan meninggalkan

makna teksfualnya. Bukan karena pendapat tersebut bertentangan

dengan Al Qur'an, akan tetapi dia bersifat mungkin. Bisa diterima
nalar bahwa orang yang berkewajiban sesuafu atas hartanya tidak
boleh mengambil sebagian darinya, karena apabila kita
membolehkannya mengambil sebagian dari kewajiban tersebut

maka itu berarti kita tidak menetapkan kewajiban atas

keseluruhannya, melainkan kita menetapkan kewajiban atas

sebagiannya yang dia berikan. Demikian pula dengan hewan

sembelihan ahli kitab berdasarkan dalil-dalil yang telah saya

sampaikan.
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8. Bab: Hewan Sembelihan Orang-Orang Nasrani
Arab
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7382. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Falahah mantan sahaya

Umar atau Ibnu Sa'd Al Falahah, bahwa Umar bin Khaththab;9,

berkata, "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah ahli kitab-

Sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Saya tidak akan

membiarkan mereka hingga mereka memeluk Islam, atau aku

penggal leher merek u."152

152 5uru tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Tetapi Al Baihaqi

meriwayatkannya darinya dalam As-Sunan Al Kubra (9/216\ dan Al Ma'nfah

(7/140,7471.
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1383. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub,

dari Ibnu Sirin, dari Abidah, dari Ali;S, bahwa dia berkata,

"Janganlah kalian memakan sembelihan orang-orang nasrani Bani

Taghlib, karena mereka tidak berpegang pada agama mereka

selain dalam hal meminum khamer."153

Seolah-olah Umar bin Khaththab dan Ali d& berpendapat

bahwa mereka tidak konsisten dengan ajaran agama sehingga

mereka bisa memahami cara penyembelihan. Dan para ulama

berpendapat bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang diberi

15s HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan, Manasik, bab:

Sembelihan Ahli Kitab, 4/485486\ dari Ma'mar dari Ayyub dengan sanad ini,
bahwa AIi memakruhkan sembelihan orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib. Dia
berkata, "Sesungguhnya mereka tidak berpegang pada agama Nasrani selain

dalam masalah minum khamer." (no. 8570, dan 6/72-73, hadits yang sama ada
pada no. 10034)

Juga dari Ats-Tsauri dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali, dia
berkata, "Hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab tidak boleh dimakan,
karena mereka tidak berpegang pada agama Nasrani selain dalam masalah minum
khamer." (no. 10035)

Juga dari Hisyam dari Muhammad dari Ubaidah dari Ali dengan redaksi yang
sama (no. 10036) Hadits ini akan disebutkan sekali lagi, insya Allah, dengan
disertai tambahan komentarnya.
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Kitab, bukan orang yang mengikuti ajaran Kitab tersebut sesudah

turun Al Qur'an. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa

tidak halal sembelihan orang-orang Nasrani Arab karena alasan ini.

Wallahu a'lam.
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1384. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia

menghalalkan sembelihan mereka, dan menakwili firman Allah,

"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi

pemimpin, maka sesungguhnya orang ifu termasuk

mereka."(Qs. Al Maa'idah [5]' 51)154

Kendati riwayat dari Ibnu Abbas tersebut valid, namun orang

yang mengikuti pendapat Umar dan Ali @ itu lebih baik dan logis.

Mengenai firman Allah, "Barang siapa di antara kamu mengambil

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orung itu
termasuk golongan mereka', sesungguhnya maknanya adalah:

tidak mengikuti hukum mereka. Demikian pula pendapat tentang

hewan buruan mereka, bahwa barang siapa yang hewan

l54HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Sembelihan, bab' Sembelihan yang

Halal dalam Kondisi Darurat, 2/4891 dari jalur Tsaur bin Zaid Ad-Daili dari

Abdullah bin Abbas bahwa dia ditanya tentang sembelihan oftrng-orang Nasrani

Arab, talu dia menjawab, "Tidak dilarang." Kemudian dia membaca ayrat ini,

"Ekrang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

sesungguhng orang ifu termasuk golongan mereka-"

lih. Mushannaf Abdurrazzaq (4/486, 6/731'
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sembelihannya boleh dimakan maka hewan buruannya juga boleh

dimakan. Barangsiapa yang sembelihannya tidak boleh dimakan

maka tidak halai pula hewan buruannya, kecuali bila hewan buruan

itu sempat disembelih.

9. Bab: Sembelihan Orang-Orang Nasrani Arab

Tidak ada kebaikan dalam sembelihan orang-orang Nasrani

Arab. Apabila seseorang bertanya, "Apa alasan meninggalkan

sembelihan mereka?" Maka jawabannya adalah, mereka memiliki

kesamaan syirik dengan kaum musyrikin, dan bahwa mereka ifu
bukan ahli kitab. Apabila seseorang bertanya, "Tetapi kita

mengambil jizyah dari mereka?" Maka kami jawab, "Begitu juga

kita mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, tetapi kita tidak

memakan sembelihan mereka. Makna sembelihan ifu berbeda

dengan makna jizyah." Apabila dia bertanya, "Apakah ada hujjah

berupa atsar yang bisa dipegang?" Maka jawabnya adalah: ya.

Kemudian dia menyebutkan sebuah hadits bahwa Umar bin

Khaththab berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukan ahli

kitab. Sembelihan mereka tidak halal bagi kami." Ibrahim bin Abu
Yahya menyebutkannya, kemudian saya tidak mencatatnya.lss

155 66u1 hadits no. 1382.

Asy-Syafi'i mencatatnya dengan sanadnya dalam bab sebelumnya, yaitu, bab:

Sembelihan Orang-orang Nasrani Amb, mendahulu, bab' ini, Penyembelihan
Orang-orang Nasrani Arab, menurut susunan AI Bulqini, Akan tetapi, dalam
susunan asli, dia berada di belakang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh
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Apabila seseorang bertanya, "Bagaimana dengan hadits Tsaur dari
Ibnu Abbas ,&?" Maka jawabnya, "Tsaur meriwayatkan dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas,155 padahal Tsaur tidak berjumpa dengan

Ibnu Abbas." Apabila seseorang bertanya, "Apa yang

menunjukkan riwayat lkrimah?" Maka jawabnya: Ibrahim

menceritakan kepada kami dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas dengan hadits ini. Dia berkata, "Apa saja yang bisa

memotong urat tanpa mengoyak-ngoyak (hancur) ifu boleh

digunakan untuk menyembelih selain kuku dan gigi, karena

keduanya tidak halal untuk digunakan menyembelih lantaran

Nabi S melarang penyembelihan dengan keduanga."l57

10. Bab: Perburuan Seorang Muslim dengan Anjing
Milik Orang Majusi

Asy-Syafi'i berpendapat tentang seorang muslim yang

berburu dengan anjing terlatih milik orang Majusi bahwa hewan

lembaran{embaran yang kami cantumkan di catatan kaki. Jadi, Asy-Syafi'i belum

mencatatnya, kemudian mencatatnya sesudah lfu. Wallahu a'lam.
156 6;,u1 takhii atsarno. 1384,

Di sanadnya tertulis: Tsaur dari Ibnu Abbas. Dalam kalimat berikutnya Asy-

Syafi'i menjelaskan bahwa di antara keduanya ada Ikrimah.
15716 u6u1u1', bagian terakhir dari riwayat yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari

Tsaur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Malik meriwayatkannya sesudah riwayat sebelumnya secara balagh

(penyampaian berita). Dia mengatakan bahwa dia menerima berita bahwa Ibnu

Abbas berkata, "(Hewan yang disembelih dengan) sesuatu yang bisa memotong

urat, maka makanlah dia." (Ath-Thabrani, 2/489, di tempat yang sama dengan

sebelumnya)
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tangkapannya boleh dimakan, karena perburuan tersebut telah

menghimpun dua makna yang karenanya buruan menjadi halal.

Yaitu pemburu yang melepas anjing adalah orang yang halal
sembelihannya, dan bahwa orang muslim tersebut telah
menyembelih dengan sesuafu yang bisa digunakan untuk
menyembelih. Kedua hal yang mengakibatkan kehalalan hewan
buruan itu telah terpenuhi, baik anjing tersebut dilatih oleh orang

Majusi atau dilatih oleh orang muslim. Karena tidak ada makna
pada anjing selain dia terlatih unfuk menangkap hewan buruan
bagi orang yang melepasnya. Jadi, apabila dia terlatih untuk itu,
maka hukum yang berlaku adalah hukum orang yang melepasnya,

bukan hukum anjing tersebut. Demikian pula seandainya anjing
milik orang muslim dilepaskan oleh orang Majusi lalu dia
membunuh hewan buruannya, maka dia tidak halal dimakan,
karena hukum yang berlaku mengikuti hukum orang yang melepas
anjing pemburu, sedangkan anjing hanyalah salah satu alat.

11. Bab: Penyembelihan Belalang dan Ikan

Makhluk bernyawa yang halal dimakan itu ada dua macam.
Pertama, tidak halal dimakan kecuali disembelih orang yang halal
sembelihannya. Perburuan dan lemparan dengan benda tajam
merupakan cara penyembelihan terhadap hewan yang tidak
sanggup dikuasai. Kedua, halal tanpa disembelih, baik bangkai
atau terbunuh, yaitu ikan dan belalang. Apabila keduanya halal
tanpa disembelih, maka keduanya halal dalam keadaan bangkai.
Jadi, dalam keadaan apa pun Anda mendapati keduanya, baik
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mati atau terbunuh, maka dia boleh dimakan; tidak ada perbedaan

di antara keduanya. Barangsiapa membedakan keduanya, maka

ikan lebih kuat kehalalannya dalam keadaan bangkai, karena

penyembelihannya lebih memungkinkan daripada penyembelihan

belalang. Ikan halal dalam keadaan bangkai, dan belalang pun

halal dalam keadaan bangkai. Keduanya tidak boleh dibedakan.

Apabila seseorang membedakan keduanya, maka hendaknya dia

menunjukkan orang yang mensunnahkan kepadanya

penyembelihan belalang, atau menghalalkan sebagiannya adalah

keadaan bangkai dan mengharamkan sebagian yang lain dalam

keadaan bangkai! Menurutku, aku tidak melihat bangkai suatu

hewan yang halal selain belalang dan ikan.
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1385. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengabarkan

kepada kami dari ayahnya, dari hnu Umar, dia berkata:

Rasulullah s bersabda, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan
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dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Dua
darah -aku mengira, beliau bersabda:- hati dan limp2.'Lsz

158g3. Ibnu Majah (pembahasan: Makanan, bab: Hati dan Limpa, 2/\702,
no. 3314) dari jalur Abu Mush'ab dari Abdurrahim bin Zaid bin Aslam dan
setemsnya.

(Dalam sanadnya tertulis nama Abdurrahim bin Zaid bin Aslam, dan itu
adalah keliru).

Ibnu Majah juga meriwayatkan (pembahasan, Buruan, bab: Buruan Ikan dan
Belalang, 2/70731 dari Abu Mush'ab dan seterusnya, dengan membatasi pada

ikan dan belalang.

Al Bushiri dalam Mshbah Az-Zujajah berkata, "Sanad hadits ini lemah.
Abdurrahman ini dikomentari oleh Abu Abdullah Al Hakim bahwa dia
meriwayatkan beberapa hadits palsu dari ayahnya. Ibnu Al Jauzi juga berkata,
"Mereka menyepakati kelemahannya." AI Bushiri berkata, "Saya katakan: akan
tetapi Abdurrahman bin Zaid tidak sendirian dalam meriwayatkannya dari ayahnya,
karena dia diikuti oleh Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Ibnu umar,
berupa perkataan Ibnu Umar."

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits yang mauqufshahih. dan dia semakna
dengan riwayat Al Musnad. " Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diangkat
sanadnya oleh anak-anak Zaid bin Aslam dari ayah mereka. Namun mereka semua
lemah. Ibnu Mu'in menilai mereka cacat." (3/851

Al Bushiri mengomentari hadits kedua yang ada dalam Buruan demikian:
"Dalam sanad ini terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia adalah

periwayat yang lemah. Namun hadits tersebut memiliki penguat dari hadits
Abdullah bin Abu Aufa. An-Nasa'i meriwayatkan dalam Ash-shughra dengan
hanya menyebut belalang. "

Ibnu Al Jauzi mencantumkannya dalam Al llal Al Mutanahiyah dari jalur
Abdurrahman dan seterusnya.

Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkannya dalam Al Musnad keduanya, dan
Ad-Daruquthni dalam sunan Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu umar jusa(3/641.

Hadits Abdullah bin Abu Aufa diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dalam As-sunan
dari sufyan bin Uyainah dari Abu Ya'fur AI Abdi, dia berkata: Aku menemui hnu
Abi Aufa untuk bertanya kepadanya tentang memakan belalang, lalu dia
menjawab, "Aku pemah berperang bersama Nabi $ sebanyak enam atau tujuh
kali, dan kami sering memakan belalang." (As-Sunan, hlm.409, tahqiq Dr. Abdul
Mu'thi Qal'aji)
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1386. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hatim bin Ismail

dan Ad-Darawardi, atau salah safu dari keduanya mengabarkan

kepada kami dari Ja'far, dari ayahnya (Nabi) '6$, dia berkata, "lkan

dan belalang itu hewan yang halaltanpa disembelih."159

159 HR. AMurrazzaq dalam Mushannaf-njm (pembahasan: Manasik, bab:

lkan,4/506) dari jalur Ats-Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali,

dia berkata' Ikan dan belalang adalah halal tanpa disembelih seluruhnya. (no.

8663)
Al Baihaqi dalam N Ma'ifah berkala, "Ats-Tsauri dalam Al Jami'

meriwayatkannya dari Ja'far dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib'"

Ibnu Hazm m'enyebutkan bahwa Said bin Manshur menyebutkan dari Shalih

bin Musa Ath-Thalhi dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya dari

Ali: Ikan dan belalang ih.r halaltanpa disembelih. Penyembelihan keduanya adalah

dengan perburuan keduanya." (Al Mahali,7/3971
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12. Bab: Sembelihan yang Makruh

Apabila diketahui adanya kehidupan yang bergerak pada

kambing sesudah disembelih atau sebelumnya, maka dia boleh

dimakan. Tidaklah bergerak-gerak sesudah disembelih hewan yang

mati sebelum disembelih. Yang bergerak-gerak sesudah disembelih

adalah hewan yang masih ada nyawanya sebelum disembelih.

Setiap hewan yang diketahui hidup kemudian dia disembelih
sesudah itu, maka dia boleh dimakan.

13. Bab: Kehalalan Anak Hewan di Perut Hewan
yang Disembelih

Asy-Syafi'i berkata tentang penyembelihan janin, "Cara
penyembelihannya adalah dengan membersihkan. Tetapi apabila
hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dampak apa pun."
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1387. Rasulullah @ melarang mashburah, yaitu kambing

yang diikat kemudian dibidik dengan anak pana1,.160

14. Bab: Sembelihan Anak yang Bernasab
Campuran dari Berbagai Agama

Asy-Syafi'i berkata tentang anak yang salah satu dari kedua

orangfuanya beragama Nasrani dan yang lain beragama Majusi,

yang menyembelih atau berbum, "Hewan sembelihannya tidak

boleh dimakan, dan tidak pula hewan buruannya, karena anak

tersebut adalah bagian dari kedua orangfuanya. Orang tua tersebut

tidak seperti laki{aki muslim dimana agama anaknya yang masih

kecil mengikuti agamanya, dan tidak pula seperti perempuan

160 gg. Al Bukhari (pembahasan: Herr.ran Buruan dan Sembelihan, bab:

Makruhnya Mutslah (Mencacah Hewan Hidup-Hidup), Serta Mengikat Heuran

Melata dan Burung untr.rk Dibidik dengan Panah, 3/460, no, 5513)dari jalur Abu
Walid dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid, dia berkata: Aku bersama Anas menemui

Hakam bin Ay4yub, lalu Anas melihat anak-anak kami-atau beberapa pemuda-
sedang memasang seekor ayam unhrk mereka bidik dengan panah. lalu Anas
berkata, "Nabi $ melarang mengikat hewan unh-rk dibidik."

Juga dari Ahmad bin Ya'qub dari Ishaq bin Said bin Amr dari ayahnya bahwa

dia mendengamya menceritakan dari Ibnu Umar rg, dia berkata, "Sesungguhnya

aku mendengar Nabi $ melarang mengikat seekor heuran atau selainnya untuk

dibunuh." (no. 5514)

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab: larangan
Mengikat Hewan untr.rk Dibunvh,3/1549, no. 58/7955) dari jalur Muhammad

bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya; dan dari
jalur riwayat Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $
melarang suatu her,',an dibunuh dengan cam diikat lalu dipanah." (no. 50,211959)
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muslimah dimana agama anaknya mengikuti agamanya. Karena

porsi Islam apabila bercampur dengan porsi kafir dalam anak yang

belum beragama, maka porsi Islam lebih kuat. Sedangkan porsi

agama Nasrani tidak lebih kuat daripada porsi agama Majusi. Dan

porsi agama Nasrani pun tidak lebih kuat daripada porsi agama

Nasr.ani. Keduanya sama-sama kufur kepada Allah.

Seandainya seorang nasrani murtad menjadi Majusi, atau

seorang Majusi murtad menjadi Nasrani, maka karni tidak

memintanya bertaubat, dan tidak pula menjafuhinya hukuman

mati, karena dia keluar dari kufur yang safu kepada kufur yang

lain. Barangsiapa yang keluar dari agama Islam kepada agama

lain, maka kami menjahrhinya hukuman mati apabila dia tidak

bertaubat. Apabila anak tersebut telah baligh lalu memeluk agama

ahli kitab, maka dia menjadi bagian dari mereka; sembelihannya

boleh dimakan. Apabila seseorang mengqiyaskan Islam dengan

kafir, maka dia mengaitkan anak kepada agama Nasrani. Dengan

demikian, dia mengklaim bahwa agama Nasrani itu memiliki

dampak seperti dampak agama Islam. Dia pun hams membedakan

antara orang yang murtad dari agama Nasrani kepada agama

Nasrani. Dia juga harus berpendapat bahwa anak budak

perempuan dari laki-laki perempuan adalah budak; dimana hukum

anak tersebut mengikuti hukum bapaknya. Sedangkan anak

perempuan merdeka dari laki{aki budak adalah merdeka, dimana

hukum anak tersebut mengikuti hukum ibunya. Jadi, dia

menjadikan hukum anak yang muslim itu mengikuti hukum ibunya,

bukan bapaknya. Apabila seseorang berkata, "Orang yang murtad

dari Islam dijatuhi hukuman mati. Islam itu berbeda dengan syirik.

Hewan buruan yang tidak diburu oleh seorang muslim atau ahli

kitab yang agamanya diakui itu tidak boleh dimakan. Saya tidak
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mengetahui adanya seseorang-baik Majusi atau penyembah

berhala-yang lebih buruk sembelihannya daripada orang murtad,

karena Al Hakim boleh mengambil jizyah dari orang Majusi dan

mengakui agamanya, dan dia pun boleh membiarkan orang kafir

harbi setelah menangkapnya tanpa dihukum mati, tetapi hakim

tidak boleh melakukan hal ini terhadap orang murtad. Jadi,

darahnya halal berdasarkan faktor yang mengakibatkan halalnya

darah muhaib (orang kafir jnng memerangi klam). Orang murtad

tidak boleh dilepaskan, sebagaimana hal itu boleh dilakukan

terhadap muharib, lantaran besamya dosa orang murtad

disebabkan keluarnya dia dari agama Allah yang diridhai-Nya.

15. Bab: Hewan Sembelihan, serta Hewan yang
Boleh Dimakan dan yang Tidak Boleh Dimakan

Penyembelihan ifu ada dua macam. Pertama, penyembelihan

terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara dzabh

(memotong jalan makan dan jalan nafasnya) dan nahr (menusuk

bawah tenggorok, tempat kalung). Kedua, penyembelihan

terhadap hewan yang tidak terkuasa, yaitu hanran yang diperoleh

seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan

tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha

tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu

hewan bemyawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana

keahlian tersebut berkat usaha manusia, sebagaimana panah

mengenai sasaran lantaran usaha manusia. Adapun jebakan itu
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bukan merupakan salah satu dari sarana-sarana tersebut, baik di

dalamnya ada senjata yang mematikan atau tidak.

Seandainya seseorang memasang pedang atau tombak,

kemudian dia menggiring hewan buruan ke arahnya, Ialu senjata

itu mengenainya dan menyembelihnya, maka hewan buruan ifu

tidak halal dimakan, karena dia tersembelih bukan karena dibunuh

seseorang. Demikian pula seandainya lewat kambing betina atau

hewan buruan, lalu dia tersangkut pedang dan mengenai bagian

penyembelihannya, maka dia tidak halal dimakan, karena dia

bunuh diri, bukan dibunuh oleh selain dirinya yang diperbolehkan

menyembelih dan berburu. Apabila seseorang berburu ikan dan

belalang, maka saya menyarankan agar dia membaca nama Allah.
Seandainya dia meninggalkan bacaan itu, maka kami tidak
mengharamkannya manakala saya menghalalkannya dalam

keadaan bangkai. Jadi, bacaan basmalah itu merupakan bagian

dari sunnah penyembelihan. Apabila gugur kewajiban
penyembelihan, maka dia halal meskipun tidak dibacakan

basmalah.

Penyembelihan ifu ada dua macam. Hewan yang mampu
dikuasai unfuk dibunuh, baik dia jinak atau liar, maka

penyembelihannya tidak sah kecuali pada 1u66u1lr61 dan

tenggorok. Adapun hewan yang lari dari seseorar{g, baik jinak atau

liar, maka bagian apa pun yang terkena senjata itulah
penyembelihannya manakala mematikannya. Sama seperti unta
dan hewan lain yang jafuh ke dalam sumur, sehingga penyembelih

tidak bisa menjangkau bagian dzabh dan nahr+rya, sehingga dia
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boleh melemparkan pisau ke bagian fubuh mana saja yang bisa dia

capai sambil membaca basmalah. Ifulah penyembelihannya.

Seandainya seseorang menajamkan mi'radhl62sehingga bisa

mengiris seperti irisan senjata, maka tidak ada larangan untuk

memakan sembelihannya.

16. Bab: Buruan dalam Tubuh Buruan

Apabila seseorang menemukan ikan dalam perut ikan, atau

bumng, atau binatang buas, maka tidak ada larangan unfuk

memakannya. Seandainya dia ditemukan dalam perut bangkai,

maka ikan tersebut tidak haram, karena dia mubah dalam keadaan

bangkai. Seandainya saya mengharamkannya karena hukumnya

mengikuti hukum hewan yang dia berada dalam pemtnya, maka

tidak halal ikan yang berada di perut binatang buas, karena

binatang buas tidak boleh dimakan; dan tidak pula di perut seekor

burung kecuali sempat disembelih. Selanjutnya, saya tidak boleh

menjadikan penyembelihan ikan itu sama dengan penyembelihan

burung, karena ikan dia bukan makhluk yang mempakan bagian

dari burung. Penyembelihan janin dalam perut adalah dengan cara

menyembelih ibunya, karena janin adalah makhluk yang

merupakan bagian dari ibunya, dan hukumnya mengikuti hukum

ibunya selama janin tidak terpisah dari induknya, dan ini berlaku

pada anak Adam dan hewan temak. Adapun yang ditelan oleh

bumng, maka seandainya dia menelan seekor burung pipit, maka

152 Purrull tanpa btrlu.
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dia tidak menjadi halal meskipun hewan yang ditelan itu
disembelih. Orang yang menemukannya harus membuangnya.

Demikian pula hewan yang kita temukan di pemt seekor burung
selain belalang dan ikan. Dia tidak boleh dimakan, baik dalam
bentuk daging atau dalam bentuk bumng, karena dia adalah

sesuatu yang bukan bagian dari burung. Yang dihukumi
tersembelih adalah sesuatu yang merupakan bagian dari burung,
bukan sesuatu yang bukan bagian darinya. Demikian pula dengan
ikan seandainya dia menelan seekor kambing, maka kita boleh
memakan dan harus membuang kambing, karena kambing ifu
bukan bagian dari ikan.

17. Bab: Seseorang Melewatkan Hewan Pemburu

Apabila seseorang melepaskan hewan pemburu, baik burung
atau hewan yang berjalan di tanah, untuk mengejar seekor buman,
lalu hewan pemburu itu berlari lalu menggeluti hewan buruan, baik
hewan pemburu melihat hewan buruan atau tidak melihatnya,
maka jika dia pulang dari misinya lalu berlari untuk mengejar
hewan buruan lain, maka hewan pemburu itu dianggap sebagai

pencari buruan yang tidak kembali. Apabila dia membunuh hewan
buruannya, maka boleh dimakan. Apabila dia telah kembali
kepada empunya, baik dia melihat atau tidak, kemudian setelah itu
dia kembali mengejar (tanpa diperintah-red.) dan membunuh
hewan buruannya, maka hewan buruan tersebut tidak boleh
dimakan, karena pelepasan yang pertama telah berakhir, dan ini
adalah inisiatif pengejaran sesudah pelepasan. Tetapi apabila
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empunya memanggilnya unfuk kembali lalu dia kembali, atau

untuk berhenti lalu dia berhenti, lalu dia maju, atau menyuruhnya

unfuk mengejar buruan lain lalu dia kembali berlari dan membunuh

hewan buman tersebut, maka boleh dimakan. Hal ifu sama seperti

orang tersebut melepaskan hewan buruan dari tangannya.

Apabila seseorang memanah hewan buruan lalu panahnya

ifu membuatnya berdiam dan tidak mampu menolak saat

ditangkap, atau dia sakit, atau kakinya patah, atau masih kecil

sehingga tidak sanggup menolak untuk ditangkap, lalu orang

tersebut memanahnya lagi hingga mati, maka hewan buruan

tersebut tidak boleh dimakan. Hewan seperti ini tidak halal kecuali

dengan cara disembelih.

Penyembelihan ifu ada dua cara. Pertama, hewan liar atau

jinak yang sanggup dikuasai tanpa menggunakan panah dan

senjata. Hewan tersebut tidak halal kecuali dengan disembelih.

Kedua, hewan yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan bidikan

panah atau senjata. Itulah cara penyembelihannya.

18. Bab: Penyembelihan dan Lempar.rn Panah

Asy-Syafi'i berkata:
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,rrr. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Umar bin Said bin Masruq, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah,

dari kakeknya yang bemama Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kami
berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya kami akan berhadapan

dengan musuh besok, sedangkan kami tidak membawa pisau

sembelih. Apakah kami boleh menyembelih dengan kulit kayu?"
Nabi $ menjawab, "Benda apa saja yang bisa menumpahkan

darah dan disebutkan nama Allah pada hewan yang
disembelihnya, maka kecuali yang terbuat dari gigi atau

kuku, karena gigi adalah tukng manusia, dan kuku adalah pisau

sembelihnya orang Habsyah.' 16s

163 p1g. Al Bukhari (pembahasan: Syirkah, bab: Pembagian Harta Pampasan
Perang, 2/204, 205, no. 2488) dan jalur Ali bin Hakam Al Anshari dari Abu
Awanah dari said bin Masruq dari Abayah dan seterusnya, dalam sebuah hadits
yang panjang, dan di dalamnya disebutkan, "Apakah kami boleh menyembelih
dengan kayr?" Kata kayu semakna dengan kulit kayu. (padanannya ada pada no.
2508, 3075,5498, 5503, 5509, 5543,55441.

HR. Muslim (pembahasan, Kurban Idul Adha, bab: Kebolehan Menyembelih
Dengan Setiap Alat yang Bisa Menumpahkan Darah Kecuali Gigi, Kuku dan
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Apabila seseorang memanah seekor hewan buruan lalu

mematahkan anggota fubuhnya, atau memotong kaki depan atau

sayapnya, atau mengakibatkan kondisi sedemikian rupa sehingga

hewan buruan tersebut tidak sanggup menolak untuk ditangkap,

lalu orang lain memanahnya hingga mati, maka hewan buman

tersebut hukumnya haram. Orang lain yang memanahnya itu

menanggung nilainya karena dia memanahnya dalam keadaan

patah anggota h-rbuhnya atau terpotong; karena dia menrcak

hewan buruan yang telah menjadi milik orang lain.

Seandainya orang lain tersebut memanahnya dan

mengenainya, kemudian dia sempat menyembelihnya sehingga

tersembelih, maka hewan buruan tersebut milik pemanah yang

pertama, sedangkan pemanah kedua menanggung penyusutan

yang diakibatkan lemparan panahnya manakala lemparan

panahnya ifu mengenainya. Seandainya pemanah yattg pertama

memanahnya dan mengenai, namun hewan buman tersebut

menolak ditangkap dengan cara terbang apabila berupa burung

atau berlari apabila berupa hewan melata, kemudian orang kedua

memanahnya dan membuatnya terdiam hingga tidak sanggup

menolak unfuk ditangkap, maka hewan buruan tersebut milik

orang kedua. Seandainya orang pertama memanahnya dalam

kondisi demikian hingga mati, maka dia menanggung nilainya

kepada orang kedua, karena dia telah menjadi milik orang kedua,

bukan miliknya. Seandainya keduanya memanahnya secara

Seluruh Jenis Tulang, 3,/1558, 1559) dari jalur jalur Sufyan Ats-Tsauri dan

saudaranya yrang bemama Umar bin Said bin Masruq, Zaidah, dan Syu'bah dari

Said bin Masruq dan setemsnya.

Redaksi dalam sebagian jalur riwayatnya sama seperti redaksi di sini: Apakah

kami boleh menyembelih dengan kulit kayu?" (no.20-23/79681
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bersamaan namun dia tetap menolak ditangkap, lalu orang ketiga
memanahnya dan membuatnya tidak menolak ditangkap, maka
hewan buruan tersebut milik orang ketiga, bukan dua orang
sebelumnya. Seandainya dua orang yang terdahulu memanahnya
setelah panahan orang ketiga hingga mati, maka keduanya
bertanggungjawab. Seandainya keduanya memanahnya secara
bersama-sama, atau salah satunya memanah sebelum yang lain,

namun salah safu dari dua panah ifu meleset sedangkan yang lain
mengenai, maka orang yang panahnya mengenai ifu
bertanggungjawab. Seandainya keduanya mengenainya secara
bersama-sama, atau yang satu lebih dahulu sebelum yang kedua,
baik kedua lemparan ifu sama atau berbeda, tetapi keduanya sama
sama-sama melukainya, namun salah safunya menembusnya
bagian yang mematikannya, sedangkan yang lain tidak
menembusnya, maka keduanya dianggap sama-sama
membunuhnya, dan hewan buman tersebut dibagi di antara
keduanya. Sebagaimana dua orang yang melukai seseorang,
dimana salah safunya melukai secara ringan, sedangkan yang lain
melukai secara berat, atau Iuka dalam jumlah yang banyak, maka
keduanya dianggap sebagai pembunuh. Apabila salah satu dari dua
lemparan panah itu mengenai bagian yang mengakibatkan hewan
buruan tidak hidup sekejap pun, seperti jatuh pada tenggoroknya,
atau paru-parunya, atau kepalanya, atau membelahnya menjadi
dua, maka apabila lemparan tersebut adalah yang mengenai
pertama kali, kemudian jafuh lemparan lain di akhir, maka orang
kedua ifu melempar hewan buruan dalam keadaan mati sehingga
dia tidak bertanggungjawab kecuali lemparannya itu merusak kulit
atau dagingnya, sehingga dia bertanggungjawab sebesar kerusakan
yang dia timbulkan pada kulit atau daging tersebut. Hewan buman

2r8



Al Urnm

tersebut milik pelempar yang mengakibatkannya tersembelih.

Seandainya lemparan yang tidak sampai mengakibatkan

tersembelih jatuh pertamakali, sedangkan lemparan yang sampai

mengakibatkan tersembelih itu terakhir, maka hewan buruan milik

pelempar yang terakhir, karena dialah yang menyembelihnya.

Sementara pelempar pertama tidak bertanggungjawab apa pun

karena dia tidak melakukan tindakan jinayah terhadap hewan

buruan setelah dia menjadi milik orang tersebut. Orang yang

menyembelihnya juga tidak bertanggungjawab apa pun karena dia

memanah hewan buruan yang menolak unfuk ditangkap dan dia

boleh memanahnya. Seandainya seseorang memanah hewan

buman lalu hewan buman tersebut mengalami kondisi sedemikian

rupa sehingga tidak menolak ditangkap, lalu hewan tersebut

berjalan tertatih-tatih dan memasuki rumah orang lain, lalu orang

tersebut menangkapnya dan menyembelihnya, maka hewan

buman tersebut milik orang pertama yang mengakibatkan hewan

buruan tersebut tidak menolak ditangkap. Dan pemilik rumah

menanggung pen5rusutan yang ditimbulkan penyembelihan jika

memang mengakibatkan penyusutan. Seandainya pemilik rumah

menangkapnya tetapi dia tidak menyembelihnya, maka dia wajib

mengembalikannya kepada empunya. Seandainya hewan buruan

tersebut mati di tangan pemilik rumah sebelum dia

mengembalikannya, maka dia menanggungnya, karena dia

mengambilnya dan mencegah empunya unfuk menyembelihnya.

Seandainya lemparan panah tidak sampai membuat hewan buruan

tidak menolak ditangkap, dan dia masih memiliki tenaga untuk

terbang atau berlari, lalu memasuki mmah seseorang, lalu dia

menangkapDVd, maka hewan buruan tersebut milik empunya

rumah.
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Seandainya orang pertama memanah hewan buruan dan
orang kedua juga memanahnya, namun tidak diketahui apakah
Iemparan yang pertama sampai mengakibatkannya menolak
ditangkap atau tidak menolak, maka kami membagi hewan buman
di antara keduanya separo-separo, sebagaimana kami menetapkan
sanksi kepada dua pembunuh secara bersama-sama. Hewan
buruan dihukumi tersembelih hingga diketahui bahwa dia telah
sampai pada kondisi tidak mampu menolak dan ada kesanggupan
untuk menyembelihnya.

Apabila seseorang memanah seekor burung yang terbang,
lalu panahnya mengenainya begitu saja, atau di suafu bagian
tubuhnya, apabila panahnya itu melukainya hingga berdarah, atau
menimbulkan kondisi yang lebih parah dari itu sehingga dia jatuh
ke tanah dan kami mendapatinya sudah mati, namun kami tidak
tahu apakah dia mati di dunia atau sesudah jafuh di tanah, maka
dia boleh dimakan. Hal itu karena burung tersebut termasuk
hewan buruan yang dihalalkan. [.agi pula, buruni1 tidak bisa
didekati hingga ditangkap kecuali dengan jatuh ke tanah.
seandainya kita mengharamkannya karena khawatir dia mati
lantaran terbentur tanah, maka kita mengharamkan semua buruan
burung kecuali yang ditangkap lalu disembelih. Demikian pura
seandainya dia hinggap di sebuah gunung atau selainnya, laru dia
tidak bergerak hingga ditangkap. Akan tetapi, seandainya dia
hinggap di gunung lalu jatuh di tempat dia hinggap, baik sedikit
atau banyak, maka dia dianggap burung yang jatuh; tidak boleh
dimakan kecuali disembelih, sampai diketahui secara pasti bahwa
burung tersebut mati sebelum jatuh, atau ditemukan panah telah
memufuskan kepalanya, atau menyembelihnya, atau
memotongnya menjadi dua. Pada saat itulah diketahui bahwa dia
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tidak jatuh kecuali dalam keadaan tersembelih. Apabila dia

hinggap di sebuah tempat lalu jatuh, Ialu dia membentur batu yang

tajam, atau duri, atau sesuafu yang mungkin memufuskan

kepalanya, atau membelahnya, maka dia tidak boleh dimakan

hingga diketahui secara pasti bahwa dia tidak jatuh kecuali sesudah

mati.

Apabila seseorang melempar seekor hewan buruan dengan

panahnya lalu mengenai hewan lain, atau mengenainya dan

tembus hingga membunuh hewan lain, maka hukumnya sama. Dia

boleh memakan setiap hewan yang terkena. Apabila dia

mengincarkan panahnya kepada hewan buman yang dilihatnya,

maka dia memenuhi ketenfuan-ketenfuan memanah yang

mengakibatkan terjadinya penyembelihan, ditambah lagi dengan

meniatkan suatu buruan. Apabila seseorang melempar hewan

buruan dengan bafu atau senapan, baik tembus atau tidak tembus,

maka dia tidak boleh memakannya kecuali dia sempat

menyembelihnya; karena besar kemungkinan dia tidak tersembelih,

melainkan terbunuh oleh sesuatu yang berat, bukan sesuafu yang

menembus. Selain ifu, bafu dan senapan ifu bukan semakna

dengan senjata yang digunakan unfuk menyembelih. Seandainya

seseorang melempar hewan buruan dengan mi'radh (panah tanpa

bulu) lalu mengenainya pada permukaannya yang tidak tajam,

maka itu dianggap jatuh ke bawah, dan hewan buruan tidak boleh

dimakan. Seandainya yang mengenainya adalah mata panah dan

bagian tajamnya lalu menembus, maka dia boleh dimakan, karena

itu adalah anak panah. Dia membunuh dengan cara menembus,

bukan dengan beban berat. Seandainya seseorang melempar

dengan tongkat atau lembing, maka dia dianggap jahrh ke bawah.

Seandainya masing-masing menancap, maka apabila yang
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menampak adalah bagian yang tajam dan bisa mengiris seperti
irisan senjata pada bagian tajamnya, maka hewan buruan boleh
dimakan. Apabila dia tidak mengiris kecuali dengan cara

dipaksakan, maka saya melihat: apabila tongkat atau lembingnya
ringan seperti ringannya anak panah, maka hewan buman boleh
dimakan, karena tongkat atau lembut apabila ringan, maka
keduanya mematikan dengan cara mengiris meskipun
meluncumya lambat. Tetapi apabila keduanya lebih berat dari anak
panah dengan selisih yang menonjol, maka hewan buruan tidak
boleh dimakan, karena kemungkinan besar hewan buruan mati
karena beratnya, sehingga dia dianggap sebagai benda yang jatuh.

19. Bab: Dzakah (Penyembelihan)

Penyembelihan yang paling dianjurkan adalah dengan besi.
Dianjurkan pula besi digunakan untuk menyembelih itu efektif dan
lebih meringankan bagi hewan yang disembelih. Dianjurkan pula
orang yang menyembelih sudah baligh, muslim dan paham agama.
Sekiranya yang menyembelih adalah perempuan atau anak-anak
yang beragama Islam, maka penyembelihan halal. Demikian pula
dengan anak-anak ahli kitab dan kaum perempuan mereka.
Demikian pula setiap alat sembelih yang bisa mengalirkan darah
serta bisa memotong urat dan bagian yang disembelih, serta tidak
mengoyak-ngoyak, maka penyembelihannya sah. Kecuali dengan
kuku dan gigi karena ada larangan dari Nabi g$ terkait
penggunaan keduanya. Barangsiapa yang menyembelih dengan
kukunya atau giginya, baik kuku dan giginya ifu masih melekat
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pada fubuhnya atau telah terlepas dari fubuhnya, atau dengan

kuku dan gigi hewan buas, atau apa saja yang disebut kuku seperti

kuku burung dan selainnya, maka sembelihannya tidak boleh

dimakan karena ada nash Sunnah dari Nabi $ tentang hal ini.

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Said

bin Masruq.16a

Sempumanya penyembelihan dilakukan pada empat bagian,

yaifu tenggorok, jalan nafas, dan dua urat leher. Sedangkan syarat

minimal penyembelihan dilakukan pada dua bagian, yaitu

tenggorok (alan nafas) dan jalan makan. Kami menganjurkan agar

penyembelihan dilakukan pada dua urat leher, karena apabila

penyembelihan sampai pada dua urat leher, maka ifu mencakup

pemotongan tenggorok fialan nafas) dan jalan makanan hingga

memisahkan keduanya. Jalan nafas dan jalan makanan mempakan

sasaran penyembelihan, bukan urat leher, karena urat leher

mempakan urat yang terkadang seseorang mengalami pufus urat

leher tetapi dia masih bisa hidup. Jalan makanan adalah tempat

masuknya makanan bagi setiap makhluk yang makan dari jenis

manusia atau hewan melata. sedangkan tenggorok merupakan

jalan nafas. Apabila keduanya terputus, maka tidak ada kehidupan

kehidupan melebihi sekejapan mata. Seandainya seseorang

memotong jalan nafas dan dua urat leher, tidak pada jalan

makanan, maka ifu tidak disebut penyembelihan, karena terkadang

masih menyisakan hidup beberapa wakfu meskipun pendek.

Demikian pula seandainya seseorang memotong jalan makanan

dan dua urat leher, tidak pada jalan nafas, maka ifu tidak disebut

164 Hadits ini telah disebutkan sanad dan matannya pada no. 1388 pada,

bab: yang lalu.
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penyembelihan, karena terkadang masih menyisakan hidup

sesudahnya beberapa waktu meskipun pendek. Jadi,
penyembelihan yang sah adalah penyembelihan yang sesudahnya

tidak ada kehidupan sekejap mata pun, dan ini tidak terjadi kecuali

dengan terpotongnya jalan nafas dan jalan makanan secara

bersama-sama, bukan selain keduanya.

20. Bab: Letak Penyembelihan pada Hewan yang
Terkuasai untuk Disembelih, dan Hukum Hewan

yang Tidak Terkuasai

Penyembelihan ifu ada dua macam. Penyembelihan hewan
yang terkuasai, baik liar atau jinak, adalah dengan cara dzabh
(memotong tenggorok) dan nahr (menlkam atas dada). Letak

dzabh dan nahndalah labbah dan tenggorok, tidak ada tempat
lain, karena inilah tempatnya jalan nafas, jalan makanan, dan dua
urat leher. Itulah penyembelihan yang diajarkan Sunnah dan atsar.

Sedangkan hewan yang tidak terkuasa, cara penyembelihannya

adalah seperti penyembelihan hewan buruan, baik jinak atau liar.

Apabila seseorang bertanya, "Dengan apa Anda
mengqiyaskan hal ini?" maka jawabnya adalah, "Saya

mengqiyaskannya dengan Sunnah dan atsar Saya telah
meredaksikan ketentuan ini di tempat 13in.155 Karena Sunnah
hanya memerintahkan dzabh dan nahr terhadap hewan jinak

1651r',i *"rupakan sebagian bulti bahwa Asy-Syafi'i-lah mengarang dan
menwsun kltab Al Umm.
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manakala terkuasai, dan memerintahkan pelemparan dan
perburuan dengan hewan pemburu yang terlatih terkait hewan liar.
Manakala hewan liar terkuasa, maka dia tidak menjadi halal kecuali

dengan cara yang menjadikan hewan jinak halal. Dapat ditangkap

nalar titah dari Allah bahwa yang Allah maksud adalah hewan
buman pada saat tidak terkuasai. Begitu pula, ketika Allah
memerintahkan dzabh dan nahr pada hewan jinak, namun dia
rnenolak seperti penolakan hewan liar, maka bisa ditangkap nalar
bahwa dia disembelih seperti penyembelihan hewan liar yang

menolak ditangkap.

Apabila seseorang bertanya, "Saya tidak menemukan

ketenh.ran ini pada hewan jinak," maka jawabnya, "Anda pun tidak
menemukan penyembelihan dengan cara dzabh terhadap hewan

liar. Ketentuan awal untuk hewan buman bukanlah dzabh ketika
dia menjadi terkuasai. Maka, begifu pula, saya mengalihkan cara

penyembelihan hewan jinak manakala dia menolak ditangkap

menjadi cara penyembelihan hevvan liar. Apabila saya

mengatakan, "Saya tidak mengubah cara penyembelihan hewan
jinak meskipun dia menolak menjadi cara penyembelihan hewan

liar," maka Anda dan orang lain boleh mengatakan, "Saya tidak
mengalihkan cara penyembelihan hewan liar manakala telah

terkuasai menjadi cara penyembelihan hewan jinak, melainkan

saya mempertahankan cara penyembelihan unfuk masing-masing

dalam kondisi apa pun. Saya tidak mengalihkan keduanya pada

kondisi keduanya, melainkan ketentuan ini lebih layak ditentukan

oleh pemilik buruan, karena saya tidak mengetahui khabar yang
valid dari Nabi S tentang buruan.
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1389. Mengenai hewan jinak yang menolak ditangkap, saya

mengetahui khabaryang valid dari Nabi S bahwa beliau memberi

pefunjuk cara penyembelihannya seperti cara penyembelihan

hewan liar. Lalu, bagaimana mungkin seseorang membedakan di

antara dua hal yang sama? Kemudian, apabila membedakan, maka

dia telah menganulir yang valid dari segi khabar, dan memvalidkan

yang tidak valid dengan merujuk kepada selain khabar.l66

Apabila seseorang melemparkan pedang atau pisau kepada

hewan buruan lalu mengenainya pada bagian tajam pedang atau

pisau lalu mengirisnya, maka dia seperti anak panah yang

mengenainya pada ujungnya. Apabila yang mengenai adalah

bagian penampang pedang, atau pegangannya, atau punggungnya

apabila memiliki punggung, lalu bagian yang tajam melengkung

hingga mengirisnya, maka pelakunya tidak boleh memakannya

kecuali dia sempat menyembelihnya. Ini seperti anak panah yang

dibuat melempar, atau seperti kayu dan belati, sehingga hewan

buruan tidak boleh dimakan, karena tidak diketahuibdgian mana

yang membunuh hewan buruan.

165 4rr-5ru1i'i meriwayatkan hadits ini dan berkata:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari hnu Said bin Masruq,
dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dari Rafi' bin Khadii, dia berkata: Kami
membunuh seekor unta dan seekor kambing, lalu menebus unta dengan sepuluh
kambing. lalu seekor unta menyerang kami sehingga kami memakannya.
Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah S, lalu beliau menjawab,
"Sesungguhrym unta-unta ini memiliki watak sepefii watak binatang liar. Apabila
dia menolak untuk ditangkap, maka lakukan hal seperti itu padanya, dan makanlah
E.

Ini adalah bagian dari hadits sebelumnya (no. 1388). Silakan lihat takfuit'nya
di tempat tersebut, dan status hadits ini adalah Muttafaq Alaih.
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Apabila seseorang melempar hewan buruan tertentu dengan
pedang atau panah, tetapi dia tidak bemiat untuk memakannya,

maka dia boleh memakannya. Seperti seandainya dia
menyembelih seekor kambing tanpa niat unh.rk memakannya,

maka dia boleh memakannya. Seandainya seseorang melempar

sesosok yang dikiranya kayu atau batu atau pohon atau suafu

benda lain, lalu mengenai hewan buruan hingga mati, maka saya

menyarankan agar dia menghindari memakannya. Tetapi
seandainya dia memakannya, maka saya tidak melihat hewan
buruan tersebut haram baginya. Alasannya adalah karena

seandainya seseorang keliru menyembelih seekor kambing padahal

dia tidak ingin menyembelihnya, atau mengambilnya di malam hari
lalu dia menggorok bagian penyembelihannya padahal dia mengira

bahwa kambing itu adalah kayu yang lunak atau selainnya, maka

setahu saya itu tidak haram baginya.

Seandainya kita hanrs menghamskan baginya manakala

orang tersebut melakukan sesuafu yang mempakan
penyembelihan, maka kita juga harus berpendapat bahwa

seandainya seseorang mengambil seekor kambing unhfi
dibunuhnya, bukan untuk disembelihnya, lalu dia menyembelihnya

dengan menyebut nama Allah, maka dia tidak boleh memakannya.

Kita juga harus berpendapat bahwa seandainya seseorang

melempar burung dan hewan melata yang tidak boleh dimakan,

lalu dia mengenai hewan buruan yang boleh dimakan, maka dia

tidak boleh memakannya, karena dia memaksudkan lemparan

bukan sebagai sarana penyembelihan, dan tidak ada niat unfuk
mengincar hewan yang boleh dimakan. Kita juga harus
berpendapat bahwa seandainya seseorang ingin menyembelih
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seekor kambing lalu dia keliru menyembelih selainnya, maka dia

tidak boleh memakannya.

Seandainya seseorang membaringkan dua kambing untuk dia

sembelih salah satunya, dan tidak menyembelih yang lain, lalu dia

menyebut nama Allah dan mengiriskan pisau, lalu kedua kambing

itu tersembelih, maka dia hanya boleh memakan kambing yang dia

niatkan untuk dia sembelih. Sementara kambing yang tidak dia

niatkan untuk dia sembelih itu tidak halal baginya. Kita juga harus

berpendapat lebih dari ifu, bahkan seharusnya memasukkan apa

yang dimasukkan oleh sebagian ulama Kalam. Yaitu, apabila

seseorang menyembelih seekor kambing orang lain, lalu

pemiliknya mendapatinya, maka diklaim bahwa masing-masing

dari keduanya tidak boleh memakannya karena yang menyembelih

melanggar hukum sehingga tidak boleh memakannya, dan

pemiliknya bukan orang yang menyembelihnya dan tidak pula

memerintahkan untuk menyembelihnya. Ini adalah pendapat yang

tidak konsisten dan bertentangan dengan atsar- Saya tidak

mengetahui bahwa perintah penyembelihan dan niat itu memiliki

fungsi merupakan faktor penentu kehalalan selain penyembelihan.

Orang yang berpendapat demikian sampai-sampai

melampaui batas sehingga mengklaim bahwa seandainya

seseorang mengambil tanpa izin seutas cambuk lalu dia gunakan

unfuk memukul budaknya sebagai hadd zina, dan seandainya

orang yang mengambil tanpa izin itu adalah sultan lalu dia

gunakan untuk mendera hadd, maka keduanya tidak dianggap

telah terjalthi hadd, dan keduanya harus dijatuhi haddlagi dengan

cambuk yang tidak diambil tanpa uin. Apabila demikian

ketenfuannya bagi ulama, tidak sesuai dengan pendapat orang
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tersebut, maka niat itu lebih tidak berdampak apa pun dalam
penyembelihan hewan jinak dan pembunuhan hewan buruan.

Hewan yang dikejar anjing pemburu hingga letih dan mati
dalam keadaan tidak tertangkap itu tidak boleh dimakan, karena
itu adalah bangkai. Penyembelihan terjadi hanya pada hewan yang
tertangkap hewan buruan, karena penangkapan ifulah yang
menggantikan penyembelihan. Seandainya seseorang mencari
kambing unfuk disembelihnya, lalu dia mengejamya hingga mati,
maka dia tidak boleh memakannya. Hewan buman apa pun yang
terkena senjata tetapi tidak mengirisnya, maka dia tidak boleh
dimakan sampai irisannya ifu berdarah, atau lebih dari sekedar
berharap, yaihr menembus atau merobek.

Hewan yang tertangkap anjing dan hev.ran pemburu lain lalu
dibunuhnya tanpa mengeluarkan darah, maka dimungkinkan dua
makna. Pertama, tidak boleh dimakan hingga hewan buruan itu
menebus, karena yang disebut melukai adalah menebus.
Allah S berfirman, et$) "Binatang buas." (Qs. Al Maa'idah
[5]' 4l (Kata eW terbentuk dari kata t; yang artinya
melukai)

Kedua, semua perbuatan hewan pembum ifu dianggap
sebagai penyembelihan. Jadi, dengan gerakan apa pun dia
membunuh hewan buman, maka dia halal. Ada kalanya hal ini
boleh, sehingga perbuatan hewan pemburu itu berbeda dengan
senjata, karena senjata adalah perbuatan manusia, dimana syarat

minimal penyembelihan manusia adalah menembus hingga
berdarah. Perbuatan hewan pemburu itu dianggap sebagai

kesengajaan unfuk membunuh, bukan berarti bahwa dalam
pembunuhan ifu ada dua perbuatan, yaitu penyembelihan dan

229



AlUmm

bukan penyembelihan. Hewan pemburu disebut jawarih karena dia

melukai, sehingga dia menjadi nama yang melekat, dan hewan

yang ditangkapnya boleh dimakan secara mutlak, sehingga hewan

yang ditangkapnya itu hukumnya halal secara mutlak. Luka-luka

yang dibuatnya ifu mempakan nama yang diberikan kepada hewan

pemburu, karena berarti bahwa apabila dia tidak melukai hewan

buruan maka hewan yang dibunuhnya ifu tidak boleh dimakan.

Apabila seseorang menyimpan hewan buruannya dengan

cara mengikatnya, baik dia berdiam di sampingnya atau tidak, lalu

hewan buruan ifu kabur darinya lalu orang lain mengejarnya saat

ifu juga, atau sesudah waktu yang lama, maka semua sama, dan

hewan buruan milik empunya yang menyimpannya, karena dia

telah memilikinya dengan kepemilikan yang sah, sebagaimana dia

memiliki kambingnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya

seseorang membunuh hewan buruannya saat dia pegang maka

orang tersebut menanggung nilainya, sebagaimana dia

menanggung nilai kambingnya (seandainya orang ifu

membunuhnya)? Apabila demikian adanya, maka dia telah

memiliki hewan buruan seperti kepemilikan seekor kambing.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya keledai jinak menjadi

Iiar lalu ditangkap oleh seseorang maka dia tetap menjadi milik
empunya yang pertama?

Menurut Sunnah Islam, barangsiapa di antara manusia yang

memilik sesuafu, maka sesuatu ihr tidak keluar dari kepemilikannya

kecuali dia sendiri yang mengeluarkannya. Seandainya kabumya

hewan liar dari tangannya itu mengeluarkannya dari
kepemilikannya, maka kaburnya hewan jinak pun

mengeluarkannya dari kepemilikannya. Orang yang menentang
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pendapat ini akan ditanya, "Apabila seekor hewan kabur, lalu dia
dianggap keluar dari kepemilikan empunya karena melarikan diri,
maka tentulah hewan ifu memiliki dirinya sendiri, sehingga
seseorang tidak boleh memilikinya." Apabila dia berkata, "Tidak,
bagaimana mungkin hewan memiliki dirinya sendiri?" Maka
dikatakan, "Demikian pula, orang yang tidak memirikinya tidak
boleh mengalihkan kepemilikan hewan kepada orang lain, kecuali
dengan cara mengeluarkan hewan ifu dari tangannya."

Orang yang menentang pendapat di atas pun akan ditanya,
"Apa perbedaan antara seseorang mengeluarkan dari tangannya
sehingga hewan yang dikeluarkan itu menjadi menolak ditangkap
sehingga apabila ditangkap oleh omng lain maka dia menjadi milik
orang pertama apabila lepasnya dekat, dan menjadi milik orang
kedua apabila lepasnya jauh? Bagaimana pendapat Anda
seandainya seseorang mengatakan, "Apabila kabumya jauh maka
dia milik orang pertama, dan apabila kabumya dekat maka dia
milik orang kedua?" Apa argumen unfuk membantah perkataan
tersebut? Tidak lain dikatakan bahwa tidak boleh (benar) pendapat
selain bahwa hewan buman tersebut milik orang pertama dalam
kondisi apa pun. Seandainya dia kabur, maka dia menjadi milik
orang yang menangkapnya seketika itu juga. Demikian pula setiap
hewan liar di bumi dari jenis burung dan selainnya, ikan, serta
setiap hewan buruan yang menolak ditangkap.

Apabila seseorang memukul atau melempar hewan buman,
Ialu kaki depan atau kaki belakangnya pufus sehingga mati akibat
pukulan atau lemparan tersebut, maka hukumnya sama.
seandainya terpufus separuh badan, maka dia boleh memakan dua
bagian, kaki depan, kaki belakang, dan semua awaknya. Karena
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apabila pukulan tersebut jatuh pada tempat penyembelihannya,

maka penyembelihan juga terjadi pada bagian yang terpisah dan

tersisa. Seperti seandainya seseorang memukul hewan buman atau

menyembelihnya lalu kepalanya terlepas, maka penyembelihan

juga terjadi pada kepala dan semua awaknya. Pukulan atau

lemparan itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaannya sebagai

penyembelihan, dan penyembelihan ifu tidak terjadi pada sebagian

awak tanpa sebagian awak yang lain; atau tidak terjadi beliau sama

sekali sehingga tidak ada sesuafu pun dari hewan buruan yang

boleh dimakan.

Akan tetapi, seandainya seseorang mengakibatkan satu

organ tubuh terpisah kemudian dia sempat menyembelihnya

(dzabh), maka anggota tubuh yang terpisah itu tidak boleh

dimakan, karena pukulan yang pertama tidak lagi dianggap

sebagai penyembelihan, dan penyembelihannya itu dilakukan

hanya dengan dzabh, dan dzabh itu tidak dilakukan kecuali pada

badan, serta anggota fubuh yang masih menempel 'pada'hewan

buman, bukan yang telah terpisah darinya. Sedangkan bagian

yang terlepas darinya itu sama kedudukannya dengan bangkai.

Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya seseorang

menebas satu anggota badan hewan bunran, kemudian dia sempat

menyembelihnya, namun dia meninggalkannya, maka dia tidak

boleh memakan sedikit pun darinya? Hal itu karena telah ada

kesempatan baginya untuk menyembelih, sehingga sabetan yang

pertama itu tidak dianggap sebagai penyembelihan.
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2L. Bab: Beberapa Masalah dari Bab-Bab
Terdahulu

Setiap hewan yang boleh dimakan dari jenis burung atau
hewan melata, saya lebih senang sekiranya dia disembelih. Itulah
sunnahnya dan pefunjuk Al Qur'an terhadapnya. sapi termasuk
hewan tersebut, sesuai firman Allah,

b-;5V$6"{ru,rtii,y

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian unfuk
menyembelih sapi. " (Qs. Al Baqarah I2l: 67)

Allah @ menceritakan kejadian selanjutnya,

@<,$r'-i-'i(\i56Ai
"lalu mereka menyembelihnya, dan hampir-hampir merela

tidak mengerjakannya. " (Qs. Al Baqarah l2l: 7 L)

Kecuali unta saja, karena dia disembelih dengan cara difusuk
pada bagian atas dada (tempat kalung).

1390

6n11uu.167

Rasulullah @ melakukan nahr terhadap unta

157 HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Penyembelihan Unta dengan
Berdiri, 7/522) dari jalur sahl bin Bakkar dari wuhaib dari Aywb dari Abu
Qilabah dari Anas rft: Nabi $ shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah, dan shalat
Ashar dua rakaat di Dzulhulaifah, lalu beliau menginap di sana. Ketika pagi tiba,
beliau menaiki unta beliau lalu beliau mengambil ihram dan bertasbih. Ketika beliau

233



AlUmm

Letak nahr menurut pilihan Sunnah adalah labbah,

sedangkan letak dzabh menurut pilihan Sunnah adalah di bawah

jenggot. Sedangkan dzakah (penyembelihan secara umum)

dilakukan pada semua hewan yang disembelih dengan cara dzabh

dan nahr, dan yaifu antara labbah dan tenggorok. Jadi, dimana

saja dilakukan penyembelihan, maka sah seperti sahnya

penyembelihan manakala dilakukan sesuatu tempatnya. Apabila

hewan yang sehamsnya disembelih dengan cara dzabh disembelih

dengan cara nahr, atau hewan yang seharusnya disembelih dengan

cara nahr disembelih dengan cara dzabh, maka saya

memakruhkannya, tetapi saya tidak mengharamkannya. Hal itu
karena dzabh dan nahr mempakan cara penyembelihan

seluruhnya, hanya saja saya menganjurkan agar masing-masing

cara digunakan sesuai objeknya, tidak boleh digunakan pada selain

objeknya.

I
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menaiki Baida', beliau membaca talbiyah untuk haji dan Umrah secara bersama-

sama. Ketika beliau masuk Makkah, beliau memerintahkan mereka untuk

bertahallul. Nabi 1$ beliau tujuh unta dengan cara berdiri. Beliau berkurban di

Madinah berupa dua ekor kambing amlaldan bertanduk." (no. 1714) (Anlah

berarti kambing yang ada wama puilh dan hitamnya, tetapi wama putihnya lebih

dominan)
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1391. Ibnu Abbas berkata, "Penyembelihan itu dilakukan
pada labbah dan tenggorok bagi orang yang mampu."168

z Joc

LJ -Pf
zz J O/ z )z'd; b €sss -\rlY

',*";"Ji'u;:\i s;;,1 1 :';J tt, ,otLAt
7392. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar bin

Khaththab, namun Umar menambahkan, "Dan janganlah kalian

memburu-buru keluarrya nafas. " 169

Penyembelihan ifu ada dua macam. Hewan yang terkuasai

unfuk disembelih dan halal dimakan, penyembelihannya dilakukan
pada labbah dan tenggorok, tidak boleh pada selain keduanya,

baik hewan tersebut jinak atau liar, sedangkan hewan yang tidak

168 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Manasik, bab:
Sembelihan yang Dipotong,4/495, no. 8615) dari jalur Ma'mar dan Ats-Tsauri
dari Ayyr.rb dari Abdullah bin Said bin Jubair dari ayahnp dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Penyembelihan dilakukan pada tenggorok dan labbh."

169 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Manasik, bab:
Sembelihan yang Dipotong, 4/4951dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir
dari seorang laki{aki dari Ibnu Farafishah Al Hanafi dari ayahnya bahwa dia
bertanya kepada Umar, "sesungguhnya kalian menyembelih heuran-heuran

sembelihan yang tidak halal. Kalian mempercepat kematian her,van yang

disembelih." lalu Umar berkata, "Kami lebih patut unfuk menghindari itu, wahai
Abu Hayyan. Penyembelihan itu dilakukan pada tenggorok dan labbah bagi orang
yang mampu. Biarkan nafasnya hingga lenlnp dengan sendirinya!"

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Buruan, bab:
Orang yang Mengatakan: Selama Alat Sembelih Mengalirkan Darah, Maka
Makanlah Kecuali yang Disembelih dengan Gigi atau Tulang,5/392, 393)dari jalur
Yazid bin Harun dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Yahya bin Abu Katsir der,gan
redaksi yang serupa.
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terkuasai, maka penyembelihan adalah dilukai dengan senjata pada

tempat yang mampu dikenai, baik hewan tersebut jinak atau liar.

Apabila unta jatuh ke dalam sungai atau sumur sehingga tidak

tercapai bagian yang disembelih, baik tenggorok atau labbah,lalu
dia ditusuk dengan pisau atau dengan alat apa pun yang boleh

digunakan unfuk menyembelih, lalu pisau itu mengalirkan darah

dari tubuhnya, kemudian unta tersebut mati, maka boleh dimakan.

Demikianlah cara penyembelihan hewan yang tidak terkuasai.

1393. Ada seekor unta yang jafuh ke dalam sumur, Ialu dia

ditusuk pada pinggangnya. Kemudian Ibnu Umar ditanya tentang

hal itu, kemudian dia memerintahkannya unfuk memakannya. Dia

pun membeli sebagiannya dengan dua dirham.170

r70gp. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Buruan, bab'

Orang yang Mengatakan, Penyembelihan Pada Selain Kerongkongan dan labbah,
5/394) dari jalur Yahya bin Abu Hayyan dari Abayah, dia berkata: Seekor unta

terperosok, dan saat ifu ada Ibnu Umar. [.alu turunlah seseorang untuk
menyembelihnya, tetapi dia berkata, "Saya tidak bisa menyembelihnya." Kemudian

dia bertanya kepada lbnu Umar, lalu Ibnu Umar menjawab, "Sebutlah nama Allah
padanya, dan sembelihlah dia dari arah sampingnya." Kemudian orang ifu
melakukannya dan mengeluarkan unta dalam keadaan telah terpotong-potong.

Ibnu Umar membeli sepuluh potong dengan harta dua dirham atau empat

dirham."
HR. Al Baihaqi dalam AJ Ma'ifah (pembahasan: Buman, bab: Tempat

Penyembelihan pada Hewan yang Terkuasai dan yang Tidak Terkuasai, 7/1871
dari jalur jalur Adam dari Syu'bah dari Said bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah
dengan redaksi yang serupa.
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7394.lbnu Musayyib ditanya tentang hewan yang terperosok

lalu dilukai dengan suatu senjata sehingga tidak terkena bagian
penyembelihannya. Dia menjawab, "Di bagian mana saja senjata

ifu mengenai, maka makanlah. Ini adalah pendapat mayoritas
pemberi fu1*u."171

Saya menyarankan agar hewan yang disembelih ifu
dihadapkan ke kiblat manakala hal itu memungkinkan. Apabila
penyembelih tidak melakukannya, maka dia telah meninggalkan

apa yang saya nilai sebagai anjuran, tetapi hal ifu tidak
mengharamkan hewan sembelihan.

loz
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1719p. hnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nga (5/7851 di tempat yang
sama dari Waki' dari Hisyam dari Qatadah dari Said bin Musalryib tentang unta

lnng terperosok ke dalam sumur. Said bin Musayyib berkata, "Dia ditusuk di
bagian mana yang terjangkau, dan disebutkan nama Allah padanya."
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1395. Umar bin I(haththab rg; melarang nakha' dan

mempercepat hilangnya nafas. 172

Nakha ' berarti menyembelih kambing kemudian

mematahkan lehernya dari tempat disembelih, atau dipukul unfuk

mempercepat penghentian gerakannya. Saya memakruhkan

perbuatan ini. Saya juga memakruhkan mengulitinya atau

memotong sebagian tubuhnya saat nafasnya masih tersengal-

sengal, atau melakukan pukulan ringan atau tindakan lain, hingga

dia menjadi dingin dan tidak ada lagi gerakan. Apabila seseorang

melakukan hal-hal yang saya makruhkan sesudah melakukan

penyembelihan, maka dia dianggap berbuat buruk, tetapi hal itu
tidak mengharamkan sembelihannya, karena hewan tersebut telah

tersembelih.

Seandainya seseorang menyembelih seekor hewan lalu

tangannya terlepas kontrol hingga memisahkan kepalanya, maka

dia boleh memakannya. Hal itu karena dia telah melakukan

penyembelihan sebelum memotong kepala. Seandainya seseorang

menyembelih kambing dari tengkuknya, atau salah satu dari dua

172HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Sembelihan,

bab: Makruhnya Nakha' dan Faras, 9/279, 280) dari jalur jalur Marwan bin

Muawiyah dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dan Hajjaj bin Abu Utsman dari Yahya bin
Abu Katsir dari Ma'rur Al Kalbi dari Umar rg, bahwa dia melarang melakukan

fa ras terhadap hewan sembelihan. "

Abu Ubaidah berkata, " Farasama dengan nakha', yaifu berbuat sedemikian

rupa hingga hewan sembelihan patah lehemya. Farasberarti fulang di leher.

Abu Ubaid berkata, "Yang benar, nakha'adalah seperti yang dikatakan Abu
Ubaidah. Sedangkan faras, ada yang berbeda pendapat darinya. Faras berarfi,

mematahkan. Yang dilarang adalah mematahkan leher hewan sembelihan sebelum

dia dingin. Di antara hal yang menjelaskan makna tersebut adalah di dalam hadits

disebutkan: Janganlah kalian mempercepat lenyapnya nafas." (Status hadis im

marfu'dan lemah. Lih. Ghanb Al Haditsl<arya Abu Ubaid (2/37\
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sisi lehernya, kemudian dia beliau tahu pasti bahwa kambing

tersebut telah mati, maka dia tidak boleh memakannya hingga dia

tahu dengan pasti. Apabila dia tahu dengan pasti bahwa dia masih

hidup setelah dipotong tengkuknya atau salah satu dari dua sisi

lehernya, maka dia harus meneruskan pisaunya sampai ke jalan

nafas dan jalan makanan hingga terpotong dalam keadaan hidup,

maka dia boleh memakannya, dan dia dianggap berbuat buruk

lantaran pelukaan yang pertama, seperti seandainya dia melukai

hewan lalu menyembelihnya. Dia berbuat buruk, dan hewan

tersebut tetap halal. Sesudah jalan nafas dan jalan makanan

terpotong, maka tidak berbahaya sekiranya dia memotong bagian

yang tersisa dari kepalanya atau tidak. Yang menjadi patokan saya

adalah jalan nafas dan jalan makanan. apabila keduanya telah

terpotong tetapi masih hidup, maka dia dianggap telah

tersembelih. Tetapi jika pemotongan tidak sampai ke keduanya,

maka hewan tersebut dianggap bangkai. Apabila hal itu tidak

diketahui secara pasti, sedangkan dia memulai penyembelihan

bukan dari arah yang benar, maka saya menetapkan hukum sesuai

awal penyembelihan manakala dia tidak meyakini hidupnya hewan

sesudah ifu.

Cara menyebut nama Allah pada hewan sembelihan adalah

membaca: Bismillah (dengan menyebut nama Anail. Apabila dia

menambahkan dzikir yang lain, maka tambahan tersebut baik.

Saya tidak memakruhkan bacaan shalawat bersama bacaan

basmalah, bahkan saya menganjurkannya. Saya menganjurkan

orang yang menyembelih untuk memperbanyak shalawat pada

Nabi S, sehingga Allah bershalawat (mencurahkan rahmat)

padanya di setiap keadaan. Karena dzikir kepada Allah dan

shalawat kepada Nabi merupakan ekspresi iman kepada Allah dan
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ibadah kepada-Nya, sehingga orang yang membacanya akan diberi
pahala, insya Allah.
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7296. Abdurrahman bin Auf -",inrJ.,nUun bahwa dia

bersama Nabi S. Nabi S berjalan di depan, dan dia
mengikutinya. Lalu Abdurrahman mendapati beliau sedang
bersujud, sehingga Abdurrahman berhenti untuk menunggu beliau.
Beliau berlama-lama sujud, kemudian beliau mengangkat kepala.
I-^alu Abdurrahman berkata, "Aku khawatir Allah mencabut ruhmu
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saat engkau sujud." Beliau bersabda, "Wahai Abdurrahman! Ketika

aku dalam keadaan seperti engkau lihat, Jibril menemuiku dan

menyampaikan kabar kepadaku dari Allah bahwa Dia berfirman,

'Barangsiapa bershalawat kepadamu, maka Aku bershalawat

kepadanya'. Karena ifu aku bersujud kepada Allah untuk

berqrukur.'L73

17399. Al Humaidi (l/L911 dari Abu Usamah Manshur bin Salamah Al
Khuza'i dari laits dari Yazid bin Had dari Amr bin Abu Amr dari Abu Huwairits

dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdurrahman bin Auf dengan redaksi

yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Dan barangsiapa mengacapkan salam

kepadamu, maka Aku mengucapkan salam kepadan5a."
Juga dari Abu Said mantan sahaya Bani Hasyim dari Sulaiman bin Bilal dari

Amr bin Abu Amr dari Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf
dari AMunahman bin Auf dengan dengan redal<si yang sama dengan jalur riwayat

yang pefiama.

Juga dari jalur riwayat Yunus dari laits dari Yazid dari Amr dari

Abdurrahman bin Abu Huwairits dari Muhammad bin Jubair dari Abdurrahman bin

Auf dengan redaksi yang sama dengan jalur riwayat pertama.

Al Hakim dalam N Mustadrak (pembahasan: Doa-Doa, 1,/550)

meriwayatkan dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Amr bin
Abu Amr dari Ashim bin Umar bin Qatadah dari AMul Wahid dari Abdurrahman

bin Auf, bahwa Rasulullah S bersaMa, "Sesungguhnlm aku bertemu dengan

Jibril, lalu dia memberiku kabar gembira dan berkata, "Saungguhnya Tuhanmu

berfirman, "Banngsiapa bershalawat kepadamu, naka Aku bershalawat

kepadanya. Elamngsiapa Sang menguapl<an salam kepadamu, maka Aku
membeikan keselamatan bagin5n." Karena itu aku sujud kepada Allah untuk
bercjtukur. "

Al Hakim berkata, "lni adalah hadits yang shahih sanadnya, tetapi Al Bukhari

dan Muslim tidak melansimya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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7397. Rasulullah S bersabda, 'Barangsiapa yang

melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru jalan menuju

surga.'\74

174lni adalah hadits lain dari hadits Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat Al
Baihaqi dalam AJ Ma'rifah dan As-Sunan Al Kubratertulis: Rasulullah $ bersabda.

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan: Kurban Idul Adha,
bab: Shalawat pada Rasulullah # pada Hewan Sembelihan, 9/286) dari jalur jalur
Umar bin Hafsh bin Ghiyats dari ayahnya dari Muhammad bin Amr dari Abu
Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah S bersabda, "Elarangskpa

yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru lalan menuju surga. " [-Jrh. Al
Ma'ifah, 7 /221-2221

Ibnu Al Qayyrm meriwayatkan dari jalur Ismail Al Qadhi, dia berkata:
1. Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal

menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dia mengangkat sanadnya

kepada Nabi s, "Barangskpa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia
keliru jalan menuju surga. "

2. Ni bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufr7an menceritakan kepada
kami, dia berkata: Amr berkata: dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa 5mng melupakan shalawat kepadaku, maka
dia keliru ialan menuju surga. " Sufuan berkata: Seseorang selain Amr berkata: Aku
mendengar Muhammad bin Ali berkata: Rasulullah S bersabda, 'Elarangsiapa
yang namaku disebut di hadapannya namw dia tidak bershalawat padaku, maka
dia telah keliru jalan menuju surga."Kemudian Sufyan menyebut nama laki-laki ih-r

dan berkata, "Dia adalah Bassam Ash-Shairafi."

3. Sulaiman bin Harb dan Arim menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Hammad bin Taid menceritakan kepada kami, dari Amru, dari
Muhammad bin Ali, dia mengangkat sanadnya kepada Rasulullah S,
"Barangsiapa yang melupakan shalawat kepadaku, maka dia keliru ialan menuju
surga. "

)
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Ar-Rabi' berkata: Malik berkata, "Tidak boleh membaca

shalawat kepada Nabi @ bersamaan dengan membaca basmalah

pada hewan sembelihan.lTs Dan sesungguhnya hal itu sebagai

tindakan ujub." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Boleh membaca

shalawat shalawat pada Nabi g$ bersamaan dengan membaca

basmalah pada hewan sembelihan.

Kami tidak mengetahui seorang muslim dan tidak
mengkhawatirkannya sekiranya shalawatnya pada Nabi 4$ itu
bukan karena iman kepada Allah. Saya khawatir setan

memasukkan ke dalam pikiran sebagian orang yang tidak tahu
(memasukkan) larangan menyebut nama Rasulullah S pada

hewan sembelihan, untuk menghalangi mereka bershalawat pada

beliau dalam satu kondisi karena suatu alasan yang terjadi di hati

orang-orang yang lalai. Tidaklah seseorang bershalawat pada

beliau melainkan karena iman kepada Allah, mengagungkan-Nya,

4. Ibrahim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Nabi $ bersabda, "Banngsiap

Smng namaku disebut di hadapanqn namun dia tidak berchalawat padaku, mala
dia telah keliru jalan menuju surga."(Jala' Al Alham, hlm. 6061)

Al Fairuzabadi dalam Ash-Shilat Wal Baswrblm. 65)mengatakan:
"lsmail Al Qadhi meriwayntkannya seperti ini secara mwsal. Sanad

riwayatnya hasan. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya secara bersambung

sanadnya. Kebanyakan sanad hadits ini statusnya hasan.'
175 Saya tidak menemukannya pada tempat sehansnya dalam Al

Muwaththa'.
Dalam kitab /4/ Mudawwanah, Ibnu Sahnun berkata kepada hnu Qasim,

"Apakah Malik memakruhkan bacaan shalawat pada hewan sembelihan sesudah

bacaan basmalah, atau mengatakan: Muhammad Ufusan Allah sesudah bacaan

basmalah?" Dia menjawab, "Sa!n tidak mendengar keterangan apapun dari Malik

tentang hal ini. Ini adalah kejadian dimana tidak disebut selain nama Allah saja."

(7/429)
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dan taqarrub kepada-Nya. Kami mendekatkan diri kepada Allah
dengan bershalawat kepada Nabi dengan sedekat-dekatnya.

Dzikir pada semua hewan sembelihan adalah sama. Hewan
sembelihan yang merupakan kurban haji juga demikian. Apabila
seseorang ingin mengucapkan, ;'P 'g4)t"yu Allah, terimalah
kurbanku," maka silakan dia mengucapkannya. Apabila dia
mengucapkan, ,r4 |fu qf: 'q 'g,+, "Ya Allah, ini dari-Mu dan
kembali kepada-Mu, maka terimalah kurbanku. "Apabila seseorang

menyembelih kurban untuk orang lain, maka hendaklah dia
membaca: 9\i ',y 'Jlii'fsrimalah 

kurban fulan-' Jadi, tidak ada

larangan. Ini adalah doa baginya, tidak dimakruhkan sama sekali.

Al Umm
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1398. Diriwayatkan dari Nabi S dari jalur riwayat yang tidak
valid, bahwa beliau berkurban dua ekor domba. saat menyembelih
yang pertama, sesudah menyebut nama Allah beliau berkata, *ya

Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad.,, Saat
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menyembelih domba yang lain, beliau membaca, 'Ya Allah, ini
dai Muhammad dan umat Muhammad.'\76

175 Mengenai kurban Rasulullah S berupa dua ekor kambing itu disepakati
oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

AI Bukhari (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Takbir Saat

Menyembelih,4/9, no.5565) dari jalur Qutaibah dari Abu Awanah dari Qatadah
dari Anas, dia berkata, "Nabi 1$ berkurban dua kambing amlah dan bertanduk.

Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca

basmalah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau disisitubuh keduanya."

Muslim (pembahasan: Kurban, bab, Anjuran Kurban Idul Adha 3/1556, no.

77 /7966) dari Qutaibah dan seterusnyn.

Sebagaimana Muslim meriwayatkan doa ini, meskipun dalam haditsnya

disebutkan bahwa dia menyembelih seekor kambing.

Muslim (3/L557\ dari Harun bin Ma'ruf dari Abdullah bin Wahb dari Haiwah

dari Abu Shakhar dari Yazid bin Qasith dari Urwah bin Zubair dari Aisyah 4u:
bahwa Rasulullah $ meminta diambilkan seekor domba yang bertanduk, lalu

beliau membaringkannya, kemudian menyembelihnya. Beliau membaca, "Dengan

menyebut nama Allah. Ya AJlah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga

Muhammad, serta dai umat Muhammad. "
Abu Daud dan selainnya meriwayatkan hadits yang mendekati hadits Imam

fuy-Syaf i sebagai berikut:

Abu Daud (pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Her,van Kurban yang

Dianjurkan, 3/330-331) dari jalur Ibrahim bin Musa Ar-Razi dari Isa dari

Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Ayyasy dari Jabir bin

AMullah, dia berkata: Nabi g$ menyembelih dua ekor domba amlah yang

bertanduk. Ketika beliau telah menghadapkan keduanya, maka beliau membaca

doa,

,l.b i ,l1yy;at 'u 6 L & AtA * * erfitt ,?r';3r ,Lr ,t#.'.*3 '+t .;\
# *:'tlL'+ry*'n$r ,i'rry5t ,l uitie,Vi'u-r;rr'i el-f t .i1elu,tr'v, +-'g.u_ rEgq:'#l' 'gfut,ir lril:

"Sesungguhnlm aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang

menciptakan langit dan bumi, dengan mengikuti agama lbrahim seara condong

kepada-Nya, dan bukanlah aku termasuk onng-orang gng musyrik. saungguhnSa

shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam, tiada

sekufu bagi-Nya. Yang demikian itu aku dipeintah, dan termasuk orang-orang
yang berserah diri. Ya Allah, ini darimu dan untuk-Mu. lni kurban Muhammad dan
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Ar-Rabi' berkata: Aku melihat Asy-Syafi'i apabila datang

h.rkang jagal untuk menyembelih kurban, maka Asy-Syafi'i

senantiasa di tempat hingga dia menyembelih.

umatnya. Dengan menyebut nama Allah. Allah Mahabesar." Kemudian beliau
menyembelih nya." (no. 27 95)

Adapun hadits yang diisyaratkan Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Ibnu
Majah sebagai berikut:

HR. Ibnu Majah (pembahasan' Hewan Kurban, bab: Kurban Rasulullah @,
2/7043-7044) dari jalur Muhammad bin Yahya dari AMurrazzaq dari Sufyan Ats-
Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Abu Salamah dari Aisyah dari
Abu Hurairah: bahwa Rasulullah S apabila ingin berkurban maka beliau membeli
dua dua domba yang besar, gemuk, bertanduk, yang campuran wama hitam dan
putih, dan dikebiri. L-alu beliau menyembelih yang sahr unh-rk beliau yang bersaksi
akan tauhid dan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah. Beliau
menyembelih yang lain untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.

Al Bushiri dalam Mshbah Az-Zujajah berkata, "Sanad hadits ini hasan.
Abdullah bin Muhammad diperselisihkan statusnw." (4/941

Dalam kitab Al Mathalib Al Aliyah (pembahasan: Kurban ldd Adha2/286)
terdapat riwayat dari Abu Thalhah, dia berkata: Nabi $$ berkurban dua kambing
yang amlah- Pada saat menyembelih yang pertama beliau membaca, "Unfuk
Muhammad dan keluarga Muhammad." Dan pada saat menyembelih yang kedua
beliau membaca, "Untuk orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku dari
kalangan umatku."

Pengarang menisbatkannya kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu
Ya'la dari jalur riwayat Abdullah bin Abu Bakar dan setemsnya..

Al Haitsami berkata, "Abu Ya'la dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari
Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari ayahnya, tetapi sebenamya Ishaq tidak
beftemu dengan ayahnya. Para perawinya adalah para perawi shahih."
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22. Bab: Hewan Sembelihan dan Orang yang
Boleh Menyembelih

Sembelihan setiap orang yang sanggup menyembelih dari
kalangan perempuan yang haidh atau anak-anak kaum muslimin
itu lebih saya sukai daripada sembelihan orang-orang yahudi dan
Nasrani. Masing-masing halal sembelihannya, hanya saja saya lebih
senangi sekiranya seseorang menyembelih sendiri hewan
kurbannya.
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1399. Diriwayatkan bahwa Nabi S berkata kepada seorang

perempuan dari keluarga beliau, yaifu Fathimah atau lainnya,
"Hadiilah penyembelihan hewan kurbanmu, karena engkau akan
diampuni dosamu pada saat tetesan pertama darinya.'177

177 HR. Al Baihaqi dalam Al Mathalib At AtiJnh (pembahasan: Menyembelih
kurban Idul Adha, 2/286-2871 dari Ali dengan mengangkat sanadnya, dia berkata:
Nabi $ berkata kepada Fathimah, "Berdirilah dan saksikan hewan kurbanmu.
sesungguhnya kamu memperoleh ampunan terhadap setiap dosa bersama tetesan
pertama yang meneta dari darahnya. Sungguh, pada Hai Kiamat dia akan
didatangkan bersama daging dan darahnya sebanyak tuiuh kati tipat, kemudian dia
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Apabila hewan kurban disembelih oleh selain pemiliknya,

maka hukumnya sah.

diletakkan dalam timbanganmu- " Abu Said Al Khudri berkata, "Apakah ini khusus

unh.rk keluarga Muhammad, dan mereka ih.r memang pantas diberi kekhususan

dengan suafu kebaikan; ataukah untuk keluarga Muhammad dan semua manusia?"

Beliau menjawab, "lni untuk keluarga Muhammad dan semua manusia."

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini lemah karena ada Ahmad bin Mani' dan Abd

bin Humaid."
(Al Bushiri menilainya lemah karena lemahnya Amr bin }(halid).

Llh. Al Ma'nfah (7/279, pembahasan: Kurban Idul Adha, bab: Sembelihan

Ahli Kitab).

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Nadhr bin Ismail-bukan

periwayat yang kuat, dari Abu Hamzah Ats-Tsamali, dari Said bin Jubair, dari

Imran bin Hushain: bahwa Rasulullah g$ bersabda kepada Fathimah, "Bangunlah

dan sakstkan kurban-kurbanmu. karena kamu akan diampuni atas setiap dosa yang

kamu lakukan bersama tetesan pertama yang menetes dari darahnya. Dan

katakanlah, "sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah

Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan yang demikian itu dipeintahkan

kepadaku, dan aku termasuk orang-orangyang berserah dii."
Imran berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus unhrkmu dan keluarga,

karena kalian memang pantas menerima ifu, ataukah berlaku umum unfuk kaum

muslimin?" Beliau bersabda, "Bukan khusus, melainkan berlaku umum unhrk

kaurn muslimin."

Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang

lemah."

Al Hakim menilai shahih hadits Imran ini dan berkata, "lni adalah hadits yang

shahih sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya." Penilaiannya

itu tidak disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dia berkata, "Bahkan sebenarnya Abu

Hamzah sangat lemah. Sedangkan Ismail tidak demikian."

Al Hakim meriwayatkan hadits penguatnya dari jalur Athiyyah dari Abu Said

Al l{hudri.
Tetapi Adz-Dzahabi berkata, "Athiyyah adalah periwayat yang lemah."

Hadits ini dengan seluruh jalur riwayatnya terkuatkan. Wallahu a'lam.
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1400. Karena Nabi @ menyembelih sebagian kurban beliau,

dan sebagiannya yang lain disembelih oleh orang lain. Beliau

berkurban. Yang menyembelih kurban adalah orang yang

mengurbankannya.lTS

Hanya saja, saya memakruhkan hewan kurban haji

disembelih oleh orang musyrik, agar upaya taqarub kepada Allah

itu dikerjakan dengan tangan kaum muslimin. Apabila kurban haji

disembelih oleh orang musyrik yang halal sembelihannya, maka

sah tetapi saya memakruhkannya, berdasarkan alasan-alasan yang

saya paparkan.

Kaum perempuan ahli kitab apabila mampu menyembelih,

maka mereka sama seperti laki-laki ahli kitab. Hewan yang

disembelih orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk diri mereka

sendiri, sedangkan hewan tersebut juga halal dimakan oleh kaum

muslimin, baik berupa hewan buruan atau hewan temak, dan

mereka mengharamkan lemaknya, atau lemak yang melekat di

punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang

bercampur dengan tulang, maka tidak ada larangan bagi kaum

muslimin untuk memakannya. Karena apabila Allah & telah

menghalalkan makanan mereka, maka penghalalan ifu menurut

178 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Yang yang Dikerjakan Saat

Menyembelih Kurban, l/394) dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari

Ali bin Abu Thalib: bahwa Rasulullah $ menyembelih sebagian kurban unta

beliau, sedangkan sebagian yang lain disembelih oleh orang lain." (no. 181)

HR. Muslim (2/892, pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi 4p, dari jalur jalur

Hatim bin Ismail Al Madani dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir

dalam haditsnya yang panjang tentang hajinya Nabi S. Di dalamnya disebutkan:

Kemudian beliau $ pergi ke tempat penyembelihan, lalu beliau menyembelih

enam puluh tiga unta dengan tangan beliau, kemudian beliau memberikan kepada

Ali dan dia pun menyembelih sisanya." (no. 147 /72181
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ulama tafsir mencakup hewan sembelihan mereka. Jadi, setiap
hewan yang mereka sembelih unfuk kita, maka di dalamnya ada

bagian yang mereka haramkan. Seandainya bagian tersebut haram
bagi kita apabila mereka menyembelihnya untuk diri mereka
berdasarkan prinsip agama mereka lantaran pengharaman

mereka, tenfulah sembelihan itu haram bagi kita manakala mereka
menyembelihnya untuk kita. Seandainya dia haram bagi kita
karena ifu termasuk makanan mereka, padahal makanan mereka
dihalalkan bagi kita, dan itu menurut apa yang mereka halalkan,
maka itu berarti mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan
pada kita, dimana mereka menganggapnya sebagai makanan bagi
mereka. Jadi, seandainya kitab mengikuti madzhab ini, maka kita
harus memakannya, karena di antara makanan mereka itu ada
yang halal bagi mereka menurut mereka. Tetapi, ini bukan makna
ayat tersebut. Maknanya adalah seperti yang saya paparkan.

Wallahu a'lam.

Allah menurunkan Al Qur'an kepada Nabi-Nya. Apa yang
dihalalkan Allah di dalamnya tetap halal hingga Hari Kiamat, baik
sebelumnya diharamkan atau tidak diharamkan. Apa yang
diharamkan Allah di dalamnya tetap haram hingga Hari Kiamat,
baik sebelumnya diharamkan atau tidak diharamkan. Dengan Al
Qur'an Allah menghapus seluruh hukum yang bertentangan
dengannya dari setiap agama, baik agama yang ada di masa Islam
atau sebelumnya. Allah mewajibkan seluruh manusia unfuk
mengikutinya. Hanya saja, Allah mengizinkan pengambilan jizyah

dari ahli kitab dalam keadaan mereka tunduk, tetapi tidak memberi
mereka alasan untuk tidak beriman, dan tidak mengharamkan
pada mereka sesuatu yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, serta
tidak menghalalkan bagi mereka sesuafu yang diharamkan-Nya
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dalam Kitab-Nya. Tidak ada perbedaan di antara sembelihan ahli

kitab, baik mereka itu harbi (wajib diperangi), atau pencari suaka,

atau ahludzimmah (ahli kitab yang wajib dilindungi).

Saya tidak memakruhkan sembelihan orang muslim yang

cadel, dan tidak pula orang gila pada waktu sadar. Saya

memakruhkan sembelihan orang yang mabuk dan orang gila dan

hilang akal di waktu kambuh. Saya tidak berpendapat bahwa

sembelihan keduanya ifu haram.

Apabila seseorang bertanya, "Mengapa Anda berpendapat

bahwa shalat dua orang tersebut tidak sah, sedangkan sembelihan

keduanya sah?" Maka jawabnya, insya Allah, adalah, "Karena

shalat dan penyembelihan itu berbeda. Shalat adalah amalan yang

tidak sah kecuali bagi orang yang memahaminya, dan tidak sah

pula kecuali dalam keadaan suci, dari awal shalat hingga akhir

shalat. Orang mabuk dan gila itu termasuk orang yang tidak

memahami hal itu. Sedangkan penyembelihan itu yang dimaksud

adalah pekerjaannya. Apabila keduanya bisa mengerjakan

penyembelihan, maka saya tidak bisa menjadikan keduanya lebih

buruk kondisinya daripada laki-laki musyrik dan perempuan

musyrik yang haidh, atau anak perempuan yang belum nalar, atau

orang yang tidak wajib dikenai hadd. Mereka semua sah

sembelihannya. Karena ifu saya berpegang pada makna ini, bahwa

yang diinginkan dari penyembelihan adalah pekerjaannya-
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PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN

1. Bab: Hukum Makanan

Asy-Syafi'i berkata: Asal mula hewan temak, hewan melata
dan burung itu ada dua macam, kemudian keduanya bercabang-
cabang, sehingga ada di antaranya yang diharamkan secara nash
dalam Sunnah Rasulullah S, dan sesuatu yang diharamkan dalam

keterangan garis besar Kitab Allah, yaifu makanan yang bukan
makanan yang baik dan hewan ternak. Allah S berfirman,

"Dihalalkan bagimu binatang temak. " (Qs. Al Maa'idah [5]:
1)

Allah & jrgu berfirman,

,C-iir:4#tt;
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"4'Fi;'$i
*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. " (Qs. Al

Maa'idah [5]:5)

Barangkali ada seseorang yang berdalil dengan firman Allah,

fr4 yt^:ts- *G &, qA ey-eJu c$t< S

/&'rAi(i"i'61"^*3K
"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

diwahgkan kepadaku, sesuafu yang diharamkan bagi orang yang

hendak memakannya, kecuali kalau makanan ifu bangkai, atau

darah yang mengalir atau daging babi'. "(Qs. Al An'aam [6]: 145)

Jawabnya, para ahli tafsir, atau orang yang saya dengar

riwayatnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini

adalah' di antara makanan yang kalian makan. Karena masyarakat

Arab mengharamkan sesuafu lantaran dia termasuk makanan yang

buruk, dan menghalalkan berbagai makanan karena dia termasuk

makanan yang baik. Karena itu, dihalalkan bagi mereka makanan-

makanan yang baik bagi mereka, selain yang dikecualikan Allah

dari makanan-makanan tersebut, dan diharamkan pada mereka

makanan-makanan yang buruk bagi mereka. Allah & berfirman,

t*)
"Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. " (Qs.

AIA'raaf 17\ 757)

qii4;
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Apabila seseorang bertanya, "Apa dalil yang mendukung
pemaparan Anda?" Maka jawabnya, 'Ayat ini tidak boleh ditafsiri
kecuali sesuai yang saya paparkan, bahwa makanan-makanan
yang buruk itr-r telah dikenal oleh para mitra bicara. Demikian pula

makanan yang baik-baik. Baik dalam penufuran mereka, atau
dalam berita yang pasti. Seandainya seseorang berpendapat
bahwa setiap hal yang diharamkan ifu haram karena substansinya,

sedangkan sesuafu yang tidak diredaksikan keharamannya maka
hukumnya halal. Dihalalkan memakan tinja, ulat dan minum air
seni, karena semua ini tidak dinashkan keharamannya. Akan
tetapi, semua ifu tercakup ke dalam makna makanan-makanan
yang buruk yang diharamkan pada mereka. Jadi, benda-benda
tersebut diharamkan pada mereka berdasarkan pengharaman

mereka. Dia lebih buruk dari keadaan bangkai dan darah yang
diharamkan, karena keduanya najis dan membuat najis apa saja

yang bersenfuhan dengannya. Sedangkan bangkai sebelum mati
itu tidak najis. Tetapi air seni dan tinja yang tidak memiliki hukum
lain selain najis ifu lebih pantas diharamkan unfuk dimakan dan
diminum. Apabila demikian ketenfuannya, maka ifu telah
mencukupi, selain di sana ada dalil Sunnah Rasulullah S. Jadi,
manakala Rasulullah,$ memerintahkan unfuk membunuh burung

gagak, kalajengking, tikus dan anjing yang menggigit,179 maka
perintah ini menunjukkan keharaman memakan apa yang
diperintahkan Rasulullah $ untuk dibunuh saat ihram.

Manakala hewan-hewan tersebut itu termasuk kategori
burung dan hewan darat sebagaimana yang saya paparkan, maka
hal ini menjadi petunjuk bagi saya unfuk melihat apa saja yang

2s4
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dimakan oleh masyarakat Arab sehingga dia dihukumi halal, dan

apa saja yang tidak dimakan oleh masyarakat Arab sehingga dia

dihukumi haram. Masyarakat Arab tidak memakan anjing, serigala,

singa dan harimau. Mereka memakan rusa, sehingga rusa itu
hukumnya halal. Orang yang berihram yang membunuhnya harus

membayar dendanya berdasarkan khabar dari Nabi S bahwa

hewan tersebut adalah hewan buruan dan boleh dimakan.l8O

Masyarakat Arab tidak memakan tikus, kalajengking, ular, elang

dan burung gagak. Lalu datanglah Sunnah yang sejalan dengan Al

Qur'an unfuk mengharamkan apa yang mereka haramkan dan

menghalalkan apa yang mereka halalkan, serta membolehkan

membunuh dalam ihram hewan yang tidak halal dimakan.

Kemudian, inilah ketentuan dasamya. Karena itu, tidak halal

memakan rakhamah,lgl 6un1ru7tufi,182 burung elang, dan burung

pemakan bangkai. Semua ifu sama seperti syahin, buzah, dan

bawasyiq.rss Khanafi{s4 dar, ji'lar]8s juga tidak boleh dimakan.

Juga setiap hewan yang masyarakat Arab tidak memakannya.

Sedangkan biawak, kelinci dan hyrax boleh dimakan. Juga setiap

hewan yang dimakan masyarakat Arab, atau dibayar tebusannya

180 gu411r ini akan disebutkan sebentar lagi, inqn Allah, pada no. 1401.
181 RaHiamali adalah burung wamanya bintik-bintik mirip burung nasar.
182 Bughatsah berarti burung yang berwama kelabu, di bawah burung

rakh a m, lambat terbangnya.
183 Syahin adalah burung pemburu dan pemangsa, termasuk jenis elang.

Bawas5lQ adalah salah sah.r jenis burung elang, dan memiliki kekhasan dengan

badannya yang panjang dan paruh yang pendek dan melengkung seperti busur.
L4 l{hanafis atau khunfasa (nama latinnya coleoptera) adalah hewan kecil

berwama hitam, lebih kecil daripada ii'lan, baunya busuk.
r* Ji'lan adalah jamak dari kata ju'al (kumbang kotoran) adalah hewan

seperti khufasa dan banyak di temukan di tempat-tempat yang lembab.
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oleh orang yang berihram berdasarkan sunnah atau atsar. Rusa

dan rubah juga boleh dimakan.

ir ib; +.=:.ir LL:j V tr;i \ Ic I \
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1401. Muslim, Abdul Majid, dan Abdullah bin Harits

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin
Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abi Ammar, dia berkata: Aku bertanya
kepada Jabir bin Abdullah tentang dhabu'(Heyna), "Apakah dia
termasuk hewan bur,.ran?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya,
"Apakah dia boleh dimakan?" Dia menjawab, "ya." Aku bertanya,
"Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah S?" Dia menjawab,
"Ya."

Daging Heyna tidak dijual di Makkah kecuali di antara shafa
dan Marwah. Setiap hewan yang bertaring tidak lain pasti
menyerang manusia. Itu tidak ada selain pada tiga jenis hewan
buas, yaifu singa, serigala dan harimau. Adapun mbah, dia tidak
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menyerang manusia. Sedangkan jerboa dan qunqud (sejenis tapir)

boleh dimakan.

Hewan yang berjalan dan burung tetap pada ketenhran

asalnya. Hewan yang asalnya liar lalu menjadi jinak, maka

kehalalan dan keharamannya ifu seperti dalam keadaan liamya.

Yang demikian itu seperti keledai liar dan biawak yang menjadi
jinak. Keledai bisa menjadi jinak, sehingga orang yang berihram

tidak boleh membunuhnya. Apabila dia membunuhnya, maka dia

dikenai dendanya. Keledai liar yang dijinakkan boleh disembelih

lalu dimakan. Sedangkan hewan yang tidak memiliki asal usul liar

itu seperti ayam, keledai negeri, unta, kambing dan sapi.

Seandainya hewan-hewan tersebut menjadi liar lalu dibunuh oleh

orang yang berihram, maka dia tidak membayar dendanya,

melainkan menanggung nilainya kepada pemiliknya apabila ada

pemiliknya. Karena kami telah mengembalikan semua ini kepada

asal usulnya.

Seandainya seseorang berkata, "Tetapi di antara hewan liar

terdapat sapi dan biawak seperti sapi dan kambing?" Maka
jawabnya, "Ya, tubuhnya memang serupa tetapi dia berbeda

dengan fubuh hewan yang dipelihara manusia. Seandainya kita

berpendapat bahwa keledai liar manakala telah menjadi jinak maka

tidak halal dimakan, maka kita hams berpendapat bahwa

seandainya dia dibunuh oleh orang yang berihram, maka dia tidak

membayar dendanya. Seperti seandainya seseorang membunuh

keledai jinak, maka dia tidak membayar dendanya. Kita juga harus

berpendapat terkait keledai jinak bahwa seandainya dia menjadi

liar maka dia menjadi halal. Setiap hewan jinak yang menjadi liar

ifu hukumnya menjadi hukum hewan liar, dan setiap hewan liar
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yang menjadi jinak itu hukumnya menjadi hukum hewan jinak.
Adapun unta yang kebanyakan makanannya adalah kotoran
kering, maka setiap hewan yang boleh dimakan yang berbuat
demikian, maka dia disebut jallalah (hewan yang suka memakan
kotoran, hukumnya haram dimakan). Bau hewan jallatah bisa
tercium pada keringat dan jirarcrya (mamahannya)185. Karena
dagingnya terasupi oleh kotoran sehingga dia pun mengeluarkan
kotoran. sedangkan unta atau hewan lain yang kebanyakan
makanannya bukan kotoran, melainkan terkadang memakannya
sedikit saja sehingga tidak tampak jelas dampaknya pada keringat
dan mamahannya, karena asupannya berasal dari selain kotoran,
maka dia tidak disebut jalklahyang dilarang untuk dimakan.

Jallalah dihararnkan dagingnya hingga dia memakan
makanan selain kotoran hingga didapati keringat dan
mamahannya berubah dari sebelumnya, sehingga diketahui bahwa
makanannya telah berganti sehingga berubahlah keringat dan
mamahannya. Apabila demikian keadaannya, maka unta tersebut
boleh dimakan. Kami tidak menemukan suafu keterangan tentang

iallalah yang lebih jelas daripada keterangan ini. Dalam sebagian
atsar disebutkan bahwa unta mencema makanan selama empat
puluh hari. kambing mencema makanan beberapa hari kurang
darinya, dan ayam mencema makanan selama fujuh hari.
Tampaknya, yang mereka semua maksudkan adalah makna yang
saya paparkan, yaifu perubahan hewan dari sifat yang menjijikkan
kepada sifat yang tidak menjijikkan yang mempakan fitrah hewan.

L86,tirut adalah jamak dari kata jirah, yaifu sesuatu yang dikeluarkan unta
dari perutnya untuk dikunyahnya kemudian ditelannya lagi.
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2. Bab: Sembelihan Bani Israil

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i
berkata: Allah S berfirman,

11, C i t-,t*-4-r4, S, 514 .dti k *
l;l;.yt-zU

'Setiap makanan itu halal bagi Bani Israil kecuali yang

diharamkan bagi Israil atas diri mereka sendiri. " (Qs. Ali Imraan

[3]: 93)

Allah & juga berfirman,

"4 6; # ;* c;l;,i o.ir\'& *i
'Maka, akibat kezhaliman yang dilakukan orang-orang

Yahudi, Kami haramkan bagi mereka berbagai hal yang baik yang

dahulu dihalalkan bagi mereka."(Qs. An-Nisaa' [4]: 160)

Maksudnya, makanan-makanan yang baik yang dahulu

dihalalkan bagi mereka. Allah @ berfirman,

fii <;"jE q -lLt6? ri ti oji &.,-,,

J 
-c"irit J'.(( GJ y-tQ1 ft # s;,:ifr3
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"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala

binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan
atas mereka lemak dari kedua binatang ifu, selain lemak yang
melekat di punggung atau yang di perut besar dan usus

atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum
mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesunggwhnya Kami
adalah Maha Benar. "(Qs. AlAn'aam 16l: L46l

Kata i1.${f berarti hewan yang menyimpan makanan dan

minuman di perut. Apa yang diharamkan Allah pada Bani Israil

-yaifu Yahudi pada khususnya dan selainnya pada umumnya-
tetap diharamkan pada mereka sejak awal keharamannya hingga
Allah mengutus Muhammad #&, lalu mewajibkan iman kepada

beliau serta memerintahkan untuk mengikuti Rasul-Nya dan
menaati perintah beliau. Allah juga memberitahu umat manusia
bahwa ketaatan kepada Nabi 6$ itu sama dengan ketaatan

kepada-Nya; dan bahwa agama-Nya adalah Islam yang dengannya
Allah menghapuls setiap agama sebelumnya. Allah menetapkan
orang yang hidup hingga masa Islam dan mengetahui agama-Nya
namun tidak mengikutinya (menetapkan) sebagai orang kafir.
Allah S berfirman,

&

'.frti;'iL_b-O'liiL

AlUmm
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"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah

Islam. "(Qs.Aali Imraan [3]: 19)

Allah S menurunkan ayat tentang ahli kitab dan orang-orang

musyrik,

JiK*SL;j r.v ig Jy\trGv-"s-J'JK6S

($t 6:,(J; t_{ j e5 -H'4}. { i iit J y:*
@ op6ru:<;r il;*'tt'; og"ii ei, G

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, mailah (berpegang) kepada

suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami
dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian

kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika

mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah,

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada

Allah)'. "(Qs. Aali Imraan [3]: 64)

Allah & memerintahkan kita untuk memerangi mereka

sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan kalah apabila

mereka tidak memeluk Islam. Mengenai mereka itu Allah &
berfirman,

,i3r31 ,s;ri 4St 4i J;41 34rj\
+ i :i\ &\-,*-4;'.ij', t;;Ai,t #'+ 6Ek
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4 ?#' +i$rr )il,v; ;a5t i; &#'r
";* g( 6i,st .iii J;t W A{" q$i

"(Yaifu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi
yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil
yang ada di sisi mereka, yang men5ruruh mereka mengerjakan
yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang
mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang
dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada
mereka. "(Qs. Al A'raaf 171 157)

Menurut sebuah pendapat, kata N.iti "beban berat'

maksudnya adalah dosa-dosa mereka, serta larangan terhadap
mereka lantaran perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan
sebelum agama Muhammad S disyariatkan. Tidak ada satu

manusia pun yang berakal -sejak Allah mengutus
Muhammad #- baik itu ahli kitab atau penyembah berhala, serta

semua makhluk hidup yang bemyawa dari golongan jin dan
manusia-yang sampai kepadanya dakwah Muhammad #&,
melainkan hujjah Allah telah berlaku padanya untuk mengikuti
agama-Nya. satu individu disebut mukmin manakala mengikuti
agama-Nya, dan disebut kafir lantaran tidak mengikutinya. setiap
individu di antara mereka, baik yang beriman kepada-Nya atau
yang kafir, diharuskan mengharamkan apa yang diharamkan Allah
melalui lisan Nabi-Nyu, meskipun sebelumnya dia mubah dalam
suatu agama. Allah menghalalkan makanan ahli kitab, dan Dia
telah menerangkan sembelihan mereka tanpa mengecualikan
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sebagian pun darinya. Dengan demikian, tidak boleh

mengharamkan sembelihan seorang ahli kitab. Di antara hewan

sembelihan itu ada yang haram bagi setiap muslim, yang dahulu

diharamkan bagi ahli kitab sebelum Muhammad S. Seorang

muslim tidak boleh menyisakan lemak sapi dan kambing.

Demikian pula, seandainya seorang ahli kitab menyembelihnya

unfuk dirinya dan membolehkannya unfuk seorang muslim, maka

tidak haram bagi seorang muslim lemah sapi dan kambing sedikit

pun. Tidak boleh sesuatu yang halal dari segi penyembelihan bagi

seseorang itu haram bagi orang lain, karena Allah .ft memubahkan

apa yang Dia sebutkan secara umum, bukan yang Dia sebutkan

secara khusus."

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah haram bagi ahli kitab

apa yang haram bagi mereka sebelum Muhammad $, yaitu lemak

dan selainnya, apabila mereka tidak mengikuti Muhammad #?
Karena konon semua ifu diharamkan bagi mereka hingga mereka

beriman." Tidak seyogianya makanan tersebut diharamkan bagi

mereka, sedangkan Allah telah menghapus hal-hal yang

bertentangan dengan agama Muhammad (menghapus) dengan

agama-Nya. Sebagaimana tidak boleh berpendapat demikian

terkait khamer jika khamer halal bagi mereka, kecuali dia

diharamkan bagi mereka, karena khamer telah diharamkan melalui

lisan Muhammad 6$, meskipun mereka tidak masuk agamanya.
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3. Bab: Makanan yang Diharamkan Orang-Orang
Musyrik bagi Diri Mereka

Orang-orang musyrik mengharamkan atas diri mereka
beberapa dari harta benda mereka, padahal Allah menerangkan
bahwa ifu tidak haram bagi mereka meskipun mereka
mengharamkannya. Saya telah menyampaikan sebagian hal yang
disebutkan Allah. contohnya adalah bahirah, sa'ibah, washilah dan
fiam.l87 Mereka enggan menjamah unta dan kambing yang
memiliki sifat-sifat tersebut sebagai bentuk memerdekakan. Mereka
mengharamkan air susu dan dagingnya serta kepemilikannya. saya
telah menafsirkan kata-kata tersebut di tempat lain. Allah &
berfirman,

#; )L* ; iV,$ F_n{; -e41 i, xi'J1+ u,

6M{"#;s*)<ri;ii&Sffilw-u$i

787 Bahirah berarti unta yang dipersembahkan air susunya untuk berhala-
berhala mereka, sehingga seseorang udak boleh memerasnya. saibah adalah unta
yang mereka persembahkan untuk h-rhan-fuhan mereka sehingga tidak digunakan
untuk mengangkut. washilah adalah unta yang melahirkan anak pertamanya
berjenis betina, kemudian melahirkan anak kembar sesudahnya yang berjenis
kelamin betina. Mereka mempersembahkannya kepada berhala-berhala mereka
apabila melahirkan dua anak betina berhrrut-turut tanpa diselingi oleh anak jantan.
Ham berarti unta pejantan yang telah melakukan banyak pembuahan. Apabila dia
telah selesai membuahi, maka mereka membiarkannya unfuk berhala dan
menjauhkannya dari kerja mengangkut barang, sehingga mereka tidak
menggunakannya untuk mengangkut apapun. Mereka menyebutnya ham. (bh.
Tafsir lbni Katsir, ayat 103 surat Al Maa'idah)
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bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang

kafir membuat-buat keduskan terhadap Allah, dan kebanyakan

mereka tidak mengerti. "(Qs.Al Maa'idah [5]' 103)

Allah @ jrsu berfirman,

ijg, * jew"i'_6trJfrar,i'; i
o)# 1j,\1 \1.r',tb fi' ;rt iE iw\{ii #; c

"sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak

mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka

mengharamkan apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka

dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Alkh.

Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaHah mereka mendapat

pefunjuk. "(Qs. Al An'aam [6]: 140)

Allah fu menyebutkan apa yang mereka haramkan,

; $y \1aZ- J';= 3,;4 5;i .e# ljct

6t A'bilxi \ifi $Ai u? lcic &;),{a
@ 6ffi1jU 4 ..-u;::5W {f$t W

'Dan mereka mengatakan, 'Inilah binatang temak dan

tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang

Al Umtn
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yang kami kehendaki' menunrt anggapan mereka, dan ada

binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan binatang
temak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu
menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap
Allah" Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang
selalu mereka ada-adakan "(Qs. AI An'aam [6]: 138)

qrgt'ia;c ;t*t e # rp.-;- 6 ij \3i
"Xu,1*;{t'\*F-t-"tj-q;jr&fg,

@ l+br-ti;fr1;, e.#
"Dan mereka mengatakan, Apa yang dalam perut binatang

temak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas
wanita kami,' dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka
pria dan wanita sama-sama boleh memakannya- Kelak Allah akan
membalas mereka terhadap ketetapan mereka- Sesunggwhnya

Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahur. "(Qs. Al An'aam [6]:
139)

"# Fi 3; r. o)4:i 3,; d;J'L?{t
"(Yaifu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari

domba dan sepasang dari kambing. "(Qs. Al An'aam t6l: 143)

Serta dua ayat sesudahnya. Allah & memberitahukan kepada

mereka bahwa Allah tidak mengharamkan bagi mereka apa yang
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mereka haramkan. Menurut sebuah pendapat, ayat berikut ini

furun berkenaan dengan mereka:

o\i'6:7 i:; K\'"J 5)1#-'uii {A1e "j1 
"s

$bry"AA34fr

"Katakanlah, 'Bawalah ke mari saksi-saksi kamu yang dapat

mempersaksikan bahwa Allah telah mengharamkan

yang kamu) haramkan ini'. Jika mereka mempersaksikan, maka

janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi bersama mereka. "(Qs. AI

An'aam [6], 150)

Allah & mengembalikan kepada mereka apa yang telah

mereka keluarkan, yaihr bahirah, saibah, washilah dan ham.

Allah @ memberitahu mereka bahwa Dia tidak mengharamkan

atas mereka apa yang mereka haramkan lantaran pengharaman

mereka. Allah @ berfirman,

t{SiYJ;;s*ir4#d;
"Dihalalkan bagimu binatang temak, kecuali lnng akan

dibacakan kepadamu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 1)

Maksudnya adalah bangkai. Menurut sebuah pendapat,

mengenai makna itulah ayat berikut ini diturunkan,
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16il9 )*'rAi ty' 4 -trt*9n-,.1 65"-^*3K

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wah3ru yang
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang
hendak memakannya, kecuali kalau makanan ifu bangkai, atau
darah yang mengalir atau daging babi, karena
semua ifu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain
Alhh. "(Qs. AlAn'aam [6], 145)

Ini serupa dengan pendapat yang dikatakan. Maksudnya,
makna firman Allah, "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam
wahlru yang diwahytkan kepadaku, sesuafu yang diharamkan"
adalah: saya tidak menemukan yang diharamkan di antara hewan-
hewan temak selain bangkai atau darah yang mengalir darinya,
baik dia hidup atau sembelihan orang kafir. Allah juga

menyebutkan pengharaman babi bersamanya. Dikatakan bahwa
kalian tidak memakan selain yang demikian. Allah @ berfirman,

'rrHsqi,(LxiH{ttrw
i; 
<-,4; i;:t13t@ 6:!-; iti; iK oL. 6\ J :"h-

'-4{irr[is-SWr:-:t'6J(1i:."art
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g

-b/2 ;4'j;c:,4I4$
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'Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah

diberikan Attah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah iika kamu

hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya

mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi

dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. "

(Qs. An-Nahl [16]: 114, 115)

Ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya.

4- Bab: Apa yang Diharamkan Berdasarkan
Petunjuk Nash

Allah & berfirman,

qiitu*i?,.;41)iiit+s
"Dan menghalakan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. " (Qs. Al A'raaf

l7l 157\

Menunrt sebuah pendapat, dihalalkan bagi mereka makanan

yang baik menuntt mereka, dan diharamkan bagi mereka makanan

yang buruk menurut mereka. Allah @ berfirman,

€

& N ;;t"?; "iit'#rt Wi h( r$i q;u

"# 
) i 6i . r{4nt\',ii ('sin63 6#
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"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu
sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya
dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang

temak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menuntt
pufusan dua orang yang adil di antara kamu. " (Qs. Al Maa'idah

[5], 95)

Hewan buruan adalah setiap hewan yang menolak ditangkap

karena liar. Ayat ini mengandung kemungkinan makna bahwa bagi

orang yang berihram diharamkan setiap hewan yang dinamai

hewan buman, tetapi orang yang berihram hanya dikenai denda

atas sebagian hewan buruan, tidak atas sebagian hewan buman
yang lain. Karena itu, Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa

di antara hewan buruan itu ada yang tidak dikenakan dendanya
pada orang yang berihram, yaifu setiap hewan yang boleh dibunuh
oleh orang yang berihram. Tidak ada sebagian hewan yang

berbeda di antara hewan buruan kecuali karena salah satu dari dua
alasan:

Alasan pertama, bisa jadi karena Allah @ ingin menetapkan

denda pada hewan buruan yang boleh dimakan, dan tidak
menetapkan denda pada hewan buruan yang tidak boleh dimakan.
Ini adalah alasan yang paling kuat. Wallahu a'lam. Karena mereka
berburu unfuk mereka makan, bukan unfuk membunuh saja. Hal
itr-r sempa dengan petunjuk Kitab Allah. Allah S berfirman,

"&S eG );r1 G rgx'i'$slJ rfrr., rii W.

&Y;
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"sesungguhnya Allah akan menguii kamu dengan sesuafu

dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan

tombakmu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 94)

Allah S berfirman,

(

'r? {';'-,*at1}3i'S
"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu

sedang ihram. "(Qs. Al Maa'idah [5]' 95)

Allah @ berfirman,

b

7W-3i a;,rtt ;;i i,:t{J'i;
"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang

berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi

onng-orang yang dalam perjalanan "(Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Allah & menjelaskan kebolehan hewan buruan laut bagi

orang yang berihram sebagai bekal baginya, maksudnya sebagai

makanan. wallahu a'lam. Kemudian Allah mengharamkan hewan

buruan darat. Tampaknya, Allah mengharamkan bagi orang yang

berihram disebabkan ihram (mengharamkan) apa yang boleh dia

makan sebelum ihram. Kemudian Rasulullah d& membolehkan

orang yang berihram unfuk membunuh burung gagak, burung

elang, tikus, anjing penggigit,l88 singa dan harimau, serta serigala

yang menyerang manusia. Seluruhnya diharamkan untuk dimakan

melalui lisan Rasulullah,S, karena setiap hewan buas yang

18866. hadits no. L202 dan akhrilnya
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bertaring itu diharamkan.l89 Jadi, hewan yang diperbolehkan
untuk dibunuh ifu tampaknya diharamkan untuk dimakan karena
orang yang berihram diperbolehkan unfuk membunuhnya,
meskipun dia tidak berbahaya seperti bahaya binatang buas.
Rasulullah 6$ membolehkan memakan hyena,190 padahal dia lebih

berbahaya berlipat ganda daripada burung gagak, burung elang

dan tikus.

Alasan kedua adalah: orang yang berihram boleh membunuh
hewan yang berbahaya dan tidak boleh membunuh hewan yang
tidak berbahaya, serta membayar dendanya apabila dia
membunuhnya. Tetapi bukan ini maknanya, karena Rasulullah S
menghalalkan unfuk memakan daging hyena, dan bahwa generasi

salaf dan mayoritas ulama berpendapat bahwa dia dikenakan
dendanya, padahal dia lebih besar bahayanya daripada burung
gagak, burung elang dan tikus. Setiap hewan yang masyarakat
Arab tidak memakannya tanpa ada faktor darurat, dan enggan
menjamahnya karena merasa jijik terhadapnya, itu diharamkan
bagi mereka. Contohnya adalah burung elang, bughats,797

iqban,l92 buzah,les rakham,lg4 tikus, tuhka', khanafis, ji'lan,

lSgHaditsnya akan disebutkan sebentar lagi, yaifu pada no. 1405, bab:
Keharaman Memakan Hewan Buas yang Bertaring.

190 66u1 hadits no. 1401 dan takhit'nya.
t97 Bughatsah berarti burung yang berwama kelabu, di bawah burung

rakha m, lambat terbangnya.
r92 uqbun adalah jamak dari kata uqab, yaftiburung yang terbangnya cepat,

kuat cakamya, memiliki paruh pendek dan bengkok, dan berpenglihatan tajam.
193 3*u6 adalah jamak dari kata bary, yaitu sejenis elang kecir, atau sedang

ukuran tubuhnya, sayapnya lebih mirip elang, kaki dan bunfutnya cenderung
panjang, Di antara jenisnya adalah basyiq dan baidag.

194 Puk15u* adalah burung wamanya bintik-bintik mirip burung nasar.
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azha',195 kalajengking, ular, dzarr,l96 dan hewan-hewan lain yang

serupa. Setiap hewan yang dimakan oleh masyarakat Arab, tidak

difurunkan ayat tentang keharamannya, tidak semakna dengan

makanan yang dinashkan keharamannya, atau ada dalil tentang

keharamannya, maka makanan tersebut halal, seperti jerboa,

hyena, rubah, dan biawak. Sedangkan sesuatu yang tidak dimakan

masyarakat Arab dan tidak ada wahyu tentang keharamannya itu

seperti air seni, kotoran, belatung, dan yang semakna.

Pengetahuan tentang ini masih ada pada masyarakat Arab hingga

hari ini.

Setiap hewan yang menurut pendapat saya halal, maka halal

pula hasil penjualannya, dan dia menjadi halal dengan disembelih.

Setiap hewan yang menurut pendapat saya haram, maka haram

pula hasil penjualannya dan tidak halal meskipun disembelih. Tidak

boleh memakan obat yang dibuat dari daging ular, kecuali dalam

kondisi darurat dan dalam kondisi bangkai diperbolehkan. Dan

tidaklah bangkai itu diperbolehkan dalam kondisi yang lain.

5. Bab: Makanan dan Minuman

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

r95 Luhka', iu'an, dan azha'lelah diterangkan dalam Makanan, Yang Halal

dan Yang Haram, yaifu dua, bab: sebelumnya.
196 Dzarradalah semut kecil.

273



AlUmm

?2-$#AYL;V{t;t(<)_iiW"
"&'; ei o,';;.1- <rk;t $,Nt,

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamLt dengan jakn yang batil, kecuali dengan
jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara
kamu. "(Qs. An-Nisaa' l4l:29)

Allah tE jrga berfirman,

c i,gu fry c# 6$1 3t^ .,JLT_,"-$i 
iL

@w-5:$;;3
b

5U,
, .4.te_P

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak
yatim secara zhalim, sebenamya mereka ifu menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyara-
nyala (neraka). "(Qs. An-Nisaa' t4l: 10)

Allah & berfirman,

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita Aang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.,, (es. An-
Nisaa' I4l 4)

Allah & menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa harta istri ifu
dilarang bagi suaminya kecuali dengan kerelaan hati istri. Allah
membolehkannya dengan adanya kerelaan hati istri, karena dia

w32:,t$v:
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adalah pemilik hartanya, haknya terlindung dengan

kepemilikannya, dan harta tersebut mubah (boleh diambil) dengan

kerelaan hatinya sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Kitab-

Nya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki harta,

maka hartanya terlindung dengan kepemilikannya itu, dan

diharamkan untuk diambil kecuali dia membolehkannya dengan

kerelaan hatinya, sehingga harta menjadi mubah lantaran kerelaan

hati pemiliknya. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-

laki. Allah menjelaskan bahwa kekuasaan perempuan atas

hartanya ifu seperti kekuasaan laki-laki atas hartanya manakala si

perempuan telah sampai usia haidh dan memenuhi sifat dewasa.

Firman Allah, "sesungguhnya orang-orang yang memakan

harta anak yatim secara zhalim," (Qs. An-Nisaa' [4]' 10)

menunjukkan, manakala tidak ada pengecualian di dalamnya

kecuali kerelaan hati anak yatim, bahwa kerelaan hati anak yatim

itu tidak menghalalkan orang lain unfuk memakan (mengambil)

hartanya. Anak yatim laki-laki dan perempuan adalah sama dalam

hal ini. Orang yang terbatas hak belanjanya menuntt kami juga

demikian, karena dia tidak berkuasa atas hartanya. Wallahu a'lam-

Karena kedudukan manusia terhadap hartanya adalah satu dari

dua, yaitu: dia dibebaskan untuk mengelola hartanya, sehingga apa

yang halal baginya lalu dia halalkan untuk orang lain maka sesuatu

itu menjadi halal; atau dia dihalangi untuk mengelola hartanya,

sehingga apa saja yang dia perkenankan dari hartanya itu tidak

diperbolehkan bagi orang yang diberinya perkenan, karena dia

tidak berkuasa untuk memperkenankannya.

275



. Apabila seseorang bertanya, "Apakah ada dasar dalam Al
Qur'an yang menunjukkan pembatasan hak kelola harta?" Maka
jawabnya adalah, "Ya, insya Allah. Allah @ berfirman,

6 U;J-$t \U" 3t W 3;rt e-il;,s i,i i( ag

')cfi,fi;:v;:l;';'U
"Jika yang berutang ifu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan,
maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur." (es. AI
Baqarah I2l:282)
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7402. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah $ bersabda, 'Janganlah salah seorang di antara kalian
memerah susu temak saudaranya tanpa seizinnya- Apakah salah

276



AlUmm

seorang di antara kalian ingin tempat minumnya didatangi lalu

dipecahkan lalu barangnya dipindahkan?'Lg7

to $

ti! ;L a#>- €-ls JiJ - \ t . f
oj .lz

Y
//t

^*"r$\'J'JgW 
b.Al ,y

I

I
"€L )

1403. Diriwayatkan sebuah hadits, dimana hadits seperti itu

tidaklah valid, "Apabila salah seorang di antara kalian memasuki

sebuah kebun, maka silakan makan, tetapi janganlah

menggunakan kliu 6ru1r1 98. "1 99

197 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta lzin, bab: Riwayat tentang

Kambing, 2/971],. Imam Asy-Syafi'i mencantumkannya di sini secara ringkas,

sedangkan redaksinya dalam Al Muwaththa' adalah' 'Uanganlah salah seorang di
antara kalian memerah susu temak orang lain tanpa seizinnya! Apakah salah

seorang di antara kalian ingin sekiranya tempat minumnya didatangi, lalu tempat
penyimpanannya dipecah, lalu makanannya dipindah. ambing

hewan temak mereka itu menyimpankan makanan mereka. Karena ifu, janganlah

seseorang mememh susu temak orang lain kecuali dengan seizinnya."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Barang Temuan, bab' Temak Seseorang

Tidak Boleh Diperah Susunya Tanpa Seizinnya, 2/L86-187, no. 24351dari jalur

Abdullah bin Yusuf dari Malik dan setemsngra; dan Muslim (pembahasan: Barang

Temuan, bab: Keharaman Memerah Temak Tanpa Seizin Pemilil<nya, 3/7352,
no. 73/1726) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits Asy-Syafi'i hilang sebagian redaksinya dari kitab."
(Al Ma'rifah,7/289)

198 Kliubnaliberarti ujung pakaian dan lipatan samng-
199HR. At-Tirmidzi (pembahasan' Jual-Beli, bab: Riwayat tentang

Keringanan Memakan Buah Bagi Orang yang Melewati Kebun, 3/574-575) dan
jalur Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib dari Yahya bin Sulaim dari

Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi 6$, beliau bersabda,
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"Barangsiapa memasuki sebuah kebun, maka silakan dia memakan, tetapi
janganlah dia menggunakan khubnah. "

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini ada riwayat dari Abdullah bin Amru,
Abbad bin syarahbil, Rafi'bin umar, dan Umair mantan sahaya Abu [ahm, dan
Abu Hurairah."

Abu Isa berkata, "Hadits Ibnu umar statusnya gharib. Kami tidak
mengetahuinya dari jalur riwayat ini kecuali dari hadits yahya bin sulaim."

Di dalamnya sebagian ulama memberi keringanan kepada ibnusabil wfisk
memakan buah, dan sebagian yang lain memakruhkannya kecr.rali dengan
membeli. (no.72871

Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dalam Niaga, bab: orang gng Melewati
Temak suatu Kaum atau Kebun, Apakah Boleh Mengambir Dannya?(no. 2301)

Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dua hadits penguat hadits ini, yaitu:
Hadits yang pertama dari Rafi' bin Amru, dengan menirainya hasan-ghaib-

Frhdits yang kedua dari Amr bin syr.r'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa
Nabi $ ditanya tentang buah-buahan yang masih menggantung di pohon, lalu
beliau bersabda, "Bikmana orang yang membutuhkan mengambil darinya dengan
tidak menggunakan ujung baju, maka tidak apa-apa. " Abu Isa berkata, "Stafus
hadits ini hasan. "

Hadits kedua diriwayatkan oleh Abu Daud (2/335, pembahasan: Barang
Temuan dari Qutaibah bin Said dari I-ais dari lbnu Ajlan dari Amr bin Syu'aib dan
seterusnya (no. 1.710)-

Al Baihaqi mengomentar perkataan Asy-Syafi'i "tidak valid hadits seperti ini":
"lni adalah hadits yang diriwayatkan Yahya bin Sulaim dari ubaidullah bin

Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi @ bersabda, "Barangsiapa memasuki
sebuah kebun, maka silakan dia makan, tetapi janganlah dia menggunakan ujung
pakaiannya. "Para ulama Hadits berpendapat bahwa ada kekeliruan di dalamnya.
Pendapat ini dikemukakan oleh Yahya bin Ma'in dalam riwayat Al Ghallabi
darinya. Al Bukhari mengomentari riwayat Abu Isa At-Tirmidzi darinya: Redaksi ini
hanya diriwayatkan dari umar bin Khaththab &, dan dia bisa ditakwili berlaku
dalam kondisi darurat. Sedangkan hadits Malik dan Ubaidullah bin Umar dari Nafi'
dari Ibnu umar tentang larangan memerah susu ifu termasuk hadits yang paling
shahih sanadnya dan paling valid, sehingga ketentuannya didasarkan pada hadits
tersebut, bukan hadits yang lain. Hanya Allah yang memberi taufiq." (Al Ma rifah,
7/289-290)
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5. Inti Penjelasan Tentang Makanan dan Minuman
yang Halal dan yang Haram

Hukum awal makanan dan minuman manakala bukan milik

seorang manusia, atau diperkenankan pemiliknya, adalah halal

kecuali yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya atau melalui lisan

Nabi-Nya S. Sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah #
itu pasti diharamkan dalam Kitab Allah, dan diharamkan selama

umat Islam tidak berbeda pendapat tentang keharamannya, dan

dia berada dalam makna Kitab, atau Sunnah, atau ijma.

Apabila seseorang bertanya, "Apa argumen bahwa setiap

yang mubah pada asalnya itu haram karena faktor pemiliknya

sampai pemiliknya mengizinkannya?" Maka argumennya adalah

firman Allah,

<,fr St Jy ;pr4u, rL,$ Fg \-Jeu {
"e4eti&';11-

'Jangankh kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku

dengan suka samasuka di antara kamu. "(Qs. An-Nisaa' 14]29)

Allah S berfirman,

elr,
"'^gL,#$21:4$Ai
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"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.,, (es. An-
Nisaa' l4l:4)

Masih banyak lagi ayat dalam Kitab Allah yang melarang
harta manusia kecuali dengan kerelaan hati mereka, kecuali
menurut yang diwajibkan Allah dalam Kitab-Nya, kemudian
Sunnah Nabi-Nya, serta ada hujjah tentangnya.
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1404- Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

(Jmar, dari Nabi S, bahwa beliau bersabda, 'Janganlah salah
seorang di antara kalian memerah susu temak saudaranya tanpa
seizinnya. Apakah salah seorang di antara kalian ingin tempat
minumnya didatangi lalu dipecahkan lalu
dipindahkan2'2oo

Allah @ menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa sesuatu yang
menjadi milik anak Adam ifu tidak halal sama sekali kecuali dengan
seizinnya. Rasulullah S menjelaskannya, dimana beliau
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menetapkan sesuafu ifu halal dari safu sisi tetapi haram dari sisi

lain. Sunnah pun menjelaskannya. Apabila Allah &, melarang

mengambil harta istri kecuali dengan kerelaan hatinya, dimana

kata "harta" itu berlaku untuk yang sedikit dan yang banyak, maka

ifu semakna dengan Sunnah Rasulullah S terkait susu yang ringan

biasanya bagi pemiliknya dan bisa berganti satu atau dua kali

dalam sehari. Jadi, sesuafu yang sedikit itu haram kecuali dengan

seizin pemiliknya. Sesuah: yang banyak itu sama seperti sesuatu

yang sedikit, atau mungkin lebih besar keharamannya terganfung

pada keagungannya.

Contohnya adalah apa yang ditetapkan Allah dalam warisan

sesudah kematian pemilik harta. Manakala seorang kerabat tidak

boleh mengambil harta yang pemiliknya sudah tidak lagi memiliki

kecuali menumt haknya, maka pengambilan harta dari orang yang

masih hidup tanpa kerelaan hatinya, atau dari orang mati tidak

menurut hak yang ditenhrkan Allah baginya itu lebih jauh dari

boleh.

Jadi, harta benda itu diharamkan karena adanya pemiliknya,

dan dilindungi kecuali dengan apa yang ditetapkan Allah dalam

Kitab-Nya dan dijelaskan-Nya melalui lisan Nabi-Nya dan dengan

sunnah Rasul-Nya. Karena itu, dengan kewajiban yang ditetapkan

Allah itu manusia wajib menaati Rasul-Nya. Hal itu mencakup dua

makna dimana Allah memiliki hak untuk ditaati terkait apa yang

Dia wajibkan dalam perkara harta benda orang-orang yang

merdeka dari kalangan umat Islam, baik hati mereka rela atau

tidak rela. Kewajiban dimaksud adalah zakat serta apa yang harus

bagi mereka karena tindakan yang mereka perbuat dan tindakan

yang diperbuat oleh orang lain terhadap orang yang Rasululluh #
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menetapkannya untuk mengambil harta mereka. Makna yang
kedua menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan Rasulullah S
itu mesti berdasarkan kewajiban yang ditetapkan Allah. yang
demikian ifu seperti kewajiban diyat atas pembunuh secara tidak
sengaja. Jadi, aqilah+rya dikenai diyat meskipun hati mereka tidak
rela. serta kewajiban-kewajiban lain yang diletakkan pada
tempatnya, yaitu zakat dan diyat. Seandainya bukan karena
pengetahuan masyarakat luas tentang apa yang saya paparkan ifu
telah cukup, tenfulah kami akan jelaskan penafsirannya lebih
banyak daripada yang telah saya fulis, insya Altah.

Barangsiapa melewati tanaman atau kebun buah atau ternak
atau harta lain milik seseorang, maka dia tidak boleh mengambil
sedikit pun darinya kecuali dengan seizinnya_ Karena harta ini
termasuk harta yang tidak ada keterangan dalam Kitab dan
Sunnah yang valid tentang kebolehannya. Jadi, dia terlarang
karena faktor adanya pemiliknya kecuali dengan seizinnya.
Wallahu a'lam.

Menurut sebuah pendapat, barangsiapa melewati sebuah
kebun, maka dia boleh makan dari kebun itu, tetapi tidak boleh
mengambil dengan menggunakan ujung pakaian. Diriwayatkan
sebuah hadits 201 tentang hal ini. Seandainya hadits seperti itu
valid menurut kami, tentulah kami tidak menyalahinya. Tetapi,
menurut Kitab dan hadits yang valid, tidak boleh memakan harta
seseorang kecuali dengan seizinnya.

Seandainya seseorang mengalami kondisi darurat sehingga
dia khawatir mati, kemudian dia melewati makanan milik orang

201gu6i1s ini telah disebutkan pada no. 1403 berikut takhnfnya.lni adalah
hadits 6asar, insya Allah.
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lain, maka saya tidak melihat adanya larangan baginya unfuk

memakannya sekedar untuk menufup lapamya, tetapi dia pun

menanggung hartanya. Saya tidak melihat adanya kebolehan bagi

orang lain untuk menghalanginya berbuat demikian dalam kondisi

tersebut, apalagi untuk memakan makanannya. Saya khawatir

orang lain itu mempersulitnya dan menjadi faktor kematiannya,

manakala orang tersebut khawatir mati lantaran dihalangi untuk

memakan makanannya.

7. Bab: Inti Penjelasan tentang Sesuatu yang Halal
dan yang Haram Dimakan dan Diminum dari Milik

Manusia

Ketenfuan awal sesuafu yang dimiliki manusia, baik makanan

atau minuman, itu ada dua ienis. Pertam4 sesuatu yang bemyawa.

Jenis ini ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan. Yang

kedua adalah yang tidak bemyawa. Jenis ini halal seluruhnya.

Apabila dia tetap dalam kondisi awalnya, dan manusia tidak

mengadakan tindakan terhadap yang membuatnya tercakup

dengan yang diharamkan, atau mereka menjadikannya sebagai

benda yang memabukkan, maka sesungguhnya benda ini

diharamkan. Apa saja yang merupakan racun mematikan,

menurutku ifu diharamkan, karena Allah mengharamkan

pembunuhan terhadap jiwa bagi anak Adam, dan juga tindakan

bunuh diri secara khusus. Apa saja yang jijik dan kotor, maka

sesungguhnya masyarakat Arab meninggalkannya sebagai

pengharaman terhadap karena faktor kekotorannya. Termasuk
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kategori ini adalah benda yang najis. Apa saja yang diketahui
manusia sebagai racun yang mematikan, maka menumt saya tidak
seorang pun memiliki keringanan unfuk meminumnya, baik unfuk
obat atau selainnya. saya memakruhkannya, baik sedikit atau
banyak, dan baik dia mencampurnya dengan selainnya atau tidak
mencampurnya. Saya mengkhawatirkan orang yang meminumnya
dan orang yang memberikan minuman sekiranya dia menjadi
orang yang bunuh diri dan membunuh orang yang diberinya
minum. Menurut sebuah pendapat, diharamkan racun murni yang
banyak, dan dihalalkan racun sedikit yang biasanya bermanfaat
dan tidak sampai mematikan. saya pernah mendengar tentang
seseorang yang mati karena sedikit racun, dan ada pula orang
yang sembuh dari sakit karena diberi sedikit racun. Karena ifu,
saya tidak menganjurkannya, dan tidak memberi keringanan sama
sekali. Bisa saja dia diqiyaskan kepada racun dalam jumlah banyak,
dan hal ini tidak menghalangi keharaman meminumnya.

8- Bab: Pencabangan Masalah Halal dan Haram

Allah & berfirman,

);2)i,E'* &; cfi(, 5 ; ;ssr Li F et;
L

rli;v
'Dihalalkan bagimu binatang temak, kecuari yang akan

dibacakan kepadamu- (yang demikian itu) dengan tidak
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menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengeriakan haji. " (Qs.

Al Maa'idah [5]: 1)

Firman Allah "Dihalalkan bagimu hewan temak'

mengandung kemungkinan bahwa penghalalan hewan temak,

bukan selainnya. Juga mengandung kemungkinan makna

penghalalan hewan temak tanpa ada larangan terhadap hewan

yang lain. Allah @ berfirman,

"Ai;FYSt-#i;(F'#6
"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang dihararnkan-Nya atasmu, kecuali apa yang

terpaksa kamu memakannya."(Qs. Al An'aam [6]: 119)

J $ y;^zs- *G & q oy-'uJu c$< S

J-h-a5(;;i'.c',11"-43K
"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

diwahytkan kepadaku, sesuafu yang diharamkan bagi orang yang

hendak memakannya, kecuali kalau makanan ifu bangkai, atau

darah yang mengalir atau daging babi'. "(Qs. Al An'aam [6]t 145)

@'rr-r;;-.-9{oY'* ;fti-l'fit1*\k
"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut

nama Attah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada

ayat-ayat-Nya. "(Qs. Al An'aam [5]: 118)
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Serta ayat-ayat yang serupa. Ayat-ayat tersebut mengandung
kemungkinan makna bahwa Allah & menghalalkan setiap
makanan yang tidak diturunkan keharamannya dalam Kitab-Nya
secara nash. Ayat-ayat tersebut juga mencakup kemungkinan
makna setiap makanan yang bemyawa yang tidak difurunkan
keharamannya secara nash atau melalui risan Nabi-Nya S
sehingga dia diharamkan berdasarkan nash Kitab; dan penghalalan
Kitab berdasarkan perintah Allah agar mematuhi perintah Nabi-
Nya, sehingga sesuatu itu diharamkan dengan Kitab dengan dua
cara- Manakala ayat-ayat tersebut mengandung kemungkinan
makna-makna tersebut, maka yang terbaik bagi kita adalah
mencari dalil tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan ifu
berdasarkan Kitab Allah, kemudian sunnah yang merupakan
cabang dari Kitab Allah, atau hal yang disepakati umat Islam,
karena mereka tidak mungkin sama-sama bodoh tentang halal dan
haram. Kebodohan tentang halal dan haram itu hanya bersifat
mungkin pada sebagian umat Islam. sedangkan unfuk keseluruhan
mereka, hal itu tidak mungkin. Kami telah memaparkan hal ini di
tempatnya.

9. Bab: Yang Dihararnkan dari Segi Kebiasaan
Masyarakat Arab Tidak Memakannya

Dasar pengharaman adalah nash Kitab atau Sunnah, atau
penjelasan garis besar dalam Kitab atau sunnah atau Uma.
Allah ffi berfirman,
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,a,Jrii_ cir\ 4lt "-Si Jj:)i 3;;i iit
',;ji\ &Y- HiiS r;-,$i,, i * 613

ry i#' +i$rt li|,vi ?31 J; "&#'r

q;ii
"(Yaifu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi

yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil

yang ada di sisi mereka, yang menyruruh mereka mengeriakan

yang makruf dan melarang mereka dari mengeriakan yang

mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. " (Qs. Al A'raaf

171 t57l

Allah S berfirman,

"Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi

mereka'.2"(Qs.Al Maa'idah [5]: 4)

Kriteria makanan yang baik dan buruk itu ada pada orang

yang memakannya, yaifu masyarakat fuab yang bertanya tentang

hal ini, dan di tengah mereka hukum-hukum dihrrunkan- Mereka

membenci makanan yang buruk yang selain mereka tidak

membencinya.

Saya mendengar sebagian ulama berkomentar tentang

firman Allah,

'"{'i;-$(,6nJa-
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; J y,xs- *v & qa at-alu cct< S

/-b-rAf(, J-afii\"*lK
"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

kepadaku, sesuafu yang diharamkan bagi orang yang
hendak memakannya, kecuali kalau makanan ifu bangkai, atau
darah yang mengalir atau daging babi'. "(es. Al An'aam t6]: 145)

Maksudnya adalah, tidak menemukan di antara makanan-
makanan yang kalian makan. Ayat-ayat yang saya sampaikan
dalam kitab ini dan yang semakna mengandung dalil tentang apa
yang saya paparkan.

Apabila seseorang bertanya, "Apa dalil dari penjelasan
Anda?" Maka jawabnya, "Bagaimana pendapat Anda seandainya
kami berpendapat bahwa segala sesuafu itu mubah kecuali yang
ada nash beritanya dalam Kitab atau Sunnah. Tidakkah ifu berarti
kami berpendapat bahwa makan ulat, lalat, ingus, dahak, khanafis,
luhka', azha', ji'lan, serangga bumi, rakham, iqban, bughats,
burung gagak, burung elang, tikus dan hewan-hewan yang
semakna ifu [21212"202

Apabila seseorang bertanya, "L-alu apa dalil tentang
pengharamannya?" Maka jawabnya, "Allah @ berfirman,
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if, \W'li G,,Ycu fri 3;a "fl -i;1

or/ ll *) a) ,zVj>Jb-a )W '&{c;sV
'Dihalalkan bagimu binatang buruan Jaut dan makanan Aang

berasal) dai laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi

orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram'."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Kedua jenis makanan ini halal. Namun Allah S menetapkan

kehalalan salah satunya, yaifu hewan buruan laut dan

makanannya. Makanan laut itu mencakup makanan yang asin,

serta setiap wujud yang mengandung kenikmatan bagi mereka saat

memakannya. Allah @ mengharamkan atas mereka hewan buman

darat untuk mereka nikmati dengan cara memakannya

(mengharamkan) dalam Kitab-Nya dan dengan Sunnah Nabi-Nya.

Allah & tidak mengharamkan bagi mereka hewan buntan saat

ihram kecuali yang halal bagi mereka sebelum ihram. Wallahu

a'lam. Jadi, ketika Rasulullah S memerintahkan orang yang

berihram untuk membunuh burung gagak, burung elang,

kalajengking, tikus dan anjing yang menggigit,2o3 serta membunuh

ular,204 maka hal ifu menunjukkan bahwa daging hewan-hewan ini

diharamkan. Karena seandainya hewan-hewan tersebut tercakup

ke dalam penjelasan garis besar tentang hewan buruan yang

203 66. hadits no. L202 dan takhrilnya.
204 gp. Al Bukhari (pembahasan' Awal Penciptaan, bab: Firman Allah, Dan

Dia Menyebarkan Di Bumi Setiap Jenis Hewan); dan Muslim (pembahasan, Salam,

bab: Membunuh Ular dan Selainnya).
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diharamkan Allah untuk membunuhnya dalam ihram, maka
Rasulullah $ pasti tidak menghalalkan pembunuhannya. Hal ifu
juga menunjukkan makna lain, yaihr bahwa masyarakat Arab tidak
memakan sedikit pun dari hewan-hewan yang diperbolehkan
Rasulullah $ untuk membunuhnya dalam ihram.

Jadi, semua yang Anda tanyakan, yaitu makhluk bemyawa
yang tidak ada nash keharaman dan kehalalannya, maka lihatlah

apakah orang memakannya atau tidak. Apabila mereka

memakannya meskipun tidak ada nash keharamannya, maka

halalkanlah ia, karena dia tercakup ke dalam penjelasan umum
tentang makanan yang halal dan baik menurut mereka, karena

mereka menghalalkan makanan yang mereka anggap baik.

Sedangkan makanan yang tidak dimakan oleh masyarakat Arab
sebagai benfuk pengharaman karena menganggapnya jijik, maka
haramkanlah ia, karena dia tercakup ke dalam makna "segala

sesuatu yang buruk", di luar makna apa-apa yang dihalalkan bagi
mereka, yaitu apa-apa yang mereka makan. Dia tercakup ke
dalam makna segala sesuafu yang buruk yang mereka haramkan

atas diri mereka sendiri, lalu ditetapkan keharamannya atas

mereka.

Saya tidak menghafal dari seorang ulama yang saya tanyai
tentang orang yang berpendapat seperti pendapat ulama Makkah
(tidak menghafal) pendapat yang berbeda. Alasan garis besamya
adalah karena pengharaman ifu terkadang berasal dari
pengharaman masyarakat Arab atas diri mereka terhadap sesuatu
yang tidak tercakup ke dalam makna "segala sesuafu yang baik".
Kendati saya tidak menghafal penafsiran ini, tetapi inilah
penjelasan garis besamya. Saya bisa menemukan argumen dengan
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cara menyelidiki ulama yang hujjahnya saya hafal. Seandainya

tidak ada tunfutan unhrk meringkas bahasan, tenfulah saya akan

jelaskan lebih panjang lagi. Di berbagai bab selanjutnya akan

disampaikan penjelasannya, insya Allah.

10. Bab: Keharaman Hewan Buas yang Bertaring

t
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1405. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn dan Malik, dari

Ibnu Syihab, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah, bahwa Nabi S
melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.2oS

2059p. Ath-Thabrani (pembahasan' Hewan Buruan, bab, Keharaman

Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring, 2/496\ dengan redaksi: "Memakan

setiap hewan buas yang bertaring ifu haram."
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Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikianlah perkataan Yahya dalam hadits ini.

Tidak ada satu pun dari para periwayat Al Muwaththa' yang menguatkan

sanadnya, dan tidak pula dari para periwayat Ibnu Syihab. Reiaksi mereka adalah,

Rasulullah S melarang setiap hewan buas yang bertaring.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan,, bab'

Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring, 3/462, no. 5530) dari jalur

Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Al Bukhari berkata, "Dia diperkuat oleh Yunus, Ma'mar, Ibnu Uyainah dan Al
Majisyun dengan riwayat mereka dari Az-Zuhri."

HR. Muslim (pembahasan, Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab:

Keharaman Memakan Setiap Hewan Buas yang Bertaring dan Setiap Burung yang

Berkuku, 3/1533-1534) dari jalur jalur Sufuan bin Uyainah dari Az-Zuhri dan
seterusnya. Ibnu Syihab berkata, "Kami tidak mendengar hadits ini hingga kami
tiba di Syam." Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan

seterusnya,

Ibnu Syihab berkata, "Saya tidak mendengarnya dari ulama-ulama kami di
Hijaz, hingga Abu Idris menceritakan kepadaku. Saat ifu dia merupakan salah satu

ulama fiqih Syam. " (no. 12-13/1032)
Juga dari jalur riwayat lbnu Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dan

seterusnya (no. 14/ 1932).

Juga dari jalur riwayat Ibnu Wahb dari Malik dari Ibnu Abi Dzi'b, Amr bin
Harits, Yunus bin Yazid dan selain mereka; juga dari Yusuf bin Al Majisyun; dari
Ma'mar; dan dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Shalih; mereka
semua Fe-Athn dan seterusnya. Mereka semua menyebut kata "memakan",

kecuali Shalih dan Yuf, karena redaksi dalam hadits keduanya adalah, Melarang
setiap hewan buas yang bertaring.:" (no.74/19321

It

,y
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1406. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu

Hakam, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah S bersabda, "Memakan setiap hewan buas yang

bertaing itu haram.'206

Hadits inilah yang kami pegang.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Yang diharamkan

adalah setiap hewan bertaring yang menyerang dengan taringnya."

11. Bab: Perbedaan dan Kesepakatan Pendapat
tentang Memakan Setiap Hewan Buas yang

Bertaring, serta PenafsirannYa

Sebagian ulama yang sepakat dengan kami tentang

keharaman setiap hewan buas yang bertaring bertanya kepadaku,

"Mengapa tidak setiap hewan buas yang bertaring Anda

haramkan, dimana Anda tidak mengecualikan hewan-hewan yang

berada di luar sifat ini saja?" Saya jawab, "Semua tahu, insya

Anah, bahwa Rasulullah S saat bermaksud mengharamkan hewan

buas dengan sifat-sifat tertenhr, maka itu berarti beliau bermaksud

untuk mengharamkan sebagian hewan buas, tidak sebagian hevtran

buas yang lain. Seperti seandainya Anda mengatakan, "Saya telah

205 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Buruan, bab yang sama dengan

sebelumnya, 2/496\.
HR- Muslim (di tempat yang sama dengan sebelumnya, 3/1534) dari jalur

Zuhair bin Harb dari Abdunahman bin Mahdi dari Malik dan seterusnya (no.

75/7e331.
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berwasiat kepada setiap pemuda di Makkah, atau setiap orang fua

di Makkah, atau setiap orang yang tampan di Makkah," maka

sesungguhnya yang Anda maksud dari wasiat ifu adalah satu sifat

tertenh:, bukan sifat yang lain. Anda keluarkan dari wasiat ifu

orang yang tidak sifatkan bahwa dia berhak atas wasiatmu." Dia

berkata, "Benar, seandainya Rasulullah $ tidak mengkhususkan

pengharaman hewan buas, maka tenfulah dia mencakup

keseluruhan hewan buas. Tetapi, beliau hanya mengkhususkan

pengharaman pada sebagian saja, bukan pada sebagian yang lain.

Saya katakan kepadanya, "lni adalah tingkatan pertama dari

pengetahuan tentang pengharaman setiap hewan buas yang

bertaring. Tanyakanlah tingkatan yang kedua!" Dia berkata,

"Seandainya tidak berbeda, yaitu taring hanya ada pada sebagian

hewan dan tidak ada pada sebagian hewan yang lain, maka

bagaimana pendapat tentang taring?" Saya katakan, "Penciptaan

taring itu tidak memiliki makna dalam penghalalan dan

pengharaman, karena apabila dalam penciptaan taring itu ada

kesamaan, maka saya tidak menemukan satu hewan pun yang bisa

saya keluarkan dari pengharaman. Padahal sebagian hewan ifu
harus dikeluarkan dari pengharaman manakala dalam Sunnah

Rasulullah S ada keterangan yang mengeluarkannya dari

pengharaman." Dia bertanya, "Ya, yang benar memang seperti

yang Anda paparkan. Tetapi, apa maksud Anda dari pemaparan

ini?" Saya jawab, "Saya ingin agar hilang kekeliruan persepsi Anda

bahwa penghalalan dan pengharaman itu terletak pada gigi

taring." Dia bertanya, "Lalu pada apa?" Saya jawab, "Pada

maknanya, bukan pada fisiknya. Jadi, tanyakan tentang taring
yang merupakan tanda paling menonjol pada setiap hewan yang

bertaring." Dia bertanya, "Sebutkan saja." Saya katakan,

294



AlUmm

"Maknanya adalah setiap hewan buas yang bertaring yang

menyerang manusia dengan kekuatan dan kesombongan dalam

dirinya dengan taringnya, bukan yang tidak menyerang." Dia

bertanya, "Di antara setiap hewan buas yang bertaring ada yang

tidak menyerang manusia dengan kesombongan, sedangkan yang

lain tidak?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Sebutkan hewan

yang menyerang." Saya jawab, "Singa, harimau dan serigala

menyerang manusia." Dia berkata, "Sebutkan yang tidak

menyerang manusia dengan kesombongan." Saya jawab, "Hyena,

rubah dan sejenisnya." Dia bertanya, "Tidak ada makna selain

yang Anda sebutkan?" Saya jawab, "lnilah makna yang kedua,

meskipun seluruhnya adalah makhluk yang memiliki taring.

Saya katakan kepadanya, "Saya akan menambah

penjelasannya unfuk Anda." Dia berkata, "Saya tidak

membufuhkan tambahan penjelasan sesudah apa yang Anda

paparkan." Saya katakan, "Saya akan menjelaskannya unfuk Anda

dan orang lain yang tidak memahami apa yang Anda pahami, atau

memahaminya namun dia berpendapat lain." Dia berkata, "Silakan

Anda menyebutkannya!"

12. Bab: Memakan Hyena

Asy-Syafi'i berkata: Sufuan dan Muslim mengabarkan kepada

kami dari hnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. 207

207 Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dengan sanad dan matannya pada

no.124\.
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Daging hyena dijual di tempat kami di Makkah, yaitu antara

Shafa dan Marwah. Saya tidak menghafal dari seorang pun di

antara sahabat-sahabat kami berpendapat yang berbeda tentang

kehalalannya. Ibnu Abi Ammar pemah bertanya kepada Jabir,
"Apakah hyena boleh dibum?" Jabir menjawab, "Ya."lbnu Abi
Ammar bertanya lagi, "Apakah dia boleh dimakan?" Jabir
menjawab, "Ya." Ibnu Abi Ammar bertanya lagi, "Apakah kamu
mendengarnya dari Nabi S?" Jabir menjawab, "yu."2o8 Riwayat

ini menjadi dalilbahwa hewan buruan yang Allah larang bagi orang

yang berihram unfuk membunuhnya adalah hewan buruan yang

halal dimakan; dan bahwa mereka membunuh hewan buruan

tersebut unfuk mereka makan, bukan unfuk cuma-cuma

membunuhnya. Dalil yang sama dengan dalil tersebut ada pada
hadits Ali ig.. Yang demikian itu juga memiliki kesenrpaan-

keserupaan dalam Al Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah,
'Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah
ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-

Nya. " (Qs. Al An'aam [6]: 118)

Yang dimaksud adalah hewan yang dihalalkan Allah untuk
dimakan. Karena seandainya seseorang menyembelih hewan yang

diharamkan Allah dengan menyebut nama Allah padanya, maka

sesungguhnya penyebutan nama Allah itu tidak menjadikannya
halal. Hadits Jabir dari Nabi S tentang hyena mengandung dalil

tentang apa yang saya katakan, bahwa di antara hewan buas yang

bertaring itu ada yang menyerang manusia dengan kesombongan.

Dihalalkan makan daging hyena. Meskipun dia binatang buas,

Dalam sanadnya, yang benar adalah Abdullah bin Ubaid bin Umair
20866u1hadits ini pada no. 1241berikut takhrijtya.
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tetapi dia tidak menyerang manusia dengan kesombongan, dan dia

lebih berbahaya terhadap hewan temak mereka daripada semua

jenis hewan buas. Jadi, dia dihalalkan lantaran dia tidak

menyerang manusia secara khusus dengan kesombongan Hal ini

mengandung dalil tentang kehalalan makanan yang dimakan

masyarakat Arab, yang tidak dinashkan keharamannya. Karena

masyarakat Arab hingga saat ini masih memakan daging hyena,

dan mereka hingga saat ini masih enggan terhadap daging singa,

harimau dan serigala sebagai pengharaman lantaran menjijikkan.

Jadi, Sunnah terkait apa yang mereka halalkan dan

haramkan itu sejalan dengan Kitab sebagaimana yang saya

paparkan Allah Mahatahu. Hal itu juga mengandung dalil bahwa

orang yang berihram hanya dikenai denda atas pembunuhan

hewan buman yang halal dimakan, bukan hewan buruan yang

tidak halal dimakan hal itu karena Nabi gi$ memerintahkan untuk

membunuh anjing yang suka menggigit di saat ihram, yaifu hewan

yang menyerang manusia. Beliau tidak memerintahkan unfuk

membunuh hewan yang tidak halal dibunuh, serta menetapkan

denda pada pelakunya. Hal itu menunjukkan bahwa hewan buruan

yang diharamkan Allah untuk dibunuh dalam ihram adalah hewan

yang boleh dimakan dagingnya. Hal itu ditunjukkan oleh hadits

Jabir bin Abdullah sebagaimana telah saya paparkan.

Tidak ada larangan memakan setiap hewan buas yang tidak

menyerang manusia seperti rubah dan selainnya, berdasarkan

qiyas terhadap hyena. Sedangkan hewan darat selain hewan buas

ifu seluruhnya boleh dimakan berdasarkan dua makna, yaitu

hewan yang buas tetapi tidak menyerang, sehingga dia halal

dimakan; dan hewan yang tidak buas. Hewan apa saja yang
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dimakan masyarakat Arab tidak dalam keadaan darurat, maka

tidak dilarang untuk dimakan, karena dia tercakup ke dalam

makna ayat, dan berada di luar makanan-makanan yang buruk

menurut masyarakat Arab. Hewan apa saja yang ditinggalkan

masyarakat Arab dalam pengertian haram, maka sesungguhnya ifu

adalah daging yang buruk sehingga dia tidak boleh dimakan sama

sekali. Setiap hewan yang diperintahkan memakannya itu

dikenakan dendanya pada orang yang berihram apabila dia

membunuhnya. Yang serupa dengan hyena adalah setiap hewan

selain setiap hewan buas yang bertaring, baik dari hewan melata

atau selainnya. Jadi, dia tidak dilarang untuk dimakan selama

masyarakat Arab memakannya. Saya telah menafsirkan hal ini

sebelumnya.

13. Bab: Burung yang Halal dan yang Haram

Asy-Syafi'i berkata: Ketenhran dasar mengenai burung yang

halal dan yang haram itu ada dua. Pertama, hewan yang

Rasulullah Sizinkan orang yang berihram unfuk membunuhnya itu

tidak boleh dimakan karena dia di luar makna hewan buruan yang

diharamkan unfuk dibunuh orang yang berihram untuk dimakan.

Hampir semua orang tahu bahwa yang diharamkan bagi orang

yang berihram adalah hewan buruan yang halal baginya sebelum

ihram. Apabila Rasulullah $ menghalalkan pembunuhan sebagian

hewan buman, maka itu menunjukkan bahwa hewan buman

diharamkan untuk dimakan'

298



AlUwn
O z 

^ 
, \ z dz

/ t/ / Or/ n
cJ*,,') +)b .irl ,rV ^irt J;t ,iY - \ t .V\ J /' 

c /. 
'^ 4 7 , -t I / / /.,v:? jtt ;;1 6 Ji, J=" Y :JE

1407. Karena Rasulullah S bersabda, "Tidak halal

membunuh apa yang dihalalkan Allah 6.'2oe

Burung elang dan gagak termasuk hewan yang

diperbolehkan Rasulullah S bagi orang yang berihram untuk

membunuhnya. Jadi, burung apa pun yang semakna dengan

keduanya, maka dia tercakup ke dalam larangan untuk memakan

dagingnya, sebagaimana tidak boleh memakan daging burung

elang dan gagak, karena semakna dengan keduanya. Juga karena

kedua burung tersebut tidak dimakan masyarakat Arab. Yang

demikian itu seperti hewan bemyawa yang membahayakan dari
jenis hewan buas dan burung. Contohnya adalah burung uqab,

nasar, bary, shaqar, syahin, bawasyiq, dan burung-burung

sejenisnya, yang biasanya memangsa merpati milik orang-orang

dan burung-burung mereka yang lain. Jadi, setiap burung yang

semakna dengan burung ini tidak boleh dimakan karena dua

alasan yang telah saya sebutkan, yaitu dia semakna dengan burung

elang dan gagak, dan tercakup ke dalam makna hewan yang tidak

dimakan masyarakat Arab. Setiap hewan yang tidak sampai

memangsa burung milik manusia, lalu orang Arab tidak

mengharamkannya atas dasar jijik terhadapnya, maka semuanya

boleh dimakan. Inilah dasar semua penjelasan dalam bab ini dan

qiyasnya.

209 5uru tidak menemukannya pada selain fuy-Syafi'i.
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Apabila seseorang bertanya, "Kami melihat Anda

membedakan antara hewan-hewan yang tidak termasuk setiap

hewan buas yang bertaring, seperti hyena dan rubah. Anda

menghalalkannya, padahal dia lebih membahayakan harta manusia

daripada burung yang Anda haramkan." Saya jawab,

"Sesungguhnya saya ketika mengharamkannya, maka bukan

karena bahaya saja saya mengharamkannya. Bukan karena rubah

dan hyena tidak termasuk hewan berbahaya saya

membolehkannya. Saya membolehkannya berdasarkan Sunnah.

Yaifu, manakala Nabi @ melarang setiap hewan buas yang

bertaring,2lo maka hal itu menunjukkan bahwa beliau

menghalalkan hewan buas yang tidak bertaring; dan bahwa beliau

menghalalkan hyena dengan nash. Lagi pula masyarakat Arab

masih memakan hyena dan rubah, dan tidak memakan serigala,

harimau dan singa. Masyarakat Arab pun masih tidak mau

memakan burung nazar, bazy, shaqar, syahin, burung gagak dan

burung elang karena berbahaya. Mereka juga tidak memakan

burung yang tidak berbahaya sehingga tidak boleh dimakan,

seperti rakamah dan bugha1t.2ll Keduanya tidak berbahaya, tetapi

tidak boleh memakannya karena termasuk makanan dan buruk

dan di luar makanan yang baik. Saya berpendapat seperti ini

terkait ulat. Jadi, saya tidak membolehkan memakan luhka', azha'

dan khanafs bukan karena berbahaya, tetapi karena masyarakat

Arab tidak memakannya, sehingga dia berada dari luar makna

makanan-makanan yang baik, dan berada di dalam makna

makanan-makanan yang buruk menumt masyarakat Arab.

2101.1u1', disebutkan pada no. 1405, 1406.
2116u6-Lu1u ini telah dilelaskan maknanya.
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14- Bab: Memakan Biawak

Tidak ada larangan memakan biawak, baik kecil atau besar

Barangkali ada yang bertanya,

f))
o_
le -\t.Ao.bzzil; ii,r Jt" '*ar *

9 6 .. / ',, tl| .1..ce--dlfb4jl fLl;kuilw\)

tt9. ,
a,e,>-.c

1408. Kalian meriwayatkan dari Nabi S bahwa beliau

ditanya tentang biawak, lalu beliau menjawab, nAku ddak

memakannya, dan tidak pula mengharamkannya."zl2

212119. Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta lzin, bab: Riwayat tentang

Makan Biawak, 2/968, no. 11) dari jalur Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin

Umar: bahwa seorang laki-laki mengundang Rasulullah,S, lalu dia berkata, "Ya

Rasulullah, apa pendapatmu tentang biawak?" Rasulullah S bersabda, "Aku tidak

memakannya dan tidak pula mengharamkann5a. "

HR. Al Bukhari (pembahasan: He'.,rran Buruan dan Hewan Sembelihan, bab,

Biawak, 3/463, no. 5536) dari jalur Musa bin Ismail dari Abdul Aziz bin Muslim

dari AMullah bin Dinar dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab,

Kebolehan Biawak 3/7547-L5421 dan jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin

Dinar dan seterusnya; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Makanan, bab, Riwayat

tentang Memakan Biawak,4/251-252) dari jalur Qutaibah dari Malik dan

seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Aku tidak memakann5m, dan tidak

mengharamkannya. "
Dalam masalah ini ada hadits yang diriwayatkan Umar, Abu Said, Ibnu

Abbas, Tsabit bin Wadi'ah, Jabir dan Abdurrahman bin Hasanah.
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Maka jawabnya, insya Allah, "Tidak ada riwayat dari

Rasulullah S tentang biawak selain hadits ini. Dan penghalalan

biawak untuk dimakan di hadapan beliau merupakan keterangan

yang valid." Apabila seseorang bertanya, "Dimana ifu?" Maka
jawabnya, "Ketika beliau bersabda, "Aku bukan orang tidak

memakannya, dan tidak pula mengharamkannya'i maka hal itu
menunjukkan bahwa pemantangan beliau itu bukan didasari

pengharaman biawak. Apabila bukan karena keharamannya, maka

beliau meninggalkan sesuahr yang mubah karena tidak selera.

Seandainya seseorang tidak suka roti, daging, kurma atau

makanan lain, maka itu adalah watak, bukan karena dia

mengharamkan apa yang dia tidak suka.

Sebagian orang bertanya kepadaku, "Apa pendapat Anda
apabila perkataan ini diucapkan oleh selain Rasulullah S? Apakah

dimungkinkan makna selain makna yang Anda dakwakan bahwa
Rasulullah S mengatakannya? Bukankah Anda mendakwakan

bahwa kalimat tersebut jelas, tidak mengandung kemungkinan

makna yang lain?" Saya jawab, "Benar." Dia bertanya,
"Bagaimana jika Anda mengatakan bahwa seseorang selain

Rasulullah S itu tidak terjaga dari kesalahan." Saya jawab,

"Rasulullah S tidak mengeluarkan biawak dari makanan halal,

sehingga tidak boleh ditanyakan tentang penghalalan dan

pengharaman lalu beliau menjawabnya melainkan dengan jawaban

yang menghalalkan atau mengharamkan. Tidak demikian orang

sesudah beliau, dimana di antara mereka ada yang tahu dan ada

yang tidak tahu, ada yang diam dan ada yang menjawab,

kemudian jawabannya tidak sama kedudukannya dengan jawaban
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Rasulullah 6$." Dia berkata, "Lalu, apa makna yang menurut Anda

telah dijelaskan hadits ini?" saya jawab,

,|L ilr J:" "It J;, ;t '*:i - \ t . 1
,*{}t u.)+r"J6i ,q1i"a e6 l-:a &:)
ii,r Jr".i,r J;r'Jt- sl' 'J;:, 

L" e?t?i
,,€'p $, "Sr;, WGi ""t'Yt,Y ,'*) ,)L

-z
4

AlJ _r ))
t

J njt u \, u?ur{t'"rj,v .l zz
L

^, 4 z  

"bi"&:r 
* 

^l
L409. Rasulullah S pemah disuguhi daging biawak lalu

beliau menolak memakannya. Lalu l{halid bin Walid bertanya,

"Apakah dia haram, ya Rasulullah?" Rasulullah S bersabda,

"Tidak, tetapi saya menghindarinya. Biawak tidak ada di negeri

kaumku. " Lalu l$alid bin Walid menarik daging biawak itu dan

memakannya, sedangkan Rasulullah S melihat.z13

213 p1g. Ath-Thabrani (di tempat yang sama dengan sebelumnya 2/967\ dan

Ibnu syihab dari Abu Umamah bin sahl bin Hanif dari Abdullah bin Abbas dari

Khalid bin Walid bin Mughirah, bahwa dia bersama Rasulullah $ memasuki rumah

Maimunah istri Nabi $, kemudian beliau diberl daging biawak bakar.

Rasulullah $ mengulurkan tangan beliau, namun sebagian istri beliau yang ada di

rumah Maimunah berkata, "Beritahu Rasulullah $ tentang makanan yang beliau

ingin makan." Lalu beliau diberitahu, "ltu daging biawak, ya Rasulullah." Lalu
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Manakala beliau mengakui tindakan Khalid memakan daging

biawak, maka sesungguhnya beliau tidak membiarkannya

memakan makanan yang haram. Beliau telah menjelaskan bahwa

beliau tidak mau memakan daging biawak karena tidak doyan,

bukan karena haram.

15. Bab: Daging Kuda
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1410. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Dinar, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah S memberi

beliau menarik tangannya. Aku bertanya, "Apakah ini haram, 1a Rasulullah?"
Beliau menjawab, "Tidak, tetapi dia tidak ada di negeri kaumku, sehingga aku
tidak doyan." Khalid berkata, "[-alu aku menariknya dan memakannya, sementara
Rasulullah,g$ melihat." (no. 10)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Buruan, bab: Biawak,
3/463, no. 5537) meriwayatkan dari AMullah bin Salamah dari Malik dan
seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Sembelihan, bab:
Kebolehan Biawak, 3/L543, no. 43/1945) meriwayatkan dari Yahya bin yahya

dari Malik dari lbnu syihab dari Abu umamah dari Abdullah bin Abbas, dia
berkata: Aku dan Khalid masuk rumah..." lalu dia menyebut redaksi lang serupa.
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kami makan daging kuda, dan beliau melarang kami memakan

daging 9.1n6ui."214
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L4TL Sufyan bin Uyainah mengabarkan f.npuau f.u-t aun

Hisyam, dari Fatimah, dari Asma', dia berkata, "Di masa

Rasulullah @, kami pemah menyembelih seekor kuda dan

memakannyu."2l5

2l4gg. Al Bukhari (pembahasan: He'.ruan Sembelihan dan Buruan, bab:

Daging Kuda 3/461, no. 5520) dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari

Amr bin Dinar dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah r$,, dia berkata,

"Nabi S pada perang Khaibar melarang daging keledai, dan memberi keringanan

pada daging kuda."

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab:

Memakan Daging Kuda 3/1541, no. 36/194ll dari Hammad bin Zaid dan

seterusnya.

Demikianlah, tampaknya antara Amr bin Dinar dan Jabir ada Muhammad bin

Ali.
Karena itu, Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah mengomentari riwayat Asy-Syafi'i,

"Hadits ini tidak didengar Amr dari Jabir, melainkan didengamya dari Muhammad

bin Ali bin Husain dari Jabir." (Al Ma'nfah,7/260-2671
215 gp. Al Bukhari di tempat yang sama meriwayatkan dari Al Humaidi dari

Sufuan dari Hisyam dan setemsnya (no. 5519).

Muslim di tempat yang sama meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Numair,

Hafsh bin Ghayats dan Waki'dari Hisyam dan seterusnya (no. 38/L942).
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1472. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim
bin Abu Umayyah, dia berkata, "Aku memakan daging kuda di
masa lbnu Zubair, dan ternyata rasanya *u,-rir."216

Makanlah setiap hewan yang disebut kuda, baik dari jenis

irab, maqarif, atau baradin, karena dagingnya halal.

16. Bab: Memakan Daging Keledai Negeri (Jinak)
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1413. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Abdullah dan Hasan bin Muhammad bin Ali, dari ayah

keduanya, dari Ali bin Abu Thalib;9,, bahwa saat perang Khaibar

Nabi S melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai

negei.277
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1414. Saya mendengar Sufuan menceritakan dari Az-Zuhri:

Abdullah dan Hasan bin Muhammad bin Ali mengabarkan kepada

2t711P'. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Mut'ah, 2/542, no.

41); Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan, bab,

Daging Keledai Jinak,3/461, dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya,

no. 5523); dan Muslim (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan,

bab: Pengharaman Daging Keledai Jinak, 3,/1537, no. 22/1407) dari jalur Yahya

bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Semua riwayat tersebut berkaitan dengan daging keledai jinak.
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kami, dan Hasan adalah periwayat yang lebih diterima, dari
Ali ,:*J.;,.218

Hadits ini mengandung dua dalil. Pertama, keharaman
keledai jinak. Kedua, kebolehan daging keledai liar. Karena keledai
tidak memiliki jenis selain jinak dan liar. Apabila Rasulullah S
memakruhkan pengharaman itu berlaku pada keledai negeri atau
jinak, kemudian beliau menyebutkan sifatnya, maka hal itu
menunjukkan bahwa beliau mengeluarkan keledai liar dari
keharaman. Ini seperti larangan beliau terhadap setiap hewan buas
yang bertaring. Beliau memaksudkan larangan pada satu jenis,

tidak pada jenis yang lain- Karena ifu, haram hewan beliau larang,

dan halal hewan lain yang berada di luar sifat-sifat tersebut.

7415. Selain itu, diriwayatkan dari Rasulullah S tentang

kebolehan memakan daging keledai 1iur.2l9

218 gp. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/l13g, no. 22/L407)
dari jalur jalur Sufyan, Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

219 Rasulullah S membolehkan daging keledai liar daram hadits Abu eatadah
yang disepakati sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Denda Hewan Buruan, bab: orang yang Berihram
tidak Boleh Membantu orang yang Halal dalam Membunuh Hewan Buruan, z/9-
10, no. 1823) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufr7an dari Shalih bin Kaisan dari
Abu Muhammad dari Abu Qatadah rig, dia berkata, "Kami bersama Nabi S di
padang pasir. Di antara kami ada yang berihram, dan di antara kami ada yang
tidak berihram. Aku melihat sahabat-sahabatku mengamati sesuafu. Aku ikut
mengamati, dan temyata itu adalah keledai liar. [-alu mereka berkata-maksudnya
saat cambuknya jatuh, "Kami tidak membantumu menangkapnya, karena kami
sedang berihram." Lalu aku mengambilnya sendiri, kemudian aku mendatangi
keledai ifu dari belakang buklt dan menyembelihnya. Kemudian aku membawanya
ke tempat sahabat-sahabatku. [-alu sebagian mereka berkata, "Makanlah!" Dan
sebagian yang lain berkata, "Janganlah kalian memakannya." Kemudian aku
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1476. Beliau juga memerintahkan Abu Bakar i1$ untuk

membagi keledai liar yang dibunuh Abu Qatadah di antara teman-

teman seperjalan an.22o

mendatangi Nabi 1$ yang berada di depan kami. Aku bertanya kepada beliau, dan

beliau menjawab, "Makanlah, halal. "

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab, Keharaman Berburu 2/857-852, no.

56/77961dari Qutaibah bin Said dari Sufuan dan dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan

dan seterusnya.
220HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab' Her,van Buman yang Boleh

Dimakan Orang yang Berihram,l,/351) dari jalur Yahya bin Said Al Anshari dari

Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah

dari Umair bin Salamah Adh-Dhamri dari Al Bahzi bahwa Rasulullah $ berangkat

menuju Makkah dalam keadaan berihram. Hingga ketika beliau tiba di Flauha',

tiba-tiba ada seekor keledai liar yang sudah disembelih. Saat diceritakan kepada

Rasulullah #, .nuku beliau bersabda, "Biarkan ia, karena sebentar lagi akan

datang pemilikn5a. "[alu datanglah Al Bahzi, pemilik keledai, kepada Nabi $ dan

berkata, "Ya Rasulullah, keledai ini kuserahkan kepada kalian." Lalu Rasulullah $
menyr.ruh Abu Bakar untuk membagi-bagikannya kepada rombongan, kemudian

beliau melanjutkan perjalanan. Hingga ketika beliau tiba di Utsabah antara

Ruwai'ah dan Araj, tiba-tiba ada biawak yang tergeletak di tempat teduh dan ada

anak panah pada tubuhnya. [-alu dia mengira bahwa Rasulullah $ menyuruh

seseorang unfuk berhenti di tempat itu. tidak seorang pun yang menyenhthnln

hingga beliau melalatinlra. "

An-Nasa'i (pembahasan: Haji, bab: Hatan buman yang Boleh Dimakan

Orang yang Berihram,5/182-L83) dari jalur Muhammad bin Salamah dan Harits

bin Miskin dari Ibnu Qasim dari Malik dan setensnyn (no. 2818).

Seperti yang Anda lihat, Abu Qatadah tidak disebut dalam hadits ini' Karena

itu Al Baihaqi dalam Al Ma'nfah mengomentar hadits ini dan sebelumnya

demikian, "Kalimat "dibunuh Abu Qatadah" adalah tambahan dari penyalin kitab,

atau sebuah hadits masuk ke dalam hadits lain. Karena yang dibunuh Abu Qatadah

itu dibawa kepada sahabat-sahabatnya saat mereka berihram, sementara dia

sendiri tidak berihram, sehingga mereka memakannya, kemudian mereka bertanya

tentangnya kepada Rasulullah $, lalu beliau bersabda, "Adakah seseorang di

antara kalian yang memberi suatu saran?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau

menjawab, "Makanlah ia. "
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1477. Juga hadits Thalhah bahwa mereka memakan

bersamanya daging keledai 1iur.227

Bentuk keledai jinak berbeda dengan benhrk keledai liar,

dengan perbedaan yang bisa diketahui oleh orang yang

berRenSalaman. Seandainya keledai jinak menjadi liar, maka dia

tidak halal dimakan, dan dia tetap pada asalnya dalam hal

keharamannya. Seandainya keledai liar menjadi iinak, maka tidak
haram dimakan dan dia pada hukum asalnya dalam hal

kehalalannya. Orang yang berihram tidak boleh menyembelihnya

meskipun dia telah menjadi jinak. Seandainya keledai jantan jinak

mengawini kuda betina, atau kuda jantan mengawini keledai betina
jinak, maka tidak halal memakan hewan yang lahir dari keduanya.

Dalam hal ini saya tidak melihat hewan mana yang mengawini,

Sedangkan keledai yang diperintahkan Rasulullah $ kepada Abu Bakar agar
dibagikan di antara rombongan adalah keledai liar yang mereka temukan
tersembelih di Rauha', lalu Nabi i$ berkata, "Biarkan ia, karena sebentar lagi
pemiliknya datang." [-alu datanglah A] Bahzi, pemilik keledai, kepada Nabi S dan
berkata, "Ya Rasulullah, keledai ini kuserahkan kepada kalian." [-alu Rasulullah $
menyunfi Abu Bakar unhrk membagi-bagikannya kepada rombongan. Kitab ini
termasuk kitab yang tidak disimak Rabi' dari Asy-syafi'i. seandainya kitab ini
dibacakan padanya, Allah Mahatahu, tentulah dia menyuruh agar diubah." (.4/
Ma'ifah,7 /266-267)

227 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
Riwayat yang ada pada Muslim adalah: dari jalur Abdurrahman bin Utsman

At-Taimi, dia berkata: Kami bersama Thalhah bin ubaidullah dalam keadaan
berihram, lalu dia dihadiahi seekor burung saat Thalhah tidur. Di antara kami ada
yang memakannya, dan di antara kami ada yang berpantang. Ketika Thalhah
bangun, maka dia menyetujui orang yang memakannya. Dia berkata, "Kami
pernEh memakannya bersama Rasulullah S."

Barangkali hadits ini berbeda dengan hadits Asy-syafi'i. wallahu a'lam.
(Muslim, 2/855,, bab: Haji, bab: Keharaman Hewan buruan bagi Onng yang
Beihram).
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karena anak lahir dari keduanya. Jadi, dia tidak halal hingga

daging keduanya sama-sama halal. Setiap keledai yang diketahui

sebagai keledai jinak, baik induk jantan atau betina, maka tidak

halal memakannya selama-lamanya, dan tidak halal pula memakan

ketumnannya. Seandainya keledai liar mengawini kuda, atau kuda

mengawini keledai liar, maka halal memakan anak yang lahir dari

keduanya, karena keduanya sama-sama mubah. Demikian pula

seandainya burung gagak, atau elang atau bughats jantan

mengawini merpati hubara, atau hubara jantan atau burung yang

halal dagingnya mengawini burung gagak, atau bumng elang, atau

shaqar dan bazy, lalu dia bertelur dan menetas telumya, maka

tidak halal memakan anak burungnya dari perkawinan tersebut

karena tercampumya hewan yang haram dan yang halal padanya.

Bagaimana pendapat Anda seandainya khamer dicampur dengan

usus, atau lemak babi dicampur dengan minyak samin, atau benda

yang haram dicampur dengan yang halal sehingga keduanya tidak

bisa dipisahkan; bukankah dia haram dimakan?

Seandainya seekor hewan buruan atau sebutir telur diperoleh

namun bentuknya sulit diterka sehingga tidak diketahui barangkali

salah satu induknya adalah hewan yang tidak halal dimakan

sedangkan yang lain halal dimakan, maka untuk kehati-hatian

sebaiknya tidak memakannya. Menurut qiyas, dia dilihat

bentuknya. Jenis mana yang lebih mendekati bentuknya, rnaka

hukumnya diikutkan kepadanya. Apabila induk yang halal dimakan

itu lebih mirip dengan bentuknya, maka dia boleh dimakan-

Apabila induk yang haram dimakan itu lebih mirip bentuknya

dengan anaknya, maka dia tidak boleh dimakan. Yang demikian

itu seperti keledai jantan jinak mengawini keledai betina liar atau

jinak.
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Seandainya keledai liar mengawini kuda, atau kuda liar
mengawini keledai betina liar, maka tidak ada larangan

memakannya, karena keduanya sama-sama halal dimakan. Apabila
seekor hewan menjadi liar dan diburu, maka dia boleh dimakan

dengan adanya faktor yang membolehkan hewan buman boleh

dimakan. Demikian pula pendapat terkait anaknya yang masih

kecil, anak burung, dan telurnya; tidak ada bendanya. Hewan
buruan yang boleh dimakan dagingnya yang dibunuh orang yang

berihram, maka dia dikenai denda. Demikian pula, dia dikenai

denda atas telur yang diambilnya. Sedangkan hewan buruan yang

tidak boleh dimakan dagingnya manakala dibunuh atau diambil
telumya oleh orang yang berihram, maka dia tidak dikenai denda.

Seandainya serigala mengawini hyena lalu melahirkan anak, maka
dia melahirkan anak yang mumi sempa dengan hyena, dan tidak
pula mumi serupa dengan serigala. Dia disebut hewan liar saja.

Karena ifu, dia tidak boleh dimakan karena alasan yang saya
paparkan, yaitu percampuran antara yang diharamkan dan yang

halal, dan bahwa keduanya tidak bisa dipilah padanya.

17. Bab: Makanan yang Halal Karena Darurat

Allah & berfirman tentang makanan yang diharamkan-Nya,

J:,:t 36 e*;'1 -!i 5jr:-ite'*US1 -$lU:,

fiL"i;#tc{y#ir(F
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"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang

yang hatal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya,

padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu

memakannya."(Qs. Al An'aam [6]: 119)

Allah & juga berfirman,

u5 ,_4i -4; 
rXi;'",::;Ji %4;i;L:'L

,Wi*'6irt-r6
"sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut

(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya)

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

batas, maka tidak ada dosa baginya. (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Allah & berfirman tentang makanan yang diharamkan-Nya,

'3j|';ifi39";i *)*-'fr ):,;,=,i 
-;bi *

"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa

sengaja berbuat dosa, sesunggwhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang." (Qs.Al Maa'idah [5]' 3)

Bangkai, darah, dan daging babi yang semua halal, ser"ta

setiap sesuatu yang haram yang tidak mengubah akal, yaifu

khamer, dihalalkan bagi orang yang terpaksa'
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Yang dimaksud dengan orang yang terpaksa adalah

seseorang yang berada di satu tempat yang tidak ada makanannya,

serta tidak ada sesuafu untuk menufupi gejolak rasa lapamya

berupa susu atau sejenisnya, dan dia mengalami rasa lapar

sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan dia mati, meskipun dia

sendiri tidak takut mati, atau dia lemah, atau dia mengalami

kondisi yang mudharat, atau dia menjadi cacat, atau dia berjalan

sehingga tidak mampu mencapai tujuannya, atau dia berkendara

sehingga tidak mampu menaiki kendaraannya, atau mengalami

bahaya-bahaya nyata yang semakna dengan semua ini; maka

kondisi apa pun yang dia alami, maka dia boleh memakan

makanan yang diharamkan. Demikian pula, dia boleh minum
minuman yang diharamkan selain yang memabukkan, seperti air
yang terkena bangkai dan sejenisnya.

Saya menyarankan bahwa sekiranya dia makan, atau minum,
atau kedua-duanya, maka seyogianya terbatas unfuk
menghilangkan kekhawatiran dan mengembalikan sedikit
kekuatan. Tidak ada keterangan yang jelas bahwa haram baginya

unhrk kenyang dan lepas dahaga, meskipun kurang dari ifu telah
mencukupi, karena pengharaman telah hilang darinya lantaran

kondisi darurat. Apabila dia telah sampai pada kondisi kenyang
dan lepas dahaga, maka dia tidak boleh melewatinya, karena
melewatinya pada saat itu lebih dekat kepada mudharat daripada
kepada manfaat. Barangsiapa yang sampai kepada kondisi
kenyang, maka dia telah keluar dari batas darurat. Demikian pula
jika dia telah lepas dahaga. Seandainya dia membawa bekal
berupa bangkai, lalu dia bertemu dengan orang yang berada dalam
kondisi darurat yang ingin membeli bangkai itu darinya, maka hasil
penjualannya tidak halal baginya. Yang halal baginya dari bangkai
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ifu adalah mencegah mudharat yang nyata pada tubuhnya, bukan

hasil penjualannya.

Seandainya seseorang terpaksa dan mendapati makanan

yang belum diizinkan untuknya, maka dia tidak boleh memakan

makanan tersebut, tetapi dia boleh memakan bangkai. Seandainya

dia dalam kondisi darurat dan dia memiliki sesuatu untuk membeli

makanan yang halal, maka apabila dia menjualnya dengan

harganya di tempatnya, atau dengan harta yang biasanya manusia

tidak saling menipu dalam jual-beli seperti itu, maka dia tidak boleh

memakan bangkai. Tetapi apabila dia tidak menjualnya kecuali

dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling menipu

untuk jual-beli seperti itu, maka dia boleh memakan bangkai.

Tetapi, menunrt pendapat yang terpilih, hendaknya dia tidak

memahalkan harganya dan meninggalkan makan bangkai.

Seseorang tidak boleh sama sekali memaksa orang lain unfuk

memperoleh makanan dan minumannya, sedangkan dia bisa

memperoleh sesuatu yang mencukupinya berupa minuman yang

ada bangkainya, atau bangkai itu sendiri.

Apabila seseorang dalam kondisi darurat dan dia tidak

menemukan bangkai dan tidak pula minuman yang ada

bangkainya, sedangkan orang lain membawa sesuatr-r, maka dia

boleh memaksa orang lain itu, dan orang lain itu hams

memberinya. Apabila dia mendesaknya, maka dia harus

membayamya dengan harga yang cukup. Tetapi apabila dia

mengambil sesuatu sedangkan pemiliknya juga mengkhawatirkan

dirinya, maka dia tidak boleh memaksanya-

Apabila orang yang berihram dalam keadaan darurat dan dia

menemukan hewan buman atau bangkai, maka dia memakan
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bangkai dan meninggalkan hewan buruan. Apabila dia memakan
hewan buruan, maka dia membayar dendanya apabila dia yang
membunuhnya. Apabila dia dalam kondisi darurat dan
menemukan orang yang memberinya makan dan minum, maka
dia tidak boleh menolak makan dan minum. Apabila dia
menemukannya dalam keadaan damratnya telah hilang kecuali
dalam satu kondisi, yaitu dia takut makanan dan minuman itu
diracuninya sehingga dia akan mati, maka dia boleh meninggalkan
makan dan minuman ifu karena kondisi seperti ini. Apabila
seseorang sakit dan mendapati orang lain membawa makanan
atau minuman yang dia tahu bahwa makanan atau minuman ifu
justru berbahaya baginya dan bisa memperparah sakitnya, maka
dia boleh meninggalkannya seda memakan bangkai dan air yang
ada bangkainya.

Menurut sebuah pendapat, kondisi darurat ifu memiliki sisi
yang kedua, yaitu seseorang menderita sakit yang menurut ahli
penyakit tersebut jarang sekali orang yang menderita sakit tersebut
sembuh kecuali makan atau minum suafu minuman (yang haram),
atau dikatakan kepadanya, "Kamu lebih cepat sembuh jika kamu
makan atau minum ini," maka dia boleh memakan dan
meminumnya, selama itu bukan khamer apabila sampai
memabukkannya, atau sesuatu makanan atau minuman haram
yang bisa menghilangkan akal. Karena menghilangkan akar ifu
diharamkan.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia beralasan
bahwa Nabi @ pemah men5ruruh orang-orang badui untuk minum
susu unta dan air seninya. Bisa jadi wabah tersebut bisa
ditanggulangi dengan selain susu dan air seni unta, hanya saja susu

316



AlUmm

dan air seni unta merupakan obat yang tersedia di Madinah yang

paling efektif menghilangkan wabah dari orang-orang badui itu

untuk memperbaiki kondisi kesehatan tubuh mereka.

Semua air seni diharamkan karena najis. Seseorang tidak

boleh meminum khamer karena dia justru untuk menghilangkan

lapar dan haus, dan tidak pula untuk obat, karena dia bisa

menghilangkan akal. Hilangnya akal itu menghalangi pelaksanaan

perkara-perkara fardhu dan mendorong pelakunya mengerjakan

perbuatan-perbuatan haram. Demikian pula benda yang

menghilangkan akal selain khamer.

Barangsiapa yang bepergian lalu dia mengalami kondisi

darurat karena lapar atau haus, dan perjalanannya ifu bukan dalam

rangka maksiat kepada Allah, maka halal baginya apa yang

sebelumnya diharamkan baginya, insya Allah.

Barangsiapa yang bepergian untuk maksiat, maka tidak halal

baginya apa yang diharamkan Allah baginya dalam kondisi apa

pun, karena Allah @ menghalalkan sesuatu yang haram karena

darurat dengan syarat bahwa orang yang terkena darurat itu tidak

sedang memberontak, tidak melampaui batas, dan tidak

mengerjakan dosa.

Seandainya seseorang bepergian untuk maksiat kemudian dia

bertaubat, lalu dia terkena kondisi darurat sesudah taubat, maka

saya berharap keringanan untuk makan dan minum haram ifu

mencakup dirinya. Seandainya dia bepergian dalam keadaan tidak

maksiat, kemudian dia bemiat maksiat, kemudian dia mengalami

kondisi darurat saat niatnya maksiat, maka saya menduga bahwa

keringanan memakan makanan haram itu tidak menjangkaunya,
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karena yang menjadi patokan saya adalah niatnya dalam kondisi

darurat, bukan kondisiyang terjadi sebelumnya dan sesudahnya.
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PEMBAHASAN TENTANG NADZAR

L- Bab: Nadzar yang Kaffarahnya Sama dengan
Kaffarah Sumpah

Barangsiapa berkata, "Aku bemadzar" tanpa menyebut

sesuatu, maka tidak ada nadzar dan kaffarah, karena makna

nadzar itu sama dengan makna kalimat "hants bagiku unfuk

berbuat baik". Dia tidak semakna dengan kalimat "sesungguhnya

aku berdosa", dan tidak pula "aku bersumpah tetapi tidak

mengerjakannya". Apabila seseorang meniatkan nadzar berupa

suatu ketaatan kepada Allah, maka nadzamya adalah apa yang dia

niatkan.

Mengenai orang yang mengatakan, "Aku bernadzar apabila

aku bicara kepada fulan, atau aku bernadzar untuk berbicara

kepada fulan", maksudnya adalah mendiamkan fulan, kami
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berpendapat bahwa dia dikenai kaffarah sumpah. Apabila dia

mengatakan, "Aku bemadzar unfuk mendiamkannya," dengan

maksud nadzar unfuk mendiamkannya, bukan berarti "aku

mendiamkannya atau tidak mendiamkannya", maka dia tidak

dikenai kaffarah, dan hendaknya dia berbicara kepada fulan,

karena ihr adalah nadzar terhadap perbuatan maksiat.

Barangsiapa yang bersumpah untuk tidak bicara kepada

fulan atau tidak berhubungan dengan fulan, maka kepada orang

inilah dikatakan: melanggar sumpah itu lebih baik bagimu daripada

membuktikan sumpah, maka bayarlah kaffarah dan langgarlah

sumpahmu; karena kamu telah maksiat kepada Allah dengan

mendiamkan fulan dan meninggalkan keutamaan silafurahmi.

Ketenfuan ini semakna dengan hadits'

Q o/

Lli
*

A
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4:'-.*t '-9z -z' L)

o9t-r?. io/ z j a";s)r; -* qll
1418. Nabi S bersabda, "Maka hendaklah dia mengegakan

yang lebih baik dan membayar kaffarah atas sumpahnya.'222

o,.
lJ-e

222119. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Firman Allah:
Allah Tidak Menghukum Kamu Disebabkan Sumpahmu Yang Tidak Dimaksud

lUntuk Bersumpah], 4/274, no. 6622\ dari jalur Abu Nu'man Muhammad bin
Fadhal dari Jarir bin Hazim dari Hasan dari Abdurrahman bin Samurah, dia
berkata: Nabi g$ bersabda, "Wahai Abdurahman bin Samwah! Janganlah kamu
meminta jabatan. Karena jika kamu dibei jabatan lantaran meminta, maka kamu
akan dibebani dengan jabatan itu. Tetapi jika kamu dibei jabatan bukan karena
meminta, maka kamu akan ditolong. Apabila kamu bersumpah atas sesuafu lalu
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Demikian pula setiap maksiat yang dia sumpahkan, kami

memerintahkannya untuk meninggalkan maksiat, melanggar

sumpah dan berbuat taat. Apabila seseorang bersumpah terhadap

perbuatan baik, maka kami memerintahkannya unfuk mengerjakan

kebaikan tersebut dan tidak melanggar sumpah. Seperti ucapan

"demi Allah, aku akan puasa hari ini", "Demi Allah, aku akan

shalat sunnah sekian rakaat". Kami katakan kepadanya, Buktikan

sumpahmu dan taatilah Tuhanmu." Apabila dia tidak

melakukannya, maka dia melanggar sumpah dan membayar

kaffarah. Dasar madzhab kami adalah nadzar itu bukan sumpah,

dan bahwa barangsiapa bemadzar untuk berbuat taat kepada

Allah, maka dia harus menaatinya. Barangsiapa yang bernadzar

untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh maksiat

kepadanya, dan tidak wajib membayar kaffarah.

kamu melihat selainnja lebih baik, maka tebuslah sumpahmu dan keriakanlah yang

lebih baik itu."
Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Anjuran Orang yang Bersumpah Atas

sesuatu [-alu Kamu Melihat Selainnya Lebih Baik, Agar dia Menebus sumpahnya

dan Mengerjakan Yang Lebih Baik lnr,3/1273, oo. 19/1652) dari jalur Syaiban

bin Farwakh dari Jarir bin Hazim dan seterusnya.

HR. Muslim (3/L272, no. 12/165O) dari Abu Thahir dari Abdullah bin Wahb

dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah r$, bahwa

Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa bercumpah atas sesuafu lalu dia melihat

selainnya lebih baik, maka hendaHah dia menebus dan mengeriakan

(yang lebih baik)."
Juga dari jalur Abdul Aziz bin Muththalib dari suhail dengan sanad ini,

dengan redaksi: "Barangsiapa bersumpah atas sesuafu lalu dia melihat selainnya

lebih baik, maka hendaklah dia mengeriakan inng lebih baik dan membayar

kaffarah atas sumpahnya. "(no. 1311650)
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2- Bab: Orang yang Memberikan Sebagian
Hartanya Sebagai Sedekah Atau di Jalan Allah

-., Apabila seseorang bersumpah dalam setiap sesuatu selain

memerdekakan budak dan cerai, yaifu dengan mengatakan,
"Hartaku ini untuk jalan Allah," atau "Rumahku ini unfuk jalan

Allah", atau kalimat sedekah lainnya, atau di jalan Allah apabila

kalimat diucapkan dengan makna sumpah, maka:

1419. Pendapat yang dipegang Atha' adalah dia harus

membayar dendanya dengan ka{farah sumpah.223

Barangsiapa berpendapat demikian, maka dia juga

berpendapat demikian dalam setiap pelanggaran sumpah selain

memerdekakan budak atau cerai.

L420. Ini adalah madzhab Aisyah,@, qiyas, dan madzhab

sejumlah sahabat Nabi S. Walhhu u7u-.224

223119. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (8/484, pembahasan, Sumpah
dan Nadzar, 6ab: Orang yang Berkata: Haftaku untuk Di Jalan AJlah, dari jalur
Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' ditanya tentang seseorang lnng berkata,
"Keharusanku seribu unta." Dia menjawab, "ltu adalah sumpah." Juga tentang
seseorang yang berkata, "Keharusanku mengerjakan seribu kali haji." Dia
menjawab, "Ifu adalah sumpah." tentang seseorang yang berkata, "Hartaku ini
untuk kurban." Dia menjawab, "Ifu adalah sumpah." tentang seseorang yang

berkata, "Hartaku untuk orang-orang miskin." Dia menjawab, "ltu adalah
sumpah." (no.75992)

224HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (8/483, pembahasan: Sumpah
dan Nadzar, ba6 Orang yang Berkata: Hartaku untuk Di Jalan Allah, dari jalur
Ibnu Juraij dari Atha' dari Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah Ummul Mu'minin

322



AlUmm

142L. Sahabat lain mengatakan, "Dia harus menyedekahkan

seluruh miliknya." Hanya saja dia mengatakan, "Dia menahan

seukuran kebutuhan pokoknya. Apabila dia memperoleh

bahwa Shafiyyah bertanya kepada Aisyah, atau mendengamya ditanya tentang

seseorang yang bersumpah dengan berkata, "Hartaku untuk biaya pinhr Ka'bah

atau untuk di lalan Allah." lalu Aisyah berkata, "ltu adalah sumpah."

Ibnu Juraij berkata: Hatim saudara Atha' mengabarkan kepadaku, bahwa

dialah yang diutus Atha' untuk menemui Shafiyyah unhrk bertanya hal itu." (no.

15987)

Juga dari Ats-Tsauri dari Manshur bin Shafiyyah dari ibunya dari Aisyah cip,

bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menjadikan seluruh hartanya unhrk

biaya pintu Ka'bah. Aisyah berkata, "Dia membayar kaffarah seperti kaffarah

sumpah." (no. 15988)

Juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Aisyah dengan redaksi yang sama (no.

15989).

Juga dari Ma'mar, dia berkata: Aku diberitahu orang yang mendengar Hasan

dan Ikrimah berkata seperti perkataan Aisyah.

Dalam Al Ma'nfah (7/331) kitab Sumpah dan Nadzar, bab: orang wng
Menjadikan Sebagtan Hartanya untuk Sedekah atau Di Jalan Allah, Al Baihaqi

berkata, "Kami meriwayatkannya dari Abu Rafi' tentang seorang perempuan yang

bersumpah bahwa hartanya untuk di jalan Allah apabila tidak berpisah dari

suaminya. lalu perempuan itu bertanya kepada Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas,

Hafshah dan Ummu Salamah, lalu mereka memerintahkannya untuk membayar

sumpahnya dan memisahkan keduanya.

Abu Daud (3/587, pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Sumpah untuk

Memutus Silaturahim meriwayatkan dari Muhammad bin Minhal dari Yazid bin

Zurai' dari Habib Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib dari Said bin Musayryib bahwa

dua sahabat Anshar berbagi warisan, Ialu yang satur meminta bagian kepada

saudaranya. Dia berkata, "Jika kamu memintaku bagian lagi, maka semua hartaku

untuk biaya pintu Ka'bah."
[-alu Umar berkata kepadamu, "Sesungguhnya Ka'bah tidak membuttrhkan

hartamu. Tebuslah sumpahmu dan bicaralah kepada saudaramu. Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda, "Tidak ada sumpah dan nadzar atasmu dalam perkara

maksiat kepada Rabb, memutus silaturahmi, dan untuk hal-hal jnng tidak

disanggpi."
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kelapangan, maka dia harus menyedekahkan harta yang

ditahannya i7r."225

1422. Sahabat lain berpendapat bahwa dia menyedekahkan

s eperti ga hartany a.226

7423. Sahabat lain berpendapat bahwa dia bersedekah

seperti zakat mal. Sahabat tersebut berkata, "Baik dia mengatakan

22511F-. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nln (di tempat yang sama 8/484, no.
15993) dari Ats-Tsauri, dia berkata: Asy-Sya'bi dan hrahim mengharuskan setiap
orang untuk menunaikan apa yang dla ladikan di lalan Allah."

Juga dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim, dia berkata: Seseorang datang
kepada Ibnu Umar dan berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan hartaku unfuk di
jalan Allah." Ibnu Umar berkata, "Dia di jalan Allah."

Az-Zuhn berkata, "Saya tidak mendengar keterangan tentang masalah
semacam ini kecuali yang diucapkan Nabi $ kepada Abu Lubabah, "Cukup
bagimu sepertiganya. " Dan redaksi milik Ka'b bin Malik adalah, "Tahanlah

sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. "(no. 15994)
226119. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Penjelasan

Menyeluruh tentang Sumpah2/48L, no. 16)dari Utsman bin Hafsh bin Umar bin
Khaldah dari Ibnu Syihab bahwa dia menerima berita bahwa Abu Lubabah bin
Abdul Mundzir ketika bertaubat dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan negeri
kaumku dimana aku berbuat dosa, dan aku kini bertetangga denganmu Aku
tinggalkan hartaku sebagai sedekah unhrk diserahkan kepada Allah dan kepada
Rasul-Nya." Rasulullah il$ bersabda, "sepertiganya sudah cukup bagimu."

Juga dari Ayy"b bin Musa dari Manshur bin Abdurrahman Al Hajabi dari
ibunya dari Aisyah Ummul Mu'minin,g,, bahwa dia ditanya tentang seorang lakF
laki yang berkata, "Hartaku ini untuk pintu Ka'bah." Aisyah menjawab, "Dia
menebusnya seperti dia menebus sumpah." (no. 17)

Malik berkata tentang orang yang berkata, "Hartaku untuk di jalan Allah,"
kemudian dia melanggar sumpahnya. Malik berkata, "Hendaknya dia menjadikan
sepertiga hartanya untuk di jalan Allah. Ihrlah ketentuan yang datang dari
Rasulullah $ terkait perkara Abu Lubabah."
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'sedekah' atau mengatakan 'di lalan Allah' apabila ucapannya

bermakna sumpaft."227

Barangsiapa bersumpah unfuk menyedekahkan hartanya lalu

dia melanggar sumpah, maka apabila yang dia maksud adalah

sumpah, maka dia dikenai kaffarah sumpah. Apabila yang dia

maksud adalah perbuatan taat, seperti mengatakan, "Aku

mewajibkan diri kepada Allah untuk menyedekahkan seluruh

hartaku," maka dia harus menyedekahkan seluruh hartanya.

a a

* )
o,/

dJ-e
 
dJJ ,v dItJ-r) d

lz e

Y -\tYt
lot ,ort 4,. . 6. 1, / . ,o-1.t.. ' 

/ /

.LW V'r "b irt'r+;- o1 ',i;:; :Ju

t424 
^:;"" 

'*"],.lrn 
s :",;;",- iu*n*,u*

bemadzar unfuk menaati Allah ffi, maka hendaHah dia menaati-

Nya.'zza

227 119. AMurrazzaq dalam Mushannaf-nln (di tempat yang sama dengan

sebelumnya8/48s\, dari jalur Ma'mar dari Ismail bin Umayyah dari Utsman bin

Abu Hadhir, dia berkata: Seorang perempuan dari keluarga DzuAshbah

bersumpah dengan berkata, "Hartaku untuk di jalan Allah, dan budakku merdeka,

jika suamiku tidak berbuat demikian." Dia berkata demikian karena ada suatu yang

tidak disukai suaminya. [-alu suaminya bersumpah untuk tidak melakukannya.

Kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, dan keduanya

berkata, "Budak perempuannya itu merdeka. Adapun ucapannya "hartaku untuk

di ialan Allah", maka dia harus bersedekah seperti zakat hartanya."
228HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Tidak Boleh

Nadzar unhrk Maksiat kepada Nlah,2/476) dari jalur Thalhah bin Abdul Malik Al

Aili, dari Qasim bin Muhammad Ash-Shiddiq, dari Aisyah,*,, bahwa Rasulullah $
bersabda, "Barangsiapa bemadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia

325



Al Umm

3- Bab: Nadzar Berbuat Taat, Termasuk Nadzar
Berjalan ke Baitullah

Barangsiapa menadzarkan perbuatan taat dengan berjalan
kaki ke Baitullah Al Haram, maka dia harus berjalan apabila dia
mampu berjalan. Apabila dia tidak mampu, maka naik kendaraan
dan menyembelih dam sebagai tindakan kehati-hatian, karena dia
tidak menjalankan nadzar sebagaimana yang dibuatnya.
Sedangkan menurut qiyas, dia tidak wajib membayar dam karena
apabila dia tidak mampu mengerjakan suatu, maka sesuafu ifu
gugur darinya, sebagaimana orang yang tidak mampu berdiri
dalam shalat itu gugur kewajiban shalat dengan berdiri sehingga

dia shalat dengan duduk. Orang yang tidak mampu shalat dengan
duduk ifu shalat dengan berbaring. Namun, kami membedakan
antara haji dan umrah dari shalat karena umat Islam memperbaiki
perkara haji dengan puasa, sedekah dan kurban, dan mereka tidak
memperbaiki perkara shalat kecuali dengan shalat.

Seseorang tidak berjalan ke Baitullah kecuali untuk haji dan
umrah, dan kecuali dengan sikap rendah diri.

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu
bahwa apabila seseorang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah Al
Haram lalu dia melanggar sumpah, maka kaffarah sumpah telah
cukup baginya apabila dia memaksudkannya sebagai sumpah.

menaati-N5m. Barangsiapa bemadzar unfuk maksiat kepada Allah, maka janganlah
dia bermaksiat kepada-Nya. "

HR. Al Bukhari (pembahasan, Sumpah dan Nadzar, bab, Nadzar untuk
Taat,4/228, no. 6696) dari jalur Abu Nu'aim dari Malik dan seterusnya.
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Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i memberi fatwa

demikian kepada seseorang, lalu dia bertanya, "Apakah ini
pendapatmu, wahai Abu Abdullah?" Asy-Syafi'i menjawab, "lni

pendapat ulama yang lebih baik dariku." Orang itu bertanya,
"Siapa dia?" Asy-Syafi'i menjawab, "Atha' bin Rabah.

Barangsiapa bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, maka

ada dua pendapat mengenainya. Pertama,logika makna perkataan

Atha' bahwa setiap orang yang bersumpah unfuk melakukan

suafu ibadah, baik puasa, haji atau umrah, maka kaffarabnya

sama dengan kaffarah sumpah apabila dia melanggar sumpah.

Sementara orang itu tidak berkewajiban haji, umrah dan puasa.
229 61urrl Atha' adalah bahwa amal-amal kebajikan kepada Allah

tidak lain adalah berdasarkan kewajiban ditetapkan Allah, atau

sebagai kebaikan dengan maksud unfuk mencari ridha Allah.

Adapun amal kebajikan yang didasarkan pada sumpah ghalaf3o ,

maka itu tidak dianggap sebagai kebajikan. Seharusnya kebajikan

itu dikerjakan tanpa ada faktor ghalaq.Sedangkan selain Atha'
berpendapat bahwa orang yang bersumpah tersebut hams

berjalan, sebagaimana dia wajib melakukannya manakala

menadzarkannya sebagai amal kebajikan.

Maksud kebajikan ifu dengan mengatakan, "Aku mewajibkan

diri kepada Allah, apabila Allah menyembuhkan fulan, atau fulan

229Sayatidak menemukan pendapat Atha' tentang halini, tetapi hal itu bisa

ditengarai pada fatwanya pada no. 1419.
230 Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa sumpah ghalaq (tutup) karena

pelakunya telah menutupkan pintu pada dirinya sehingga dia tidak bisa maju atau

mundur. Seolah-olah sumpah tersebut diserupakan dengan terfutupnya pintu. Dia

menghalangi orang yang di dalam unfuk keluar, dan orang yang di luar unhrk

masuk, sehingga pintu itu tidak bisa dibuka kecuali dengan kunci."
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datang dari perjalanannya, atau hutangku terbayar lunas,

(mewajibkan diri) untuk mengerjakan haji." Itulah amal kebajikan.

Adapun jika dia mengatakan, "Apabila aku tidak menunaikan

hakmu, maka aku berjalan ke Baitullah." Ini adalah sebagian dari

makna sumpah, bukan makna nadzar. Dasar logika pendapat

Atha' tentang makna nadzar diambil dari makna ini, dimana dia

berpendapat bahwa barangsiapa membuat nadzar untuk berbuat

maksiat kepada Allah, maka dia tidak wajib menunaikan

nadzarnya, dan tidak dikenai kaffarah. Ini sejalan dengan Sunnah.

Yaitu dengan mengatakan, "Aku mewajibkan diriku kepada Allah,
jika Allah menyembuhkanku atau menyembuhkan fulan, untuk
menyembelih anakku, atau berbuat demikian," maksudnya

mengerjakan perkara yang tidak boleh dia kerjakan. Barangsiapa

berkata demikian, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun di
dalamnya. Begitu juga tindakannya menjadikan unta sebagai

sa'ibafi3T.

Allah membatalkan nadzar untuk menjadikan unta sebagai

hahirafi3z dan sa'ibah karena itu adalah maksiat, tetapi Allah
tidak menyebut adanya kaffarah di dalamnya. Hal itu
mengindikasikan bahwa barangsiapa menadzarkan maksiat kepada

Allah, maka hendaklah dia tidak memenuhi nadzamya, dan dia

tidak dikenai kaffarah. Sunnah pun menunjukkan demikian.

231 Sa'ibali adalah unta yang dipersembahkan orang-orang jahiliyah kepada
tuhan-tuhan mereka, dimana unta tersebut tidak digunakan unhfi mengangkut
beban.

232 3u6iru1l adalah unta yang dipersembuhkan ambing susunya kepada
berhala-berhala, sehingga seseorang tidak boleh memerah susunya.
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7425.Ar-Rabi' *".,nuiurtan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Abdul Malik Al Aili,

dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah 4, bahwa Nabi 6$

bersabda, 'Barangsiapa bemadzar unfuk menaati Allah, maka

hendaklah dia menaati-Nya. Barangsiapa bemadzar unfuk maksiat

kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya.'233
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233 Tuplirii hadits telah disampaikan pada hadits sebelumnya, yaitu pada no.

7424.
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l)
7426. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari

Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia
berkata: Bani Uqail adalah sekutu Tsaqif di masa jahiliyah. Tsaqif
pemah menawan dua orang dari kaum muslimin, kemudian kaum
muslimin menawan seseorang dari Bani Uqail, dan orang tersebut
membawa untanya. Untanya ifu pemah menjadi pemandu haji di
masa jahiliyah sekian kali. Unta apabila telah mengerjakan haji di
masa jahiliyah, maka dia tidak dihalangi unfuk memakan
rerumputan dan tidak dihalangi unfuk minum di telaga. Kemudian
dia dibawa menghadap Nabi @, lalu dia bertanya, "Wahai

Muhammad, mengapa engkau menangkapku dan mengambil unta
pemandu haji." Nabi S menjawab, "Karena kejahatan sekufu-

sekutumu, yaitu Tsaqif." Imran bin Hushain melanjutkan: Dia
ditahan di tempat yang biasa dilewati Nabi S. Sesudah itu
Rasulullah S melewatinya, lalu dia berkata kepada beliau, "Wahai

Muhammad, sesungguhnya aku muslim." Nabi S bersabda,

"Seandainya kamu mengucapkannya saat kamu masih bebas,

maka kamu berunfung dengan sebesar-besamya keuntungan."
Imran melanjutkan: Kemudian Nabi S melewatinya sekali lagi,

dan dia berkata, "Wahai Muhammad, aku lapar, beri aku makan.
Aku juga haus, beri aku minum." Nabi S bersabda, "lfulah
kebufuhanmu." Kemudian Nabi $ berpikir untuk menjadikannya

T
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tebusan bagi dua orang yang ditawan Tsaqif, dan menahan

untanya. Kemudian setelah ifu musuh dikepung musuh, lalu

mereka mengambil ternak Nabi $, dan mereka menemukan unta

di dalamnya."

Imran berkata: Di tangan mereka ada seorang perempuan

dari kaum muslimin yang mereka tawan. Mereka mengandangkan

ternak di sore hari. Lalu, pada suafu malam, perempuan ihr

mendatangi unta-unta tersebut. Setiap kali dia mendekati seekor

unta, maka unta ifu bersuara, hingga akhimya dia tiba pada unta

Nabi, dan dia tidak bersuara. Perempuan ifu pun menaikinya dan

selamatlah ia. Ketika dia tiba di Madinah, orang-orang berkata,

"Itu Adhba' ! Itu Adhba'1" (Nama unta Nabi) Kemudian

perempuan ifu berkata, "Sesungguhnya aku bemadzar bahwa jika

Allah menyelamatkanku di atas unta ifu, maka aku akan

menyembelihnya. Rasulullah S bersabda, 'Betapa buruk

balasanmu terhadapnya. Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar

dalam perkara maksiat kepada Allah, dan dalam perkara yang

tidak disanggwpi anak Adam.'2%
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234 93. Muslim bahasan, Nadzar, bab: Tidak ada kewajiban memenuhi

nadzar dalam perkara maksiat kepada Allah, dan dalam perkara yang tidak

disanggupi anak Adam,(3/1262) dari Zuhair bin Harb dan Ali bin HujrAs-Sa'di,

keduanya dari Ismail bin lbrahim, dari Ayyub bin Abu Qilabah, dari Abu Muhallab

dengan redaksi yang serupa (no.8/1641\.
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7427. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari
A547ub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin
11ut5uir',.235

Kemudian Nabi , mengambil unta beliau, dan beliau tidak
menyuruh perempuan tersebut untuk menyembelih unta yang
serupa, dan tidak pula membayar kaffarah.

Demikian pula kami berpendapat bahwa barangsiapa
menadzarkan amal kebajikan untuk menyembelih unta milik orang
lain, maka itu adalah nadzar terhadap sesuafu yang tidak dia miliki,
sehingga nadzarnya gugur. Kami berpendapat demikian
berdasarkan qiyas bahwa barangsiapa menadzarkan sesuafu yang
tidak sanggup dia kerjakan sama sekali, maka nadzamya gugur
karena dia tidak kuasa untuk mengerjakannya, sehingga dia seperti
orang yang tidak memiliki sesuafu.
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L427. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Ayryub,
dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain,

z3sMatannya adalah matan hadits di atas. Ini adalah riwayat mutaba'ah dari
Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi kepada Sufyan.
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bahwa Rasulullah S bersabda, "Tidak ada nadzar dalam maksiat

kepada Allah, dan dalam hal yang tidak dimiliki anak

4du*.'236

,, td'6;al 6jr

ot/
A)9

o/ / .J*e &J> )/ . z 'z l>/

(t)

y i6, ,ib )'ri

a i;
Jg)-\tYl

J
Jz

-r) --t (
49U

/
O /// / O / ./

ral -A r r.) r$
-.-/ J J

rtl; tt

)

*

-*

o,/dc

c-tLa

A

4lJ

-f

,v

l')

I

0ja:\i 4z o /

Ji )t ^",)l lJi{

C/aa
S .z ,./ - c.

JJ lJ.6p cg-f
/

u.y,.ntL,

AtJ1

a

u
c,

Y

t

JYtl
O1

0l

Y0

o

d L

a

Y

,'V

9z
' ,12
J,N

,1r
d Jr.i, ,r6:;-yr) ii,r

'*it JUl

e

,'VÂJJ
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235 Ini adalah bagian dari hadits sebelumnrTa, yaitu no. 1426.

HR. Al Humaidi dalam Musnadtya (2/365-367) dari Sufyan dari Ayyub As-

Sakhtiyani dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.
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7429. Dalam hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dengan
sanad ini disebutkan bahwa seorang perempuan Anshar bemadzar
saat kabur dengan mengendarai unta Rasulullah S, bahwa apabila

Allah menyelamatkannya maka dia akan menyembelih unta
tersebut. Lalu Rasulullah $ mengucapkan perkataan tersebut,

mengambil unta beliau, dan men5nrruh perempuan tersebut untuk
menyembelih unta yang serupa, dan tidak pula dia membayar
kaffarah-

Demikian pula kami berpendapat bahwa barangsiapa
bemadzar kebajikan dengan menyembelih unta milik orang lain,
maka ini merupakan nadzar terhadap sesuafu yang tidak dia miliki.
Nadzar tersebut gugur darinya. Demikian pula kami berpendapat
berdasarkan qiyas barangsiapa menadzarkan sesuatu yang tidak
sanggup dia kerjakan sama sekali, maka nadzamya gugur karena
dia tidak kuasa untuk mengerjakannya, sehingga dia seperti orang
yang tidak memiliki sesuatu.237

Apabila seseorang bemadzar untuk menunaikan haji dengan
berjalan kaki, maka dia hams berjalan kaki hingga halal baginya
perempuan, lalu sesudah ifu dia naik kendaraan. Ifulah batas

kesempumaan hajinya. Apabila seseorang bernadzar untuk
mengerjakan umrah dengan berjalan kaki, maka dia harus berjalan
kaki hingga thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah,

237 HR. Muslim (pembahasan: Nadzar, bab: Tidak Wajib Memenuhi Nadzar
Maksiat kepada Allah dan Dalam Hal yang Tidak Dimiliki Seorang Hamba,
3/1263, no. 8/7647\ dari jalur Abu Rabi' Al Ataki dari Hammad bin Zaid: hadits.
Dari Ishaq bin Ibrahim dan lbnu Abi Umar, keduanya dari Abdul wahhab Ats-
Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab dari lmran bin Hushain-
dialihkan pada hadits sebelurnnya yang kami jelaskan stahrsnya pada no. 1426.
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membotaki kepala atau memangkas rambut. Itulah batas

kesempurnaan umrahnya.

Apabila seseorang bernadzar unfuk menunaikan haji dengan

berjalan kaki lalu dia berjalan kaki, namun dia terlewatkan haji, lalu

dia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan

berjalan kaki, maka dia telah keluar dari ihram, dan dia harus

menunaikan haji di tahun depan dengan berjalan kaki.

Sebagaimana dia harus menunaikan haji di tahun depan manakala

dia terlewatkan haji tahun ini. Tidakkah Anda berpendapat bahwa

seandainya dia mengerjakan haji tathaunwi atau haji nadzar, atau

haji dan umrah Islam, bahwa hajinya yang terlewatkan ifu tidak sah

sebagai haji, dan tidak pula umrah? Jadi, jika hukum haji ihr adalah

gugur dan tidak sah sebagai haji dan umrah, lalu bagaimana tidak

gugur (tidak berlaku)jalan kaki yang tidak lain merupakan tata cara

dalam melaksanakan haji dan umrah?"

Apabila seseorang bemadzar unfuk menunaikan haji, atau

bemadzar untuk menunaikan umrah, sedangkan dia belum

menunaikan haji dan umrah, maka apabila nadzamya ifu dengan

berjalan kaki, maka dia tidak harus berjalan kaki, karena haji dan

umrahnya itu berlaku sebagai haji dan umrah Islam. Apabila dia

berjalan kaki, maka sesungguhnya dia berjalan kaki untuk

menunaikan haji dan umrah Islam, dan di tahun depan dia wajib

menunaikan haji dan umrah dengan berjalan kaki. Karena haji dan

umrah yang dikerjakan seseorang unfuk pertama kalinya manakala

dia belum pemah menunaikan umrah dan haji, maka hajinya itu

berlaku sebagai haji Islam. Seandainya dia tidak meniatkan sebagai

haji Islam, melainkan meniatkannya sebagai haji nadzar atau haji

untuk orang lain atau haji sunnah, maka semua ifu menjadi haji
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dan umrah Islam. Dia harus mengerjakan kembali nadzamya,

sebagaimana dia bernadzar dengan jalan kaki atau tidak jalan kaki.

Ar-Rabi' berkata, "lni berlaku apabila jalan kaki tidak
membahayakan pelakunya. Tetapi apabila jalan kaki
membahayakannya, maka dia boleh berkendara, dan dia tidak
dikenai kewajiban apa pun sebagaimana:

1430. Nabi S memerintahkan Abu Israil untuk

menyempumakan puasanya dan menyingkir dari sengatan

matahari. Beliau memerintahkan kepadanya hal yang mengandung

kebajikan dan tidak membahayakannya, dan melarangnya

menyiksa diri, karena Allah tidak membufuhkan penyiksaan

dirinya. Demikian pula bagi orang yang berjalan kaki. Apabila jalan

kaki mengakibatkan siksaan yang membahayakannya, maka dia
boleh tidak jalan kaki, dan tidak ada kewajiban apa pun
padanya.238

2389p. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar,, bab, Nadzar Dalam
Halyang Tidak Dimiliki dan Maksiar,4/229) dari jalur Musa bin Ismail dari Wuhaib
dari Agryub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saat Nabi $ berkhutbah,
ternyata ada seseorang yang berdiri. Lalu beliau bertanya tentang orang itu, dan
mereka menjawab, "Abu Isra'il bernadzar untuk berdiri, tidak duduk, tidak
berteduh, tidak berbicara dan puasa." Nabi S bersabda, "Suruh dia bicara,
berteduh dan duduk, dan hendaHah dia menyempumakan puasanya. "

AbdulWahhab berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari lkrimah, dari
Nabi $ (no.6704).

Meskipun ini adalah komentar dari Rabi', namun Asy-Syafi'i meriwayatkan
hadits ini. Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad Asy-Syafi'i sebagai berikut:

...Asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Amru, dari Thawus bahwa Nabi $
melewati Abu Isra'il sedang berdiri di bawah matahari. Lalu beliau bertanya,
"Kenapa dia?" Mereka berkata, "Dia bemadzar untuk tidak berteduh, tidak duduk,
tidak bicara kepada seorang pun, dan berpuasa." lalu Nabi S menyrruhnya
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Seandainya seseorang berkata, "Apabila Allah

menyembuhkan fulan, maka aku wajibkan diriku kepada Allah

untuk berjalan kaki," maka dia tidak wajib berjalan kaki sampai dia

meniatkan jalan l<aki yang bernilai kebajikan. Apabila dia tidak

meniatkan apa pun, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya,

karena jalan kaki ke selain tempat kebajikan bukanlah kebajikan.

Seandainya seseorang bernadzar dengan berkata, "Aku

mewajibkan diri berjalan kaki ke Afrika, atau Irak, atau negara

Iain," maka dia tidak berkewajiban apa pun karena jalan ke suafu

negeri ifu bukan perbuatan taat kepada Allah. Yang termasuk

perbuatan taat adalah berjalan ke tempat-tempat yang diharapkan

kebajikannya, yaitu Masjidil Haram.

Sekiranya seseorang bemadzar unfuk berjalan ke masjid

Madinah dengan berjalan, saya senang sekiranya dia berjalan kaki.

Begitu juga ke masjid Baihrl Maqdis, karena Rasulullah;$

bersaMa:
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berteduh, duduk, bicara kepada manusia, dan menyempumakan puasanya. Beliau

tidak menyrruhnya membayar kaffarah."

Al Baihaqi berkata, "Status hadits ini mursal-ia5yid-"
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1431. "Perjalanan tidak dilaksanakan dengan susah payah

kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan

Masjid Baitul Maqdis.'Zss

Tidak ada keterangan yang jelas bagiku untuk mewajibkan
jalan kaki nadzar ke Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis,

sebagaimana ada keterangan yang jelas bagiku unfuk mewajibkan
jalan kaki nadzar Baitullah Al Haram. Karena kebajikan

mendatangi Baitullah itu hukumnya wajib, sedangkan kebajikan

mendatangi dua masjid tersebut hukumnya sunnah.

Apabila seseorang bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah

sedangkan dia tidak punya niat, maka menumt pendapat terpilih
dia sebaiknya berjalan kaki ke Baitullah Al Haram. Hal itu tidak
wajib baginya kecuali dia meniatkannya, karena semua masjid

adalah rumah Allah. Seandainya dia bemadzar unhrk berjalan kaki

ke sebuah masjid di Mesir, maka dia tidak wajib berjalan kaki ke
sana.

Seandainya seseorang menadzarkan suafu kebajikan, maka
kami perintahkan dia untuk memenuhi nadzar tersebut, tetapi dia
tidak dipaksa. Hal ini tidak seperti yang hak yang diambil dari anak
Adam untuk anak Adam. Ini adalah amal antara dirinya dan Allah,

239 HR. Al Bukhari (pembahasan' Denda Hewan Buman, bab: Hajinya Kaum
Perempuan, 2/2O, no. 1864) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari
Abdullah bin umair dari Quz'ah mantan sahaya Ziyad dari Abu Said Al Khudri,
bahwa dia mendengar Rasulullah $ bersabda, "Tidak boleh disusah-payahkan
untuk mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, yaifu Masjidil Haram,

ini, dan Masjid BaitulMaqdis."
HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Perjalanan perempuan bersama

Muhrimnya untuk Haji dan Selainnya, 2/975, 976, no. 4L6/B3zl dari jarur

Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya.
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sehingga amal tersebut tidak wajib baginya kecuali dengan

mewajibkan diri sendiri untuk berbuat suatu amal kebajikan

tertenfu.

Apabila seseorang bemadzar unfuk berkurban di Makkah,

maka tidak sah kurbannya kecuali di Makkah, karena kurban di

Makkah merupakan sebuah kebajikan. Apabila seseorang

bernadzar unfuk berkurban di tempat lain untuk dia sedekahkan,

maka kurbannya tidak sah kecuali di tempat yang dia nadzarkan

untuk bersedekah. Saya mewajibkannya meskipun kurban di selain

Makkah bukan sebuah kebajikan karena dia telah bernadzar untuk

bersedekah kepada orang-orang miskin di daerah yang disebutnya.

Apabila dia telah bema&ar untuk bersedekah kepada orang-orang

miskin di suatu daerah, maka dia wajib bersedekah kepada

mereka.

4. Bab: Redaksi-Redaksi yang Berkaitan dengan Hadyu
(Kurban) yang Dinadzarkan

Apabila seseorang berkata, "Budakku ini merdeka kecuali

aku berpikir lain di jam ini, atau hari ini, atau jika aku ingin, atau

jika fulan ingin agar dia tidak merdeka; atau istriku tercerai kecuali

aku ingin dia tidak tercerai di hari ini, atau kecuali fulan ingin," lalu

orang yang bemadzar ifu berkeinginan, atau orang yang

dikecualikan keinginannya ih-r berkeinginan, maka budak tersebut

tidak menjadi merdeka dan istrinya tersebut tidak tercerai.
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Apabila seseorang berkata, "Aku kurbankan kambing ini
sebagai nadzar, atau aku akan berjalan sebagai nadzar," maka dia

harus mengurbankan kambing dan berjalan; kecuali yang dia
maksud adalah: aku akan membuat nadzar, atau aku akan
menyembelihnya. Jika demikian, maka dia tidak wajib
menjalankannya, dan ifu seperti mengucapkan perkataan tanpa
mewajibkan.

Apabila seseorang bernadzar untuk mendatangi suafu tempat
dari Tanah Haram, baik dengan berjalan kaki atau berkendara,

maka dia harus mendatangi Tanah Haram untuk haji atau umrah.

Seandainya dia bemadzar unfuk mendatangi Arafah atau Mina
atau tempat yang dekat dengan Tanah Haram dan bukan bagian
dari Tanah Haram, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun
karena ini adalah nadzar dalam perkara yang buat perkara
ketaatan. Apabila seseorang bernadzar untuk haji tetapi dia tidak
menyebutkan waktunya, maka wajib menunaikan haji, dengan
mengambil ihram haji di bulan-bulan haji kapan saja dia mau.
Apabila dia berkata, "Aku bemadzar haji apabila fulan
menghendaki," maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun
meskipun fulan menghendaki. Nadzar ifu semata dijadikan sarana

menuju Allah, bukan didasarkan pada makna ghalaq (tertutup) dan
tidak pula kehendak orang lain. Apabila seseorang menadzarkan

hadyu (kurban) berupa hewan temak, maka tidak ada pilihan selain

berkurban hewan ternak. Apabila dia menadzarkan hadyu dalam
bentuk barang, maka tidak ada pilihan selain dia
mengurbankannya atau menyedekahkannya kepada orang-orang
miskin Tanah Haram. Apabila niatnya dalam hal ini adalah
memasang tirai di Baitullah, atau memakaikan wewangian pada

Baitullah, maka dia harus menjadikan barang itu sesuai yang dia
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niatkan. Seandainya dia menadzarkan hadyt berupa barang yang

tidak bisa dibawa seperti tanah dan mmah, maka dia harus

menjualnya dan mengurbankan hasil penjualannya. Orang yang

bemadzar sedekah bisa menanganinya sendiri, serta memasangnya

di Baifullah dan memberinya wewangian, atau mewakilkan orang

tepercaya untuk menanganinya. Apabila dia nadzar unfuk

menyembelih seekor unta, maka tidak sah nadzarnya kecuali dia

menyembelih unta tsanif4o, baik jantan, betina, atau dikebiri.

Saya lebih senang sekiranya unta yang dikurbankan itu paling

mahal harganya. Apabila dia tidak memperoleh unta, maka dia

menyembelih sapi tsaniy ke atas. Apabila dia tidak memperoleh

sapi, maka dia menyembelih tujuh kambing tsaniy ke atas jika

jenisnya kambing biasa, atau jadza'z4r iikajenisnya adalah domba.

Apabila niatnya terpaku pada unta, bukan sapi, maka tidak sah

unta diganti dengan hewan lain, melainkan dengan nilainya.

Apabila seseorang menadzarkan hadyu tanpa menyebut

jenisnya dan dia tidak meniatkan apa pun, maka saya senang

sekiranya dia menyembelih kambing. Tetapi apabila dia

menyedekahkan sahs, mudd gandum hinthah atau lebih, maka sah,

karena semua ini bisa disebut hadg. Apabila dia membuat suatu

nadzar untuk memberikan hadyt dan yang dia niatkan adalah

hewan temak berupa jadiy bnak kambing jantan) yang menyusu,

maka dia harus berkurban dengan hewan tersebut. Sesungguhnya

makna hadyu adalah hadiah, dan semua ini bisa disebut hadyt.

240 Tsanigberarti hewan temak telah menanggalkan gigi depannya, dan telah

berumur tiga tahun dari jenis her,van berkuku terbelah, atau berumur enam tahun

dari jenis hewan yang berkuku tunggal.
241 ,1udru'ai adalah anak kambing memasuki umur dua tahun.
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Apabila seseorang bernadzar unfuk menyembelih kambing
yang cacat, atau buta, atau pincang, atau yang tidak bisa dijadikan

kurban Idul Adha, maka dia boleh menyembelihnya. Seandainya

dia menyembelih kambing yang sempuma, maka itu lebih saya

sukai, karena semua ini bisa disebut hadyu. Tidakkah Anda
perhatikan firman Allah op,

6; -u&-ri i'i; ( Jri":q, 6;l & 
^s 

;;u

"t*;;
"Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang temak
seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menuntt pufusan dua
orang yang adil di antara kamu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Terkadang hewan buman yang dibunuh adalah hewan yang

kecil, pincang dan buta. Dendanya sah dibayar dengan hewan
yang sama. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya orang
yang berihram membunuh belalang dan burung pipit dimana
keduanya merupakan hewan buruan, maka dendanya belalang sah

dibayar dengan sebutir kurma, dan dendanya burung pipit sah

dibayar dengan harta yang senilai dengannya? Barangkali
dendanya berupa makanan segenggam. Allah menyebut semua ini
dengan nama hadyt.

Apabila seseorang berkata, "Kambingku ini kujadikan hadyt
untuk dibawa ke Tanah Haram, atau suatu kawasan di Tanah
Haram," maka kambing tersebut harus dijadikan hadyu.
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Apabila seseorang bemadzar seekor unta yang gemuk, maka

nadzamya tidak sah kecuali unta tersebut disembelih di Makkah.

Apabila dia menyebut nama tempat untuk menyembelihnya, maka

sah. Apabila seseorang bemadzar puasa beberapa hari, maka dia

boleh berpuasa secara terpisah-pisah, dan boleh juga secara

berturut-furut.

Apabila seseorang bernadzar untuk berpuasa beberapa

bulan, maka jika dia memulai puasa dari munculnya bulan sabit,

maka hitungan satu bulannya adalah antara dua bulan sabit

meskipun jumlahnya dua puluh sembilan hari. Apabila dia

berpuasa berdasarkan hifungan hari, maka dia berpuasa tiga puluh

hari untuk setiap bulan. Apabila dia nadzar untuk berpuasa selama

safu tahun dengan menenfukan tahunnya, maka dia berpuasa

sepanjang tahun kecuali bulan Ramadhan, karena pada bulan ifu

dia berpuasa Ramadhan, serta hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-

hari Tasyriq. Dia tidak berkewajiban qadha, seperti seandainya

bemadzar untuk berpuasa di hari-hari tersebut, maka dia tidak

wajib memenuhi nadzar dan tidak pula mengqadha. Apabila dia

bernadzar untuk berpuasa selama tahun tanpa menenfukan

tahunnya, maka dia mengqadha hari-hari tersebut sehingga genap

puasa satu tahun. Apabila seseorang berkata, "Aku wajibkan diriku

kepada Allah untuk berhaji tahun ini," lalu dia terhalang oleh

musuh atau dicegah oleh penguasa, maka dia tidak wajib qadha.

Apabila dia terhalang oleh sakit, atau kesalahan menghihrng hari,

atau lupa, atau berlambat-lambat, maka dia harus mengqadhanya.

Manakala saya berpendapat bahwa orang yang mengambil ihram

untuk haji lalu terkepung musuh itu tidak wajib qadha, maka orang

yang bemadzar untuk menunaikan haji di tahun tertentu itu juga

sama (tidak wajib qadha). Apabila saya berpendapat bahwa orang

345



AlUrnm

yang menunaikan haji lalu terkepung musuh ifu wajib qadha, maka
saya akan memerintahkannya mengqadha hajinya manakala dia
menadzarkannya lalu dia terkepung musuh. Demikian pula apabila
dia bernadzar unfuk berpuasa selama safu tahun tertenfu lalu dia
sakit, maka dia mengqadhanya kecuali di hari-hari yang dia
dilarang berpuasa.

Apabila seseorang bertanya, "Mengapa Anda
memerintahkan penyembelihan hadyu kepada orang yang
terkepung untuk menyembelih hadyu, tetapi Anda
memerintahkannya kepada orang yang terhalang berpuasa?" Maka
saya jawab, "Saya memerintahkannya kepada orang yang berhaji
karena keluamya dia dari ihram, sedangkan orang yang berpuasa
itu tidak berihram sehingga saya tidak memerintahkannya untuk
menyembehh hadyt.

Apabila orang yang berpuasa makan atau minum dalam
keadaan lupa sewaktu puasa Ramadhan, atau puasa nadzar, atau
puasa kaffarah, atau puasa yang wajib baginya karena suafu
faktor, atau puasa sunnah, maka puasanya sempuma dan dia tidak
wajib qadha. Apabila dia makan sahur sesudah fajar daram
keadaan tidak tahu, atau dia berbuka sebelum maram dalam
keadaan tidak tahu, maka dia tidak dianggap berpuasa di hari itu,
dan dia harus menggantinya. Apabila puasanya harus berfurut-
hrmt, maka dia harus memulainya dari awal.

Apabila seseorang berkata, Aku mewajibkan diri kepada
Allah unfuk berpuasa pada hari kedatangan fulan,' Ialu fulan
datang pada malam hari, maka dia tidak wajib puasa di pagi hari
itu, karena fulan datang di malam hari, bukan di siang hari. Akan
tetapi, saya lebih senang sekiranya dia berpuasa. Seandainya fulan
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datang siang hari sedangkan orang yang bemadzar puasa telah

makan dan minum, maka dia wajib mengqadha hari tersebut.

Demikian pula seandainya fulan datang sesudah fajar sedangkan

orang yang bemadzar telah berpuasa hari ifu dengan puasa

sunnah, atau dia belum makan, maka dia harus mengqadhanya,

karena ihr adalah puasa nadzar, sedangkan puasa nadzar ifu tidak

sah kecuali dengan meniatkan puasanya sebelum fajar. Ini adalah

langkah kehati-hatian. Akan tetapi, dimungkinkan berlaku qiyas di

sini bahwa dia tidak berkewajiban qadha karena pada hari itu dia

tidak memiliki kepatutan untuk berpuasa nadzar. Kami

mengatakan hati-hati karena dia boleh berpuasa, dan hari itu
bukan seperti hari Idul Fitri. [^agi pula, dia wajib puasa setelah

kedatangan fulan, sehingga kami berpendapat bahwa dia harus

mengqadhanya. Pendapat ini lebih shahih dalam qiyas daripada

yang pertama. Seandainya di pagi ifu dia telah berpuasa nadzar

selain nadzar yang dibuatnya itu (terkait kedatangan fulan), atau

puasa qadha Ramadhan, maka saya senang sekiranya dia

mengulangi puasa nadzar dan qadhanya itu, dan mengulangi

puasanya untuk kedatangan fulan. Seandainya fulan datang pada

hari Idul Fitri, atau Hari IdulAdha, atau hari-hari Tasyriq, maka dia

tidak wajib puasa di hari-hari tersebut, dan dia pun tidak dikenai

qadha, karena puasa di hari itu tidak mengandung ketaatan,

sehingga sesuatu yang tidak mengandung ketaatan itu tidak wajib

diqadha. Seandainya seseorang berkata, "Aku wajibkan diri

kepada Allah untuk berpuasa pada hari kedatangan fulan selama-

lamanya," lalu fulan datang pada hari Senin, maka dia wajib

mengqadha hari dimana fulan datang dan hari senin setiap kali

hari itu datang. Apabila dia meninggalkan puasa di hari Senin

berikutnya, maka dia mengqadhanya, kecuali hari Senin
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bertepatan dengan hari ldul Fitri, atau Idul Adha, atau hari-hari
Tasyriq, sehingga dia tidak berpuasa dan tidak mengqadhanya.
Demikian pula apabila hari Senin bertetapan dengan hari-hari
Ramadhan, maka dia tidak mengqadhanya, dan berpuasa
Rarnadhan. Seperti seandainya seseorang bemadzar untuk
berpuasa Ramadhan, maka dia berpuasa Ramadhan berdasarkan
fardhu, bukan berdasarkan nadzar. Demikian pula seandainya dia
bemadzar untuk berpuasa di hari Idul Fitri atau ldul Adha atau
hari-hari Tasyriq.

Seandainya masalahnya seperti di atas, lalu fulan datang
pada hari Senin, sedangkan dia dikenai kewajiban puasa dalam
dua bulan secara berturut-fumt, maka dia mengerjakan dua puasa

tersebut, dan mengqadha setiap hari Senin dari dua bulan tersebut.
Hal ini tidak serupa dengan puasa Ramadhan, karena puasa dua
bulan ini mempakan puasa yang dia masukkan sebagai kewajiban
atas dirinya sesudah dia wajibkan atas dirinya untuk berpuasa hari
Senin. Sedangkan puasa bulan Ramadhan merupakan puasa yang
diwajibkan Allah, bukan sesuatu yang dia masukkan sebagai
kewajiban atas dirinya.

Seandainya masalahnya seperti di atas, sedangkan yang
bernadzar adalah perempuan, maka dia seperti laki-laki. Dia wajib
mengqadha setiap hari Senin yang bertetapan dengan hari
haidhnya.

Apabila seorang perempuan berkata, "Aku mewajibkan diri
kepada Allah untuk berpuasa setiap kali aku haidh, atau di hari-
hari haidhku," maka dia tidak wajib puasa dan qadha, karena dia
tidak boleh berpuasa dalam keadaan haidh.
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Apabila seseorang bernadzar shalat atau puasa tanpa

meniatkan bilangannya, maka batas minimal keabsahan nadzar

shalat adalah dua rakaat, dan batas minimal puasa adalah safu

hari; karena inilah batas minimal shalat dan puasa, kecuali shalat

Witir.

Ar-Rabi' berkata: Mengenai hal ini ada pendapat lain bahwa

nadzar shalat sah dikerjakan dengan satu rakaat, dan pendapat ifu

diriwayatkan:

f r lx oft,'# *U;;trt -\ rrY
1432. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia shalat nafilah satu

rakaat.242
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1433. Rasulullah .s shalat Witir satu rakaat sesudah sepuluh

rakaat (sunnah).243

24296. Mukhtashar Qiyam Al-Lail, karya Abu Nashr (hlm. 123), dari

Abdullah bin Umar, Shalat Witir adalah satu rakaat. Itulah Witirnya Rasulullah $,
Abu Bakar;9,, dan Umar rg.

2439p. Al Bukhari (pembahasan: Wtir, bab' Waktu-Waktu Shalat

WtirT/324) dari Abu Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Anas bin Sirin, dia

berkata: Aku bertanya Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang shalat dua

rakaat sebelum shalat Shubuh, apakah aku memanjangkan bacaannya?" Dia

menjawab, "Nabi 1$ shalat malam dua rakaat dua rakaat, lalu beliau shalat Witir

J)t{) rfr.r;
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safu rakaat.24

Ar-Rabi' berkata, "Manakala shalat boleh sahr rakaat, lalu

seseorang bemadzar untuk mengerjakan shalat tanpa meniatkan
bilangan rakaatnya, lalu dia mengerjakan shalat satu rakaat, maka
ifu telah disebut sebagai rakaat shalat yang sah sebagaimana saya

paparkan.

Apabila seseorang berkata, "Saya mewajibkan diri kepada
Allah unfuk memerdekakan budak," maka budak apa pun yang dia
merdekakan maka sah.

satu rakaat. Beliau shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh seolah-olah
adzan dibacakan di dua telinga beliau." Hammad berkata, "Maksudnya dengan
cepat."

244 Hadits ini telah disebutkan berikut takhiinya pada no. 74g dalam bab
Orang yang Sudah Memasuki Shalat atau Puasa, Apakah dia Boleh
Menghentikannya?
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PEMBAHASAN JUAL-BELI

1. Bab: Hukum Jual-Beli

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asgr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah @ berfirman,

<,3:,SJ;#vrLK FgrtrUu{
F4ev;";11-

"Janganlah kamu nling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku

dengan suka sama suka di antara kamu. "(Qs. An-Nisaa' l4l29)
Allah & j,rga berfirman,
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liJi i;;'€ii';'ibV
'Padahal Al|ah W telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. " (Qs. Al Baqarah l2l: 2ZSl

Allah @ menyebut jual-beli di banyak tempat dalam Kitab-
Nya; seluruhnya menunjukkan kebolehannya. Dengan demikian,
penghalalan Allah @ terhadap jual-beli itu mengandung dua
makna, yaifu:

Pertama, Allah & menghalalkan setiap jual-beli yang

diadakan oleh dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam
melakukan jual-beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya.
Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya.

Kedua, Allah s menghalalkan jual-beli jika termasuk jual-
beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah # yu.,g menyampaikan
keterangan dari Allah & mengenai makna yang Allah &
kehendaki.

Dengan demikian, jual-beli itu termasuk perkara garis besar
yang ketetapannya digariskan oleh Allah @ dengan Kitab-Nya, dan
tata caranya dijelaskan Allah & melalui lisan Nabi-Nya; atau
termasuk perkara umum yang dimaksudkan sebagai perkara
khusus, dan dari sini Rasulullah S menjelaskan mengenai hal-hal
yang dihalalkan dan yang diharamkan, atau yang semakna dengan
itu. Ini seperti wudhu yang hukumnya wajib bagi setiap orang yang
berwudhu tanpa memakai kaos kaki kulit yang dia kenakan dalam
keadaan suci sempuma.

Apapun makna penyebutan jual-beli dalam Al eur.an,
Allah & telah mengharuskan hamba-hamba-Nya untuk menaati
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Rasulullah S; dan bahwa apa saja yang diterima dari beliau itu

sejatinya berasal dari Allah S, karena dia diterima berdasarkan

Kitab Allah &.

Oleh karena Rasulullah S melarang beberapa jenis jual-beli

yang dilakukan dua pihak secara sukarela, maka kami berargumen

bahwa yang Allah {$ maksud dari jual-beli yang halal adalah yang

tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabi-Nya,S, bukan

yang Allah & haramkan melalui lisan Nabi-Nya #.
Dengan demikian, ketentuan dasar jual-beli adalah

seluruhnya halal manakala disertai sikap saling rela dari dua pelaku

jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual-beli kecuali

yang dilarang oleh Rasulullah g$, atau yang semakna dengan hal-

hal yang dilarang oleh Rasulullah #, y*g diharamkan dengan

pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang

dilarang. Sedangkan hal-hal yang selain itu kami pandang mubah

berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, yaifu perkenan

terhadap jual-beli dalam Kitab Allah &.

Esensi dari setiap jual-beli yang boleh, baik secara tempo

atau funai, serta hal-hal yang bisa disebut sebagai jual-beli adalah

penjual dan pembeli tidak menanggung suatu keharusan sebelum

keduanya sepakat untuk melakukan jual-beli dengan kerelaan

masing-masing untuk melakukan jual-beli; keduanya tidak boleh

melakukan akad jual-beli dengan perkara yang dilarang, atau

perkara yang dilarang; dan keduanya berpisah sesudah

mengadakan jual-beli dari tempat keduanya melakukan jual-beli

dalam keadaan saling rela terhadap jual-beli.

Jika semua hal ini telah terpenuhi, maka jual-beli pun

mengikat masing-masing pihak, dan masing-masing tidak boleh
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mengembalikannya kecuali dengan hak khiyar (hak pilih untuk
membatalkan atau melanjutkan jual-beli), atau karena ada cacat

yang dia temukan, atau berdasarkan syarat yang dia tetapkan, atau

karena ada khiyaru yah 24s jika memang itu diperkenankan.

Manakala hal-hal ini tidak terpenuhi, maka jual-beli di antara dua
pelaku tidak terjadi.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat yang

membolehkan khiyaru yah. Dia berkata, " Khiyar ru yah
hukumnya tidak boleh."

Asy-Syafi'i berkata: Pokok jual-beli-itu ada dua, tidak ada

ketiganya.

Pertama, jual-beli dengan sifat yang ditanggungkan pada
penjualnya. Jika dia telah mendatangkan obyek dengan sifat
tersebut, maka tidak ada hak khiyarbagi pembeli manakala obyek
sesuai dengan sifat yang dia tetapkan.

Kedua, penjualan barang yang ditanggungkan pada
penjualnya berupa wujud barang tertenfu unfuk diserahkan penjual
kepada beliau. Jika barang tersebut msak, maka penjual tidak
menanggung selain barang yang dia jual. Tidak boleh melakukan
dua jual-beli selain dengan dua cara ini, dan keduanya dijelaskan
secara rinci dalam bahasan tentang jual-beli.

245 6111*, * yah addah menjual sesuatu sebelum pembeli melihatnya, ralu pembeli
berhak untuk menerima atau mengembalikan obyek juat-beli sesudah melihakrya.
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2. Bab: Jual-Beli Khiyar

8 ctl t ;t u uc 6:;i -\ r,Yo

*3 *h, Jb.irr 
'J;'rLi*;,irr *
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1435. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari

Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah S bersabda,

"Dua orang yang melakukan transaksi jual'beli ifu masing-masing

memiliki hak pilih terhadap temannya selama keduanya belum

berpisah, kecuali jual-beli khiyar (memilih melanjutkan tansaksi

s ebelum berpisah).'246

6 7.
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z+s HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-beli Khiyar, 2/681, no.
97); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjual dan Pernbeli Memiliki Hak Khiyar
Selama Keduanya Belum Berpisah, 2/92, no. 2110) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari

Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Berlakunya Khiyar Majlis bagi Pelaku
Jual-Beli, 3/L163, no. 43/L53L) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
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1436. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar mendiktekan kepadaku, bahwa
Abdullah bin Umar mengabarkannya, bahwa Rasulullah ffi
bersabda, 'Jika dua pelaku jual-beli melakukan transaksi jual-beli,

maka masing-masing dari kduanya memiliki hak khiyar selama

belum berpisah, atau jual-beli keduanya merupakan jual-
beli khiyar. " Nafi' berkata, "setiap kali Abdullah ingin membeli
sesuatu, lalu dia ingin melanjutkan jual-beli, maka dia berjalan
sebentar kemudian y" 6u1i."247

247 Sanadnya terpuhrs antara Asy-Syafi'i dan hnu Juraij. Namun Asy-Syafi'i
meriwayatkannya dalam kitab As-Sunan secara tersambung sanadnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Sunan (1/330, no.
237) dan Sufiyan, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dan seterusnya.
Di dalamnya ada tambahan redaksi, 'Jika jual-beli dibatasi dengan hak l<hiyar, maka
hak khiyar itu berlaku. "Hadits ini disertai dengan atsar dari hnu Umar igi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama,
43/1531l, dari jalur Zuhair dan Ibnu Abi Umar, keduanya dari Sufuan dan seterusnya,
dengan disertai atsar dari Ibnu Umar ._i$U.
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Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.248
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2€ Ary-Syuf i dalam kltab As-Sunan meriwayntkan hadits ini dari Yahya dari laits

bin Sa'd dari Nafi' dari hnu Umar 4$ dari Rasulullah $ bahwa beliau bersabda, 'Uika

dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing memiliki hak pilih selatna

keduanya belum beryisah, kecuali juat-beli khiWr. " Keduanya sama-satna menetapkan

hak khiSar, atau yang satu menetapkan hak khiyar terhadap yang lain. Jika yang satu

menetapkan hak Lhiyar terhadap yang lain, lalu keduanya melakukan jual-beli dengan

syarat ihr, maka jual-beli terlaksana. Jika keduanya telah berpisah sesudah keduanya

melakukan jual-beli, tetapi salah seorang di antara keduanya tidak meninggalkan jual-

beli, maka jual-beli terlaksana, lAs-Sunan, 7 /3371
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"Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami, dari
Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Abu Khalil, dari
Abdullah bin Harits, dari Hakim bin Hizam, dia berkata:
Rasulullah # bersabda, "Dua pelaku jual-beli memiliki hak khiyar
selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya saling jujur dan
nling menerangkan(kondisi barang), maka berkah
dalam jual-beli Tetapi jika keduanya berbohong dan
menutupi (kondisi barang), maka berkah dihapus dari juat-beri

keduanJra.'249
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24e HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 2/931 danjalur Ishaq dari
Habban dari Hammam dari Qatadah dan seterusnya, dengan redaksi, "Kedua pelaku
jual-beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah - Hammam berkata,
"Saya menemukan dalam kitab saya: memilih tiga kali." Jika keduanya saling jujur dan
menerangkan keadaan barang, maka keduanya diberkahi jual-belinya. Tetapi jika
keduanya saling berbohong dan menyembunyikan keadaan barang, maka biia jadi
keduanya beruntung, tetapi berkah jual-beli keduanya dihapus.',

Dia berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Abu Tayryah menceritakan
kepada kami, bahwa dia mendengar Abdullah bin Harits menceritakan hadits ini dari
Hakim bin Hizam dari Nabi S. (no. 2114)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Musrim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kejujuran
dan Menerangkan Keadaan Barang dalam Jual-Beli, 3/1164, no. 47/l132l dan
bgb.grana jalur dari syu'bah dari Qatadah dan seterusnya; iuga dari Amr bin Ali dari
Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam dari Abu TayrTah aari RUaUUfr bin Harits dan
seterusnya, dengan nomor yang sama.

Sesudah meriwayatkan hadits ini Muslim berkata, ,,Hakim bin Hizam lahir di
tengah Ka'bah, dan dia hidup hingga 120 tahun.',
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L43g. Periwayat yang tsiqah, rd* 

""nr" 
bin Hassan

menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Jamil bin

Murrah, dari Abu Wadhi', dia berkata: Saat kami berada dalam

peperangan ada seorang sahabat kami yang menjual seekor kuda

kepada seseorang. Ketika kami ingin berangkat, orang itu

menggugatnya di hadapan Abu Barzah. Abu Barzah lantas berkata

kepadanya, "Aku mendengar Rasulullah-# bersabda, 'Kedua

pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama belun

berpislfi'.'25o

Selain itu, ada hadits lain yang menjelaskan hal ini, tetapi

hadits yang diceritakan Yahya bin Hassan itu tidak saya ingat saat

ini. Saya mendengar dari periwayat lain bahwa keduanya sempat

250 HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli dan Sevua-Menyer.rra, bab' Khiyar bagi

Kedua Pelaku Jual-beli, 3/736-7371dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari

Jamil bin Murrah dari Abu Wadhi' dari Abu Barzah.
Nama asli Abu Wadhi' adalah Abbad bin Nusaib.

Al Mundziri dalam kitab Al Mukhtashar berkata, "Para periwayat dalam sanadnya

tsiqah."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, bab:

Kedua Pelaku Jual-beli Merniliki Hak Pilih Selama Keduanya Belum Berpisah,2/7361
dari jalur Hammad bin Zaid dan seterusnya.
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bermalam, kemudian pada pagi harinya keduanya menjumpai Abu
Barzah. Abu Barzah pun berkata, "Menurutku, kalian belum
berpisah." Dia memberikan hak pilih kepada orang tersebut jika
keduanya bermalam bersama di safu tempat sesudah transaksi.251
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L440. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Juraij, dari Atha' , bahwa dia berkata, "Jika jual-beli terah terjadi,
maka yang satu memberikan pilihan sesudah terjadinya jual-beli."
Dia menambahkan, "Yang satu mengatakan, 'silakan pilih! Jika
kamu mau, silakan ambil! Jika kamu mau, silakan tinggalkan!'."
Aku (lbnu Juraij) bertanya kepada Atha', "Jika penjual
memberikan pilihan kepada pembeli sesudah terjadinya jual-beli,

lalu pembeli ifu mengambil, kemudian dia menyesal sebelum

251 Atsar ini ada dalam riwayat Abu Daud dalam Takhrijhadits sebelumnya
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keduanya berpisah dari tempat transaksi atas hal ifu, apakah kamu

membatalkan jual-beli ifu darinya secara pasti?" Dia menjawab,

"Saya tidak memperhihrngkan pilihannya jika yang satu telah

memberikan pilihan kepada yang lain sesudah terjadinya jual-

1o"\i."252

,.-:.ir * u q6?t ib 6?i -\ rr\

f 4,q...arl
I

G_.1

o . 4 o , I 'cj q;t *-6Ftl
z'

;
6. t

J^*ro

I

O/

t"ir"t tky J:re tj; gttov ,i$ fl 7=)
a

f
tg.

. ;;t'^1;. +t2 tsLi' b' r1t *. 6 : fr._9. . ./ J_ J ;... .

L44L. AMul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi

mengabarkan kepada kami, dari Ayrynrb bin Abu Tamimah, dari

Muhammad bin Sirin, dari Sy.raih, bahwa dia berkata, "Kalian

adalah dua saksi yang adil. Sesungguhnya kalian berpisah sesudah

ada kerelaan terhadap jual-beli, atau salah seorang di antara kalian

berdua memberikan pilihan kepada temannya sesudah terjadi jual

!u1i."253

252 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam kitab Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar (4/275) dengan redaksi,

"Tidak, cukup baginya jika dia telah memberikan pilihan kepada temannya sesudah

terjadinya jual-beli. "
253 HR. Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafaya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Dua

Pelaku Jual-beli Merniliki Hak Pilih Selama Keduanya Belum Berpisah, 8,/25, no.

L4269\ dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Syuraih dengan redalsi yang

senrPa.
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Kami berpegang pada atsar ini. Ini merupakan pendapat

mayoritas Hljaz serta mayoritas ulama ahli atsar di berbagai

wilayah.

Dalam akad pinjaman hingga jangka waktu tertenfu, atau

hutang, tanggungan barang, pengalihan dan selainnya, manakala

dua pelaku akad telah mengadakan transaksi dan telah saling rela,

tetapi keduanya belum meninggalkan tempat berdiri atau tempat
keduanya mengadakan transaksi, maka masing-masing dari
keduanya berhak menghapus transaksi tersebut.

Masing-masing dari keduanya wajib menemskan jual-beli

sehingga masing-masing tidak memiliki hak untuk menolak kecuali

dengan khiyar, atau syarat khiyaf atau hal hal yang saya jelaskan,

(wajib) hanya ketika keduanya telah mengadakan jual-beli, saling

rela, dan berpisah meninggalkan tempat keduanya mengadakan
transaksi, atau transaksi keduanya ifu didasari syarat khiyar.
Karena jual-beli itu berlaku perrnanen dengan terjadinya
perpisahan dan khiyar.

Sabda Nabi S "kecuali jual-beli khiyar" mengandung dua

kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang paling jelas

menurut para Ahli bahasa serta paling sejalan dengan makna
Sunnah, kesimpulan yang didasarkan pada bahasa dan Sunnah,
serta paling sejalan dengan qiyas adalah: manakala Rasulullah S
memberikan hak pilih kepada kedua pelaku jual-beli, maka kedua
pelaku jual-beli yang telah melakukan akad jual-beli itu memiliki
hak pilih kecuali jual-beli yang dibatasi syarat hak pilih.

Oleh karena hak pilih sesudah akad jual-beli itu berdasarkan
sunnah tak terputus hingga kedua pelaku jual-beli berpisah,
sedangkan batasan perpisahan adalah keduanya meninggalkan
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tempat transaksi, maka terputusnya hak pilih ihr terjadi karena

pelaku meninggalkan tempat atau dengan pemberian kesempatan

untuk memilih. Secara bahasa dan qiyas, jika jual-beli itu berlaku

perrnanen karena sesuatu yang terjadi sesudah jual-beli, yaifu

perpisahan, maka terlebih lagi jual-beli itu berlaku peffnanen

dengan terjadinya yang kedua (pemberian kesempatan untuk

memilih) sesudah terjadinya jual-beli.

Dengan demikian, jika yang satu telah memberikan pilihan

kepada temannya sesudah terjadi jual-beli, maka pengambilan

pilihan merupakan tindakan baru yang menetapkan jual-beli.

Sebagaimana perpisahan mempakan tindakan baru yang

menetapkan jual-beli.

Seandainya dalam hal ini tidak ada Sunnah yang terang

mengenai makna yang harus dipegang, maka apa yang saya

paparkan ini merupakan makna yang paling tempat untuk

dipegang berdasarkan qryas yang telah saya sampaikan. Hal itu
pun didukung dengan riwayat berikut:
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7442. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah S
pemah memberikan pilihan kepada seseorang sesudah transaksi
jual-beli, lalu orang tersebut berkata, "semoga Allah &
melimpahkan karunia padamu. Dari mana asalmu?" Rasulullah @
menjawab, " Dai Quraisy." Abdullah bin Thawus berkata, "Ayahku
bersumpah bahwa hak pilih itu tidak ada kecuali sesudah transaksi
jual-beli."254

2sa gg. Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, bab: JuaFBeli Khiyar, 2fr36l dan
Harmalah bin Yahya Al Mishri dan Ahmad bin Isa Al Mishri dari Abdullah bin Wahb
dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah $
membeli sepikulan khabath (sejenis biji-bijian). Ketika telah terjadi jual-beli,
Rasulullah $ bersabda, "silakan pilih!" orang Badui itu pun berkata, "semoga Allah
memakmurkan jual-belimu. "

Ad-Daruquthni berkata, "Katimat \t'!jb berarti aku memohon kepada Allah agar
memakmurkanmu. A.l Azhari mengutip dari Abu Ubaid dari Al Kisa'i bahwa maknanya
adalah: Aku memohon kepada Allah agar memanjangkan umurrnu dan memberimu
kemakmuran."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam kitab Mushannafnya
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Dua Pelaku Jual-beli Memiliki Hak pilih selama
Keduanya Belum Berpisah, 8/50) dari jalur Ma'mar dan sutnn dari Ibnu Thawus (no.
14267).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/2ll dan
jalur Ahmad bin Abdurrahman dan Mauhib bin yazid bin Khalid, keduanya dari hnu
wahb dan seterusnya, dengan komentar, "Mereka semua periwayatyang tsiqah."Juga
dari jalur Musa bin A'yan dari Yahya bin Ayyub dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang
serupa (no. 74); dan dari jalur Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari Sufyan dari hnu
Juraij dari Abu Zubair dengan redaksi yang sama (no. 75).
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Kami berpegang pada a/sar ini. Sebagian sahabat kami

mengatakan bahwa jual-beli berlaku secara permanen akibat

perpisahan yang terjadi sesudah transaksi; dan juga berlaku

permanen lantaran pelaku mengadakan transaksi dengan khipr,
yaifu dengan cara salah safu pihak mengatakan, "Kamu boleh

mengambil barangmu dengan harga sekian sebagai suatu pilihan,"

Ialu pihak lain mengatakan, "Saya memilih jual-beli."

Kami tidak berpegang pada pendapat sahabat kami ini,

melainkan mengikuti pendapat pertama, yaifu jual-beli tidak

berlaku secara permanen kecuali dengan perpisahan keduanya,

atau yang safu memberikan pilihan kepada yang lain sesudah jual-

beli lalu dia memilih terlaksananya jual-beli.

Jika dua pihak telah mengadakan jual-beli terhadap suatu

barang, baik keduanya telah melakukan serah terima atau belum,

maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum

berpisah, atau yang safu belum memberikan pilihan kepada yang

lain sesudah transaksi.

Jika yang sahr telah memberikan pilihan kepada yang lain,

maka jual-beli berlaku secara perrnanen manakala keduanya telah

berpisah. Jika keduanya telah melakukan serah terima lalu barang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, 3/542, no.
72491 dari jalur hnu Wahb dan seterusnya secara ringkas dengan redaksi, "Nabi $
memberikan pilihan kepada seorcrng Badui setelah jual-beli."

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits hasangharib. "
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab Al Mustadmk (pembahasan:

Jual-Beli, 2/4849l, dari jalur Musa bin A'yan dari Yahya bin Agryub dan seterusnya.

Dia berkata, "Sanad ini diikuti oleh Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij."
Kemudian dia berkata, "Status hadits shahih menurut kiteria Muslim tetapi dia

tidak melansimya."
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rusak di tangan pembeli sebelum keduanya berpisah atau sebelum

ada pemberian pilihan, maka penjual bertanggungjawab atas

nilainya seberapa pun itu, baik lebih sedikit dari harga barang atau

lebih banyak karena jual-beli terhadap barang tersebut belum

terlaksana secara sempuma.

Jika barang rusak di tangan penjual sebelum pembeli

mengambil dan menguasainya, atau sebelum keduanya berpisah,

maka jual-beli di antara keduanya terhapus. Kerusakan bukan

merupakan tanggungjawab pembeli sebelum dia mengambil dan

menguasai barang. Jika dia telah menguasainya lalu

mengembalikannya lagi kepada penjual sebagai titipan, maka dia

sama seperti orang lain yang menitipkan barang kepadanya. Jika
keduanya telah berpisah lalu obyek jual-beli yang berupa hewan ifu
mati, maka itu menjadi tanggungjawab pembeli, dan dia harus
membayar harganya. Jika dia telah mengambilnya lalu dia

mengembalikannya kepada penjual sebagai harta titipan lalu
hewan tersebut mati, dan ifu terjadi sebelum keduanya berpisah

atau pemberian pilihan, maka itu menjadi tanggungjawab pembeli

dalam bentuk nilai.

Jika obyek jual-beli adalah seorang budak perempuan, lalu
pembeli memerdekakannya sebelum keduanya berpisah atau
sebelum pemberian pilihan, lalu penjual ingin membatalkan jual-

beli, maka ifu merupakan hak baginya, dan pemerdekaan yang

dilakukan oleh pembeli batal karena dia memerdekakan budak
yang belum dia miliki secara sempuma. Jika penjual

memerdekakannya, maka kemerdekaannya berlaku karena budak

tersebut pembeli belum memilikinya dengan kepemilikan yang

memutus kepemilikan pertama kecuali dengan terjadinya

366



AlUmm

perpisahan sesudah jual-beli atau pemberian pilihan. Apa saja yang

belum dimiliki pembeli secara sempurna itu penjualnya lebih

berhak terhadapnya jika dia menghendaki, karena pada dasarnya

kepemilikan masih ada di tangannya.

Demikian pula, seandainya pembeli buru-buru menggauli

budak perempuan tersebut sebelum keduanya berpisah saat

penjualnya lengah, lalu penjual ingin menghapus jual-beli, maka

dia berhak menghapusnya. Sedangkan pembeli wajib

membayarkan mahar yang standar atas budak tersebut untuk

diserahkan kepada penjual.

Jika pembeli menghamilinya lalu penjual memilih untuk
mengembalikan jual-beli, maka hukumnya boleh. Budak
perempuan itu tetap menjadi miliknya, dan dia berhak atas mahar
yang standar. Sedangkan anak yang lahir dengan syubhat dari

budak tersebut ifu kami merdekakan, tetapi kami membebankan

nilai anak itu pada pembeli pada hari anak itu dilahirkan.

Jika salah satu pelaku jual-beli mati sebelum keduanya

berpisah, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya.

Mereka memiliki hak pilih terhadap jual-beli tersebut seperti yang

dimiliki oleh orang yang mati tersebut. Jika salah satu pelaku jual-

beli menjadi bisu sebelum keduanya berpisah, atau akalnya

terganggu, maka hakim menempatkan orang yang mengelola

hartanya, serta memberinya hak pilih untuk mengembalikan jual-

beli atau mengambilnya. Tindakan mana saja yang dia pilih, lalu

orang tersebut kembali sadar, lalu dia ingin membatalkan tindakan

yang dipilih oleh wakil yang ditunjuk hakim tersebut, maka

hukumnya tidak boleh.
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Jika obyek jual-beli adalah seorang budak perempuan, lalu

dia melahirkan anak; atau seekor hewan lalu dia melahirkan anak

sebelum kedua pihak berpisah, maka keduanya memiliki hak pilih.

Jika keduanya memilih untuk melanjutkan jual-beli, atau jika

keduanya telah berpisah, maka anak budak tersebut menjadi milik
pembeli karena akad jual-beli berlangsung dalam keadaan obyek

jual-beli mengandung. Demikian pula setiap pilihan dengan syarat

yang mubah dalam pokok akad.

3. Perbedaan Pendapat Mengenai Faktor yang
Menjadikan Jual-Beli Terlaksana

Seorang sahabat kami berbeda pendapat dari kami

mengenai faktor yang memberlakukan jual-beli secara perrnanen.

Dia mengatakan, "Jika jual-beli telah terlaksana, maka dia berlaku

secara permanen. Saya tidak peduli dengan keadaan dimana salah

satu pihak tidak memberikan pilihan sebelum jual-beli dan

sesudahnya; dan tidak peduli sekiranya keduanya berpisah sesudah

terjadi jual-beli."

Kepada orang yang berpegang pada pendapat ini diajukan

pertanyaan, "Apa argumen Anda dalam pendapat ini?" Dia
menjawab, "Allah menghalalkan jual-beli, dan yang demikian itu
merupakan jual-beli. Allah @ menghalalkan bagi pembeli sesuatu

yang sebelumnya tidak dia miliki. Setahuku, jual-beli itu terjadi

dengan ucapan lisan, bukan dengan perpisahan fisik."
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Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya Anda

ditentang oleh orang yang tidak tahu dengan argumen seperti

argumen Anda, lalu dia berkata seperti perkataan Anda, 'Allah

menghalalkan jual-beli, dan saya tidak mengetahui adanya jual-beli

yang halal dan jual-beli yang haram. Semuanya dapat disebut jual-

beli.' Apa argumen Anda untuk membantah pendapatnya?" Dia
menjawab, "Oleh karena Rasulullah S telah melarang beberapa

jenis jual-beli, maka Rasulullah $ menjadi orang yang menjelaskan

makna yang dikehendaki Allah l&."

Saya katakan kepadanya, "Dengan pemyataan ini Anda

memiliki argumen dalam masalah larangan."

LMs. Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah $
menetapkan suatu aturan dalam jual-beli yang lebih valid daripada

sabda beliau, *Kdua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama

kduanya belum berpiah." Karena lbnu Umar, Abu Barzah,

Hakim bin Hizam dan Abdullah bin Amr bin Ash *p
meriwayatkannya, tetapi tidak seorang pun yang menentang

mereka dengan sahr huruf yang berbeda dari Rasulullah g.zss

2ss Taliluij hadits Ibnu Umar ini telah disebutkan pada no. (1435-14371; Takhnj
hadits Abu Barzah pada no. (1439); dar. Takhrij hadis Hakim bin Hizam pada no.
(1438).

Sedangkan hadits Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan oleh Abu Daud
(pembahasan: Jual-Beli dan Ser,va, bab: Hak Pilih bagi Dua Pelaku Jual-Beli, 3/736,
no. 3455) dari jalur laits dari hnu Ajlan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari
kakeknya; At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Hak Pilih bagi
Dua Pelaku Jual-Beli, 3/il7, no. 12471 dari jalur Laits dan seterusnya dengan
menilainya hasar! An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Berlakunya Hak Pilih bagi
Dua Pelaku Jual-Beli, 7 /25L-252, no. 21483) dari jalur l-aits dan seterusnya; Ad-
Daruquthni (pembahasan' Jual-Beli, 3,250) dari jalur Makhramah bin Bukair dari
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7444. Rasulullah g$ melarang penjualan satu dinar dengan

dua dinar. Kemudian riwayat tersebut ditentang oleh Usamah bin
Zaid dengan suatu khabar yang berbeda dari Rasulullah 9.2s6

Jadi, kami dan Anda sama-sama melarang penjualan satu

dinar dengan dua dinar. Selain ifu kami mengatakan, "Pendapat

ini lebih kuat haditsnya." Sedangkan kalangan yang berbeda

pendapat dari kami memiliki argumen seperti argumen Anda,
bahwa Allah @ menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba,

dan bahwa larangannya terhadap riba ifu berbeda dari apa yang

saya riwayatkan.

Mereka juga meriwayatkannya dari Sa'd bin Abu Waqqash,

Ibnu Abbas, Urwah, dan mayoritas fuqaha Makkah. Jika kita

ayahnya dari Amr bin Syu'aib dengan redaksi yang serupa, dengan tambahan, "Hingga
keduanya meninggalkan tempat keduanya. "

Ad-Daruquthni di sini mencantumkan keterangan yang mengonfirmasi penyimakan
Syu'aib dari kakeknya yang bemama Abdullah bin Amr.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/783) dari jalur Hammad bin
Mas'adah dari Ibnu Ajlan dari Amr bin Syu'aib dan seterusnya dengan redaksi,
"Penjual dan pembeli memiliki hak pilih hingga keduanya berpisah, kecuali itu adalah
transaksi yang didasai syarat hak pilih. salah ntu pihak tidak boleh meninggalkan
mitranya karena khawatir mitranya itu membatalkan jual-beli."

256 g3, Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Sahr Dinar dengan Dua
Dinar Secara Tempo, 2/7o8't dari Ali bin Abdullah dari Dhahhak bin Makhlad dari
Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar bahwa Abu Shalih Az-Z.atpat mengabarinya bahwa dia
mendengar Abu Said Al Khudri e1g6 berkata, "Satu dinar dengan satu dinar, dan satu

dirham dengan satu dirham." Aku lantas berkata kepadanya, "Tetapi Ibnu Abbas rg
tidak berkata demikian." Abu Said berkata, "Aku pernah bertanyra kepadanya, dan aku
berkata, "Apakah kamu mendengamya dari Nabi $, ataukah engkau mendapatin}n
dalam Kitab Allah?" Dia menjawab, "Semua itu bukan perkataanku sendiri, dan kalian
lebih mengenal Rasulullah $ daripada aku. Akan tetapi, usamah mengabariku bahwa
Nabi $ bersabda, "Tidak berlaku riba kecuali dalam iba nasi'ah."

Hadits ini juga diriwayratkan oleh Muslim (pernbahasanz Musaqah, bab: Peniualan
Makanan secara Sama, 3/1277, no. LO7/1595) dari jalur Sufuan bin Upinah dari
Madi dengan sanad ini dengan redaksi yang s€rupa.
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memilah-milah berbagai hadits, maka kita akan mengikuti yang

paling banyak dan yang paling unggul meskipun ada perbedaan di

dalamnya dari Nabi S, sehingga kita melihat bahwa kita memiliki

argumen unfuk membantah ulama yang berbeda pendapat dari

kita.

Lalu, tidakkah Anda berpendapat bahwa hadits yang

diriwayatkan dari Nabi S tanpa ditentang oleh seorang pun

dengan riwayat lain dari beliau itu lebih pantas untuk

diberlakukan?" Dia menjawab, "Benar, jika memang seperti yang

Anda katakan."

Saya katakan, "ltu memang seperti yang saya katakan.

Apakah Anda mengetahui adanya seseorang yang membantah
riwayat ini dari Rasulullah S?" Dia menjawab, "Tidak. Tetapi saya

mengatakan bahwa riwayat tersebut valid dari Rasulullah S seperti

yang Anda katakan, dan saya berpegang padanya. Namun

maknanya tidak seperti yang Anda katakan."

Saya katakan, "Kalau begifu, jelaskan makna yang Anda
pahami." Dia berkata, "Dua pelaku jual-beli ifu memiliki hak pilih

selama keduanya belum berpisah, dan ini sesuai dengan makna

bahasa." Saya katakan, "Makna yang Anda pegang itu mustahil,

tidak boleh secara bahasa." Dia bertanya, "Bagaimana bentuk

kemustahilannya? Apa alasan makna ini tidak tercakup ke dalam

bahasa?"

Saya katakan, sebelum terjadi tawar-menawar keduanya

tidak dalam posisi yang sama. Kemudian keduanya dalam posisi

yang sama sesudah transaksi. Sesudah itu keduanya melakukan
jual-beli sesudah tawar-menawar. Keduanya tidak bisa disebut

sebagai pelaku jual-beli sebelum keduanya melakukan jual-beli dan
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berpisah tanpa bisa bicara lagi dalam keadaan mengesahkan jual-

beli.

Dia berkata, "Kalau begitu, sampaikan dalil yang

ldng Anda katakanmenunjukkan

sekarang?"

pemaparan Anda selain

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya saya dan
Anda saling menawar atas suatu barang, lalu seseorang berkata,
'lstriku tertalak jika kalian melakukan transaksi atas barang ini'."
Dia menjawab, "lstri tersebut tidak tertalak karena keduanya tidak
disebut sebagai pelaku jual-beli sebelum keduanya melakukan akad
jual-beli." Saya katakan, "Tetapi menurut Anda akad jual-beli

adalah perpisahan dalam hal bicara terhadap jual-beli?" Dia
menjawab, "Ya." Saya katakan,,"Apa pendapat Anda seandainya
saya menagih hak kepadamu, Ialu saya berkata, "Demi Allah @,

saya tidak akan meninggalkanmu sebelum Anda memberikan
hakku. Bilakah saya disebut melanggar sumpah?" Dia menjawab,
"Jika Anda meninggalkanku secara fisik sebelum saya memberikan
hak kepada Anda." Saya katakan, "seandainya Anda tidak
mengetahui sedikit pun dari bahasa Arab selain ini, tidakkah hal ifu
menunjukkan kepada Anda bahwa pendapat Anda terhalang, dan
bahwa bahasa tidak mengandung makna ini atau makna lain?" Dia
berkata, "Sebutkan makna yang lain!" Saya katakan:
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.itill A ,-d)t--,,iu e Jt C)b. G,U e
1445.*u,,U ,*"*O*kan kepad" U"*,,'O"ri Ibnu Syihab,

dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwa dia meminta penukaran

uang seratus dinar. Dia berkata, "Kemudian Thalhah bin

Ubaidullah memanggilku, kemudian kami saling menawar hingga

dia menukarkan uang kepadaku." Dia mengambil emas dan

membolak-baliknya di tangan. Kemudian dia berkata, "Tunggu

sampai bendaharaku datang, atau sampai bendahara

perempuanku datang dari hutan."257

Asy-Syafi'i berkata: Saya ragu. Saat itu Umar mendengar,

lalu Umar berkata, "Demi Allah &, kamu tidak boleh

meninggalkannya hingga kamu mengambil darinya." Kemudian dia

257 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Penukaran
Mata Uang, 2/636-637, no. 38) dengan tambahan redaksi, "Pertukann terigu dengan

terigu kecuali secara funai adalah iba, kecuali seam funai, perfukaran kurma kaing
dengan kwma kering adalah riba, kecuali secara funai, dan perh*aran gandum s5m ir
dengan gandum sya'ir adalah riba kecuali secam tunai."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Penjualan Gandum dengan Gandum, 2/L07, no. 27741 dari jalur Abdullah bin Yusuf
daii Malik dan seterusnya. Di dalamnyra redaksi 'emas dengan perak' diganti dengan
'emas dengan emas'.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Penukaran
dan Penjualan emas dengan Perak Secara Tunai, 3/1209-L2lO, no.79/1586) dari
jalur l.aits dari Ibnu Syihab dan setenrsnya.
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berkata, "Rasulullah S bersabda, 'Penukaran emas dan perak

adalah riba kecuali secara funai. "

Saya tanyakan kepadanya, "Apakah kami dan Anda
berpegang pada pendapat ini, bahwa jika dua orang yang

melakukan pertukaran mata uang itu telah berpisah meninggalkan

tempat keduanya mengadakan transaksi, maka penukaran mata

uang itu pun batal; dan selama keduanya belum berpisah maka

transaksi penukaran tidak batal?" Dia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Lalu, dari mana Anda tahu dari hadits ini bahwa

perpisahan dimaksud adalah perpisahan badan sesudah jual-beli,

bukan perpisahan untuk meninggalkan jual-beli. Karena

seandainya Anda mengatakan, 'Seandainya dua orang yang

melakukan pertukaran itu berpisah meninggalkan jual-beli sebelum

serah terima, maka pertukaran tersebut batal.'

Dengan demikian Anda harus mengatakan bahwa
pertukaran mata uang hukumnya tidak boleh hingga kedua pihak
saling ridha dan saling menakar, lalu masing-masing mengetahui

apa yang dia ambil dan berikan, kemudian keduanya memvalidasi
perhrkaran sesudah serah terima atau bersamaan dengannya." Dia
berkata, "Saya tidak berpendapat demikian." Saya katakan, "Kalau

begitu, saya tidak melihat pendapat Anda yang mengatakan
perpisahan dimaksud adalah perpisahan ucapan melainkan

sebagai ketidaktahuan atau sikap tidak mau tahu dengan makna

bahasa."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang

berkata kepada Anda, 'Saya bertaklid kepada Anda, lalu saya

mendengar Anda mengatakan bahwa dua pelaku jual-beli itu
memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.' Sedangkan
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makna perpisahan menurut Anda adalah perpisahan pada

pembicaraan. Tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa jika dua

pelaku perh.rkaran mata uang ifu telah berpisah sebelum serah

terima, maka perfukaran tersebut menjadi riba, padahal kedua

pelaku pertukaran itu sama maknanya dengan dua pelaku jual-beli,

karena dua orang yang bertukar mata uang itu sama seperti dua

orang yang jual-beli. Jika keduanya berpisah meninggalkan bicara,

maka pertukaran tersebut pun batal." Dia menjawab, "Dia tidak

boleh berpendapat demikian. "

Saya katakan, "Kemudian dia akan berkata kepada Anda,

'Apa alasan Anda membatalkan pendapat Anda?"' Dia menjawab,
"lJmar agn pemah mendengar Thalhah dan Malik @ melakukan

pertukaran uang, namun Umar.$ tidak membatalkan perhrkaran

mata uang tersebut. Dia berpendapat bahwa sabda Nabi S
"secara funai" maksudnya adalah keduanya tidak berpisah sebelum

melakukan serah terima."

Saya bertanya, "Apakah keduanya berpisah meninggalkan

bicara?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Orang itu akan

berkata kepada Anda, 'Apa pendapat Anda seandainya bahasa

mencakup pendapat yang saya katakan dan juga pendapat yang

dikatakan oleh kalangan yang berbeda pendapat dari Anda?

Tidakkah orang yang berpegang pada pendapat seseorang yang

mendengar hadits ihr lebih kuat untuk diikuti pendapatnya karena

dialah yang mendengar hadits sehingga dia memiliki keutamaan

berupa penyimakan hadits dan juga mengetahui makna bahasa?"

Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Mengapa Anda tidak

bersikap sama terhadap Ibnu Umar sedangkan dia rnenyimak
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hadits dari Rasulullah S, "Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak
pilih selama keduanya belum berpisah. "

Karena itu setiap kali hnu Umar;g membeli sesuafu yang

dia sukai, maka dia meninggalkan mitra jual-belinya, berjalan
sebentar lalu kembali. Mengapa Anda tidak bersikap demikian
kepada Abu Barzah sedangkan dia mendengar Rasulullah #
bersabda, "Dua pelaku akad memiliki hak pitih," dan dia pun
memutuskan perkara berdasarkan hadits ini? Kedua orang yang
dipufuskan perkaranya ifu saling membenarkan bahwa keduanya
telah melakukan jual-beli, kemudian keduanya sama-sama tidak
berpisah pada malam itu juga. Pada pagi harinya, mereka
menjumpai Abu Barzah, lalu dia memufuskan masing-masing
memiliki hak pilih untuk mengembalikan jual-belinya.

Jika dia berkata, "Tadi Anda mengatakan bahwa pendapat
saya mustahil," maka saya jawab, 'Ya." Dia lantas berkata,
"Tetapi saya tidak melihat seperti yang Anda katakan. Meskipun
Anda memiliki hujjah yang bisa Anda ikuti, namun bahasa
mencakup makna dan pendapat yang saya sampaikan.,, Saya
katakan, "Ya." Dia berkata, "silakan Anda jelaskan!,, Saya
katakan, "Menurut hemat saya, keterangan minimal yang saya
sampaikan itu telah memadai. Sekarang giliran saya yang
bertanya." Dia berkata, "silakan Anda bertanya!"

Saya katakan, "Apa pendapat Anda ketika Nabi $
bersabda, "Dua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama
berpisah, kecuali jual-beli yang dibatasi syarat khiyar. " Tidakkah
beliau memberi kedua pelaku hak pilih hingga dua waktu, dimana
hak pilih akan hangus saat tiba salah satu dari dua waktu
tersebut?" Dia menjawab, "Ya."
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Saya katakan, "L-alu, apa dua waktu tersebut?" Dia

menjawab, "Yaitu saat keduanya berpisah dengan cara

menyampaikan perkataan." Saya bertanya, "Lalu bagaimana cara

yang kedua?" Dia menjawab, "Saya tidak mengetahui hal ini

sebagai suatu cara. Karena ifu, tinggalkan saja!"

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya saya

menjual sesuatu kepada Anda, lalu saya telah menyerahkan

sesuafu tersebut kepada Anda, lalu saya katakan, 'Kamu boleh

memilih hingga nanti malam,' lalu Anda memilih berlangsungnya

jual-beli sebelum malam. Apakah jual-beli ini hukumnya sah?" Dia

menjawab, 'Ya."

Saya katakan, Apakah jika hak pilihmu telah hilang dan

Anda terikat dengan jual-beli, maka Anda tidak boleh

mengembalikannya?" Dia menjawab, "Jika hari itu telah berlalu

dan saya tidak memilih untuk mengembalikan jual-beli, maka hak

pilih dalam jual-beli pun hilang; atau jika saya memilih

berlangsungnya jual-beli sebelum malam, maka hak pilih untuk

mengembalikan jual-beli juga telah hilang." Saya katakan,
"Bagaimana Anda tidak tahu bahwa hal ini telah memutus hak

pilih bagi dua pelaku jual-beli sekiranya keduanya telah berpisah

sebelum jual-beli, atau yang safu telah memberikan pilihan kepada

mitranya?

Dia berkata, "Tinggalkan saja masalah ini!" Saya katakan,

"Ya, sesudah saya tahu bahwa Anda sengaja meninggalkan hadits,

dan bahwa sebenamya Anda melihat dengan jelas bahwa

terputusnya hak pilih dalam jual-beli itu terjadi akibat perpisahan

atau pemberian pilihan, sebagaimana saya ketahui dalam jawaban

Anda sebelumnya."
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Kemudian saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda
jika Anda mengklaim bahwa hak pilih itu berlaku hingga jangka

waktu tertentu, dan Anda juga mengklaim bahwa waktu
berakhimya adalah saat keduanya berpisah dalam pembicaraan
(menghentikannya)? Apakah dapat dikatakan kepada dua orang
yang tawar-menawar, 'Kalian memiliki hak pilih'?" Dia menjawab,
"Ya. Orang yang menawar boleh menolak atau mengembalikan,

dan orang yang menjual boleh memilih antara menjafuhkan atau

meninggalkan." Saya katakan, "Tidakkah keduanya memiliki
kedudukan yang sama sebelum terjadi tawar-menawar seperti ini?"
Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah tawar-menawar itu
menimbulkan hukum baru bagi keduanya, berbeda dari hukum
unfuk keduanya sebelum terjadi tawar-menawar?" Dia menjawab,
"Tidak."

Saya katakan, "Kalau begitu, seseorang akan diberi pilihan,
'Anda bebas menentukan harta Anda yang belum Anda haruskan

untuk orang lain guna memperoleh sesuatu. Jadi, orang yang

menawar menumt Anda belum menetapkan hartanya unhrk orang

lain dalam memperoleh sesuatu."

Dia berkata, "Mengapa saya tidak berkata kepada Anda,
'Anda memiliki kebebasan dalam menentukan harta Anda'?" Saya
jawab, "Sesuai alasan yang telah saya kemukakan. Jika Anda
berpendapat demikian hingga jangka waktu tertentu, maka saya

tinggalkan pendapat Anda." Dia berkata, "Di mana?" Saya

katakan, "Anda mengklaim bahwa barangsiapa yang memiliki hak
pilih hingga jangka waktu tertentu, lalu dia telah menetapkan
pilihan, maka hak pilihnya pun terpufus, sebagaimana Anda
katakan, 'Jika Anda memberinya hak pilih selama sehari lalu hari
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yang diberikan ifu telah berlalu, maka hak pilih telah terputus." Dia

berkata, "Benar. Demikian pula jika dia menetapkan jual-beli,

maka hal itu berlaku hingga jangka waktu tertentu-"

Saya katakan, "sebelum dia menetapkan jual-beli, saya

tidak mengharuskan sesuatu baginya sehingga dia memiliki hak

pilih di dalamnya. Seandainya boleh mengatakan, 'Anda bebas

menentukan harta Anda,' maka tidak boleh mengatakan, 'Anda

memiliki hak pilih hingga jangka waktu tertentu" melainkan harus

dikatakan, 'Anda memiliki hak pilih untuk selama-lamanya'."

Dia berkata, "Jika Anda mengatakan, "Apakah batas

waktunya adalah saat dia mengeluarkan hartanya dari

kepemilikannya?" Dia jawab, "Jika dia telah mengeluarkan

hartanya dari kepemilikannya, maka dia menjadi milik orang lain.

Apakah mungkin dikatakan kepada seseorang, 'Anda memiliki

kebebasan pilihan terkait harta orang lain'?"

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang

yang tidak tahu membantah Anda dengan argumen seperti

argumen Anda ini. Orang ifu berkata, 'Telah saya sampaikan

bahwa dua orang yang tawar-menawar ifu sudah bisa disebut

sebagai dua pelaku jual-beli. Sedangkan Rasulullah $ bersabda,

'Keduanya memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.'

Perpisahan menumt Anda itu mencakup perpisahan secara fisik

dan perpisahan pada perkataan. Jika keduanya telah berpisah

secara fisik, maka keduanya tidak lagi memiliki hak pilih. Pemilik

uang harus membayarkan uangnya, dan pemilik barang harus

menyerahkan barangnya sesuai penawaran. Dia tidak menarik

kembali apa yang telah dia berikan manakala keduanya telah
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berpisah secara fisik." Dia menjawab, "orang tersebut tidak boleh
berpendapat demikian." Saya katakan, "Begifu juga Anda.,,

Saya katakan, "Tidakkah buruk sekiranya saya memiliki
barang Anda dan Anda memiliki harta saya, kemudian masing-
masing dari kita berhak mengembalikan tanpa ada cacat?
Tidakkah buruk sekiranya saya membeli seorang budak dari Anda
kemudian saya merdekakan dia sebelum kita berpisah, padahal
saya tidak boleh memerdekakan budak yang menjadi harta Anda?,,

Saya katakan, "Tidakkah buruk sekiranya terjadi hal seperti
ini, kecuali Anda terpaksa melakukan hal yang lebih besar dari
itu." Dia bertanya, "Apa ifu?" Saya jawab, ,,Apa pendapat Anda
seandainya saya menjual seorang budak kepada Anda dengan
harga seribu dirham, dan kita telah melakukan serah terima, tetapi
kita atau salah seorang di antara kita mensyaratkan hak pilih
selama tiga puluh tahun?" Dia menjawab, "Jual-beli tersebut sah.,,

saya katakan, "Kapan saja salah seorang di antara kita
ingin membatalkan jual-beli, maka dia bisa membatalkannya.
Barangkali budak tersebut sakit sehingga tuannya tidak bisa
memanfaatkannya, sedangkan penjual telah memanfaatkan
hartanya. Bisa jadi juga pembeli memanfaatkan budak sehingga
dia telah memperoleh penghasilan melebihi harga pembeliannya,
kemudian sesudah itu dia mengembalikannya. padahal, bisa jadi
dia mengambilnya dengan hutang, sedangkan penjual belum
memperoleh manfaat sedikit pun dari harta pembeli. Manfaat yang
diperoleh pembeli dari harta penjuar sudah sangat besar. Apa
pendapat Anda tentang hal ini?" Dia menjawab, "sah juga, karena
dia sudah rela akan hal ini." saya katakan, "Jika pembeli
memerdekakannya dalam kurun waktu tiga puluh tahun, maka
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hukumnya boleh. Tetapi jika penjual memerdekakannya, maka

hukumnya boleh." Dia berkata, "Ya."

Saya katakan, "Saya memberikan hak pilih kepadanya

berdasarkan Sunnah Rasulullah $ selama keduanya belum

berpisah. Barangkali hal itu terjadi dalam sekejap mata, atau bisa

mencapai safu hari penuh karena orang perlu berwudhu atau

berpisah untuk shalat, atau unhrk hal-hal lain. Sedangkan untuk

hal-hal selain itu, saya menganggapnya buruk. Orang tersebut

menetapkan hak pilih selama tiga puluh tahun berdasarkan

pendapat nalar dari Anda. Mengapa Anda tidak menganggapnya

buruk?" Dia menjawab, "Jual-beli ifu mengikuti syarat dua pelaku

jual-beli." Saya katakan, "Barangsiapa yang dibatasi syarat oleh

Rasulullah S, maka syarat beliau itu lebih patut berlaku baginya

daripada syarat yang dibuat oleh penjual dan pembeli."

Saya juga katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda

seandainya saya membeli dari Anda setakaran makanan dengan

sifat-sifat tertenfu dengan harga serafus dirham?" Dia menjawab,

"Hukumnya sah." Saya katakan, "Tetapi, saya dan Anda tidak

berhak membatalkan jual-beli sebelum berpisah?" Dia menjawab,

"Tidak." Saya katakan, "Jika kita berpisah sebelum serah terima,

apakah jual-beli tersebut batal?" Dia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Tidakkah telah jatuh bagi saya atas Anda sesuatu yang

tidak boleh saya atau Anda batalkan? Tetapi mengapa dia batal

tanpa ada kerelaan dari salah seorang di antara kita untuk

membatalkannya?" Dia menjawab, "Ya, dan kami

membatalkannya berdasarkan dalil Sunnah, yaitu:
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L446
hutang.2s8

Nabi g$ melarang penjualan hutang dengan

Saya katakan, "seandainya seseorang berkata kepada
Anda, 'Para ahli hadits menilai lemah hadits ini, dan kendati hadits
ini valid namun transaksi ini bukan transaksi hutang. Karena kapan
saja saya mau, saya bisa mengambil dari Anda dirham yang saya
gunakan unfuk membeli sesuafu dari Anda manakala saya tidak
menetapkan batasan waktu unfuk Anda. Sedangkan makanan ifu
memiliki batas waktu." Dia berkata, "Hal itu tidak diperkenankan.,,
saya katakan, "Mengapa tidak boleh sedangkan Anda dalam hal
ini berkewajiban dua hal terhadap orang yang menuntut Anda.

Anda membolehkan jual-beli dua orang dengan obyek suafu
barang tanpa menyebutkan batas wakfunya, ralu keduanya
berpisah sebelum serah terima. Anda tidak melihat adanya
larangan terhadapnya, dan Anda tidak melihat hal ini sebagai
penjualan hutang dengan hutang.

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/7tl dan jalur Abdul Aziz
Muhammad Ad-Darawardi dari Musa bin uqbah darl Nafi, dari tbnu Umar bahwa
Nabi S melarang penjual hutang dengan hutang.

Hadits ini dinlai shahih oleh Al Hakim, dan dia berkata, ,,Statusnya 
shahih

menurut kriteria Muslim, tetapi dia tidak melansimya." (uh. urta6 At Mustadrak, z/sZ)
Namun Al Baihaqi, Ad-Daruquthni dan Al Hakim menilai keliru sanadnya. Dia

mengatakan, "Yang benar adalah Musa bin ubaidah Ar-Rabadzi.', (uh. kitab sunan Al
Kubra, S/29O)

Ibnu Adi meriwayatkannya dalam kitab Al Kamil, dan dia menilainya cacat lantamn
adanya Musa bin ubaidah Ar-Rabadzi. Dia mengutip penilaian lernahnya dari Ahmad.
Dia berkata, "Ahmad pemah ditanya, "Tetapi, Subah meriwaya&an dari Musa bin
ubaidah." Dia menjawab, "seandainya Subah melihat apa yang kami lihat, tentulah dia
tidak meriwayatkan hadits darinya." Ibnu Adi berkata, "Keleirahan padanya tampak
jelas." (Lih. kitab hwa' At Ghalit, 5/220-222, no. 13g2; d& Bitugh Al Manm,
2/280-28L dengan komentamya pada catatan kaki).
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Jika demikian ketentuannya menumt Anda, maka

dimungkinkan lafazh tersebut mengandung makna akad salam

dalam takaran tertentu dengan syarat dengan obyek suatu barang

meskipun dia belum menyerahkan barang tersebut, sehingga yang

demikian itu dihukumi sebagai jual-beli tunai, bukan hutang dengan

hutang." Dia berkata, "ltu tidak benar, melainkan itu adalah jual-

beli hutang dengan hutang."

Kami katakan, "Jika seseorang berkata kepada Anda,

'seandainya kejadiannya seperti yang Anda gambarkan bahwa jika

keduanya melakukan jual-beli dengan akad salam lalu keduanya

berpisah sebelum serah terima, maka jual-beli tersebut batal oleh

terjadinya perpisahan. Dengan demikian Anda harus menghapus

akad yang terdahulu dan sah lantaran kedua pihak berpisah secara

fisik.

Perpisahan dalam jual-beli menurut Anda tidak memiliki

arti, karena yang menjadi faktor penenhr adalah pembicaraan.

Atau, Anda hams berpendapat terkait dua pelaku jual-beli yang

bahwa keduanya memiliki hak pilih selama belum berpisah.

Jika keduanya telah berpisah secara fisik, maka di situlah

ada makna yang menjadikan jual-beli perrnanen, sebagaimana

perpisahan dua orang ini secara fisik (dalam akad

salam)menghasilkan makna yang membatalkan akad. Tetapi Anda

tidak berpendapat seperti itu."

Dia berkata:
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7447 - Kami meriwayatkan dari umar bahwa dia berkata,
"Jual-beli ifu antara langsung jadi atau ada hak pilih."259

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya apa yang
saya paparkan ini bersumber dari Rasulullah @? seandainya ada

_ ": HR. Al Baihaqi dalam kitab sunan Al Kubn (pexbahasan: Jual-Beli, bab:
Penafsiran tentang Jual-Beli Khiyar, s/272) dari jalur Husain bin Muhammad Al
Marwadzi dari Syaiban dari Manshur dari Muhammad bin Abdurrahman dari Nafi' dari
Abdullah bin umar, dia berkata: Rasuruilah S bersaMa, ,Jika dua onng telah
melakukan jual-beli, maka kduanya memilih hak pilih selatna kduanya belum
berpisah, atau jual-beli kduanya didasan hak pitih. " Ibnu Umar ig berseru, "Jual-beli
itu langsung jadi atau ada hak pilih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Abi syaibah dalam kitab Mushannakrya
(pembahasan: Jual-Beli, bab: orang yang Menjatuhkan Jual-Beli Manakala satu pihak
Memutuskannya, 4/5051 dari jalur lbnu Abi zaidah dari Al Hajjaj dari Khalid bin
Muhammad dari seorang syaikh Bani Kinanah, dia berkata: Aku mendengar umar
berkata, "Jual-beli itu harus langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya."

Al Baihaqi berkata: Dia meriwayatkannya dari Muthanif bin Thaif terkadang dari
Asy-Sya'bi dari umar dan terkadang dari Atha' bin Abu Rabah dari umar is,, dengan
redaksi, "Jual-beli itu bisa langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya."

Dia berkata, "Keduanya bersama sanad yang penama sarna-sama lemah karena
terputus. Kalaupun sanadnya shahih, namun yang dimaksud adalah jual-beli yang
mensyaratkan peniadaan hak pilih di dalamnya sehingga setelah transaksi itu kedu;
pihak tidak merniliki hak pilih, dan jual-beli yang tidak mensyaratkan peniadaan hak
pilih. Jadi, keduanya tetap memiliki hak pilih setama keduanyaielum berpisah.,,

AI Baihaqi juga berkata, "Banyak ulama yang menilai lemah atsar dari umar ini,
dan mereka berpendapat bahwa dalam jual-beli tidak boleh mensyaratkan peniadaan
hak pilih. Yang dimaksud dengan jual-beli kh,yar itu bisa ;adi-pemberian pilihan
sesudah jual-beli, atau jual-beli yang di dalamnya berlaku syamt hai< pilih selama tiga
hari sehingga hak pilih keduanya tidak hilang lantaran perpisahan karena ada syarat.,i

Yang benar, pemberian pilihan sesudah jual-beli. Hanya saja, ada kalanya Nafi'
mengr'mgkapkannya dengan redaksi jual-beli khryur dan ada kalanya dia menafsirkan
maknanya.

zz j o /
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seorang sahabat yang mengatakan pendapat yang berbeda,

tidakkah Anda berpandangan bahwa seandainya dia mendengar

suatu keterangan dari Rasulullah,S maka dia tidak akan

menyalahinya, insSm' AIan Di tempat lain Anda mengatakan

bahwa sebagian Sunnah memang tidak sampai kepada mereka-"

Dia menjawab, "Benar."

Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa

perkataan seseorang dapat dijadikan argumen saat ada perkataan

Nabi #?" Mayoritas orang yang hadir menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "seandainya Anda memperkenankan hal ini,

niscaya Anda telah keluar dari sebagian besar sunnah Nabi $-
Dengan demikian, Anda telah melakukan hal yang tidak bisa

ditolerir." Dia berkata, "Tidak usah membahas ini lagi." Saya

katakan, "Riwayat tersebut tidak valid dari Umar;&- Bahkan

sebenamya Anda meriwayatkan dari Umar;S, keterangan yang

sama dengan pendapat kami:

Abu Yusuf mengklaim riwayat dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi

bahwa Umar;g berkata, "Jual-beli ifu bisa langsung jadi atau ada

hak pilih di dalamnyu."26o

Ini seperti yang kami riwayatkan dari Nabi S. Dia berkata,

"Tetapi sanad hadits ini terpufus." Saya katakan, "Hadits Anda

yang Anda riwayatkan dari Umar iS ifu bahkan keliru, tidak

dikenal, atau terputus. Dengan demikian, dia mengandung semua

alasan yang Anda pegang unhrk menolak berbagai hadits." Dia

berkata, "Saya berlaku adil kepada Anda. Hadits seperti itu juga

260 Silakan ba Takfuijttadits sebelumnp.
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tidak valid." Saya katakan, "Argumentasi Anda dengan hadits
Anda itu, meskipun Anda mengetahui siapa yang menceritakannya
dan sumber riwayatnya, merupakan sikap yang tidak obyektif."

Saya katakan kepadanya, "seandainya yang benar adalah
seperti yang Anda riwayatkan, maka dia lebih tepat unfuk
dimaknai sesuai pendapat kami, dan dia bertentangan dengan
pendapat Anda seluruhnya?" Dia bertanya, "Dilihat dari mana?,'
saya katakan, "Ketika Anda mengklaim bahwa Umar berkata,
'Jual-beli itu bisa langsung jadi atau ada hak pilih di dalamnya,'
tidakkah itu berarti Anda mengklaim bahwa jual-beli itu jatuh
karena salah satu dari dua hal, baik dengan kansaksi atau dengan
hak pilih?" Dia menjawab, "Benar."

Saya bertanya, "Apakah jual-beli itu jatuh dengan
penetapan pilihan, sedangkan jual-beli itu tidak didasari pilihan?,'
Dia menjawab, "Ya." saya katakan, "Jual-beli tersebut sebenamya
jatuh dengan penetapan pilihan." Dia bertanya, .Apa 

maksud
Anda?" Saya katakan, "lni harus Anda ikuti." Dia bertanya, ,,Apa

yang harus saya ikuti?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa
jual-beli jatuh dengan penetapan pilihan, bukan semata dengan
transaksi. Karena jika Anda mengklaim jual-beli jahfi dengan salah
safu dari dua perkara, maka kita tahu bahwa kedua perkara
tersebut berbeda.

Ini seperti pendapat Anda tentang orang yang melakukan
ila', bahwa dia harus kembali kepada istrinya atau dia harus
menthalaknya; dan seperti pendapat Anda tentang budak yang
melakukan perbuatan pidana, bahwa dia harus diserahkan atau
ditebus. Masing-masing dari dua pilihan itu berbeda satu sama
lain."
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Pilihan tidak berdampak apapun kecuali sebab adanya

transaksi yang mendahuluinya, atau bersamaan dengannya-

Sedangkan transaksi itu tidak membutuhkan hak pilih. Jadi, jika

ada penetapan pilihan bersamaan dengan transaksi atau

sesudahnya, atau tidak bersamanya dan tidak pula sesudahnya,

maka transaksi tersebut tetap jafuh (berlaku permanen). Dia

berkata, "ltu benar."

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa pendapatnya

adalah: atau ada penetapan pilihan yang tidak memiliki makna."

Dia berkata, "Tinggalkan bahasan ini." Saya katakan, "Ya,

sesudah Anda menyadari bahwa pendapat yang Anda ikuti itu

tidak benar." Dia berkata, "Apa maknanya bagi Anda?" Saya

katakan, "seandainya pendapatnya ini sejalan dengan apa yang

diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi dari

Ibnu Umar, dan itu seperti makna ucapan Ibnu Umar, tentulah itu

seperti jual-beli dalam makna perkataannya itu. Jual-beli tersebut

merupakan jual-beli yang dilakukan dengan transaksi yang disusul

dengan perpisahan sesudahnya, atau penetapan pilihan."

Sebagian orang yang hadir berkata, "lh-l tidak memiliki

makna yang benar. Adakah yang lain?" Dia menjawab, "Tetapi

haditsnya tidak shahih." Saya katakan, "lhr benar. Tetapi,

mengapa Anda berpegang padanYa?"

Asy-Syafi'i berkata: Orang lain menentang kami dengan

mengatakan:
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1448. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa
Nabi # bersabda, 'Jika dua pelaku jual-beli berselisih, maka
perkataan yang berlaku adalah perkataan penjual, sedangkan
pembeli memiliki hak pilih.'Zot

25r Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam l<*ab As-Suran (1,/332-333, no.
24o) dan jalur sufuan dari Muhammad bin Ajlan dari Aun bin Abdullah dari hnu
Mas'ud bahwa Rasulullah $ bersabda, ilita dua petaku liual-beti bqselisih, maka
perkataan yang berlaku adalah perkataan pqzjuat, petnbeli mqnihki hak
pilrn.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Aturan
Ketika Dua Pelaku Jual-Beli Berselisih, 3/561, no. L27Ol dari jalur eutaibah dari
Sufuan dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hr.dns murcal karena Aun bin Abdullah tidak pernah
bertemu dengan Ibnu Mas'ud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Ser,va-
Menye,,r€, bab: Aturan Ketika Dua pelaku Jual-Beli Berselisih sedangkan obyek JuaF
Beli Masih Ada,3/780-783, no. 3511) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Abu Umair
dari Abdurrahman bin eais bin Muhammad bin fuy'ats dari aynhnya dari kakeknya
dari Asy'ats dari Abdullah dengan redaksi yang serupa; dan An-Nasa.i (pembahasan:
Jual-Beli, bab: Perbedaan Dua pelaku Jual-Beli, 7/3o2-gog, no. 464g)dari jalur Hafsh
bin Ghiyats dari ayahnya dari Abu umais dari Abdurrahman bin Muhammad bin
Asy'ats dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah; dan Ibnu Majah (pembahasan:
Pemiagaan, bab: Dua Pel_aku Jual-Beli yang Bersetisih,2/237, no. 2]rgel dari jalur
Husyaim dari Ibnu Abi Laila dari easim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abduilah;
dan Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak(pembahasan: Jual-Beli, 2/4s) aa;jalur Hafsh
bin Ghiyats dan seterusnya, dengan komentar, "sanadnya ,nut in tntupi tiaur. dilansir
oleh Al Bukhari dan Muslim." penilaiannya ini disepakati olnh Adr-Druhubi.
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Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini terpufus sanadnya dari Ibnu

Mas'ud;gr. Sedangkan hadits-hadits yang kami sampaikan valid

dan bersambung sanadnya. Seandainya hadits ini bertentangan

dengan hadits-hadits tersebut, maka seorang ulama hadits tentang

boleh berargumen dengannya unfuk menentang salah satu dari

hadits-hadits tersebut, karena hadits ini valid dengan dirinya.

Bagaimana mungkin dia boleh digunakan untuk menepis hadits-

hadits yang valid dengan dirinya. Selain itu hadits-hadits tersebut

diperkuat dengan hadits-hadits lain yang seluruhnya valid.

Kalaupun hadits ini valid, maka dia tidak berseberangan

dengan hadits-hadits saya sama sekali, karena sebenamya dua

orang yang disebut dalam hadits tersebut saling membenarkan

akan terjadinya jual-beli, tetapi keduanya berselisih mengenai

harganya. Masing-masing memilih untuk melanjutkan jual-beli,

namun dakwaan keduanya terhadap akad jualbeli itu berlainan

sehingga membatalkan pokok jual-beli.

Sedangkan hak pilih tidak diberikan kecuali kepada pembeli

unhrk mengambil atau meninggalkan. Hadits tentang jual-beli

dengan hak pilih itu menjadikan hak pilih sebagai hak keduanya

secara bersama-sama tanpa ada perselisihan tentang harga, dan

tanpa ada dakwaan dari salah satunya dengan sesuatu yang bisa

merusak pokok jual-beli, dan tidak pula dakwaan yang

membatalkannya. Hadits ini hanya bermaksud unfuk membatasi

batalnya jual-beli akibat sesuatu yang diberikan kepada kedua

pihak secara bersama-sama. Keduanya bebas memilih antara

melakukannya atau meninggalkannya.

Seandainya seseorang keliru memahami hadits tentang dua

pelaku jual-beli yang belum meninggalkan tempat transaksi itr-r
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tidak boleh membuat pilihan sesudah keduanya berpisah
meninggalkan tempat transaksi, lalu dia bertanya, ,,Apa yang
mencukupi dalam jual-beli yang berlaku; dengan transaksi atau
dengan perpisahan sesudah transaksi?" Maka jawabnya:
seandainya jual-beli telah jafuh perrnanen dengan transaksi,
tentulah dia tidak membutuhkan perpisahan. Akan tetapi, jual-beli
tidak berlaku permanen kecuali dengan keduanya. Makna
penetapan pilihannya sesudah transaksi ifu sama seperti makna
transaksi dan perpisahan, serta sesudah terjadi perpisahan.

Jadi, keduanya berselisih mengenai harga sehingga pembeli
memiliki hak pilih sebagaimana dia memiliki hak pilih sesudah
terjadi serah terima, sebelum perpisahan, dan lama sesudahnya
manakala dia menemukan cacat pada barang.

seandainya kita boleh mengatakan, "Dia hanya memiliki
hak pilih ketika keduanya berselisih tentang harga," maka dia tidak
memiliki hak pilih jika dia menemukan cacat. Dia boleh
membuang setiap hadits yang menyerupai hadits lain dalam satu
huruf karena ada huruf-huruf lain yang sama, meskipun dia
menemukan kemungkinan untuk kedua pendapat tersebut karena
mereka mengatakan:

L449. Rasulullah @ melarang penjualan kurma kering
dengan kurma kering, kecuali secara sama; melarang muzabanah,
yaifu menjual dengan takaran yang sembarang dengan barang
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yang sejenit262' serta melarang penjualan kurma basah dengan

kurma kering.253

262 5"O",1; inilah penafsiran Imam Asy-Syafi'i terhadap isttlah muzabanah.

Sedangkan Jabir rg, menafsirkannya sebagai peniualan kurma basah di atas pohon

dengan kurma kering dengan cara takaran.

Dalam hadits Abdullah bin Umar;{$, dia berkata: Rasulullah 1$} melarang

muabanah, yaitu menjual buah pada kebun; jika kebun kurma dengan kurma kering

secara takaran; jika kebun anggur dia menjualnya dengan kismis secam takaran, dan

jika berupa tanaman dia menjualnya dengan makanan secara takaran. Rasulullah +,$

melarang itu semua.
253 gu6i1. Tentang larangan menjual kurma kering dengan kurma kering kecuali

secara sama telah disampaikan sebelumnya dalam riwayat Malik bin Aus bin Hadatsan

(no. 12145). Silakan baca hadits tersebut secara lengkap dalam Takhnfnya.

Adapun hadits tentang larangan menjual kurma basah dengan kurma kering serta

larangan muzabanah ifu statusnya muttafaq 'alaih

Al Bukhari (pembahasan, Jual-Beli, bab: Jual-Beli Muabanah, Yaitu Menjual

Kurma Kering dengan Buah-Buahan I--ain, serta Menjual Kismis dengan Anggur segar,

2/109, no. 2183) dari lalur Yahya bin Bukair dari l-aits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari

salim bin Abdullah dari Abdullah bin umar bahwa Rasulullah # bersabda, "Janganlah

kalian menjual buah-buahan hingga tampak kematangan dan kualitasnya, dan

kalian menjual buah-buahan dengan kurma kering. "(no. 2183)
Salim berkata: Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Zaid bin Tsabit, bahwa

Rasulullah $ sesudah itu memberikan keringanan dalam penjualan secata 'aiyah

(taksiran) dengan kurma basah atau kurma kering, tetapi beliau tidak memberikan

keringanan pada yang lain." (no. 2184)

Juga dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin umar r{5

bahwa Rasulullah $ melarang muzabanah, yaihr menjual buah-buahan dengan kurma

secara takaran, dan menjual kurma basah dengan kurma kering secara takaran. (no.

2185)
Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab, Keharaman Menjual Kurma Basah dengan

Kurma Kering kecuali dalam Jual-Beli 'Araya,3/L169, no- 60/1539) dari Yahya bin

Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah #
memberikan keringanan kepada pemilik bngah untuk menjualnya secara taksiran

dengan kurma kering.
Juga dari jalur Muhammad bin Bisyr dari Ubaidullah dari Nafi' bahwa Abdullah

mengabarinya, bahwa Nabi $ melarang muabanah, yaitu meniual kurma yang ada di

pohon dmgan kurma kering secara taksiran, dan penjualan anggur segar dengan

kismis secara takaran, serta penjualan hasil bumi dengan gandum secara takaran. (no-

73/15421.
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Karena ifu kami mengharamkan 'arrJal?64 secara taksiran
dengan kurma kering karena dia tercakup ke dalam makna ini.
Kami dan ulama yang berpegang pada pendapat ini dari kalangan
sahabat kami mengklaim bahwa 'araya ifu hukumnya halal karena
dihalalkan oleh Nabi i9.tr.265 Kami mendapati dua hadits tersebut
memiliki makna yang tepat unfuk memahami hadits tersebut.
Karena ifu, menumt kami, makna ini boleh dipahami untuk hadits-
hadits lain.

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama yang sejalan dengan
kami dalam masalah pokok, yaitu jual-beli itu berlaku peffnanen
dengan terjadinya perpisahan dan penetapan pilihan, justru
berbeda pendapat dari kami pada aspek lanjutannya. Dia
mengatakan, "Jika pemilihan terjadi bersamaan dengan jual-beli,
maka hukumnya boleh, sehingga dia tidak harus memilih sesudah
jual-beli."

Argumen unfuk membantah pendapat ini adalah seperti
yang saya paparkan sebelumnya, yaifu bahwa Nabi S

Juga dari jalur Sufuan dari Az-Zuhri dari Salim dari hnu umar bahwa Nabi @
melarang penjualan buah-buahan hingga tampak kuaritas dan kernatangannya, dan
penjualan buah-buahan dengan kurma kering (bab: l-arangan Menjual Buah-buahan
Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya tanpa syarit Memoiongnya , 3/1167,
no.57/75341.

264 Adyyah adalah orang yang tidak memiliki kebun kurma dalam keadaan
membufuhkan kurma basah, sedangkan dia tidak merniliki uang unfuk membeli kurma
basah, tetapi dia memiliki kurma kering sisa makanan pokoknya. Dia lantas
mendatangi pemilik kebun kurma dan berkata, "Juallah kepadaku kurma basah dari
kebunmu dengan kurma kering ini secara taksiran." Kernudian dia memberikan
kelebihan kurma keringnya itu dengan buah-buahan yang segar dari kebun kurma
tersebut. Ada keringanan dalam jual-beli ini jika kurang darl lima ulasag. Hal ini
dikemukakan oleh Ibnu Atsir dalam kirab An-Nha7ah.

265 16u1 Takhrij hadits sebelumnya.
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memberikan pilihan sesudah terjadi jual-beli.255 Menurut qiyas, jika

telah terjadi jual-beli, maka jual-beli tersebut tidak sempuma

kecuali dengan perpisahan dua pelaku jual-beli. Perpisahan
keduanya itu merupakan sesuatu yang berbeda dari akad jual-beli.

Tampaknya jual-beli tidak berlaku perrnanen akibat
jatuhnya pilihan kecuali sesudah jual-beli. Sebagaimana perpisahan

itu terjadi sesudah jual-beli, demikian pula penetapan pilihan itu
terjadi sesudah jual-beli.

Hadits Malik bin Aus bin Hadatsan fl11-frf3.l-,r1267 dari
Nabi $ menunjukkan bahwa perpisahan antara dua pelaku jual-

beli dimaksud adalah perpisahan secara fisik. Hadits tersebut juga

menunjukkan hal lain yang akan dijelaskan pada tempaturya.

Hadits Nabi $ dimaksud adalah:

t
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1450. "Janganlah salah seorang di anbra kalian menjual
a tas jual-beli saudaranya.'258

26 Uhat hadits-hadits sebelumnya dalam bab sebelumnya.
257 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 1445.
26s gg. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tidak Boleh Menjual dengan

Menimpa Jual-beli Saudaranya, l/2OO, no- 21401 dari jalur Ali bin Abdullah dari
Sufuan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ig, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang orang kota menjualkan unfuk orang desa, janganlah saling
menawar agar orang lain memberikan penawaran, janganlah seseorang menjual di atas
jual beli saudaranya, janganlah meminang di atas pinangan saudaranya, dan janganlah
seorang wanita meminta cerai saudaranya agar dia dapat menguasai bagian
saudaranya tersebut."

393



Al Umm

Hadits ini menunjukkan bahwa makna hadits bahwa

Nabi s bersabda, "Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih. "

Karena seandainya aku menjual kepada seseorang barang yang

setara seratus ribu, maka pembeli menjadi terikat dengan jual-beli

sehingga dia tidak bisa membatalkannya.

Tidak ada ruginya bagi saya sekiranya seseorang menjual

barang yang lebih baik dari barang saya dengan harga sepuluh.

Akan tetapi, larangan Nabi $ bagi seseorang unfuk menjual

barang dengan menimpa jual-beli saudaranya itu mengandung dalil

maksudnya adalah menjual dengan menimpa jual-beli saudaranya

sebelum kedua pelaku jual-beli berpisah, karena keduanya tidak

dianggap sebagai pelaku jual-beli kecuali sesudah jual-beli.

Tidak ada mudharat bagi seseorang unfuk menjual dengan

menimpa jual-beli saudaranya kecuali sesudah terjadi perpisahan,

sehingga pembeli memiliki hak pilih untuk mengembalikan jual-beli

atau mengambilnya agar tidak menimbulkan kerusakan bagi

penjual. Barangkali dia menimbulkan kerusakan pada penjual,

kemudian dia memilih untuk menghapus jual-beli secarer

bersamaan.

Seandainya bukan demikian ketenfuannya, maka hadits

tersebut tidak memiliki makna unfuk selama{amanya. Karena jika

pembeli sudah terikat dengan jual-beli secara perrnanen sebelum

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan' Jual-Beli, bab: Keharaman
Seseorang Menjual dengan Menimpa Jual-Beli Saudaranya, 3/1L54, no.7/14721 dari
jalur Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu umar Eft bahwa Rasulullah $
bersabda, 'Janganlah sebagian dai kalian menjual atas jual-beli saudaranya."

Juga dari jalur ubaidullah (bin Umar) dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi $, beliau
bersabda, 'Janganlah seseoft,ng menjual atas jual-beli saudamnSa, dan jangan pula
meminang perempuan yang dipinang saudaranya. " (no. 8/1412)
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terjadi perpisahan atau sesudahnya, maka tidak ada mudharat bagi

penjual sekiranya ada orang lain yang menjual dengan menimpa
jual-belinya. Seandainya hadits ini boleh dimaknai dengan selain

makna ini, maka boleh juga seseorang tidak berpegang pada suatu

hadits melainkan orang lain mengalihkan hadits tersebut kepada

hadits lain.

4. Bab: Jual-Beli Anjing dan Hewan Lain yang Tidak
Boleh Dimakan Dagingnya
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Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab, dari Abu Bakar bin

Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari,
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bahwa Rasulullah S melarang hasil penjualan anjing, mahar

pelacur, dan uang seserahan untuk 6uLun.269

Malik berkata, "Karena itu dimakruhkan menjual anjing,

baik yang berbahaya atau yang tidak berbahaya."2To

Uu'
zdr;, o

6:;i
^1)
(U')

-//.o /Ur.-l -\ toY
1 ,. j o. o /t'F c.t * gt d

..Az

U:Ju *3 * d̂lJl gV

')t,
i,sv

U)'t1? i i,su

.JS
t1A;,./

c

I

vr k;- a

dljl

O/4t
O/
,AJ ,y# ,t rP (-tbo -a ")
II

)vtrt
1452. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

269 HR. Ath-Thabarani (Pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Hasil
Penjualan Anjing, 2/656, no. 68). Di dalamnya ada penjelasan, "Yang dimaksud
dengan mahar pelacur adalah uang yang diberikan kepada seorang perempuan
sebagai upah zina. Dan yang dimaksud dengan seserahan dukun adalah harta yang
diberikan kepada dukun sebagai upah atas praktik perdukunannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Hasil
Penjualan Anjing, 2/723, no. 2237) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan
seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Keharaman Hasil Penjualan
Anjing, Seserahan Dukun dan Mahar Pelacur, 3/7198) dari jalur Yahya bin Yahya dari
Malik dan seterusnya.

270 Malik dalam kitab Al Muwaththa' (2/657) berkata, "Saya memakruhkan hasil
penjualan anjing, baik yang berbahaya atau yang tidak berbahaya, karena
Rasulullah ;i$ melarang hasil penjualan anjing."
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mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah s bersabda, "Barangsiapa yang memelihara anjing

kecuali anjing unfuk menjaga ternak atau anjing unfuk berburu,

maka hal itu mengwrangi amahya setiap hai sebesar dua

Qirath.'27t
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271 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Meminta lzin, bab: Riwayat tentang Perkara
Anjing, 2/969, no. 13); AI Bukhari (pernbahasan: Heuran Sembelihan dan Hewan
Buruan, bab: Mernelihara Anjing yang Bukan Anjing Pemburu atau Penjaga Temak,
3/453, no. 5482); dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Perintah Membunuh
Anjing, Penjelasan tentang Penghapusan Hukumnya, dan Penjelasan tentang
Keharaman Memeliharanya kecuali untuk Berburu, Menjaga Tanaman atau Menjaga
Temak, 3/720L, no. 50/1574) dari jalur Yahya bin Yah5n dari Malik.
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1453. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Khushaifah, bahwa

Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar
Sufuan bin Abu Zuhair dia adalah seorang sahabat Nabi S,
berasal dari Syanu'ah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah S
bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing yang tidak digunakan

unfuk menjaga tanaman ataupun temak, maka akan berkurang

amalnya setiap hari safu qirath. " Orang-orang bertanya, "Apakah

engkau mendengarnya dari Rasulullah .$?" Dia menjawab, "Ya,

demi Tuhan masjid ini."272

272 119. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 12). Redaksi dalam
kitab .41 Muwaththa' adalah, "Bamngsiapa ymng memelihara anjing yang tidak bisa
melindungi tanaman atau temak, maka amalnya berkumng safu qinth setiap hai."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Tanaman dan
Muzara'ah, bab: Memelihara Anjing untuk Menjaga, 2/153, no. 23231dari Abdullah
bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab yang sama,3/7204,
no.67/7576)dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
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1454. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Marik bin Anas
mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah 6$ memerintahkan untuk membunuh anjing.273

Berdasarkan hadits ini kami berpendapat bahwa hasil
penjualan anjing itu hukumnya tidak halal sama sekari. oreh
karena hasil penjualan anjing itu hukumnya tidak halal, maka
konsekuensinya tidak diperbolehkan pula unhrk memeliharanya
kecuali bagi orang yang suka berburu, petani, atau orang yang
sengaja memeliharanya unfuk menjaga temak miliknya.

Selain orang yang telah disebutkan di atas tidak
diperbolehkan untuk memeliharanya. Dia juga tidak boleh
mengambil pembayarannya jika dia telah membunuhnya. Dia
hanya boleh mengambil hasil penjualan dari anjing miliknya yang
dia bunuh jika halal baginya untuk memperjualbelikannya dalam
keadaan hidup.

27a 63. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sarna, no. l4); Al Bukhari
(pembahasan: Awal Mula Penciptaan, bab: Jika lalat Jatuh dalam Minuman Salah
seorang di antara Kalian, maka Hendaklah Dia Membenamkan Lalat itu, no. 3323)
dari AMullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama,
3/72OO, no.43/7570)dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
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Tidak halal bagi seseorang untuk memiliki anjing kecuali

bagi pemburu, petani, dan peternak, atau yang semakna dengan

itu karena ada keterangan dari Rasulullah S. Perintah

Rasulullah S untuk membunuhnya menunjukkan bahwa

seandainya anjing itu layak diambil pembayarannya, tenfulah dia

tidak boleh dibunuh, dan tentulah pemiliknya boleh menjualnya

dan menghasilkan bayarannya agar anjing itu berpindah kepada

orang yang halal memilikinya.

Akad salam (pemesanan) dengan obyek anjing itu

hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu termasuk jual-beli.

Apa saja yang diambil untuk sesuafu yang dimiliki dalam suatu

keadaan, baik secara tunai atau tempo, atau dengan nilainya, baik

dalam keadaan hidup atau mati itu disebut harga lembaran.

Sedangkan anjing tidak boleh ada harganya sesuai dengan

larangan yang kami sampaikan dari Nabi S mengenai hasil

penjualannya. Seandainya hasil penjualannya halal, maka halal

juga seserahan untuk dukun dan mahar pelacur.
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1455. Nabi S bersabda, "Barangsiapa yang memiliki
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temak, maka hal iru mengurangi amalnya setiap hari sebesar dua
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1456. Beliau juga bersabda, "Malaikat tidak memasuki

rumah yang di dalamnSn ada anjing dan gambar.475

274 11P. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muza'arah, bab: Memiliki
Anjing untuk Menjaga Tanaman, 2/152-153) dari jalur Muadz bin Fadhalah dari
Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.go, dia
berkata: Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa gng memelihara anjing, maka amahSn
berkumng setiap hari sebaar satu qimth, kecuali anjing untuk menjaga kambing,
tanatnan, atau berburu. "

Abu Hazim berkata dari Abu Hurairah ag dari Nabi $, 'Anjing untuk berburu atau
menjaga temak. " (no.23221

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Perintah
Membunuh Anjing dan Penjelasan tentang Penghapusan Periwayatrya Tersebut, Serta
Penjelasan tentang Keharaman Memilikinya selain unhrk Berburu, Menjaga Tanaman,
Menjaga Temak dan Semisalnya, 3/\203, no. 57/7575) dari jalur Yunus dari Ibnu
Syihab dari Said bin Musayryib dari Abu Hurairah.g,, dari Rasulullah S, beliau
bersaMa, "Barangsiapa 5nng memelihara anjing yang bul<an anjing untuk berburu,
menjaga temak, dan menjaga tanaman, maka amalnya setiap hai sebesar
dua qirath. "

Juga dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah rg,, dia
berkata' Rasulullah $ bersabda, "Bamngsiapa yang mernelihara anjing kecuali anjing
unfuk menjaga temak, berburu atau menjaga tanaman, maka amalnya berkurang
setiap hai sebaar safu qirath."

275 93. Al Bukhari (pernbahasan: Aural Penciptaan, bab: Jika Salah Seorang di
antara Kalian Mengucapkan Amin, 2/427, no. 3225) dari jalur Muqatil dari Abdullah
dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abu
Thalhah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, "Pan malaikat tidak
memasuki rurnah yang di dalamnya ada anjing dan gambar."
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Allah,*e telah menempatkan babi dan menghukuminya

najis. Setelah itu, Allah ,@ mengharamkannya. Oleh sebab itu,

tidak diperbolehkan menerima uang hasil penjualannya, baik

secara funai ataupun tempo.

Selain itu, uang hasil penjualannya itu sama sekali tidak

bemilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh

binatang tersebut, maka orang itu tidak ditunfut untuk

menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal unfuk

diterima harganya itu tidak halal pula nilainya, lantaran nilai

sesuafu adalah salah safu bagian dari benhrk harga.

Hewan apa saja yang memberi manfaat bagi manusia saat

masih hidup itu boleh dilual kepada sesama manusia, selain anjing

dan babi. Meskipun hewan tersebut tidak halal dimakan, namun

dia boleh dijual. Hewan apa saja yang tidak dilarang untuk dijual

ihr tidak dilarang pula untuk dijadikan obyek salam manakala dia

tidak terlepas dari tangan manusia ftisa dikuasai).

Barangsiapa yang memiliki hewan seperti itu kemudian

dibunuh oleh orang lain, maka orang lain yang membunuhnya itu
menanggung nilainya pada waktu dia membunuhnya. Jika dia

membunuhnya dalam keadaan telah terlatih , maka nilainya adalah

sebagai hewan yang terlatih. Contohnya adalah harimau, burung

elang, dan hewan-hewan lain yang terlatih untuk berburu. Juga

seperti kucing, keledai jinak, bagal dan hewan-hewan lain yang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan,
bab: Malaikat tidak Mernasuki Rumah yang di dalamnya Ada Anjing dan Gambar,
3/7665, no. 84/2LO5) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari hnu Syihab dan
setemsnya.
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bisa rnernberi manfaat saat masih hidup meskipun dagingnya tidak

boleh dimakan.

Sedangkan dubuk dan rubah itu boleh dimakan dan dijual.

Keduanya berbeda dari hewan-hewan yang saya sebutkan, dan

keduanya boleh dijadikan oblek salam manakala ada jaminan untuk
tidak terlepas pada waktu dia dijadikan obiek salaf. Barangsiapa

yang membunuh keduanya dalam keadaan dimiliki seseorang,

maka dia menanggung harganya sebagaimana dia menanggung

harga biawak dan hewan liar lain yang sudah dimiliki.

Setiap binatang buas yang tidak dapat bisa dimanfaatkan,

seperti burung rajawali, burung rakhamah,276 dan burung

bughatsah,271 atau beberapa jenis burung yang tidak dapat

berburu dan tidak dapat dimakan dagingnya, seperti burung

luhakaz78, burung qath*79, kumbang dan sejenisnya; menurut

saya, semua ifu tidak boleh diperjualbelikan dengan cara hutang

ataupun cara lainnya. Seseorang yang memilikinya tidak berhak

atas nilainya seandainya dia ditahan lalu dibunuh oleh seseorang.

Demikian pula pula dengan tikus, jirdzan,zSo dan ular, karena

276 gu14ir.u1i adalah burung yang bulunyn lebar, wamanya putih dan bertutul
hitam, memiliki paruh dan sayap yang panjang.

277 Bughats adalah burung yang wamanya pirang, lebih kecil dai- ramakhamah,
terbangnya ambar. Jamaknya adalah bightsan.

278 liliaka'berarti hev,an kecil yang jalannya merayap, berwama cokelat, tidak
memiliki ekor yang panjang, dan kaki-kakinya kecil.

279 Qatha adalah sejenis burung seperti merpati- Bentuk tunggalnya adalah qathah.
Dia juga disebut dalam jamak dengan kata qathawaf. (Lih. kitab Al Mshbah Al Munir)

28o Jirdzan adalah jamak danl<ata jumdzyarg berarti tikus jantan. Sebagian ulama
mengatakan bahwa dia adalah tikus jenis besar dan biasa tinggal di pekarangan, tidak
terbiasa tinggal di rumah-rumah.
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manfaat padanya tidak memiliki makna baik dalam keadaan hidup,

disembelih atau bangkai.

Jika seseorang membeli hewan-hewan tersebut, maka

tampaknya perbuatannya itu mempakan pengambilan harta

dengan jalan yang batil. Allah is melarang seseorang unfuk

mengambil harta dengan jalan yang batil, karena umat Islam hanya

diperbolehkan untuk menjual objek-objek yang bisa mereka

manfaatkan sebagai makanan, atau diambil manfaatnya yang riil

saat masih hidup, sedangkan pada hewan-hewan tersebut tidak

ada manfaat yang riil.

Oleh karena Nabi S melarang menjual sperma pejantan

padahal itu merupakan manfaat yang sempuma lantaran ia bukan

barang yang bisa dimiliki untuk suatu manfaat, maka sesuafu yang

tidak mengandung manfaat sama sekali itu menurutku lebih pantas

untuk dilarang hasil penjualannya.

5. Perbedaan Pendapat Tentang Hasil Fenjualan
Anjing

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dan

memperbolehkan hasil penjualan anjing dan pembeliannya. Dia
juga membebankan harganya pada orang yang membunuhnya.

Saya tanyakan kepadanya, "Apakah boleh Rasulullah S
mengharamkan hasil penjualan anjing, sedangkan Anda

menetapkan harga untuknya dalam keadaan hidup atau mati?

Apakah boleh Rasulullah S memerintahkan untuk membunuh
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anjing, tetapi dia memiliki harga yang ditanggung oleh orang yang

membunuhnya? Apakah mungkin Rasulullah S memerintahkan

unfuk membunuh sesuatu yang ditanggung oleh pembunuhnya.

Apa yang ditanggungkan oleh orang yang membunuhnya

ifu lebih berdosa daripada perbuatan membunuh anjing itu sendiri,

karena pertanggungan tersebut justru merusak harta seorang

muslim, sedangkan Rasulullah $ tidak memerintahkan suatu dosa.

Seseorang berkata, "Kami mendasarkan pendapat bahwa

hasil penjualan anjing hukumnya halal pada khabar dan qiyas."

Saya katakan, "Silakan sebutkan khabar tersebut." Dia menjawab:

281 66ur ini bukan merupakan riwayat Asy-Syafi'i, melainkan riwayat lawan
debatnya. Saya tidak menemukannya pada selain Al Umm.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam kitab Ma'nfah
As-Sunan wa Al Atsar (4/396) dan dalam kitab Sunan Al Kubra (6/7-8), kemudian dia
berkata, "Hadits yang diriwayatkan dari Utsman 4g tentang penetapan pertanggungan

anjing ini sanadnya terputus.
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7457. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepadaku, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Imran bin Abu Anas, bahwa Utsman

menjatuhkan denda kepada seseorang atas harga anjing yang dia

bunuh sebesar dua puluh unta.281
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Dia berkata, "Jika anjing memiliki nilai dalam keadaan

dibunuh, maka ihr berarti dia memiliki harga dalam keadaan hidup.

Keduanya tidak berbeda."

Saya katakan, "Seandainya riwayat ini valid dari Utsman,

apakah Anda tidak berbuat apapun dalam membantah riwayat
yang valid dari Rasulullah S, sedangkan yang valid dari

Utsman ;{$, itu berbeda dari ifu." Dia bertanya, "Silakan Anda

sebutkan." Saya katakan:

# ,f ,f-f- f
o

J'

o

z.Nz

,, o/
jz9 /

a-ajt 6?l -\ toA
.o

"P
t3

o

-f
o,6

-fs Jl-ae IJ itkL&" lo,
*;.-

z4

J
o

.e)t(Jl

1458. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari Yunus, dari Hasan, dia berkata: Aku mendengar Utsman bin

Diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain dari Yahya bin Said Al Anshari bahwa
dia menyebutkannya darinya Utsman dalam sebuah masalah yang dia sebutkan, tetapi
sanadnya terpufus."

Barangkali masalah dimaksud adalah yang dikutip Ibnu At-Tarkumani dari Ibnu
Abdil Barr bahwa di Madinah muncul permainan burung merpati dan lomba
ketangkasan anjing. Umar dan Utsman @, lantas memerintahkan untuk membunuh

anjing dan menyembelih merpati. Hasan berkata, "Aku mendengar Utsman rg berkata
lebih dari satu kali dalam khutbahnya, "Bunuhlah anjing dan sembelihlah burung
merpati!" (Catatan kaki kitab As-Sunan,6/12, teftifan Danrl Ilmiyyah)
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Affan berkhutbah, dan dia memerintahkan unfuk membunuh

anjing."282

Bagaimana mungkin Utsman;S[ memerintahkan unfuk

membunuh yang mengakibatkan tanggung jawab berupa nilainya

bagi orang yang membunuhnya? Dia menjawab, "Kalau begitu,
kami mengambil pendapat ini dari qiyas bahwa Rasulullah S tidak

melarang pemilik kebun dan temak untuk memelihara anjing. Saat

ditanyakan masalah anjing pemburu, Nabi S tidak melarangnya.

Oleh karena Nabi S memberikan keringanan untuk

menjadikan anjing sebagai milik seperti halnya keledai, maka hasil

penjualannya pun halal. Oleh karena hasil penjualannya halal,

maka nilainya ditanggung oleh orang yang membunuhnya."

Saya katakan, "Oleh karena Rasulullah S
memperkenankan unfuk memelihara anjing bagi pemilik kebun

dan ternak, dan beliau juga tidak melarangnya bagi pemburu,

tetapi beliau mengharamkan hasil penjualannya, maka mana yang

lebih pantas bagi kami, Anda dan setiap muslim untuk diikuti

dalam dua pendapat tersebut? Apakah mengharamkan apa yang

haram hasil penjualannya, dan membunuh anjing bagi orang yang

tidak boleh memeliharanya sebagaimana beliau memerintahkan

untuk membunuhnya, serta memperkenankannya bagi orang yang

beliau perkenankan untuk memelihara anjing; ataukah mengklaim

bahwa hadits-hadits tersebut kontradiktif?

282 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh
AI Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam kitab Sunan N Kubra 16/71 dan Ma'rifah As-
Sunan wa AI Atsar (4/397).
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Dia balik bertanya, "Lalu apa pendapat Anda sendiri?"

Saya katakan, "Saya akan berkata yang benar, insya'Allah, yait.t

menetapkan hadits sesuai adanya sebagaimana dia diriwayatkan

manakala dimungkinkan untuk menetapkan seluruhnya.

Seandainya apa yang Anda katakan ifu boleh, yaitu membegitukan

sebagian hadits dengan sebagian yang lain, maka boleh juga apa
yang Anda perkenankan bagi Anda." Dia berkata, "seseorang

akan mengatakan, 'Kami tidak mengetahui hadits-hadits tersebut'."

Saya katakan, "Jika orang yang memelihara anjing iht
berdosa, maka saya tidak menghalalkan seorang pun unfuk
memeliharanya, dan saya akan membunuhnya di mana saja saya

jumpai." Dia bertanya, "Apakah menurut Anda boleh seseorang

memeliharanya tetapi dia tidak memiliki harga?" Saya menjawab,
"Sebaliknya, orang lain (yang bukan petani, petemak dan
pemburu) tidak boleh mengambilnya. Seandainya pokok
pengambilannya itu halal, maka dia menjadi halal bagi setiap
orang, sebagaimana setiap orang halal memelihara kambing,
keledai dan bagal. Akan tetapi, kepemilikannya sejak awal itu
sudah diharamkan kecuali unfuk tujuan tertentu, seperti keadaan

darurat untuk menjaga maslahat kehidupan. Karena saya tidak
menemukan sesuatu yang halal ifu dilarang bagi seseorang, tetapi
saya menemukan di antara perkara yang haram ifu ada yang

mubah bagi sebagian orang, tidak untuk sebagian yang lain."

Dia bertanya, "Apa contohnya?" Saya katakan, "Bangkai

dan darah hukumnya mubah bagi orang-orang yang menghadapi
keadaan darurat. Jika dia telah terlepas dari keadaan damrat,
maka keduanya kembali diharamkan baginya berdasarkan hukum
awal keharaman keduanya. Bersuci dengan debu hukumnya boleh
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dalam perjalanan bagi orang yang tidak menemukan air. Jika dia

telah menemukan air, maka bersuci dengan debu itu menjadi

haram lagi baginya, karena awal mula bersuci itu dengan air,

sedangkan bersuci dengan benda-benda selain air ifu diharamkan

kecuali dalam keadaan darurat, seperti saat tidak ada air, dalam

perjalanan dan sakit. Demikian pula, jika seseorang telah

meninggalkan pekerjaan yang memperkenankannya untuk
memelihara anjing, baik unfuk berbum, menjaga tanaman atau

menjaga temak, maka dia haram memeliharanya."

Dia bertanya, "Mengapa hasil penjualannya tidak halal pada

waktu seseorang boleh memeliharanya?" Saya jawab, "sesuai

alasan yang telah saya sampaikan, yaifu anjing tersebut

dikembalikan kepada pokoknya. Jadi, tidak ada harga bagi sesuatu

yang diharamkan pada pokol,oya. Jika keadaannya berubah-ubah

akibat darurat atau manfaat, maka penghalalannya berlaku khusus

bagi orang yang dihalalkan.

Dia berkata, "Berilah saya contoh unfuk apa yang Anda
paparkan ifu!" Saya katakan, "Seandainya hewan temak
seseorang mati, dan saat itu manusia dalam keadaan darurat,

apakah mereka boleh memakannya?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Apakah pemiliknya itu halal menjualnya

kepada mereka atau kepada sebagian dari mereka jika sebagian

dari mereka sudah terlanjur memakannya?" Dia menjawab, "Jika

saya mengatakan dia tidak boleh menjualnya, maka Anda katakan:

Engkau telah mengharamkan pemilik hewan temak tersebut unfuk
menjualnya. Jika saya mengatakan boleh, maka Anda
mengatakan: Engkau telah menghalalkan penjualan sesuafu yang
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diharamkan." Akhimya menjawab, "Boleh." Dia juga berkata,
"Saya berpendapat bahwa dia tidak boleh dilual."

Saya katakan, "Seandainya hewan yang mati tersebut

dibakar oleh seseorang pada wakfu mereka boleh untuk
memakannya, apakah dia tidak menanggung harganya?" Dia
menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya tidak ada

keterangan yang menunjukkan kepada Anda tentang larangan

hasil penjualan anjing selain yang saya paparkan, maka seyogianya

hal itu memberi Anda petunjuk."

Dia bertanya, "Apakah Anda bisa menyampaikan

penjelasan lain?" Saya katakan, "Ya. Anda mengklaim bahwa

seandainya Anda memiliki khamer, maka Anda diharamkan unfuk
memanfaatkannya, tetapi halal bagi Anda untuk merusaknya

dengan garam, air atau benda lain yang bisa mengubahnya

menjadi cuka. Anda mengklaim bahwa seandainya

menumpahkannya dan merusaknya sebelum khamer tersebut

menjadi cuka, maka dia tidak menanggung harganya sedikit pun

karena dia sama sekali belum halal hingga dia menjadi benda yang

lain. Anda juga mengklaim bahwa seandainya hewan temak Anda
mati, maka Anda boleh mengulitinya dan menyimpan kulitnya.

Jika Anda telah menyamaknya, maka hasil penjualannya halalbagi
Anda. Tetapi seandainya kulit tersebut dibakar oleh seseorang

sebelum Anda menyamaknya, maka dia tidak menanggung

nilainya. Benarkan demikian?"

Dia menjawab, "Saya tidak berpendapat demikian, tetapi
saya berpendapat bahwa jika khamer telah menjadi cuka dan kulit
telah disamak, maka dia menjadi memiliki harga sehingga orang
yang membakamya harus menanggung nilainya." Saya bertanya,
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"Ifu karena menurut Anda dia telah menjadi barang yang halal bagi

setiap orang?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah

anjing bisa menjadi halal bagi setiap orang?" Dia menjawab,
"Tidak, kecuali karena darurat, atau unfuk mengupayakan

manfaat. Anjing itu lebih mirip dengan bangkai, bahkan bangkai

ifu lebih pasti." Saya katakan, "Hal ifu menghamskan bagi Anda,

bahwa dalam keadaan dimana Anda menyimpan khamer dan kulit,

maka Anda tidak menjadikannya memiliki harga pada saat

tersebut. Bukankah demikian?" Dia menjawab, "Benar."

Kemudian dia menceritakan bahwa seseorang berkata,
"Tidak ada harga pada anjing pemburu dan penjaga tanaman,
karena Nabi $ melarang hasil penjualan anjing secara garis

besar," kemudian orang tersebut berkata, "Jika seseorang

membunuh anjing milik orang lain, maka dia menanggung

harganya karena dia telah memsak hartanya."

Apa saja yang tidak memiliki harga pada waktu hukum

lantaran pokok harganya itu memang diharamkan sejak awal,

maka harganya saat mati dibunuh itu lebih tidak berlaku, atau

setidaknya sama hukumnya dengan harganya pada waktu masih

hidup. Apa yang saya jelaskan ini menjadi argumen untuk
membantah ulama yang Anda ceritakan pendapatnya ifu, serta

menjadi argumen untuk membantah setiap orang yang

berpendapat demikian. Selain ifu ada tambahan argumen yang

diambil dari perkataannya sendiri, yaitu bahwa jika harga anjing
dalam keadaan Nabi S memperkenankan untuk memeliharanya

itr.r tidak halal, maka jika dia terbunuh maka lebih kuat alasannya

untuk tidak menjadi halal.
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Seseorang berkata kepada saya, "Apabila seseorang

mengebiri atau memotong bagian tubuh anjing milik orang lain,

bagaimana hukumnya?" Saya menjawab, "Jika dia tidak memiliki

harga, dan orang yang membunuhnya tidak menanggung nilainya,

maka terlebih lagi tindakan di bawah membunuh. Tidak ada

tanggungan apapun di dalamnya, melainkan dia cukup dilarang

serta diberi sanksi yang mendidik jika dia mengulangi

perbuatannya. 283

2s Imam Al Bulqini setelah bab ini memasukkan beberapa bab yang dia himpun
dari beberapa tempat dalam kitab Al Umm dan lkthiklAl Hadib, dan itu sudah ada di
tempatnya masing-masing sehingga mengakibatkan pengulangan. Para penerbitrya
pun menyebutkannya di catatan kaki. Akan tetapi, kami lebih memilih untuk tidak
mengulangnya sehingga indeksnya tidak membutuhkan hal itu, Insg'Allah.
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PEMBAHASAN RIRA284

6. Jual-Beli Makanan dengan Makanan
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284 1(u1u rr6a ditambahkan oleh Al Bulqini sebagai judul untuk kumpulan bab Riba.

Dia membolak-balik susunan seperti biasanya.
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7459. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus
bin Hadatsan, bahwa dia meminta penukaran uang serafus dinar.
Dia berkata: Thalhah bin Ubaidullah memanggilku, kemudian kami
saling menawar hingga dia menukarkan uang kepadaku. Dia
mengambil emas dan membolak-baliknya di tangan. Kemudian dia
berkata, "Tunggu sampai bendahara perempuanku datang, atau
sampai bendahara laki-lakiku datang."285

Asy-Syafi'i berkata: Saya ragu apa yang saya baca di
hadapannya. Saat ifu Umar mendengar, lalu Umar berkata, "Demi
Allah S, kamu tidak boleh meninggalkannya hingga kamu

mengambil darinya."

Kemudian dia berkata: Rasulullah # bersabda, "perfukaran

emas dan perak adalah riba kecuali secara funai. Perfukaran
gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara funai.
Perfukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba, kecuali
secara funai. Dan perfukaran gandum sya'ir dengan gandum s5n'ir
adalah iba kecuali secara tunai. "

2s Atsar ini telah disebutkan pada no. (L4s\berikut Tal<hnfnya.
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7460. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata'

Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dan Az-Zuhri, dari

Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin Khaththab;9, bahwa

Rasulullah 6$ bersabda, "Perfukaran emas dengan perak adalah

riba kecuali secara funai. Perfukaran gandum dengan gandum

adalah riba kecuali secara tunai. Perfukaran kurma kering dengan

kurma kering adalah riba kecuali secara funai. Dan perfukaran

gandum sya'ir dengan gandum sya'ir adalah iba kecuali secara

1rnui.'286

2e Ini adalah riwayat hadits sebelumnya, dan Syail'hani melansimya dari jalur

Sufuan, yaitu:
Al Bukhari (pernbahasan, Jual-Beli, bab: Riwayat tentang penjualan Makanan dan

Penimbunan, 2/98, no.2134) dari jalur Ali dari Sufuan dari Amr bin Dinar dari Az-
Zuhri; dan dari Sufuan dari Az-Zuhri.

Muslim (pernbahasan: Musaqah, bab: Penukaran Mata Uang dan Penjualan Emas

dengan Perak secara Tunai,3/7270, no.79/L586) dari beberapa jalur dari nah dari
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746L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AbdulWahhab
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muslim bin Yasar dan
seorang periwayat lain, dari Ubadah bin Shamit, bahwa

Az-zuhn dan seterusnya, dengan mengalihkan kepada hadits laits yang telah
disebutkan Tal<hrtinya pada no. (l4y'.S).
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Rasulullah S bersabda, "Janganlah kalian menjual emas dengan

emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum

syair dengan gandum syair, garam dengan garam kecuali sama,287

funai,288 dan kontan. Akan tetapi, juallah emas dengan perak,

perak dengan emas, gandum dengan gandum syair, gandum syair

dengan gandum, kurma kering dengan garam, dan garam dengan

kutma kering secara funai, saja kalian sukai. "Periwayat

hadits berkata, "Salah safu dari keduanya (Muslim bin Yasar atau

periwayat lain) tidak mencanfumkan kurma kering atau garam."289

287 N Azhari berpendapat bahwa maksudnya adalah dengan takaran atau
timbangan serta kualitas yang sama, tidak boleh ada kelebihan salah satunya atas yang
lain.

ffi Maksudnya adalah kedua barang yang diperjualbelikan sma-sama tersedia di
tempat.

289 HR. Muslim (pernbahasan: Musaqah, bab: Penukaran Uang, dan Penjualan

Emas dengan Perak secara Tunat,3/L2lO-\271, no. 80/1587) dari jalur Ubaidullah
bin Umar Al Qawariri dari Hammad bin Zaid dari A5ryub dari Abu Qilabah, dia berkata:
Saat aku bemda di Syam, ada sebuah halaqah yang di dalamnya ada Muslim bin Yasar.

Kemudian datanglah Abu Asy'ats." Dia melanjutkan, "Orang-orang itu berkata, "Abu
Asy'ats! Abu Asy'ats!" Dia pun duduk, lalu aku berkata kepadanya, "Ceritakan kepada
saudara kami hadits Ubadah bin Shamit." Dia menjawab, "Ya." Kemudian dia
menyebutkan hadits yang serupa dengan disertai kisah."

Juga dari Ishaq bin hrahim dan Ibnu Abi Umar dari AbdulWahhab Ats-Tsaqafi dari
Ayyub dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Waki' dari Sufuan dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabah dari
Abu Asy'ats dari Ubadah bin Shamit dengan redaksi yang serupa (no. 8111587).
Dalam redaksinya disebutkan, "Jika jenis-janis ini berlian, maka juallah dengan cara

bagaimanapun yang kalian kehendaki asalkan secara tunai dengan funai."
Al Baihaqi berkata, "Periwayat lain dimaksud adalah Abdullah bin Ubaid. Demikian

pendapat Salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari keduanya."
Mereka mengklaim bahwa Muslim bin Yasar tidak mendengamlra dari Ubadah

sendiri, melainkan dia mendengamya dari Abu Asy'ats Ash-Shan'ani dari Ubadah.
(Lih. kitab Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,4/2881

Selain itu, Asy-Syafi'i dalam kitab As-Sunan meriwa5ratkan hadits ini dengan

disertai kisah seperti yang pada riwayat Muslim. Dia berkata: AMul Wahhab
mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Ha&dza', dari Abu Qilabah dari Abu
Asy'ats Ash-Shan'ani, bahwa orang-orang datang pada masa pemerintahan
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Kami berpegang pada pendapat ini, dan dia sejalan dengan

hadits-hadits tentang penukaran uang. Karena ifu kami
meninggalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa riba tidak
berlaku kecuali dalam rlba nasi'ah 290. Kami berpendapat bahwa

riba itu berlaku pada dua sisi, yaitu nasi'ah dan funai. Alasannya

adalah karena di antara riba itu ada yang terjadi pada pembayaran

tunai dengan cara melebihkan takaran dan timbangan, dan ada

pula yang terjadi pada hutang dengan cara menambahkan batas

wakfunya. Selain penambahan batas waktu, ada kalanya dia

disertai dengan tambahan dalam tunai.

Muawiyah 4, untuk menjual bejana emas dan perak dengan makanan, lalu Ubadah bin
Shamit berdiri... kemudian dia menceritakan seperti png ada di sini.

Abdul Wahhab bin Abdul Majid juga mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-
sakhtiyani dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats, dia berkata: saat kami bersama pasukan
yang dipimpin oleh Muawiyah, kami memperoleh ernas dan pemk, lalu Muawiyah
meny.rruh seseorang unfuk menjualnya kepada orang-orang guna membayar gaji
pasukan. orang-orang pun s€gera membelinya. Tetapi kemudian ubadah bin Shamit
berdiri dan melarang mereka, lalu mereka pun mengembalikannya.

Kemudian datanglah orang itu kepada Muawiyah untuk mengadukan kejadian
tersebut. Dia berkata, "Mengapa orang-orang menceritakan dari Rasulullah $
beberapa hadits dengan berbohong atas nama Rasulullah $, sedangkan kami tidak
pemah mendengamya?" Ubadah lantas berdiri dan berkata, "Demi Allah, kami benar-
benar menceritakannya dari Rasulullah ifl$ meskipun Muawiyah tidak suka.

Rasulullah$ bersaMa, 'Janganlah kalian menjual emas dengan etnas... dan
seterusnya. " (Lih. kitab As-Sunan, 1 / 323-324, no. 224-2251

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al fuyja'i dari Ats-Tsauri dalam
benfuk penafsiran mengenai berbagai jenis barang manakala berlainan."

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab Sunan Al Kubn (5/Z8Z), dan dalam
redaksinya disebutkan, "Jika jenis-jenis ini berlainan, maka juallah dia secara tunai
dengan tunai dengan cara bagaimanapun yang kalian suka. Tidak ada lamngan
menjual emas dengan perak secara tunai dengan cara bagaimaner pun; terigu dengan
gandum syair dengan funai dengan cara apapun, dan garam dengan kurma kering
secara hrnai dengan cara apapun yang kalian suka."

2e0 p16u nasi'ah adalah selisih pembayaran dari semestinya lantaran adanya
penundaan pembayaran dari waktu jatuh temponya.
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Yang diharamkan Rasulullah S adalah selisih pada

sebagiannya atas sebagian yang lain secara tunai, yaitu emas dan
perak, gandum hinthah dan gandum syair, serta kurma kering dan

garam.

Emas dan perak berbeda dari yang lain karena keduanya

merupakan alat pembayaran unfuk segala sesuafu, sedangkan

segala sesuatu tidak bisa diqiyaskan kepadanya, baik ifu berupa

makanan atau selainnya.

Jadi, selain pada emas dan perak, keharaman juga berlaku

pada makanan yang seluruhnya ditakar.

Kami mendapati makanan yang ditakar ifu semakna dengan

makanan yang ditimbang karena keduanya sama-sama dimakan.

Demikian pula jika kedua barang sama-sarna minuman dalam

bentuk takaran atau timbangan. Karena sesuatu yang ditimbang itu

dijual dalam ukuran yang diketahui secara pasti oleh penjual dan

pembeli, sebagaimana sesuatu yang ditakar itu dijual dalam

keadaan diketahui secara pasti oleh keduanya.

Bahkan, timbangan itu lebih mendekati akurasi karena lebih
jauh dari selirih daripada takaran. Manakala keduanya memiliki

kesamaan sifat, yaitu sama-sama dimakan dan diminum,

sedangkan penjualannya juga diketahui secara persis, baik dengan

takaran atau timbangan, maka keduanya safu makna sehingga

hukum keduanya juga sama. Yang demikian itu sama seperti

hukum emas dan perak, karena acuan keharaman dan kehalalan

pada emas, perak, terigu, gandum, kurma kering berikut bijinya

-karena kurma tidak bisa bertahan tanpa bilinya- serta garam itu

sama, tidak berbeda sama sekali.
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Kami tidak menyalahi satu hukum pun yang ditetapkan oleh

Sunnah, baik unfuk barang yang dimakan atau selainnya. Setiap

yang diqiyaskan kepada Sunnah karena memiliki makna yang

sama dan hukum yang sama itu kami tidak membeda-bedakan

hukumnya; baik yang dimakan atau diminum, baik yang ditimbang

atau ditakar.

Demikian pula, semakna dengan itu menumt kami adalah

setiap barang yang ditakar dan diminum lalu dia dilual dalam

benfuk hitungan. Karena kami mendapati banyak barang yang

ditimbang di satu negeri, tetapi dia tidak ditimbang di negeri lain.

Kami mendapati kebanyakan kurma basah di Makkah dijual dalam

keranjang secara taksiran. Kami juga mendapati kebanyakan

daging dijual secara taksiran. Kami juga mendapati orang-orang

badwi melakukan jual-beli daging atau susu selalu dengan cara

taksiran. Seperti itulah mereka menjualbelikan samin, madu, keju
dan selainnya.

Ada kalanya semua barang tersebut oleh orang lain dijual
dengan timbangan. Penimbangan dan penakaran suafu barang
tidak menghalangi orang yang menjualnya secara taksiran. Dan
apa saja yang dijual secara taksiran atau bilangan ifu semakna

dengan takaran dan timbangan untuk barang yang dimakan dan

diminum menurut kami.

Seluruh barang, baik yang bisa bertahan lama dan
disimpan, atau yang tidak bertahan lama dan tidak disimpan,
ketentuan sama dan tidak berbeda. Seandainya kita
memperhatikan barang yang bisa bertahan lama dan disimpan, lalu
kita membedakannya dari barang yang tidak bertahan lama dan
disimpan, maka kita mendapati seluruh kurma dalam keadaan
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kering ifu bisa bertahan sangat lama, dan kita mendapati seluruh

makanan lainnya tidak bisa bertahan seperti itu.

Kita juga mendapati daging tidak bisa bertahan seperti

halnya kurma, dan mendapati susu tidak bisa bertahan lama dan

tidak bisa disimpan. Jika ada yang mengatakan bahwa susu bisa

dikeraskan, maka dapat dijawab: seperti itu pula kebanyakan buah-

buahan yang ditimbang itu bisa dikeringkan. Kulit buah utu?et
berikut yang melekat di dalamnya juga bisa dikeringkan, tetapi dia

bukan termasuk kelompok buah-buahan yang bisa bertahan lama.

Tidak ada lagi makna yang bisa digunakan untuk membedakan jika

barang tersebut merupakan barang yang dimakan dan diminum.

Seluruhnya merupakan satu jenis.

Segala sesuatu yang tidak dimakan dan diminum untuk

konsumsi atau kenikmatan, seperti isbiyusfg2, tsuffa',293 dan lain-

lain, meskipun seluruhnya bisa dimakan namun dia bukan

termasuk makanan pokok. Ada kalanya dia disajikan dalam bentuk

makanan dan minuman. Qiyasnya terhadap makanan pokok ifu
lebih kuat daripada qiyasnya terhadap sesuatu yang berbeda dari

makanan pokok yang dikonsumsi bukan dengan cara dimakan.

Selanjutrya, jenis obat-obatan seperti ihlii,2s+,Ur-,295 saqmunia,296

dan ghariqur?97 tercakup ke dalam makna ini, insya'Allah.

zer Utui adalah buah-buahan yang dihasilkan di perkebunan, sejenis dengan lemon
tetapi daun dan kayunya lunak.

292 [rybiy,,sy sama dengan bizr qaththuna, yaitu sejenis rempah yang termasuk
kategori lisan al hamli (plantago), tumbuh di darah berpasir di Mesir dan sekitamya,
dan bisa digunakan untuk mengobati sembelit yang lronis.

293 Tsuffa' berarti sawi.
294 IW nama latinnya adalah termnalia, yaitu hrmbuhan yang berwama kuning,

ada pula yang hitam, memiliki khasiat sebagai anti bakteri dan lain{ain.
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Kami mendapati setiap sesuafu yang dikonsumsi untuk
diiadikan makanan atau minuman itu memiliki kesamaan bahwa
cara menikmatinya adalah dengan memakan dan meminumnya.
Kami juga mendapati satu kesamaan, yaifu dia dimakan dan
diminum untuk suafu manfaat. Kami mendapati obat-obatan
dimakan dan diminum unfuk suafu manfaat. Bahkan manfaatnya
jauh lebih banyak daripada manfaat makanan. Karena itu,
mengqiyaskan obat-obatan kepada makanan dan minuman ifu
lebih tepat daripada mengqiyaskannya kepada barang yang tidak
unfuk dimakan dari jenis hewan, hrmbuh-hrmbuhan, kayr dan lain
sebagainya.

Karena ifu, kami membagi segala sesuafu menjadi dua
pokok, yaihr pokok makanan yang di dalamnya berlaku riba, dan
pokok konsumsi untuk selain dimakan yang di dalamnya tidak
berlaku riba dengan adanya tambahan pada sebagiannya melebihi
sebagian yang lain. Ketentuan dasar yang berlaku untuk yang
dimakan dan diminum manakala sebagiannya ditukar dengan
sebagian yang lain itu seperti ketentuan pokok pada penukaran
dinar dengan dinar, dan penukaran dirham dengan dirham.

Jika penukarannya adalah antara safu jenis dengan jenis

lain, maka dia seperti penukaran dinar dengan dirham, dan
penukaran dirham dengan dinar. Dia tidak berbeda kecuali

2e5 lblij atau bilij sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Mshbah adalah obat-
obatan yang berasal dari India.

296 saqm,,nia adalah tumbuhan yang dari rongganya dapat dikeluarkan cairan, lalu
cairan tersebut dikeringkan. Dia diberi nama sesuai nama pohonnya, dan kata ini
merupakan serapan dari bahasa luar Arab, yaiit, sannmonia.

297 Ghariqun adalah akar tanaman atau sesuafu yang terdapat pada pohon yang
merayap. Obat ini dapat menetralkan racun.
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disebabkan suatu alasan, sedangkan alasan tersebut tidak ada pada

dinar dan dirham sama sekali. Alasan dimaksud adalah sesuafu ifu

ada yang basah dan ada yang kering. Keadaan ini tidak terjadi

pada emas dan perak unfuk selama-lamanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa alasan Anda membedakan

antara emas dan perak dengan komoditas yang dimakan dalam

keadaan ini?" Saya jawab, "Argumen dalam hal ini adalah

argumen yang tidak bisa dibantah, yaitu sunnah Rasulullah S.
Anda tidak boleh mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang

berbeda darinya. Jika sifat basah ada pada selain emas dan perak,

maka tidak boleh mengqiyaskan sesuahr dengan sesuatu yang lain

pada aspek dimana keduanya berbeda."

Jika ada yang bertanya, "Kalau begifu, sampaikan kepada

kami Sunnah tentang hal ini." Saya jawab, " Insya'Allah."
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1462. Ar-Rabi' mengabarkun t niuau kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid mantan

sahaya Aswad bin Sufuan, bahwa Zaid Abu Ayryasy bertanya

kepada Sa'd tentang menjual baidha ' dengan s2ft.298 Dia balik

bertanya, "Manakah yang lebih bagus?" Dia menjawab,
" Baidha' ." lalu dia melarang hal ifu dan berkata, "Aku
mendengar Rasulullah ,@ ditanya tentang menjual kurma kering

dengan kurma basah, lalu beliau bertanya kepada orang-orang di
sekitamya, 'Apakah kurma basah jika sudah kering?
Mereka menjawab, 'Ya.' [-alu beliau melarang [',.1itrr."299

29s 61 61'ru,1lthabi berkata, "Baidha 'adalah sejenis gandum yrang wamanya putih
dan agak kasar, dan biasa tumbuh di Mesir. Sedangkan srl adalah sQenis gandum
yang bijinya lebih halus dari baidha'. Sebagian ulama mengatakan bahwa baidha'
adalah sa#basah. Pendapat pertama saya tahu, tetapi pendapat ini lebih sesuai dengan
makna hadits. Alasannya adalah konteks kalimat menjelaskan letak kesamaan dengan
kurma basah dan kurma kering. Jika yang basah dari keduanya ihr berbeda Jeni dari
yang kering dari keduanya, maka penyamaan keduanya tidak benar." (Lih. kitab
Ma'alim As-Sunan, catatan kal<t Sunan Abi Daud, 3/6541

29e g3. Ath-Thabarani (pembahasan: JuaFBeli, bab: Yang Dilarang dari Penjualan
Kurma Kering, 2/624, no. 221; dan Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab, Penjualan
Kurma Kering dengan Kurma Kering, 3/545-657, no. 3359) dari jalur Abdullah bin
Musallamah dari Malik dan seterusnya.

Abu Daud berkomentar, "lsmail bin umay/ah meriwayatkannya dengan redaksi
yang serupa dengan redaksi Malik."

Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Muawiyah bin salam dari yahya bin Abu
Katsir dari Abdullah dan seterusnya, dengan tambahan redaksi, "secara nasi'ah (selisih
waktu pembayaran). "
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Dalam hadits ini Sa'd melihat dirinya memakruhkan
penjualan baidha' dengan salt Jll<a dia memakruhkannya secara

Abu Hasan Ad-Daruquthni berkata, "Redaksi ini dibedakan oleh Malik, Ismail bin
Umayyah, Dhahhak bin Utsman, dan Usamah bin Zaid. Mereka meriwayatkannya dari
Abdullah bin Zaid tanpa tambahan kata nasi'ah di dalamnya. Kesepakan empat ahli
Hadits untuk berbeda dari yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir itu
menunjukkan akurasi mereka terhadap hadits."

Abu Bakar AI Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imran bin Abu
Anas dari Abu Ayyasy serupa dengan riwayat Malik, tetapi di dalamnya tidak ada
tambahan tersebut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat
tentang l-arangan Muhaqalah dan Muabanah, 3/519, no. 1225) dari jalur Qutaibah
dari Malik dari Hannad dari Waki' dari Malik dan seterusnya, dengan menilainya
hasan-shahih.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Pembelian Kurma Kering dengan Kurma Basah, 7/268-269, no. 4545) dari jalur Amr
bin Ali dari Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari jalur Sufiyan dari Ismail bin
Umayyah dari Abdullah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa (no. 4546).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, bab:
Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering, 2/761, no. 22641 dari jalur Waki' dan
Ishaq bin Sulaiman dari Malik dan setemsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak(pernbahasan:
Jual-Beli, bab: l-arangan Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering, 2/38-391 dan
jalur Malik dengan komentar, "Status hadits shahih karena kesepakatan para imam
riwayat atas keimaman Malik bin Anas, dan bahwa dia sangat akurat dalam setiap
hadits yang dia riwayatkan, karena di antara riwayat-riwayatnya tidak ditemukan hadits
yang tidak shahih, khususnya hadits para periwayat Madinah. Selain itu, para imam
tersebut juga mengikuti Malik bin Anas dalam riwayahrya dari Abdullah bin Yazid.
Namun Asy-Syaikhani tidak melansir hadits ini karena keduanya mengkhawatirkan
Zaid Abu Ayyasy adalah seorang periwayat yang tidak dikenal, dan hal ihr disepakati
oleh A&-Dzahabi."

Al Khaththabi berkata, "Sebagian ulama mengkritik sanad hadits Sa'd bin Abu
Waqqash. Dia berkata, "Zaid Abu Alyasy periwayat hadits ini statusnya lemah. Hadits
seperti ini menurut usr5ulAsy-Syaf i tidak boleh dijadikan argumen."

Al Khaththabi berkata, "Hal ini tidak seperti yang dia kira. Abu Agnyasy ini adalah

mantan sahaya Bani Zuhrah, dan namanya dikenal. Dia disebutkan oleh Malik dalam
kltab Al Muwaththa', sedangkan Malik tidak pemah meriwayatkan dari seseorang
yang riwayatnya ditinggalkan. Karakter dan kebiasaan Malik ini sudah diketahui umum.
Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dalam bab ini seperti hadits Sa'd dari jalur hnu
Umar." (no. 336, catatan kal<t Sunan Abi Daud, /5564571
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nasi'ah, maka ifu sejalan dengan hadits Rasulullah S, dan kami

berpegang pada pendapat tersebut. Barangkali -ins5a'Allah- dia

memakruhkannya karena alasan itu. Tetapi jika dia

memakruhkannya karena adanya selisih, maka sesungguhnya

Rasulullah $ memperkenankan penjualan terigu dengan gandum

syak secara selisih. Sedangkan perkataan seseomng tidak
mengandung argumen saat ada sabda Nabi S. Pendapat ini juga

merupakan hasilqiyas terhadap Sunnah Nabi S.
Seperti ih-rlah ketenfuan yang berlaku untuk setiap makanan

yang berbeda-beda nama dan jenisnya. Tidak ada larangan

terhadap selisih pada sebagiannya dibanding sebagian yang lain,

secara funai. Tidak ada kebaikan dalam penjualannya secara

nasi'ah seperti halnya dinar dan dirham. Demikian pula dengan

penjualan kismis dengan kurma kering, gandum hinthah dengan

gandum syair, gandum syair dengan salt, jagung dengan beras.

Makanan atau minuman apa saja yang berbeda-beda jenisnya,

maka seperti itulah ketenfuannya.

Dalam hadits riwayat Sa'd dari Rasulullah $ mengandung

beberapa dalil. Di antaranya adalah:

Pertama, dia bertanya kepada orang yang paharn tentang
kurma basah mengenai pen5rusutannya. Karena ifu, ketika seorang

imam bersama orang-orang yang paham tentang masalah yang

dirujukkan kepadanya, maka seyogianya dia bertanya kepada

mereka tentang masalah tersebut. Dengan demikian, dalam

masalah nilai harta benda kita merujuk kepada pendapat ahlinya,

dan masalah ini hams diambil dari ahlinya.

Kedua, Nabi S melihat keadaan kurma basah di kemudian

hari. Oleh karena dia berkurang, maka dia tidak boleh dijual
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dengan kurma kering karena kurma kering ifu berasal dari kurma
basah, manakala pen5rusutannya tidak bisa dipastikan. Nabi S
mengharamkan penjualan kurma kering dengan kurma kering
kecuali secara sama. Dalam masalah yang terakhir ini ada

keterangan tambahan, yaifu melihat kondisi kurma basah di
kemudian hari, sehingga hal ifu menunjukkan bahwa penjualan

kurma basah dengan kurma kering yang sejenis ifu hukumnya

tidak boleh karena takarannya berbeda.

Selain itu, masalah tersebut juga menunjukkan bahwa
penjualan kurma basah dengan kurma basah hukumnya tidak
boleh, karena dalam jual-beli harus diperhatikan kondisi obyek jual-

beli di kemudian hari karena dikhawatirkan sebagiannya menjadi

Iebih banyak daripada sebagian yang lain. Keduanya sama-sama

berupa kurma basah sehingga makna keduanya sama.

Oleh karena kondisi barang di kemudian hari harus dilihat,
maka tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah

karena saat transaksi terjadi tidak diketahui bagaimana keadaan

keduanya di kemudian hari. Yang demikian itu dianggap sebagai
jual-beli yang tidak diketahui, bukan jual-beli takaran dengan
takaran. Jual-beli secara takaran dan timbangan dengan takaran

dan timbangan dimana kedua barang sejenis ifu hukumnya tidak
boleh kecuali secara funai.

Riba berlaku pada emas, perak, makanan dan minuman.

Sedangkan pada selain itu, tidak berlaku riba dengan adanya

selisih dan kelebihan dari sebagian terhadap sebagian yang lain,

baik secara funai atau secara tempo. Tidak ada larangan unfuk
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menjual blji berloo dengan bili ben; dua dihrkar safu, baik secara

funai dengan funai atau secara tempo. Demikian pula dengan

minyak ben, baik yang dijadikan wewangian atau tidak dijadikan

wewangian. Demikian pula, tidak ada larangan terhadap adanya

selisih pada ushfur (kesumba),' sebagiannya dihrkar dengan

sebagian yang lain, baik secara funai atau tempo. Tidak ada

larangan pula dengan bunga ushfu4 sebagiannya dengan sebagian

yang lain, baik secara tunai atau secara tempo.

Tetapi, tidak boleh menjual biji wijen dengan minyak wrjen

secara tempo, dan tidak pula secara tunai.

7. Bab: Intisari Pencabangan Masalah Takaran dan
Timbangan Sebagian dengan Sebagian yang Lain

Asy-Syafi'i berkata: Cara mengetahui berbagai benda

adalah melihat nama yang paling umum dan bercakupan luas,

yang dengan nama ifu suafu benda memiliki keunikan di antara

benda-benda yang lain. Yang demikian itu disebut jenis. Jadi, awal

mula setiap yang ditumbuhkan oleh bumi itu disebut tumbuhan.

Kemudian seluruhnya dibedakan dengan nama-nama yang

berbeda, lalu disebutlah biji. Kemudian biji pun dibeda-bedakan

menjadi banyak nama, lalu disebutlah kurma, kismis, hinthah,
jagung, gandum syair, dan sa#(iawawut).

300 Selenis kelor, dalam bahasa Inggris disebut ben tree.
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Inilah penjelasan inti tentang pemilahan berbagai jenis

tumbuhan, yang diharamkan adanya selisih sebagian dari sebagian

yang lain manakala berasal dari safu macam. Ketenfuannya dalam

emas dan perak juga seperti ini. Keduanya sama-sama benda yang

tercipta dari bumi atau di dalam bumi. Kemudian, keduanya

berupa sama-sama berupa barang tambang. Sesudah ifu keduanya

dibedakan namanya menjadi emas dan perak. Selain keduanya,

ada pula barang tambang lain seperti timah, besi dan selainnya.

Hukum yang berlaku pada suatu macam makanan yang

kering di antara berbagai macam makanan itu sama, tidak ada

perbedaan di dalamnya, seperti hukum penjualan emas dengan

emas, perak dengan perak. Karena Rasulullah S menyebutkan

keharaman emas, perak, gandum hinthah, gandum syair, kutma

kering dan garam dalam satu keterangan, dan beliau menetapkan

safu hukum untuk seluruhnya. Karena ifu hukum barang-barang

tersebut tidak boleh dibedakan sedangkan Rasulullah $ telah

menyamakannya.

8. Bab: Pencabangan dalam Masalah Penjualan
Macam Jenis Makanan dan Minuman dengan

Sesamanya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: fuy-

Syafi'i berkata: Gandum hinthah adalah satu jenis meskipun dia

berbeda-beda kualitasnya dan berlainan namanya, sebagaimana

emas itu berbeda-beda kualitasnya dan berlainan namanya. Karena
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itu, tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali secara sama,
timbangan dengan timbangan, dan secara funai. Menurut
ketenhran awalnya, penjualan gandum hinthah dilakukan dengan
takaran. setiap yang awalnya dijual dengan takaran tidak boleh
dijual dengan barang yang sama secara timbangan dengan
timbangan, dan tidak pula timbangan dengan takaran.

Tidak ada larangan penjualan gandum hinthah secara sama
dan tunai, dan kedua pihak tidak berpisah sebelum melakukan
serah terima. Jika keduanya berpisah sebelum melakukan serah
terima, maka jual-beli di antara keduanya msak sebagaimana
ketenfuan yang berlaku pada emas dengan emas, tidak berbeda
sama sekali.

Tidak ada larangan penjualan gandum hinthahyang bagus
kualitasnya dan harganya satu dinar unfuk safu mud dengan
gandum hinthah yang rendah kualitasnya dan harga sat.t mud
tidak lebih dari seperenam dinar. Tidak ada larangan pula
penjualan gandum hinthah yang baru dengan gandum hinthah
yang lama, dan tidak pula gandum hinthah yang putih dan mumi
dengan gandum hinthah yang hitam dan buruk kualitasnya, secara
sama, timbangan dengan timbangan, dan tunai. Kedua pihak tidak
boleh berpisah sebelum melakukan serah terima jika gandum
hinthah satu pihak berupa satu macam dan gandum hinthahpihak
lain juga satu macam.

Apa saja yang tidak boleh dijual kecuali secara sama dan
tunai, tidak baik dia dijual secara bercampur dengan yang lain
(duual) dengan sesuatu yang lain. Tidak baik sekiranya kurma
kering jenis bjwah ditambah safu dirham dijual dengan kurma
kering jenis 'ajwaft atau safrs muddgandum hinthahdisertai kurma
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kering atau uang satu dirham dijual dengan dua mudd gandum

hinthah yang tidak diketahui kualitasnya. Melainkan makanan

sebaiknya dijual dengan makanan tanpa ada tambahan berupa

barang lain pada salah safunya; atau membeli sesuatu yang dari

luar jenis tanpa disertai sesuafu yang lain dari jenis yang sama.

9. Bab: Penjualan Kurma Kering dengan Kurma
Kering

Kurma kering merupakan suatu jenis, sehingga tidak ada

larangan untuk menjual sah-r sia'kurma kering dengan satu srla'

kurma kering secara funai, dan kedua pihak tidak berpisah

sebelum melakukan serah terima. Tidak ada larangan jika salah

safunya berupa safu macam, dan yang lain juga berupa satu

macam. Jika kurma burdi 301 6url kurma biwah dijual dengan

kurma 'ajwah, atau kurma burdi dm shaihani 302 diiual dengan

kurma shaihani, maka tidak dilarang.

Tidak baik sekiranya salah satunya terdiri dari dua macam

kurma yang berbeda, sedangkan yang lain terdiri dari safu macam

kurma. Tidak baik sekiranya kedua pihak melakukan jual-beli

kurma kering dengan kurma kering secara timbangan dari

keranjang atau kantong atau selain ifu. Tetapi seandainya

3ot Burdi adalah kurma kualitas baik. (Lih. lrotab Al Qamus)
3O2 shaihani adalah kurma Madinah, terbentuk dari kata shaihan yang artinya bunyi

embik. Dia dinamai demikian karena ada domba yang diikatkan pada pohon kurma

tersebut. (Lih. kitab Al QamuCl
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keranjang atau kantongnya dilepas, maka kurma kering tidak boleh
dijual secara timbangan. Alasannya adalah karena timbangan
kurma kering itu berbeda-beda. Ada kalanya safu sha' memiliki
berat beberapa rol, sedangkan safu sha' yang lain memilih berat
lebih dari itu. Seandainya keduanya ditakar, sha' yang safu tidak
lebih banyak daripada sha'yang lain. Seperti ifu pula dengan
setiap barang yang ditakar; tidak boleh dijual dengan yang sama
secara timbangan, dan sebaliknya setiap barang yang ditimbang
tidak boleh dijualdengan barang yang sama secara takaran.

Apabila dua barang berbeda macamnya, maka tidak ada
larangan untuk menjualnya secara takaran meskipun awarnya
ditimbang, dan secara taksiran. Karena kami hanya
memerintahkan untuk menjualnya menumt afuran awal karena
khawatir terjadi selisih. Jika barang berupa barang yang
diperbolehkan selisih, maka kami tidak peduli dengan cara apapun
keduanya berhansaksi asalkan keduanya melakukan serah terima
sebelum keduanya berpisah.

10- Barang yang Semakna dengan Kurma Kering

Seperti itulah ketentuan yang berlaku unfuk setiap macam
barang yang kering, baik makanan atau minuman. pendapat yang
berlaku di dalamnya seperti pendapat yang saya paparkan terkait
gandum hinthah dan kurma kering; tidak berbeda safu huruf pun.
Hal itu berbeda dengan penjualan gandum syair dengan gandum
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syair, jagung dengan jagung, salrfewawut) dengan salt, dukhnsog

dengan dukhn, beras dengan beras, serta setiap yang dimakan

manusia, baik yang mereka tanam atau yang tidak mereka tanam,

seperti fat9oa dan bili hanzhal, gula 'usya405 dan selainnya yang

dimakan manusia tetapi tidak mereka tanam. Demikian pula setiap

makanan kering seperti isbiysy dengan isbiytsy, tsuffa' dengan

tsuffa',3o6 t1ru'tarw dengan sha'tar-

Apa saja yang dijual secara takaran tidak boleh dialihkan

menjadi timbangan dengan alasan seperti yang saya jelaskan, yaitu

perbedaan kondisinya saat kering, keringanannya, dan kadar

aimya. Seperti itu pula setiap makanan dan minuman yang

dikeluarkan Allah & dari pohon atau tanah (tanpa ditanam

manusia). Dia tetap pada kondisi dimana Allah &
mengeluarkannya, selama manusia tidak melakukan suatu tindakan

untuk memindahkannya dari keadaan seperti saat Allah &
mengeluarkannya (memindahkannya) kepada keadaan yang lain.

Adapun barang yang seandainya mereka membiarkannya

maka dia tetap dalam keadaan basah seperti keadaannya untuk

selama{amanya, maka dalam jenis ini ada suafu alasan hukum

yang akan saya sampaikan nanti, ins5m'Allah. Sedangkan tindakan

yang dilakukan manusia unfuk mengeringkan buah-buahan

sos DuHn addah biji .pnr (millet) atau biji yang lebih kecil dari ihr, bentukngra

sangat halus, dingin dan kering.
-saa 

Fab adalah tanaman png bijinya dibuat rou di musim kering bersama pohon

harrd2al. (Lih. ldtab Al Qanus)
w usyar&lahnarna pohon yang merriliki gebh yang rasanya nranis, keluar dari

batang dan tenrpat hnganya.
?ffi Isyb{rasdon fs./fa'snfuh diielaskan sebelumnya.
97 Sln'tar adalah matu jenis tanarnan (benrama latn thynus) yang apabila

dil€tal&m di sratu ternpat maka bisa mengusir s€rangga.
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merupakan suafu cara untuk mempercepat kelayakannya unfuk
dikonsumsi. Jika mereka tidak mengubahnya, melainkan
membiarkannya, maka dia bisa kering, atau hal-hal semacam ifu.

11. Bab: Komoditas yang Menyamai Kurma Kering
dan yang Berbeda darinya

Zaifun dipanen dalam benfuk buah. seandainya manusia
membiarkannya dalam keadaan ufuh, maka dia tidak
mengeluarkan minyak. Namun ketika mereka memerasnya, maka
keluarlah minyak darinya. Nama minyak zaifun diambil dari pohon
yang menghasilkannya, yaitu pohon zaitun. Jadi, nama buah
pohon yang menghasilkan minyak tersebut adarah zaitun. Jadi,
setiap yang keluar dari minyak zaifun itu safu jenis; padanya boleh
berlaku setiap hal yang boleh berlaku pada penjualan gandum
hinthah dengan gandum hinthah, kurma kering dengan kurma
kering; dan padanya dilarang hal-hal yang dilarang pada penjualan
gandum hinthah dan kurma kering; tidak berbeda sama sekali.

Lobak terkadang diperas untuk menghasilkan minyak yang
dinamai minyak lobak. Komoditas ini tidak dihasilkan di negeri
kami, sehingga dia dikenal sesuai dengan nama bawaannya. saya
tidak mengetahui bahwa dia dinamai minyak kecuali dalam arti
bahwa dia adalah sebuah duhn (minyak oles) yang tidak memiliki
nama, digunakan untuk sebagian dari fungsi-fungsi minyak. Dia
berbeda dari minyak dari segi rasa, bau dan pohon penghasilnya.
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Lobak adalah tanaman yang tidak berbatang, sedangkan zaitun

adalah pohon yang berbatang.

Minyak lobak mengandung dua makna' Sedangkan makna

yang paling tepat untuknya menumt saya adalah dia tidak

dihukumi sebagai minyak konsumsi, melainkan dihukumi sebagai

minyak oles. Karena ihr, minyak lobak boleh dijual satu dengan

dua minyak zaifun. Alasannya adalah karena jika seseorang

berkata, "Aku makan minyak, atau aku membeli minyak", maka

bisa dipahami bahwa yang dia maksud adalah minyak zaitun,

karena kata minyak memang untuknya, bukan unfuk minyak

lobak.

Akan tetapi, dimungkinkan minyak lobak itu merupakan

salah satu jenis minyak sehingga dia tidak boleh dijual dengan

minyak kecuali secara sama.

Salith adalah minyak iuliutarfos, dan dia tidak satu jenis

dengan minyak lobak, serta tidak satu jenis dengan minyak zaifun.

Karena ifu tidak ada larangan unfuk menjualnya sahr dengan dua

minyak lobak atau zaitun.

Demikian pula dengan minyak bizr hiii kapas) dan seluruh

jenis biji-bijian yang lain. Setiap minyak yang diambil darinya itu

berbeda dari minyak yang lain, seperti minyak pinus, minyak biji

hijau, minyak sawi, minyak wijen, minyak biji apricot, minyak

kepala, minyak almond.

Seluruh minyak ini keluar dari biii-bijian hra buah-buahan,

sehingga minyak yang keluar dari semua itu berbeda-beda, namun

so9 Juljulan sama dengan simsim atau wijen. Tetapi pendapat lain mengatakan dia

adalah bili ketumbar.
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seluruhnya satu jenis sehingga tidak boleh diperjualbelikan
kecuali secara sama dan tunai. setiap jenisnya keluar dari biji,
buah atau bili buah, sehingga tidak ada larangan untuk menjualnya
dengan jenis macam yang lain safu dengan dua selama tidak
secara tempo.

Tidak ada larangan unfuk menjual minyak sawi dengan
minyak lobak, minyak lobak dengan minyak almond, minyak
almond dengan minyak kelapa. saya mengembalikan seluruh
pokoknya kepada bahan baku minyak-minyak tersebut. Jika bahan
bakunya safu, maka dia satu macam seperti gandum hinthah nt
satu macam. Jika dia keluar dari dua sumber yang berbeda, maka
keduanya merupakan dua macam yang berbeda, seperti gandum
hinthah dan kurma kering. seperti ifulah ketenfuannya unfuk
semua minyak yang dimakan dan diminum, baik unfuk makanan
penghasil energi atau unfuk kesenangan. Hukumnya tidak
berbeda, seperti hukum yang berlaku pada kurma kering dan
gandum hinthah.

Jika di antara minyak-minyak ini ada suatu minyak yang
tidak dimakan dan tidak diminum sama sekali unfuk selama-
lamanya, baik untuk obat untuk selainnya, maka dia tidak terkena
riba sehingga tidak ada larangan unfuk menjual safu dengan
sepuluh, baik secara funai atau secara tempo; atau menjual satu
dengan satu dari macam yang lain; atau dengan dua secara funai
dan tempo. Riba hanya berlaku pada makanan dan minuman,
serta pada emas dan perak.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi seluruhnya sama-sama
disebut minyak?" Maka jawabnya: demikian pula gandum hinthah,
jagung dan beras itu sama-sama disebut biji. Tetapi karena masing-
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masing berbeda safu sama lain, maka boleh ada kelebihan pada

sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara tunai.

Minyak-minyak tersebut tidak memiliki nama khusus bagi

kalangan Arab, melainkan diberi nama berdasarkan maknanya,

yaitu dengan dihubungkan kepada bahan bakunya. Adapun bahan

bakunya, seperti wijen, biji hijau, dan lain-lain, semua itu telah

diberi perunfukan nama baginya, seperti narna hinthah, bukan

berdasarkan maknanya.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi biji hijau (sejenis kacang

hijau) ifu dinamai dengan makna, karena namanya menunrt orang

yang mengetahuinya adalah buthrrFog. Juga seperti madu yang

tidak dikenal kecuali dengan nama yang memang diperuntukkan

baginya.

Jika Anda bertemu dengan seseorang lalu Anda

menyebutkan kata madu kepadanya, maka dia tahu bahwa yang

Anda maksud adalah madu yang dihasilkan lebah, dan itu
merupakan satu jenis, padahal ada banyak sesuatu yang manis

yang disebut dengan kata madu. Orang Arab menyebut perkataan

yang manis sebagai hadits ma'sul, menyebut perempuan yang

berwajah manis ma'sulaful wajhi. Mereka juga menyebut sesuafu

yang nikmat dan menyenangkan dengan kata madu.

s@ Budznt atau nama latinnya terebinth adalah bijFbijian berwama hijau, atau itu
adalah nama pohonnya. Buahnya terasa panas, bisa mengobati batuk dan liver.
Daunnya yang kering dapat digunakan untuk menebalkan dan mernbaguskan rambut.
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1463. Rasulullah S bersabda, 'Dia tidak halal bagimu

sebelum engkau merasakan madunya.'87o

"Maksudnya adalah persehrbuhan, karena persefubuhan

adalah sesuatu yang dirasa manis dari seorang perempuan.

Mereka menyebut setiap hal yang mereka rasakan manis dengan

310 HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Sarung yang Diberi Rumbai,
4/54-55, no. 5792) dari Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair
bahwa Aisyah @., berkata: Istri Rifa'ah Al Qurazhi mendatangi Rasulullah S, dan saat

ifu aku sedang duduk, sementara Abu Bakar dL bersama beliau. Perempuan itu
berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah istrinya Rifa'ah, lalu dia menceraikan aku
secara baih. Sesudah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Demi Allah,
ya Rasulullah, dia tidak memiliki sesuatu kecuali seperti rumbai pada sarung."

Kemudian dia mengambil rumbai sarung dari sakunya. Rasulullah $ Iantas
bersabda kepadanya, "Barangkali kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak boteh
sebelum dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan
yang Ditalak Tiga Kali Tidak Halal bagi L^aki-laki yang menthalaknya Sebelum
Perempuan Tersebut Menikah dengan Suami [-ain dan Suaminya ifu Menggaulinya,
2/7056-7057, no. 772/1433) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab
dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab,
Pemikahan Muhallil dan Semisalnga, 2/537, no. 17) dari Miswar bin Rifa'ah Al
Qurazhi dari Zubair bin Abdunahman bin Zubair bahwa Rifa'ah bin Simwal menthalak
istrinya yang bemama Tamimah binti wahb sebanyak tiga kali di zaman Rasulullah $,
lalu mantan istrinya itu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair.

Namun Abdurrahman bin Zubair mengabaikan istrinya, tidak bisa menyentuhnya
sehingga dia menthalaknya. Sesudah itu Rifa'ah ingin menikahinya lagi. Dia adalah
suaminya yang pertama dan telah menthalaknya. Dia Iantas mengadukan hal itu
kepada Rasulullah $, dan beliau pun melarang untuk menikahinya. Beliau bersabda,
"Dia fidak halal bagimu sebelum dia merasakan madu."
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kata madu, dengan pengertian bahwa dia dirasa manis seperti rasa

madu."

Jawabnya, hanya madu lebah yang memiliki nama ini,

bukan hal-hal yang manis lainnya. Apa yang Anda sebutkan itu

disebut madu karena ada kemiripan. Madu adalah ciptaan

Allah &, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya.

Sedangkan benda-benda manis lain dikeluarkan dari batang kayu,

buah-buahan, atau biji-bijian seperti halnya minyak dikeluarkan.

Jadi, tidak ada larangan menjual madu dengan perasan tebu

karena dia tidak disebut madu kecuali dengan cara seperti yang

saya paparkan. Dia tidak lain disebut air tebu.

Tidak ada larangan pula menjual madu dengan perasan

anggur dan olahan anggur. Tidak ada larangan pula menjual

perasan anggur dengan air tebu karena keduanya sama-sama hasil

olahan dan berasal dari dua pohon yang berbeda. Demikian pula

dengan penjualan olahan kurma kering dengan olahan anggur

secara selisih. Demikian pula, setiap yang dikeluarkan dari sesuatu

dan terasa manis itu ketentuannya mengikuti ketenfuan minyak,

seperti penjualan perasan delima dengan perasan buah pala,

perasan apeldengan perasan almond, dan semacam itu.

Seluruh bahasan dalam bab ini dan yang bisa diqiyaskan

kepadanya didasarkan pada ketentuan ini. Tidak boleh menjual

suafu jenis dari benda-benda tersebut dengan benda yang sama

kecuali secara funai, timbangan dengan timbangan jika awalnya

memang ditimbang, atau secara takaran dengan takaran jika

awalnya memang ditakar.

Tidak boleh menjual suatu jenis yang dimasak dengan yang

masih mentah, karena jika dia disimpan dalam keadaan telah
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dimasak, lalu dia dijual dengan yang masih mentah, maka yang
mentah ifu akan berkurang sesudah dimasak. Karena ifu tidak
boleh menjualnya kecuali secara sama.

Tidak boleh ada satu pun yang dijual dengan yang lain
dalam keadaan masak secara bersama-sama, karena bisa jadi api
menyentuh salah satunya secara lebih panas daripada yang lain.
Selain ifu, tidak ada batasan tertenfu untuk sesuatu yang dimasak,
sebagaimana kurma kering tidak memiliki batas kekeringannya.
Ada kalanya sesuafu dimasak dan mengalami penyusutan satu
persen, dan ada kalanya sesuatu dimasak dan mengalami
penyusutan sepuluh persen.

Karena ifu, tidak boleh menjualnya dalam keadaan masak
berdasarkan alasan yang saya sampaikan, dan tidak pula yang
masak dengan yang masak. Penjualannya tidak boleh kecuali yang
mentah dengan yang mentah. Jika ada sesuatu yang tidak bisa
diperas kecuali dalam keadaan bercampur dengan yang lain, maka
dia tidak boleh dijual dengan yang sejenis secara sama, karena
tidak bisa diketahui kadar campurannya dengan kadar obyek yang
dijual, yang tidak boleh ada selisih sebagiannya dibandingkan
sebagian yang lain.

12- Bab: Penjualan Makanan dari Dua Jenis, Tetapi
yang Satu Tercampuri dengan yang Lain

Demikian pula pendapat terkait sesuatu yang jenis-jenisnya

berbeda. Tidak larangan terhadap penjualan yang disertai selisih
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pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara tunai,

tetapi tidak baik sekiranya penjualan dilakukan secara tempo.

Misalnya adalah penjualan emas dengan perak secara sama tanpa

berbeda. Seluruh masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain

yang diqiyaskan kepadanya mengikuti ketentuan ini.

Setiap sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu yang dimakan

atau diminum unfuk selama{amanya, yang dijual sebagiannya

dengan sebagian yang lain, satu jenis dengan jenis lain, maka

hukumnya seperti emas dan perak; atau dijual satu jenis dengan

jenis yang lain, maka dia seperti emas dengan dirham.

Keduanya tidak berbeda satu huruf pun. Seseorang tidak

dianggap komitmen terhadap Hadits sebelum mengikuti pendapat

ini, karena sumber penjelasan tentang barang-barang yang halal

dijual dan yang haram dari Rasulullah $ adalah sama. Jika dua

orang yang melakukan jual-beli makanan dengan makanan

sebelum keduanya melakukan serah terima, maka jual-beli di

antara keduanya batal.

Seluruh madu dihukumi sebagai satu jenis. Karena itu tidak

ada larangan unfuk menjual satu dengan satu secara tunai, tetapi

tidak baik menjualnya secara selisih dan funai, atau secara sama

dan selisih secara tempo. Madu tidak boleh dijual dengan madu

kecuali dalam keadaan bersih dari ampasnya, karena ampas ifu

bukan madu.

Seandainya keduanya dijual dalam timbangan sedangkan

salah safunya mengandung ampas, maka itu berarti madu tersebut

lebih sedikit dari madu yang murni. Seandainya madu dijual secara

timbangan dalam keadaan masing-masing mengandung ampas,

maka keduanya tidak keluar dari keadaannya sebagai madu yang
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mengandung ampas dalam ukuran yang tidak diketahui, sehingga

tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu

yang tidak diketahui. Bisa jadi penjualan tersebut adalah penjualan
madu dengan madu secara selisih. Demikian pula seandainya
keduanya dijual secara takaran dengan takaran.

Tidak baik menjual satu mudd gandum hinthah yang
mengandung ampas, atau kerikil, atau aJ'an 311 dengan salr't mudd
gandum hinthah yang tidak mengandung apapun, atau
mengandung bafu bata. Karena ifu adalah penjualan gandum
hinthah dengan gandum hinthah secara selisih dan tidak diketahui
ukurannya secara pasti, sebagaimana yang saya jelaskan terkait
penjualan madu dengan madu. Demikian pula setiap jenis barang
yang tercampur dengan unsur lain, dan unsur tersebut bisa dipilah
darinya, maka tidak boleh menjual sebagiannya dengan sebagian
yang lain kecuali dalam keadaan mumi dari campuran, kecuali
sesuafu yang mencampuri barang yang ditakar itu tidak
menambahkan takarannya, seperti debu yang ringan, atau seperti
batu bata yang kecil sehingga seperti debu. Benda seperti ifu tidak
menambahi takarannya.

Adapun barang yang ditimbang, tidak baik sekiranya dia
tercampuri benda-benda tersebut karena bisa menambahi
timbangannya. Demikian pula setiap barang yang sempa dengan
barang lain. Jika yang satu dijual dengan yang lain tetapi dari
jenis yang sama secara timbangan, maka itu tidak baik. Jika dia
dijual secara takaran dengan takaran, sehingga yang

3tl zu'an bentuk tunggalnya zuwanah, yaitu biji yang mencampuri gandum
sehingga menurunkan kualitasnya. orang Syam menyebukrya syailam (sejenis landum
hitam).
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menyempainya itu bisa mengurangi takaran jenis tersebut, maka

itu tidak baik.

Misalnya adalah seperti yang saya jelaskan, yaitu gandum

hnthah yang tercampuri sesuatu dijual dengan gandum hinthah.

Yang demikian itu seperti susu yang tercampuri air dijual dengan

susu, baik susu yang terakhir ini tercampuri air atau tidak.

Alasannya adalah karena tidak diketahui ukuran air yang

mencampuri salah safunya atau keduanya, sehingga yang demikian

ifu merupakan penjualan susu dengan susu secara selisih'

13. Bab: Penjualan Kurma Basah dengan Kurma
Kering

Kurma basah akan berubah menjadi kurma kering, dan

kurma kering tidak memiliki asal usul selain kurma basah.

Rasulullah $ melarang penjualan kurma basah dengan kurma

kering,3l2 dan dalam riwayat dari beliau dijelaskan bahwa alasan

larangan beliau adalah karena beliau melihat kondisi kurma basah

di kemudian hari.

Dalam Sunnah beliau juga ditemukan keharaman penjualan

kurma kering dengan kurma kering atau makanan lain kecuali

secara sama. Karena itu kami berpegang sebagaimana yang

diterangkan Rasulullah #8, dan telah beliau tafsirkan maknanya

untuk kita. Jadi, kami berpendapat tidak boleh menjual kurma

3r2 gu6iLp513 tetah disebutkan pada no. (7462)'
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basah dengan kurma basah karena jika dilihat keadaannya di
kemudian hari, maka

penjualan kurma basah dengan kurma basah itu selamanya
tidak keluar dari penjualan sesuafu yang tidak diketahui takarannya
manakala dia berubah menjadi kurma kering. Tidak baik menjual
kurma kering dengan kurma kering yang sama-sama tidak
diketahui takarannya; dan tidak pula salah safunya saja. Karena
penyusutan keduanya pasti berbeda, sehingga yang terjadi adalah
penjualan kurma kering dengan kurma kering dimana salah
satunya lebih banyak takarannya daripada yang lain. Rasulullah S
melarang haltersebut

Jika demikian ketenfuannya, rnaka tidak boleh menjual
kurma basah secara takaran dengan kurma basah berdasarkan
alasan yang saya sampaikan, yaifu qiyas terhadap penjuaran kurma
basah dengan kurma kering, dan penjualan kurma kering dengan
kurma kering. seluruh daging itu dihitung sebagai sahr jenis, baik
yang liar atau jinak. Tidak boleh ada selisih pada sebagiannya
dibandingkan sebagian yang lain.

Penjualannya tidak boleh kecuali secara sama, timbangan
dengan timbangan. Penjualannya juga tidak kecuali dalam keadaan
kering dan berbeda-beda jenis. Jadi, daging hewan liar boleh dijual
dengan daging burung satu dengan dua atau lebih. Tidak baik
menjual kurma kering dengan kurma basah secara taksiran, atau
dengan mengira-ngira secara teliti. atau dengan cara lain.

Pembagian, barter, dan setiap yang diambil penggantinya
ifu sama seperti jual-beli. Seseorang tidak boleh berbagi dengan
orang lain berupa kurma basah pada pohonnya atau di tanah; dan
tidak pula melakukan barter dengannya, karena keduanya

44



AlUmm

semakna dengan jual-beli, kecuali akad 'araya3tz yang memang

dikhususkan.

Demikian pula dengan setiap jenis makanan yang basah

kemudian menjadi kering. Tidak boleh melakukan jual-beli

terhadapnya kecuali dengan cara yang diperbolehkan dalam jual-

beli kurma basah dengan kurma kering, atau dengan kurma basah

itu sendiri yang mengalami penyusutan; tidak berbeda sedikit pun.

Demikian pula dengan makanan yang basah seperti

firsik,3l4 apel, tin, anggur, tjiash,s75 kummitsra (salah satu jenis

pir), serta buah-buahan lain yang tidak dijual dengan sesuatu dalam

keadaan basah, dan tidak pula yang basah dijual dengan yang

kering, baik secara taksiran dengan takaran. Yang basah dari

buah-buahan tersebut juga tidak boleh dibagi di atas tanah secara

takaran dan timbangan; dan tidak pula di atas pohonnya. Karena

hukumnya seperti yang saya paparkan terkait penjualan kurma

basah dengan kurma kering, dan penjualan kurma basah dengan

kurma basah.

Demikian pula dengan setiap makanan yang seandainya

dibiarkan basah maka dia menjadi kering sehingga men5rusut-

Demikian pula dengan setiap kurma basah yang tidak akan

menjadi kurma kering sama sekali. Demikian pula dengan

313 Silakarl bac.a Takhij hadits no. L41;g. Di tempat tersebut dijelaskan definisi

'araya atau 'arifih.
3la eioik mengikuti pda zibrijbuarh plum atau sejenisnya. Di Indonesia disebut

buah prem atau persik.
31s ljj,ash adalah narE buah lrang dapat menetralkan penyakit kuning,

menghilangkan dahaga, dan radang hati. Yang paling bagus rasanya manis dan besar.

Ijjash dalambahasa Syam juga disebut misymisy dan kummibm $erris pv).
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makanan basah yang tidak dirnanfaatkan dalarn keadaan kering,
seperti khizbiFT6, mentimun, labu, faqqu9lT, wortel, dan utrufl8.

Tidak satu pun dari komoditas tersebut yang dijual dengan
sesuatu yang sejenisnya, baik secara tirnbangan dengan
timbangan, atau takaran dengan takaran, karena alasan basah dan
berubah ketika kering. Selain itu, sebagiannya banyak
mengandung air sehingga dia menjadi berat dan besar, sedangkan

sebagian yang lain kurang mengandung air sehingga menyusut dan
kering.

Tetapi jika jenisnya berbeda, rnaka tidak dilarang seperti
penjualan semangka dengan mentimun secara selisih, baik secara

taksiran atau secara timbangan, serta dengan cara bagaimana pun
yang dikehendaki dua pihak. Manakala adanya selisih dalam
timbangan diperkenankan, maka diperkenankan pula dia dijual
secara taksiran, karena tidak ada alasan dalam penjualan secara

taksiran yang mengakibatkan kehararnan jual-beli selain selisih,

sedangkan adanya selisih pada dua komoditas tersebut hukumnya
mubah.

Demikian pula dengan penjualan wortel dengan lemon,
kurma basah dengan anggur basah di pohonnya atau diletakkan,
baik secara taksiran atau takaran. Ini seperti ketenfuan yang kami
sampaikan terkait komoditas yang berbeda jenisnya, yaifu gandum

316 pu1r, kircib At Qamus di;elaskan bahwa kata khizbir adatah pengucapan Arab
yang benar, tetapi kata ini berasal dari Penia.

317 p4r, kitab 4/ Qamus dijelaskan bahwa laqgus adalah semangka Syam atau
hubhub.

318 Utuj adalah buah perkebunan yang sejenis dengan lernon.
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hinthah, jagung, kismis, kurma kering; maknanya sama' tidak

berbeda sama sekali.

Sedangkan terkait makanan dan minuman yang keluar dari

bumi, serta makanan dan minuman yang basah, ada dua furunan

pendapat, yaifu:

Pertama, makanan yang basah, kemudian dia dibiarkan

tanpa ada tindakan dari manusia unfuk mengubahnya dari bentuk

aslinya seperti makanan yang dimasak sehingga mengalami

penyusutan akibat terkena api; atau ditimpa dengan sesuatu yang

lain sehingga menghilangkan sifat basahnya dan mengubahnya

seperti kurma basah yang berubah menjadi kurma kering, dan

seperti daging yang diiris-iris tanpa dilakukan pemasakan yang

mengubahnya, serta tanpa ditimpa dengan sesuahl.

Semua ifu termasuk komoditas yang basah dalam makna

ini, tidak boleh dilual yang basah dengan yang kering dari sesama

jenis, baik timbangan dengan timbangan, atau takaran dengan

takaran; dan tidak pula yang basah dengan yang basah, baik

timbangan dengan timbangan atau takaran dengan takaran

sebagaimana yang saya jelaskan terkait penjualan kurma basah

dengan kurma kering.

Demikian pula dengan setiap buah-buahan yang dimakan

manusia. Tidak boleh menjual yang basah dengan yang kering dari

sesama jenis; dan tidak pula yang basah dengan yang basah dari

sesama jenis berdasarkan alasan yang saya sampaikan, yaitu

argumentasi dengan Sunnah.
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14. Riwayat Tentang Penjualan Daging

Demikian pula dengan daging; tidak boleh menjual daging

mentah dengan daging mentah satu ritl dengan satu ritl, dimana
yang satu basah dan yang lain kering, atau keduanya sama-sama

basah. Karena penlrusutan pada daging tidak sama lantaran
perbedaan sifat bawaan dan tempat penggembalaan hewan.

Sebagian daging ada yang keropos sehingga mengalami
pen5n-rsutan yang banyak ketika kering, dan ada yang padat dan
sedikit menyusut. Selain itu, kepadatannya juga berbeda-beda

mengikuti perbedaan sifat bawaan, dan kekeroposannya juga

berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat bawaannya. Karena itu,
tidak boleh menjual daging unhrk selama-lamanya kecuali dalam
keadaan kering dan telah mencapai puncak kekeringannya, secara

timbangan dengan tirnbangan, serta dari safu jenis, seperti
penjualan kurma kering takaran dengan takaran dari safu jenis dan
tunai. Kedua pihak tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah

terima.

Jika ada yang bertanya, "Apakah timbangan dan takaran
itu berbeda pada objek yang dijual dalam keadaan kering?"
Jawabnya. keduanya bisa sama dan bisa berbeda." Jika seseorang

bertanya, "Kami tahu letak kesamaannya. Lalu, dimana letak
perbedaannya?" Maka jawabnya, "Kurma kering apabila telah
disebut kering tetapi tidak sampai puncak kekeringannya, lalu dia
dijual secara takaran dengan takaran, maka kekeringannya tidak
mengurangi takarannya sama sekali. Tetapi jika dia dibiarkan
lama, maka dia berkurang timbangannya, karena semakin kering
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maka dia semakin berkurang timbangannya hingga batas puncak

kekeringannya.

Apa saja yang dijual secara timbangan, maka saya katakan

terkait daging bahwa dia tidak boleh dijual sebelum maksimal

kekeringannya, karena terkadang daging dijual dengan daging

secara selisih timbangannya, atau tidak diketahui dengan persis

timbangannya. Jika daging berada di negeri yang berembun,

dimana daging telah kering lalu dia terkena embun sehingga dia

basah dan menjadi berat, maka dia tidak boleh dijual timbangan

dengan timbangan, dalam keadaan basah akibat embun sampai dia

kembali kering.

Hal ihr sama keadaannya ketika terjadi embun sehingga

memperberat timbangannya seperti keadaannya yang pertama-

Dia tidak boleh dijual hingga maksimal kekeringannya,

sebagaimana dia tidak boleh dijual di awal.

Ada dua pendapat mengenai daging-daging yang berbeda,

yaitu:

Pertama, daging kambing dianggap safu jenis, daging unta

dianggap safu jenis, daging sapi dianggap satu jenis, daging krjang

dianggap satu jenis. Daging hewan yang berbeda-beda namanya

itu dianggap satu jenis.

Jadi, dapat dikatakan bahwa seluruhnya adalah halan, dan

seluruhnya juga disebut temak. Ini adalah kesamaan nama unfuk

seluruhnya, tetapi narna-nama spesifiknya berbeda-beda sehingga

disebut daging kambing, daEng unta, daging sapi, daging kijang,

daging kelinci, daging jerboa, daging rubah, dan seterusnya.

449



Al Umm

Untuk jenis burung disebutkan daging burung karah (sejenis

burung wader), burung merpati, burung belibis, burung puyuh, dan
seterusnya- Yang demikian ifu seperti sebutan unfuk makanan,
seperti gandum hinthah, jagung, gandum syair, dan beras.

Ini adalah pendapat yang benar. Barangsiapa yang
berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa
kambing adalah sahr jenis, berikut kambing kacang dan kambing
domba, baik kecil atau besar, baik betina atau jantan. Hukumnya
adalah seperti hukum gandum yang selisih ukurannya dari satu
jenis, dan seperti kurma yang berbeda dan selisih dari segi jenis.

Karena ifu, yang kering maksimal tidak boleh dilual dengan
yang kering kecuali secara timbangan dengan timbangan, serta
secara tunai. Juga berbeda, maka daging kambing boleh dijual
dengan daging sapi, kering dengan basah, basah dengan basah,
timbangan dengan timbangan, atau menimbang dengan tiga kali
lipatnya, serta secara tunai. Tidak baik sekiranya jual-beli dilakukan
secara tempo. Alasannya adalah riba tidak berlaku pada kelebihan
pada salah safunya atas yang lain secara funai, melainkan riba di
dalamnya terjadi karena tempo.

Jika boleh adanya selisih pada sebagiannya dibandingkan
sebagian yang lain secara tunai dan timbangan dengan timbangan,
maka timbangan menjadi tidak memiliki makna kecuali kedua
pelaku jual-beli mengetahui apa yang keduanya beli dan jual.

Tidak ada larangan penjuaiannya secara taksiran, dan
dengan cara apapun yang keduanya kehendaki selama tidak secara
tempo sebagaimana yang kami katakan dalam penjualan kurma
kering dengan kismis, gandum hinthah dengan jagung; tidak
berbeda sama sekali.
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Selapjutnya, seperti itu pula pendapat yang berlaku pada

daging U"r,l"g bangau dan seluruh hewan liar. Tidak baik menjual

burung daging dengan burung daging kecuali dalam keadaan

kering, secara timbangan dengan timbangan, dan secara tunai.

Sebagaimana pendapat kami terkait daging kambing.

Tidak ada larangan terhadap penjualan daging kijang

dengan daging kelinci basah dengan basah, atau kering dengan

kering, secara sama atau lebih banyak, baik secara timbangan

dengan taksiran, atau secara taksiran dengan taksiran, lantaran

keduanya berbeda jenis.

Demikian pula dengan seluruh ikan. Saya tidak boleh

menyebutnya sebagai satu jenis dengan alasan seluruhnya hidup

dalam air. Seandainya saya mengklaim demikian, maka saya harus

mengklaim bahwa seluruh yang tinggal di darat itu satu jenis, baik

yang liar atau yang jinak. Atau setidaknya saya harus berpendapat

seperti ifu unfuk yang liar, karena seluruhnya disebut sebagai

hewan buruan.

Jika hewan ihr berbeda-beda, maka setiap yang Anda

kuasai dan menjadi milik Anda itu tidak dilarang unhrk Anda jual

satu ritl dengan beberapa ritl yang lain secara hrnai. Tidak baik

menjualnya secara tempo. Dia tidak dilarang dilual secara funai,

baik taksiran dengan taksiran, atau takaran dengan timbangan.

Tidak baik menjual satu ritl daging ikan yang Anda miliki dalam

keadaan basah dengan safu ritl daging yang anda miliki dalam

keadaan basah; dan tidak pula yang safu basah sedangkan yang

lain kering. Tidak baik menjualnya seperti itu hingga dia digarami,

dikeringkan, dan berhenti penyusutannya.
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Cara mengeringkan daging adalah menggarami dan

mengalirkan aimya. Itulah maksimal kekeringannya. Jika

kekeringannya telah maksimal, maka dia dijual ritl dengan ritl,
timbangan dengan timbangan, funai dengan funai, dari safu jenis.

Jika berbeda, maka tidak dilarang adanya selisih pada

sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain secara funai dengan

tunai. Tidak baik menjualnya secara tempo. Adapun daging ikan
yang tipis dan apabila ditaruh maka dia menjadi sangat kering,

maka tidak baik dijual hingga mencapai pertengahan kering. Satu
jenis ikatan dijual dengan sesama jenis secara timbangan dengan

timbangan dan funai dengan funai.

Jika jenisnya berteda, maka pendapat yang berlaku seperti
yang saya paparkan sebelumnya, yaitu boleh dijual basah secara

taksiran dengan yang basah secara taksiran, atau dengan yang

kering secara taksiran, atau secara selisih dalam timbangan.

Semua masalah dalam bab ini mengikuti ketenfuan ini, dan
qryasnya juga tidak berbeda.

Kedua,slg seluruh daging dianggap sebagai satu jenis,

sebagaimana seluruh kurma kering dianggap sebagai safu jenis.

Orang yang berpendapat demikian menumt saya hams

berpendapat sama terkait ikan, karena kata daging mencakup

daging ikan.

Barangsiapa yang mengikuti madzhab ini, maka dia harus -
lantaran berpegang pada kata daging- mengatakan bahwa kata

319 Maksudnya adalah turunan pendapat kedua dari makanan dan minuman.
Turunan pendapat pertama adalah yang dijelaskan dari akhir bab penjualan kurma
basah dengan kurma kering sampai di sini.
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ini sama seperti cakupan kata kurma kering, yaifu menjadikan

kismis, kurma kering dan buah-buahan lain sebagai safu jenis.

Pendapat ini menurut saya tidak boleh dipegang oleh siapa pun.

Jika seseorang berpendapat bahwa seandainya bersumpah

untuk tidak makan daging, maka dia dianggap melanggar sumpah

lantaran memakan daging unta seperti halnya dia melanggar

sumpah lantaran memakan daging kambing.

Demikian pula, seandainya dia bersumpah unhrk tidak

memakan kurma kering, maka dia dianggap melanggar sumpah

lantaran memakan kismis sebagaimana dia melanggar sumpah

lantaran makan buah persik. Namun yang demikian itu tidak

dianggap sebagai sumpah. Sumpah harus pada nama tertentu.

Jual-beli juga harus pada jenis dan nama tertenfu, bukan pada

nama-nama yang memiliki cakupan umum.

15. Komoditas yang Selalu dalam Keadaan Basah

Ada jenis makanan dan minuman yang selalu dalam

keadaan basah, dan seandainya dia dibiarkan maka dia tetap

basah, seperti minyak, samin, susu, cuka dan lainiain yang tidak

akan kering selamalamanya kecuali dia dingin lalu sebagiannya

mengental lalu menjadi lumer kembali seperti sedia kala, atau dia

bergolak karena ditaruh di atas api, atau dimasuki benda yang

kering sehingga dia menjadi kering lantaran benda lain atau karena

dipanaskan. Jenis ini keluar dari makna basah karena dua alasan,

yaitu:

453



AlUmm

Pertama, sifat basah pada kurma mempakan sifat basah

pada sesuatu yang tercipta secara berwujud dan dia hanya

sementara, seperti sifat sementara penyerapannya terhadap air
pada saat dia masih melekat pada pohonnya. Jika dia telah

meninggalkan tempat penyerapannya, yaifu di tempat fumbuhnya,

maka dia kembali kering. Sedangkan sifat basah yang saya

paparkan adalah sifat basah yang keluar dari betina hewan, atau

buah-buahan pohon, atau tanaman yang telah terlepas dari pohon

dan tanamannya. Dia tidak menlrusut lantaran meninggalkan

pokoknya, serta tidak menjadi kering, melainkan sifat basah yang

ada di dalamnya merupakan sifat basah bawaan.

Kedua, sesuatu yang tidak menjadi kering sebagaimana

yang lain menjadi kering apabila dibiarkan untuk beberapa lama,

kecuali dengan tindakan yang saya sampaikan, yaitu diolah dengan

cara memasukkan benda lain untuk mencampurinya, serta

memasukkan panas api ke dalamnya.

Manakala dia berbeda lantaran sifat basah di dalamnya tidak
berujung pada sifat kering apabila dibiarkan saja tanpa pengolahan

manusia, maka dia tidak bisa diqiyaskan kepada yang pertama,

dan kami menetapkan hukum basahnya seperti hukum keringnya.

Juga karena kami mendapatinya seperti ifu dalam setiap

keadaannya, bukan dia berpindah sendiri melainkan dipindah oleh

unsur lain. Karena ifu kami berpendapat bahwa tidak dilarang

menjual susu segar dengan susu asam, atau bagaimana pun
kombinasinya selama tidak bercampur dengan air.

Jika dia bercampur dengan air, maka ifu tidak baik. Tidak
ada perbedaan antara campuran terjadi pada salah safunya atau

keduanya, karena air merupakan campuran yang tidak bisa
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dipisahkan. Seandainya kami memperkenankannya, maka kami

memperkenankan jual-beli gharar (tidak definitif barang yang

diperjualbelikan). Meskipun kedua pihak saling rela, hukumnya

tetap tidak boleh karena objeknya berupa air dan susu yang

bercampur tanpa diketahui seberapa besar porsi air dalam susu.

Dengan demikian, kami juga memperkenankan penjualan

susu dengan susu dalam keadaan tidak diketahui ukurannya, atau

ada selisih, atau mencakup keduanya. Apa saja yang haram

diperjualbelikan dengan disertai selisih pada yang satu

dibandingkan yang lain, maka dia tidak boleh dilual kecuali dalam

keadaan diketahui seluruhnya, baik takaran dengan takaran, atau

timbangan dengan timbangan.

Inti dalam masalah penjualan susu dengan susu adalah dia

boleh dijual dengan cara apapun selama itu susu dengan susu,

asalkan salah satunya tidak tercampur air. Jual-beli terbatalkan jika

keduanya tercampur air, atau salah safunya. Jika susu terdiri dari

safu jenis, maka jual-beli tidak sah kecuali secara funai, secara

sama, dan secara takaran dengan takaran. Yang termasuk safu

jenis adalah susu kambing, baik kambing kacang atau kambing

domba. Sedangkan jenis yang berbeda dari susu kambing adalah

susu sapi, baik sapi darbaniSyalfzo, sapi fuab atau kerbau. Satu

jenis yang berbeda dari keduanya adalah susu unta, baik unta

warak, ghadiy, muhri, bukht atau 'irab.

Menurut saya boleh menjual susu kambing dengan susu

sapi, susu sapi dengan susu unta karena keduanya berbeda, baik

32o narbatailnli adalah salah satu jenis sapi grang kuku dan kulitrya lembut, serta

merniliki punuk seperti unta.
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secara selisih atau sama, baik dengan takaran atau dengan

taksiran, serta dengan cara apapun yang dikehendaki dua pelaku

jual-beli, asalkan secara tunai dengan tunai. Tidak baik sekiranya

salah satu dari keduanya dijualdengan yang lain secara tempo.

Tidak baik menjual susu yang telah dimasak dengan susu

yang masih segar, karena pemasakan itu dapat mengurangi kadar

susu. Tidak baik pula menjual susu kambing segar dengan susu

kambing padat. Jika saya menjual susu segar dengan susu padat,

maka saya juga membolehkan penjualan susu dengan susu dalam

keadaan tidak diketahui ukurannya, secara selisih, atau kedua-

duanya.

Oleh karena susu segar dan susu padat itu berbeda, maka

tidak ada larangan menjual susu unta segar dengan susu kambing

padat, atau susu sapi segar dengan susu kambing padat

berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan, yaitu perbedaan

dua susu tersebut. Jual-beli ini harus dilakukan secara tunai dengan

tunai, tidak baik secara tempo.

Saya tidak senang sekiranya seseorang membeli mentega

dari susu kambing dengan susu kambing, karena mentega

merupakan adalah bagian dari susu kambing, dan keduanya bisa

dimakan dalam keadaan saat dia diperjualbelikan. Tidak baik
menjual minyak samin kambing dengan mentega kambing sama

sekali, karena minyak samin adalah bagian dari mentega, baik dia

dijual secara selisih atau tidak diketahui ukurannya, baik keduanya

ditakar atau ditimbang, dalam keadaan seperti saat dia

ditransaksikan, dan berasal dari satu jenis.

Jika mentega dan minyak samin tersebut berbeda jenis,

maka boleh menjual mentega kambing dengan mentega sapi, atau
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minyak samin kambing dengan minyak samin sapi. Jual-beli ini

tidak dilarang karena keduanya berbeda sehingga boleh dijual

dengan cara apapun yang dikehendaki dua pihak asalkan

keduanya telah melakukan serah terima sebelum berpisah.

Tidak ada larangan menjual susu dengan kambing, baik

secara funai atau secara tempo jika yang sah-r tunai sedangkan

yang lain berupa hutang dengan disebutkan sifat-sifatnya. Jika

kambingnya berjenis labun (penghasil susu) dan susunya adalah

susu kambing, sedangkan kambingnya saat ditransaksikan sedang

mengandung susu yang nyata serta dapat ditaksir hasil perasannya

saat itu juga, maka tidak baik membelinya karena dalam fubuh

kambing tersebut terkandung susu yang tidak diketahui seberapa

besar perbandingannya dengan susu yang digunakan unfuk

membelinya secara tunai. Jika susunya dibayar secara tempo,

maka hal ifu merusak jual-beli.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa susu yang tidak tampak

ifu dihihrng perbandingannya dengan susu yang dijadikan
pembayaran?" Jawabnya, Rasulullah 6i$ juga menetapkan

perbandingan susu kambing musharalf2T dengan

pembayarannya.3zz Susu yang ada pada kambing ifu sama seperti

321 Kambing mushanah adalah kambing yang tidak diperas susunya selama
beberapa hari agar tampak sebagai penghasil susu yang produktif di mata pembelinya.

322 6u11*u1 ini merujuk kepada hadits Rasulullah #, "Janganlah kalian jadikan
unta dan kambing sebagai mushanah. Barangsiapa 5nng membelinya saudah itu,
maka dia diberikan dua pilihan sesudah memerasnya. Jika dia idha, maka boleh bisa

menahannya. Jika dia marah, maka dia boleh mengembalikannya dengan disertai satu
sha' kurma kering. " (HR. Ath-Thabrani, pembahasan: Jual-Beli, bab: Penawaran dan
Jual-Beli yang Dilar; dan Al Bukhari, bahasan: Jual-Beli, bab: larangan bagi Penjual
untuk Tidak Memeras Susu Unta, no. 2l; dan bahasan: Jual-Beli, bab: Larangan
Seseorang Menjual dengan Menimpa Jual-Beli Saudaranya)
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almond dan kelapa yang tertutup dalam kulitrya. Pemiliknya

mengeluarkannya kapan dia mau. Dia tidak seperti bayi yang

dilahirkan dimana manusia tidak mampu mengeluarkannya; dan

tidak seperti buah-buahan dimana manusia tidak mampu

mengeluarkannya.

Seluruh lauk itu hukumnya sama, baik itu minyak samin,

susu, gandum hitam, minyak, dan lain{ain. Tidak boleh ada selisih

pada sebagiannya dibandingkan yang lain dalam jual-beli tunai

dengan tunai jika satu jenis. Minyak zaitun adalah satu jenis, dan

minyak lobak adalah jenis yang lain.

Minyak setiap pohon yang bisa dimakan atau diminum

sesudah yang saya sebutkan itu dianggap satu jenis. Tidak boleh

ada selisih pada salah satu dari semua minyak tersebut

dibandingkan penukamya dalam jual-beli tunai dengan h-rnai.

Keduanya jenisnya berbeda, maka boleh ada selisih pada

sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain dalam jual-beli tunai

dengan tunai, tetapi tidak boleh secara tempo.

Tidak ada larangan menjual minyak biji hijau dengan

minyak wijen secara selisih dan tunai; tidak baik secara tempo.

Minyak yang diminum untuk obat menumt saya memiliki sifat

seperti ini, seperti minyak jarak dan minyak-minyak yang lain.

Minyak apa saja yang tidak dimakan dan diminum sama sekali

berada di luar batasan riba, dan dia semakna dengan barang yang

tidak dimakan dan diminum. Tidak berlaku riba pada sebagiannya

atas sebagian yang lain, baik secara tunai atau secara tempo. Dia

boleh dijual asalkan mengandung manfaat dan tidak diharamkan.

Adapun sesuahr yang mengandung racun atau selainya,

tidak baik memperjualbelikannya kecuali dia ditaruh di luar tubuh
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dan bisa menyembuhkan sehingga tidak dikhawatirkan berakibat

kematian. Dengan demikian, dia boleh dibeli karena ada manfaat

padanya.

Setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali

secara sama, takaran dengan takaran, funai dengan tunai, dan

timbangan dengan timbangan, maka hukum pembagian

terhadapnya juga sama seperti hukum jual-belinya. Buah kurma

tidak boleh dibagi di pohon dalam keadaan basah atau kering;

tidak pula anggur dan biji gandum di tangkainya; dan tidak pula

buah-buahan lain yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain

dianggap sebagai riba. Demikian pula, sebagiannya tidak boleh

dibeli dengan sebagian yang lain, dan tidak boleh ditukarkan,

karena semua ifu semakna dengan jual-beli.

Demikian pula, keduanya tidak boleh dibagi dalam keadaan

sebagai makanan yang tergeletak di tanah dengan cara taksiran,

melainkan kedua pihak harus berbagi secara takaran dan

timbangan. Selain itu tidak boleh sama sekali. Dalam hal ini saya

tidak memandang kebufuhan seseorang terhadap buah-buahan

segar karena seandainya saya memperkenankannya dengan alasan

kebufuhan, maka saya juga harus memperkenankannya dalam

keadaan kering dengan alasan kebufuhan, serta dalam keadaan

sudah dipetik di tanah dengan alasan kebutuhan.

Barangsiapa yang membufuhkan pembagian sesuafu, maka

kebutuhan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang tidak halal

pada mulanya tidak halal. Sesuah-r yang haram tidak menjadi halal

karena faktor kebutuhan kecuali dalam keadaan darurat, yaitu

khawatir mati. Adapun selain itu, setahu saya tidak bisa menjadi
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halal karena ada kebutuhan. Ada dan tidak adanya kebutuhan di

dalamnya ifu hukumnya sama.

Jika ada yang bertanya, "Apu alasan Anda
memperkenankan taksiran terhadap anggur dan kurma kemudian

zakatnya diambil secara takaran, tetapi Anda tidak
memperkenankan agar dia dibagi secara taksiran?" Jawabnya,

insya' Allah, adalah karena perbedaan cara pengambilan zakat,
jual-beli, dan pembagian.

Jika dia bertanya, "Apa bedanya antara zal<at dan
selainnya?" Maka saya jawab, "Apa pendapat Anda tentang dua
orang yang bersekutu dalam memiliki buah-buahan dari suafu

kebun, dimana yang safu memiliki sepersepuluhnya dan yang lain
memiliki sembilan per sepuluhnya, kemudian pemilik sepersepuluh
ingin mengambil bagiannya itu dari kualitas sedang, atau yang
paling bagus, atau yang paling rendah? Apakah menurut Anda dia
boleh melakukan hal itu?"

Jika dia menjawab, "Tidak, melainkan dia adalah seorang
sekufu atas seluruh kurma dalam pembagian, baik yang rendah
kualitasnya atau yang baik kualitasnya," maka kami katakan,
"Bagaimana dengan kurma ju'rurdan mushran al fanh 3232" ;iLu
dia menjawab, "Ya ftoleh)," maka kami katakan, "Pefugas zakat

tidak boleh mengambil iu'rur dan mushran al farah. Dia harrya
boleh mengambil kurma pertengahan. Dia juga tidak boleh
mengambil zakat secara taksiran, melainkan mengambilnya secara
takaran.

323 Mushran al farah adalah kurma dengan kualitas rendah, s*rmaseputi ju'rur.
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Sedangkan dua orang yang berbagi itu masing-masing

mengambil secara taksiran sehingga yang safu mengambil lebih

banyak daripada yang diambil yang lain, dan masing-masing

mengambil dalam takaran yang tidak diketahui secara persis. Atau,

apa pendapat Anda seandainya ada dua orang yang bersekutu atas

kawanan kambing; yang satu memiliki empat per sepuluh; dan di

antara kambing-kambing tersebut ada 39 sembilan labun (berumur

tiga tahun) serta seekor kambing tsani5tyah (berumur dua tahun

dan memasuki tahun ketiga).

Apakah pemilik bagian empat persepuluh -manakala
menginginkan pembagian- boleh mengambil tsaniglah yang

nilainya lebih rendah daripada setengah kambing jenis laburi? Jika

dia menjawab tidak, maka dapat dikatakan bahwa demikian pula

yang harus dilakukan petugas zakat.

Apa pendapat Anda seandainya masalahnya sama,

sedangkan seluruh kambing atau sebagian besamya di bawah

dan di antara ada seekor kambing tsaniSryah. Apakah

dia boleh mengambilnya? Jika dia menjawab, "Dia tidak boleh

mengambil selain kambing betina dengan nilai, dan dia dianggap

sebagai sekufu atas kambing dengan kualitas rendah dan tinggi,"

maka dikatakan bahwa petugas zakat boleh mengambilnya.

Tidak ada satu pun dari jual-beli dan pembagian yang

diqiyaskan kepada zakat. Orang yang berbagi ihr dianggap sebagai

sekutu dalam setiap obyek yang dibagi unfuk selamalamanya,

kecuali obyek tersebut termasuk obyek yang ditakar dari satu jenis,

atau dengan nilainya apabila jenis-jenisnya berbeda dan tidak

termasuk barang yang ditakar dan ditimbang. Orang tersebut
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merupakan sekufu atas obyek yang ditakar atau ditimbang sesuai

dengan haknya, baik sedikit atau banyak.

Kedua pihak tidak membagi buah-buahan dalam keadaan
masih berupa bakal buah, atau pentil, atau mengkal, atau matang
basah dan kering sama sekali. Jika keduanya melakukannya, dan
pembagian tersebut sudah terlanjur dalam keadaan bakal buah,
pentil, dan mengkal, maka masing-masing menanggung nilai yang
telah dia ambil untuk dia kembalikan, lalu keduanya berbagi
sesudah itu.

Seperti itulah' ketentuan yang berlaku unfuk setiap
pembagian yang tidak sah; orang yang mengonsumsinya harus
mengembalikannya barang yang sama seperti yang dia ambil, atau
nilainya jika tidak ditemukan barang yang sama.

Seandainya dua orang bersekutu atas kebun kurma yang
berbuah, lalu keduanya menuntut pembagiannya, maka kepada
keduanya dikatakan, "Jika kalian mau, kami akan membagi di
antara kalian dengan takaran." Sayuran yang dimakan itu
hukumnya sama seluruhnya; tidak boleh ada kelebihan pada
sebagiannya atas sebagian yang lain.

Seseorang tidak boleh menjual kepada orang lain tanaman
hindab*24 dengan tanaman hindab4 dan tidak boleh kecuali
secara sama- Akan tetapi boleh menjual sawr hindaba dengan
sayur jarytr(arugula), sayur jarjir dengan sa!rur silaq (sejenis selada),
sa!rur silaq dengan sa!rur kurrats (sejenis daun bawang), dan
setemsnya.

s24 Hindaba adatah natna sa!ruran yang merniliki khasiat yang baik untuk
pencernaan, janttrng dan lain-lain. Nama latinnya adalah cidtoriun.
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Jika keduanya berbeda jenis, maka tidak ada larangan

terhadap selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain

asalkan secara funai. Tidak baik menjualnya secara tempo. Semua

itu tidak boleh dijual kecuali dengan dicabut dari tempat

tanamannya. Sedangkan penjualannya dengan syarat

membiarkannya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka itu

tidak baik karena yang telah terjual tidak bisa dipisahkan dari yang

baru tumbuh dan belum dijual. Semua sapran tersebut tidak boleh

dijual kecuali secara per potong pada wakh-r pemotongannya

sebagaimana.yang kami katakan terkait tebu.

16. Bab: Waktu Tempo dalam Penukaran Uang
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L464. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Syihab, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwa dia
mengabarkannya, bahwa dia meminta penukaran uang serafus

dinar. Dia berkata: Thalhah bin Ubaidullah memanggilku,
kemudian kami saling menawar, hingga dia menukarkan uang
kepadaku, dan dia mengambil emas serta membolak-baliknya di
tangan. Kemudian dia berkata, "Tunggu sampai bendaharaku
datang, atau sampai bendahara perempuanku datang dari hutan."
Saat itu Umar bin Khaththab mendengar, lalu dia berkata, "Demi
Allah, kamu tidak boleh meninggalkannya hingga kamu mengambil
darinya." Kemudian dia berkata: Rasulullah S bersabda,

"Perfukaran emas dengan perak adalah iba kecuali se@m funai-
Perfukaran gandum dengan gandum adalah riba kecuali seara
funai. Pertukaran kurma kering dengan kurma kering adalah riba
kecuali seara funai. Dan perfukamn gandum sSnir dengan
gandum syair adalah riba kecuali secara 1yn2i.'825

32s gu611t telah disebutkan sebelumnya pada no. (1445).
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Asy-Syafi'i berkata: Saya membacakan riwayat ini kepada

Malik dengan secara benar tanpa ragu. Tetapi lama kemudian saya

tidak lagi menghafalnya sehingga saya ragu terkait redaksi

"bendahara perempuanku atau bendahara laki-lakiku". Sedangkan

periwayat lain mengatakan dari Malikr bendahara laki-lakiku.
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7465.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Malik

bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin Khaththab, dari Nabi S,
semakna dengan hadits Malik. Dia berkata, "Hingga datang

bendahara laki-lakiku dari hutan." Aku pun menghafalnya tanpa

ada keraguan mengenainya.326

325 Ini adalah bagian dari riwayat hadits sebelumnya. Silakan baca Takhrtt'nya pada

no. (1460) juga, khususnya riwayat Sufuan.
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1466. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Janganlah

kalian menjual emas dengan emas kecuali sama, dan janganlah

kalian menambahkan di atas sebagian yang lain!
Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama, dan
janganlah kalian menambahkan di atas sebagian yang
lain! Janganlah kalian menjualnya dalam kadaan tidak di tempat
(tempo) dengan yang tersedia di tempat (funail!'gz7

Hadits Umar bin t(haththab dan Abu Said Al Khudri 6 dari
Rasulullah ffi menunjukkan beberapa makna. Di antaranya adalah

keharaman penjualan emas dengan emas kecuali secara sama dan

327 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Emas dan Pemk
dalam Bentuk Batangan dan Mata Uang, 2/632433, no. 30); Al Bukhari
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Perrjualan Perak dengan Perak,2/L07-708, no. 21771
dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab:
Riba, 3,/1208, no.75/7584) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
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funai dengan tunai; tidak boleh menjual emas yang tidak ada di

tempat dengan emas yang tersedia di tempat. Namun hadits

Umar iS,_; mengandung makna tambahan yang tidak terdapat

dalam hadits Abu Said Al Khudri 4&,, bahwa yang dicela

Rasulullah S dalam redaksi yang beliau sebutkan meliputi

makanan yang ditakar ifu sama seperti yang beliau haramkan

terkait emas dan perak; sama persis tanpa ada beda.

Ubadah ;g; menceritakan dari Nabi $ hadits yang semakna

dengan hadits keduanya, bahkan lebih banyak dan lebih jelas.328

Kami mengharamkan selain yang disebutkan Nabi gf$

karena dia semakna dengan yang disebutkan Rasulullah $.
Demikian pula, kami mengharamkan makanan dan barang yang

ditimbang karena takaran itu semakna dengan timbangan, karena

itu merupakan jual-beli yang diketahui ukurannya oleh penjual dan

pembeli, seperti alat yang digunakan unfuk mengetahui takaran

atau lebih dari itu. Karena timbangan itu lebih akurat daripada

takaran.

Jadi, dalam takaran dan timbangan tidak ditemukan makna

yang lebih mendekati akurasi daripada keduanya. Keduanya

memiliki safu kesamaan, yaifu dimaksudkan agar kedua barang

diketahui; dan bahwa keduanya sama-sama dimakan.

Jadi, timbangan diqiyaskan kepada takaran dari segi

maknanya. Sedangkan takaran yang saya berlakukan meskipun

tidak disebutkan oleh Rasulullah 6S itu didasarkan pada qiyas

terhadap makna makanan yang beliau sebutkan.

328Sudah disebutkan pada no. (1451)
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Timbangan makanan tidak boleh diqiyaskan kepada

timbangan emas, karena emas tidak dimakan. Demikian pula

perak; seandainya kita mengqiyaskannya kepada timbangan

makanan lalu kita meninggalkan qiyas terhadap sesuafu yang

ditakar dan dimakan, maka ifu berarti kita mengqiyaskan kepada

yang lebih jauh daripada yang seharusnya kita jadikan rujukan

qiyas.

Ulama tidak boleh mengqiyaskan sesuatu kepada yang lebih
jauh dan meninggalkan sesuatu yang lebih dekat. Kita tidak boleh

menyerahkan dinar untuk makanan yang ditimbang selama-

lamanya, dan tidak pula selainnya. Sebagaimana kita tidak boleh
menyerahkan dinar untuk perak yang ditimbang. Saya tidak
mengetahui perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa dinar
dan dirham ifu boleh diserahkan unfuk semua barang; namun yang

satu tidak boleh diserahkan untuk yang lain. Emas tidak boleh

diserahkan untuk emas, dan perak tidak boleh diserahkan untuk
perak kecuali dalam fulus l<arena di antara para ulama ada yang

hanya memakruhkannya.

17. Riwayat Tentang Barter

Tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan
perak, sesuatu yang dimakan dan diminum dengan sesuatu yang

sejenis kectrali secara sama dan tunai. Jika barang termasuk jenis

yang ditimbang, maka dia dijual secara timbangan dengan
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timbangan. Jika barang termasuk jenis yang ditakar, maka dia

dijual secara takaran dengan takaran.

Sesuatu yang mulanya ditimbang tidak boleh dijual dengan

sesuahr dari jenisnya secara takaran. Sesuatu yang mulanya ditakar

tidak boleh dijual dengan sesuatu dari jenisnya secara timbangan.

Emas tidak boleh dijual dengan emas secara takaran, karena ada

kalanya keduanya sama-sama memenuhi takaran tetapi berbeda

timbangannya; atau tidak diketahui berapa timbangan ini dan

berapa timbangan itu.

Kurma kering tidak boleh dijual dengan kurma kering

secara timbangan, karena terkadang keduanya befueda takaran

meskipun timbangannya sama; dan terkadang keduanya sama-

sama tidak diketahui takarannya. Tidak baik sekiranya dua pelaku

jual-beli dengan objek jenis-jenis barang ini meninggalkan tempat

transaksi sebelum melakukan serah terima, dan tidak tersisa lagi

hak dari keduanya atas kawannya dari jual-beli. Jika masih ada

tersisa tanggungan, maka jual-belinya tidak sah-

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pembeli membeli

unfuk dirinya sendiri atau dia adalah wakil orang lain; baik dia

meninggalkan tempat transaksi karena lupa atau sengaja.

Semuanya tidak sah. Tetapi jika objek jual-belinya berteda, yaitu

emas dengan perak, kurma kering dengan kismis, atau gandum

hinthah dengan gandum syair, maka tidak ada larangan terhadap

selisih pada sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain, secara

funai. Namun, keduanya fidak boleh meninggalkan tempat

transaksi sebelum melakukan serah terima-

Jika masing-masing telah memasuki transaksi tersebut

kemudian berpisah sebelum melakukan serah terima seluruh objek
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yang diperjualbelikan, maka jual-beli batal seluruhnya. Tidak ada

larangan keduanya berdiam lama di tempat transaksi, dan tidak
ada larangan keduanya berjalan bersama-sama dari tempat
transaksi ke tempat lain untuk melakukan pembayaran, karena
dalam keadaan tersebut keduanya dianggap belum berpisah.

Batasan perpisahan adalah berpisah secara fisik.
sedangkan batasan rusaknya jual-beli adalah kedua pihak berpisah
sebelum melakukan serah terima. Setiap barang yang dimakan dan
diminum dari jenis ini diqiyaskan kepadanya. Akan tetapi,
manakala barang yang diperjualbelikan merupakan dua jenis yang
berbeda, maka tidak dilarang menjual yang safu dengan yang lain
secara taksiran, karena jika jual-beli pada mulanya halal itu halal
pula dilakukan secara taksiran.

Kelebihan (selisih) yang ada manakala kedua barang
berbeda jenis ihr hukumnya halal. Jadi, taksiran itu tidak
mengandung makna yang lebih dari makna bahwa salah safunya
lebih banyak daripada yang lain tetapi tidak diketahui mana di
antara keduanya yang lebih banyak. Jika saya sengaja unfuk tidak
peduli mengenai mana yang lebih banyak, maka tidak ada
larangan untuk menjual secara taksiran pada salah safunya dengan
yang lain.

Jadi, tidak boleh membeli emas yang mengandung
campuran atau unsur lain dengan emas mumi, baik campurannya
ifu sedikit atau banyak. Karena menurut prinsip yang kami ikuti,
penjualan emas dengan emas tersebut tidak diketahui ukurannya,
atau terjadi selisih ukuran. Yang demikian ifu hukumnya haram
dari dua sisi. Demikian pula penjualan perak dengan perak.
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Jika kedua barang berbeda ienis, maka tidak ada larangan

menjual yang satu dengan yang lain dalam keadaan yang lain

mengandung unsur campuran. Tidak ada larangan pula membeli

perak yang dihiasi susunan manik-manik dengan emas, karena

implikasi paling jauh dalam jual-beli ini adalah adanya selisih emas

dan perak, sedangkan selisih pada keduanya itu tidak dilarang.

Masing-masing dari dua objek jual-beli itu dihitung sesuai dengan

porsi harganya.

Jika seseorang menukarkan uang kepada orang lain berupa

sahr dinar dengan dua puluh dirham, lalu orang tersebut telah

menerima sembilan belas dirham, maka tidak baik sekiranya

keduanya berpisah sebelum menerima safu dirham sisanya. Tetapi

tidak ada larangan baginya untuk mengambil sembilan belas

dirham tersebut dengan mengurangkan porsi satu dirham dari

dinar tersebut. selanjutnya, dia bebas memilih untuk membeli

darinya sisa dinar itu, dan keduanya harus melakukan serah terima

sebelum berpisah. Tetapi tidak ada larangan unfuk meninggalkan

sisa dinar pada pembeli untuk dia ambil kapan saja dia mau.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub Al Buwaithi berkata, "Tidak

ada larangan baginya untuk mengambildinar secara funai."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menukarkan kepada

orang lain uang dinar dengan sepuluh dirham, atau beberapa dinar

dengan beberapa dirham, lalu dia menemukan dirham palsu di

antara dirham-dirham tersebut, maka jika dia palsu dari segi

cetakan atau buruknya kualitas perak, maka tidak ada larangan

bagi pembeli unhrk menerimanya, tetapi dia juga boleh

mengembalikannya.
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Jika dia mengembalikannya, maka dia harus

mengembalikan seluruh jual-beli karena seluruhnya tercakup dalam

safu transaksi. Jika pemilik awal dirham mensyaratkan agar
penerima dirham boleh mengembalikannya, maka jual-belinya sah,

dan itu menjadi hak baginya, baik dia mensyaratkan atau tidak
mensyaratkan. Jika pemilik awal dirham mensyaratkan agar
penerima dirham tidak mengembalikan perhrkaran, maka jual-

belinya batal manakala dia melakukan transaksi jual-beli

berdasarkan syarat ini.

Jika dirham tersebut palsu lantaran terbuat dari tembaga

atau sesuafu yang bukan perak, maka pembeli tidak boleh

menerimanya karena uang tersebut bukan uang yang dia beli. Jual-

beli itu pun batal di antara keduanya.

Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk menukarkan

beberapa dirham kepada juru tukar. Jika dia telah menerima

dirham dan kedua pihak telah berpisah, atau dia boleh menitipkan
dirham kepada juru tukar tersebut. Jika seseorang menukarkan

uang, maka dia tidak boleh meninggalkan orang yang darinya dia

menukarkan uang sebelum menerima uang darinya.

Dia juga tidak boleh mewakilkan orang lain dalam

menerimanya, kecuali dia menghapus jual-beli, kemudian dia
mewakilkan untuk menukarkannya kembali. Tidak ada larangan

baginya bagi kedua pihak sesudah keduanya saling menerima, lalu

keduanya menimbang dirham. Demikian pula, tidak ada larangan

baginya sendiri untuk pergi lalu menimbang dirham.

Jika seseorang menggadaikan dinar kepada orang lain

dengan dirham, kemudian penggadai menjual dinar kepada
penerima gadai dengan dirham sesudah penerima gadai rnenerima
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dirham darinya, maka tidak ada larangan bagi penerima gadai

untuk menyerahkan dirham kepada penggadai sesudah

menerimanya. Jika seseorang memiliki titipan berupa beberapa

dinar pada orang lain, lalu penitip menukarkan dinar ifu kepada

penerima titipan, sedangkan orang yang memegang dinar ifu tidak

mengakui bahwa dia telah memakai dinar tersebut sehingga dia

bertanggungjawab, dan tidak pula dinar tersebut ada di tangannya

ketika penitip menukarkan dinar kepadanya, maka penukaran

tersebut tidak baik, karena dinar tersebut tidak dipertanggungkan

dan tidak pula tersedia di tempat. Bisa jadi dinar tersebut telah

terpakai pada waktu itu sehingga penukarannya batal.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain

lalu kedua pihak saling reka untuk menghapus akad gadai, dan

penggadai pun telah membayarkan penggantinya, maka tidak ada

larangan sekiranya gadai berupa dinar untuk diganti dengan

dirham, atau gadai berupa seorang budak untuk diganti dengan

budak lain. Dia sama sekali tidak seperti jual-beli sehingga kalau

seperti itu dimakruhkan sesuahr yang makruh dalam jual-beli-

Kami tidak menyukai jual-beli dengan orang yang

kebanyakan harta bendanya berasal dari riba, atau berupa hasil

penjualan sesuatu yang diharamkan, apapun ifu, atau hartanya

berasal dari rampasan dan sumber yang seluruhnya haram. Tetapi

jika seseorang melakukan jual-beli dengan salah seorang di antara

mereka, maka saya tidak menghapus jual-beli tersebut karena bisa

jadi mereka memiliki sesuatu yang halal sehingga jual-beli tersebut

tidak terhapus.

Kami tidak mengharamkan secara jelas dan gamblang

kecuali seseorang membeli sesuahr yang diketahuinya haram, atau
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dengan hasil penjualan yang dia ketahui haram. Ketenfuan ini
sama-sama berlaku bagi orang Islam,orang kafir dzimmi, orang

kafir hari. Seluruhnya hukumnya haram.

Emas tidak boleh dijual dengan emas dalam keadaan salah

satu dari dua emas tersebut disertai unsur selain emas. Tetapi tidak
ada larangan unh.rk menjual emas dan pakaian dengan dirham.

Jika dua orang saling berjanji unfuk melakukan penukaran

uang, maka tidak ada larangan sekiranya kedua orang tersebut

membeli perak, kemudian keduanya mengakui perak tersebut ada

pada kawannya hingga keduanya melakukan transaksi jual-beli atas

perak tersebut dan memperlakukannya sesuka hati.

Seandainya salah satu dari keduanya membeli perak,

kemudian dia menjadikan orang lain sebagai sekutu atas perak
tersebut, lalu orang yang diajak bersekufu itu telah menerima
perak, kemudian dia menitipkannya kepada orang pertama

sesudah serah terima, maka tidak dilarang. Jika dia berkata, "Aku
jadikan engkau sekutu dengan syarat perak ini ada di tanganku

agar kita bisa menjualnya," maka hukumnya tidak boleh.

Barangsiapa yang membeli pakaian kepada orang lain
dengan harta setengah dinar, kemudian dia menjual lagi
kepadanya pakaian lain dengan harga setengah dinar yang lain,

dimana kedua jual-beli tersebut sama-sama funai, atau secara

tempo dengan jatuh tempo yang sama, maka dia berhak safu dinar
atas pembeli tersebut.

Jika dia mensyaratkan kepada pembeli pada saat jual-beli

yang terakhir bahwa dia memiliki hak satu dinar pada pembeli,

maka syarat tersebut sah. Jika dia berkata, "Safu dinar, tidak
diberikan setengah-setengah, melainkan diberikan satu dinar,"
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rnaka jual-beli yang pertama sah sedangkan jual-beli yang kedua

tidak sah. Jika dia tidak menetapkan syarat ini, kemudian pembeli

memberinya satu dinar ufuh, maka jual-beli tersebut sah.

Jika dua orang bersekutu atas emas yang sudah digarap,

lalu keduanya saling rela salah satunya membeli bagian yang lain

dengan emas dengan timbangan yang sama, dan keduanya telah

melakukan serah terima sebelum berpisah, maka tidak dilarang.

Barangsiapa yang menukarkan uang kepada orang lain,

maka penukar tidak dilarang menerima sebagian uang darinya dan

menyerahkan uang yang telah dia terima dari penerima fukaran

kepada orang lain, atau menyuruh penerima fukaran unhrk

menyerahkan sisanya kepada orang lain, asalkan keduanya tidak

berpisah dari tempat transaksi sebelum keduanya menerima

seluruh barang yang ditukarkan.

Seandainya seseorang menukarkan satu dinar dengan dua

puluh dirham, lalu dia telah menerima sepuluh dirham, kemudian

sesudah itu dia menerima sepuluh dirham lagi sebelum keduanya

berpisah, maka tidakkah Anda berpendapat bahwa hal tersebut

tidak dilarang.

Barangsiapa yang membeli perak dari orang lain dengan

harga lima setengah dinar, Ialu dia menyerahkan kepada penjual

enam dinar, lalu dia berkata, "Lima setengah dinar untuk

membayar perak yang aku terima, sedangkan sisanya setengah

dinar saya titipkan," maka hukumnya tidak dilarang.

Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk

menukarkan atau menjualkan uangnya, Ialu wakil menjual uang

kepada dirinya sendiri dengan harga yang lebih, atau setara, atau

lebih sedikit, maka hukumnya tidak boleh. Karena secara logis
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orang yang mewakilkan orang lain unfuk menjualkan sesuafu

miliknya itu tidak bermaksud memberikan perwakilan kepada wakil
agar dia menjual barang kepada dirinya sendiri. Seperti seandainya

pemilik barang berkata, "Juallah barang ini kepada fulan," lalu

wakil menjualnya kepada orang lain, maka jual-beli tersebut tidak
sah karena pemilik barang mewakilkannya untuk fulan, bukan

unfuk orang lain.

Jika seseorang menukar kepada orang lain safu dinar

dengan sepuluh dirham, Ialu orang kedua menimbangkan sepuluh

setengah dirham unfuknya, maka tidak ada larangan baginya unfuk
memberikan setengah perak sebagai pengganti setengah tersebut

manakala dalam jual-belinya tidak terdapat selain syarat yang

pertama.

Demikian pula seandainya seseorang menjual kepada orang
Iain pakaian dengan harga setengah dinar, lalu pembeli

memberinya satu dinar, lalu penjual pakaian memberinya setengah

dinar emas, maka tidak dilarang karena yang demikian ifu
mempakan jual-beli yang baru di luar jual-beli yang pertama.

Seandainya seseorang melakukan akad atas sebuah pakaian

ditambah setengah dinar dengan satu dinar, maka akad tersebut

tidak sah karena satu dinar itu dibagi untuk setengah dinar dan
pakaian.

Barangsiapa yang menukarkan uang kepada orang lain
beberapa dirham dengan beberapa dinar, lalu dirham-dirham
tersebut kurang, lalu orang lain tersebut meminjam dirham dari
pemilik dinar, Ialu dia menyempumakan seluruh penukarannya,

maka tidak dilarang.
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Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjual emas

dengan perak secara taksiran, baik dalam keadaan telah ditempa

atau belum ditempa, karena akibat maksimal dari transaksi ini

adalah yang satu lebih banyak daripada yang lain. Yang demikian

itu hukumnya tidak dilarang.

Tidak dilarang pula membeli dirham dari penyedia

penukaran uang dengan emas yang sempuma timbangannya,

kemudian dirham-dirham tersebut dijual lagi kepadanya atau

kepada orang lain, baik dengan emas yang sempuma

timbangannya atau kurang, karena keduanya jual-beli tersebut

terpisah.

Ar-Rabi' berkata: Dia harus meninggalkan mitra

transaksinya dalam jual-beli yang pertama agar jual-beli di antara

keduanya terjadi secara sempuma.

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah $ mengharamkan penjualan

emas dengan emas, serta barang-barang lain yang beliau

haramkan bersamanya kecuali secara sama, timbangan dengan

timbangan, dan tunai dengan hrnai. Barang yang ditimbang dari

satu jenis bersama emas tidak boleh dijual takaran dengan takaran.

Jadi, tidak baik seseorang mengambilnya dengan harga

yang lebih rendah dalam akad jual-beli, baik ukurannya diketahui

atau belum diketahui. Ukuran yang diketahui tidak menghalalkan

dan tidak pula mengharamkan jual-beli. Jika seseorang

menghibahkan dinar kepada orang lain, lalu orang lain

membalasnya dengan dinar juga, atau emas dengan berat yang

sama, atau kurang dari itu, maka tidak dilarang.

Dalam akad salam, seandainya seseorang mengadakannya

dengan orang lain kemudian penjual menuntut pembayaran yang
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kurang, maka hukumnya tidak dilarang karena dia rela
menghibahkan kelebihannya. Demikian pula, seandainya orang
yang membayar sukarela memberinya lebih banyak dari timbangan
emasnya, maka hal itr.r tidak dilarang karena yang demikian ifu
bukan termasuk jual-beli.

Demikian pula seandainya seseorang berkewajiban atas

salam dengan objek emas, lalu dia membeli perak dari mitranya,
lalu keduanya melakukan serah terima sebelum berpisah. Semua
ini berlaku dalam safu keadaan. Adapun jika seseorang memiliki
hak emas pada orang lain secara tempo, lalu yang menanggung
hak berkata, "Saya akan melunasinya sebelum jatuh tempo dengan
syarat engkau mengambilnya dariku dalam ukuran yang kurang,"
maka itu tidak baik.

Barangsiapa yang mengadakan akad salam dengan orang
lain dengan oblek dinar atau dirham, lalu orang lain itu datang
membawakannya atau lebih banyak dari itu, maka tidak dilarang,
baik perbuatannya ini telah menjadi kebiasaan atau tidak.
Barangsiapa yang menanggung hak dirham kepada orang lain,
sedangkan orang lain tersebut juga menanggung dinar, lalu
temponya telah jafuh atau belum jafuh, lalu keduanya saling
mengimpaskannya dengan jalan pertukaran mata uang, maka
hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu dianggap sebagai
penjualan hutang dengan hutang.

Imam Malik berkata, "Jika temponya telah jafuh, maka
hukumnya boleh. Tetapi jika temponya belum jatuh, maka
hukumnya tidak boleh."

Barangsiapa yang memiliki hak emas pada orang lain
secara tunai, lalu orang lain itu memberinya dirham tidak dengan
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akad jual-beli yang disebutkan objeknya berupa emas, maka yang

demikian itu tidak dianggap sebagai jual-beli, sedangkan emas

tersebut tetap seperti keadaannya semula. Orang ini menanggung

dirham seperti dirham yang dia ambildari mitranya.

Jika yang satu memberi yang lain dirham sebagai penukar

unhrk safu dinar darinya atau dua dinar, lalu keduanya melakukan

serah terima, maka hukumnya tidak dilarang. Barangsiapa yang

menyewakan rumah kepada orang lain hingga jangka wakfu

tertentu, lalu pemberi sewa memberinya secara sukarela sebagian

dari hak sewanya, dan haknya ifu berupa emas, maka hukumnya

tidak dilarang. Jika dia suka rela memberinya perak dari emas,

sedangkan pembayaran emas belum jafuh temponya, maka ifu

tidak baik.

Barangsiapa yang jatuh haknya berupa dinar pada

seseorang, lalu dia menangguhkannya hingga waktu tertentu,

maka tidak dilarang. Dia bebas memilih kapan saja dia mau

mengambilnya, karena yang demikian itu mentpakan wakfu

perjanjian, baik hak tersebut berupa pembayaran dalam jual-beli

atau obyek akad salam.

Barangsiapa yang melakukan akad salam dengan objek

fulus (uang selain emas dan perak) atau dirham, atau menjualnya,

atau mata uang tersebut dianulir oleh pemerintah, maka dia tidak

berhak selain setara dengan fulus atau dirham yang jadikan objek

salam atau jual.

Tidak ada larangan terhadap akad salam dengan objek

fulus dengan jangka waktu tertenfu, karena fulus bukan termasuk

objek yang di dalamnya berlaku riba. Barangsiapa yang

melakukan akad salam kepada orang lain dengan objek dirham
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dengan harga satu dirham atau setengah dirham, maka penerima
akad salam tidak menanggung selain semisal dirham-dirhamnya.
Dia tidak berkewajiban kepadanya safu dinar, dan tidak pula
setengah dinar.

Jika seseorang melakukan akad salam dengan objek
setengah dinar, lalu penerima akad salam memberinya safu dinar
dan berkata, "Ambillah setengahnya urnum, dan jualkan

setengahnya unfukku dengan beberapa diam," lalu dia
melakukannya, maka dia menanggung setengah dinar emas.

seandainya penerima akad salam berkata kepadanya, "Juallah dia
dengan beberapa dirham, kemudian ambillah setengahnya

unfukmu, dan kembalikan kepadaku setengahnya, maka dia
menanggung dirham karena pada saat ifu dia mengadakan akad
salam dengan oblek dirham, bukan setengah dinar.

Barangsiapa yang menjual pakaian kepada orang lain,
dimana dia berkata, "Aku menjualnya kepadamu dengan harga
dua puluh dirham yang ditukar dengan dinar," maka jual-beli

tersebut tidak sah karena penukaran dua puluh dirham tersebut
merupakan pembayaran yang tidak diketahui sifat dan wujud
barangnya.

Barangsiapa yang menanggung dinar atau dirham secara
cicil, lalu dia ingin membayamya secara sekaligus, maka hukumnya
boleh- Barangsiapa yang menanggung emas kepada orang lain,
lalu dia memberinya barang yang bukan emas unfuk dia lual
kepadanya dengan bayaran emas seperti emas yang menjadi hak
pembeli tersebut, maka yang demikian itu tidak makruh sama
sekali, kecuali pemilik emas berkata, "Aku tidak mau melunasi
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emasmu kecuali engkau menjual barang kepadaku." Saya

menganjurkan kepada qadhi agar berhati-hati dalam masalah ini.

Barangsiapa yang menanggung dinar kepada orang lain,

lalu dia memberinya dirham yang memang dia pegang tanpa

melakukan penukaran, hingga ketika dirham tersebut menjadi

setara dengan satu dinar maka dia ingin menukamya menjadi

dinar, maka itu tidak baik karena yang demikian itu dianggap

sebagai penjualan hutang dengan hutang.

Tetapi jika dia menghadirkan dirham itu kepada mitranya,

kemudian dia menyerahkan dirham kepadanya, kemudian

mitranya menjual dirham itu kepadanya, maka tidak dilarang.

Tidak ada larangan baginya untuk memanfaatkan dirham

manakala mitranya itu telah memberikan kepadanya sebagai jual-

beli dengan dinar. Yang demikian itu dianggap sebagai al<ad salam

baginya. Dia bebas memilih untuk mengambil dirham dengan

penukar dinar.

Jika peraknya dibarengi dengan unsur lain, yaitu berupa

cincin yang dipasangi mata cincin, atau perak, atau hiasan pada

pedang, atau hiasan pada mushaf, atau pada pisau, maka dia tidak

boleh dibeli dengan suahr perak, baik sedikit atau banyak, karena

jual-beli tersebut mempakan jual-beli perak dengan perak yang

tidak diketahui nilai dan timbangannya. Demikian pula emas. Akan

tetapi, jika perak bersama pedang, maka dia boleh dibeli dengan

emas. Jika emas bersama pedang, maka dia boleh dibeli dengan

perak. Jika yang melekat pada pedang adalah emas dan perak,

maka dia tidak boleh dibeli dengan emas atau perak, melainkan

dibeli dengan barang.
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Ar-Rabi' berkata: Mengenai hal ini ada pendapat lain, yaifu
tidak boleh membeli sesuatu yang mengandung unsur perak
seperti mushaf, pedang dan semisalnya dengan emas, dan tidak
pula dengan perak. Karena jual-beli ini mengandung makna
penukaran dan jual-beli, sedangkan ukuran jual-beli dan penukaran
tidak diketahui.

Tidak baik membeli tanah tambang sama sekali karena di
dalamnya terkandung perak yang tidak diketahui ukurannya, baik
oleh penjual atau oleh pembeli. Tanah pertambangan dan tanah
shaghah 329 6rpu-nya sama. Tidak boleh membeli sesuatu yang
keluar darinya selama satu atau dua hari; dan tidak boleh pula
membelinya dengan sesuafu apapun.

Barangsiapa yang melakukan akad salamdengan orang lain
dengan objek seribu dirham dengan syarat dia menukarkannya
kepada orang tersebut dengan seratus dinar, Ialu keduanya
melakukannya, maka jual-beli tersebut tidak sah sejak dia
melakukan akad salam dengan syarat dia menjualnya kepada
pelaksana salam, dan keduanya harus saling mengembalikan.
Serafus dinar tersebut dipertanggungkan atas orang yang
melakukan akad salam karena uang tersebut disebabkan oleh jual-

beli dan salam.

Barangsiapa yang menyuruh seseorang untuk
membayarkan baginya safu dinar atau setengah dinar, lalu orang
yang berhak atas dinar rela dibayar dengan pakaian sebagai ganti
dinar, atau makanan, atau dirham, maka orang yang

- 
329 Tanah shaghah adalah yang berjatuhan dari tempat penambangan dan

bercampur dengan tanah, pasir dan semisalnya.
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membayarkan memiliki hak yang paling sedikit atas orang yang

dibayarkan, yaifu antara dinar atau nilai barang yang dia bayarkan.

Barangsiapa yang membeli perhiasan dari para ahli waris

dengan syarat mereka mengimpaskannya dari suafu hutang yang

dia miliki atas mayit, maka itu tidak baik.

Abu Ya'qub berkata, "Maksud pernyataan ini menumt saya

adalah ahli waris menjual perhiasan dengan syarat mereka tidak

mengimpaskannya pada saat transaksi, tetapi kemudian mereka

mengimpaskannya sesudah itu sehingga hukumnya tidak boleh,

karena pada awalnya dia membeli perhiasan dengan emas atau

perak secara tepat. Ini adalah pendapat Abu Muhammad."

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang meminta orang lain

unfuk membeli perak lantaran dia memiliki andil kepemilikan di

dalamnya, maka itu Udak baik. Perbuatannya itu didasari suatu

kebajikan, atau bukan unhrk itu.

Persekutuan dan tauliyah 33o merupakan dua bentuk jual-

beli. Faktor-faktor yang menghalalkan dan mengharamkan

keduanya sarna seperti faktor-faktor yang menghalalkan dan

mengharamkan jual-beli yang lain. Jika seseorang melakukan

tauliyah terhadap orang lain dengan cobek perhiasan yang telah

ditempa, atau dia menjadikan orang lain tersebut sebagai mitra

dalam kepemilikan perhiasan sesudah pelaku tauliyah

menyerahkannya dan menimbangnya, tetapi keduanya tidak

33o Ta',titah dalam jual-beti adalah memindahkan apa yang dimiliki seseorang

dengan akad yang pertama dan dengan harga yang pertama tanpa penambahan. Atau
dengan kata lain adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga
yang sama dengan harga belingla, dan penjual menyampaikan harga belinya kepada
pernbeli.
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berpisah sebelum serah terima, maka hukumnya boleh

sebagaimana hal itu boleh dalam jual-beli. Jika keduanya berpisah

sebelum melakukan serah terima, maka jual-belinya batal.

Jika seseorang memiliki hak berupa dinar pada orang lain,

lalu penanggung hak memberinya lebih banyak dari dinar yang

menjadi haknya, maka sisanya milik pemberi kecuali dia

menghibahkannya kepada yang diberi. Tidak ada larangan

pemberi membiarkan kelebihan dinar tersebut pada yang diberi

sebagai sesuatu yang dipertanggungkan atasnya unfuk dia ambil

darinya kapan saja dia mau; atau sebagai bayaran unfuk sesuatu

yang boleh dia ambil, meskipun sisa uang tersebut menjadi hutang

baginya bukan karena pembayaran unfuk suatu barang dan bukan

karena pelunasan. Jika penanggung hak memberinya kurang dari

hak, maka sisanya menjadi hutang baginya. Tidak ada larangan

baginya unfuk menangguhkan, atau memberikan kepadanya

sebagian dari yang boleh dia berikan untuk membayar hutang yang

dia tanggung.

Jika seseorang membeli barang kepada orang lain berupa

makanan atau selainnya dengan pembayaran dinar, lalu dia

mendapati dinamya kurang, maka penjual tidak wajib
mengambilnya kecuali dinamya utuh. Jika kedua pihak saling

membatalkan jual-beli, lalu sesudah itu penjual menjual lagi barang

kepadanya sesudah dia mengetahui timbangan dinar, maka tidak

dilarang. Jika salah satu pihak ingin memaksakan jual-beli dengan

mengurangkan ukuran barang, maka hal ifu tidak harus dipenuhi
oleh kedua pihak, baik penjual atau pembeli.

Pembayaran hutang bukan merupakan jual-beli. Jika
seseorang memiliki hak atas orang lain berupa emas, lalu
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penanggung hak memberinya dengan timbangan yang lebih berat

secara sukarela, maka hal itu tidak dilarang. Demikian pula,

seandainya pemilik hak merelakan sebagian haknya dengan

menerima emas dalam timbangan yang kurang, maka hukumnya

boleh. Tetapi yang demikian itu hukumnya tidak boleh dalam jual-

beli.

Barangsiapa yang membeli pakaian dari seseorang dengan

harga setengah dinar lalu dia menyerahkan uang satu dinar dan

berkata, "Ambillah setengahnya unfukmu, dan simpankan

setengahnya unfukku," maka tidak dilarang. Barangsiapa yang

memiliki hak setengah dinar pada orang lain, lalu orang tersebut

memberinya satu dinar unfuk membayar dengan setengah dan

menjadikan setengahnya unfuk pembayaran barang yang akan

diserahkan belakangan dengan disebutkan sifat-sifatnya sebelum

keduanya berpisah, maka tidak dilarang.

Asy-Syafi'i berkata tentang seseorang yang membeli

pakaian dengan harga safu dinar yang dibayarkan satu bulan

kemudian, dengan syarat bahwa jika pembayaran dinar tersebut

telah jatuh tempo maka peniual mengambilnya dalam bentuk

dirham yang disebutkan hingga dua bulan, bahwa akad tersebut

tidak baik. Akad ini hukumnya haram dari tiga sisi, yaitu akad

tersebut merupakan dua jual-beli dalam satu transaksi, dua syarat

dalam safu syarat, dan penjualan emas dengan dirham secara

tempo.
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Barangsiapa yang mengadakan akad murathalalf3l kepada
seseorang dengan oblek emas yang timbangannya lebih dari safu
mitsqal, maka tidak ada larangan bagi orang kedua unfuk membeli
mitsqal emas itu darinya dengan barang apa saja yang dia mau,
baik secara funai atau secara tempo, sesudah dia menyebutkan
sifat-sifatnya. Tidak ada larangan bagi orang kedua untuk
membelinya dari orang pefiama dengan dirham, secara funai jika
orang pertama telah menerimanya dari orang kedua sebelum
keduanya berpisah.

Jika salah satu dari dua emas ifu lebih berat, maka tidak
dilarang orang yang memiliki kelebihan timbangan itu membiarkan
miliknya ada pada temannya, karena yang demikian ifu berada di
luar transaksi yang pertama. Jika salah safu dari dua emas tersebut
kurang, lalu orang yang memiliki kelebihan membiarkannya berada
pada temannya, maka tidak dilarang.

Jika transaksi jual-beli menghimpun dua barang yang
berbeda nilainya, seperti kurma bardi dan kurma 'ajwah dijual
bersama dengan dua sr5a'kurma kering, atau yang satu srla'dibeli
dengan dua dirham, sedangkan yang safunya dibeli dengan
sepuluh dirham.

331 Murathalah adalah penjualan emas dengan emas, atau perak dengan perak
dengan cara ditimbang.

Dalam sebuah atsar dari Yazid bin Abdullah bin easith dijelaskan bahwa dia
melihat Said bin Musayiyib ;E, melakukan murathalah emas dengan emas. Dia lantas
meletakkan emasnya di satu sayap timbangan, dan temannya dalam akad murathalah
itu pun meletakkan emasnya pada sayap timbangan yang lain. Ketika jarum timbangan
sudah lurus, maka keduanya pun melakukan serah terima emas. (Lih. kitab .4/
Muwaththa', bahasan: Jual-Beli, bab, Murathalah, 2/ 6J8)

486



AlUmm

Nilai kurma bardi adalah lima per enam dari dua belas, dan

nilai kurma bjwah adalah seperenam dari dua belas, maka nilai

kurma bardi adalah lima per enam dari dua belas, sedangkan nilai

kurma 'ajwah adalah seperenam dari dua belas- Demikian pula

seandainya safu srla'kurma bardi dan safu srla'kurma 'ajwah

dijual dengan dua sha'kurma laun,332 masing-masing dari kurma

bardi dan 'ajwah tersebut dibeli sesuai porsinya dari kurma /aur,

maka' ifu berarti kurma bardi dijual dengan harga lima per enam

dari dua srSa'kurma laun, sedangkan kurma 'ajwah dijual dengan

seperenam dari dua sha'kurma laun.

Jual-beli ini tidak boleh karena kurma bardi dibeli dengan

lebih banyak dari timbangannya, sedangkan kurma bjwah dibeli

kurang dari timbangannya.

Demikian pula dengan penjualan emas dengan emas,

seperti penjualan serafus dinar emas matwani dan sepuluh emas

muhamma41333 dengan seratus sepuluh dinar hasyimi. Jual-beli ini

tidak baik karena nilai dinar manrmni itu lebih tinggi daripada nilai

dinar muhammadi.Yang demikian ih.r merupakan penjualan emas

dengan emas se@ra selisih, karena implikasi dari jual-beli adalah

jual-beli emas dengan emas secara selisih.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan akad

murathalah dinar hasyimiyang sempuma dengan dinar 'uttaqyang

kurang asalkan sama dalam timbangan. Jika yang satu memiliki

kelebihan timbangan sedangkan yang lain memiliki kelebihan mata

uang, maka tidak dilarang asalkan timbangannya sama.

332 1rw adalah salah sahr jenis kurma kering.
33s 14r-*i6an muhammadi adalah dua jenis emas.
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Barangsiapa yang memiliki hak pada orang lain berupa
emas dengan timbangan, maka tidak ada larangan baginya unfuk
mengambil emas dengan timbangan yang sama meskipun lebih
banyak bilangannya. Tidak boleh jual-beli emas dengan emas
kecuali secara sama, dan secara funai dengan tunai. Batasan
terakhir tunai dengan funai adalah sebelum keduanya berpisah.

Jika keduanya telah berpisah sebelum melakukan serah

terima, maka jual-beli keduanya batal meskipun keduanya
melakukan jual-beli secara sama. Batasan kesamaan timbangan
adalah yang safu meletakkan emasnya di safu sayap timbangan,
dan yang lain meletakkan emasnya di sayap timbangan yang lain.

Jika jarum timbangan berdiri tegak, maka keduanya
melakukan serah terima. Jika cara penimbangannya adalah emas
yang satu ditimbang dengan pemberat timbangan, lalu emas yang
lain ditimbang dengan pemberat timbangan yang sama, maka hal
itu tidak memunculkan hasil yang berbeda kecuali seperti
perbedaan dalam meletakkan emas di sahr sayap timbangan dan
meletakkan emas lain di sayap timbangan yang lain.

Menurut saya cara tersebut tidak memunculkan hasil yang
berbeda. Tetapi seandainya hasilnya berbeda secara mencolok,
maka hukumnya tidak boleh. Jika ada yang bertanya, "Mengapa
Anda memperbolehkan cara penimbangan seperti ini?" Maka
jawabnya adalah sebagaimana saya memperbolehkan takaran
dengan takaran. Jika yang safu ditakar dengan suatu alat takar,
kemudian yang lain ditakar dengan alat yang sama, maka
hukumnya boleh.

Jika seseorang membeli dari orang lain emas dengan emas,
maka yang satu tidak dilarang membeli lagi apa yang terah dia
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serahkan, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik dengan dirham

atau dengan apa saja yang dia mau. Jika seseorang telah menjual

kepada orang lain barang dengan harga serafus dinar berupa

mitqal, maka dia berhak seratus dinar mitqal secara sahran, tidak

lebih dan tidak kurang, kecuali keduanya sepakat untuk

merelakannya.

Jika seseorang memiliki hak pada orang lain uang serafus

dinar uttaq,lalu orang tersebut membayarnya dengan kualitas yang

lebih buruk tetapi lebih banyak dari segi bilangan atau timbangan,

maka tidak dilarang asalkan yang satu rela dengan kelebihan mata

uang ernasnya atas emasnya, dan yang lain rela dengan kelebihan

timbangan emasnya. Tetapi jika hal ini dijadikan syarat dalam jual-

beli atau dalam pelunasan, maka tidak baik karena dengan

dernikian hal itu menjadi penjualan emas dengan emas yang lebih

banyak.

Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk menjual kepada

orang lain pakaian dengan dinar, kecuali satu timbangan tertenhr

dari ernas, yaihr seperempat, sepertiga, atau kurang, atau lebih-

Karena pada saat itu dia menjual pakaian dengan tiga perempat

dinar atau dua pertiga dinar.

Tidak baik menjual pakaian dengan dinar, melainkan

dengan dirham. Dan tidak baik pula meniual dinar kecuali mudd

gandum hinthah, karena harganya saat itu tidak diketahui. Tidak

ada larangan baginya unhrk menjual pakaian dan dirham yang

dilihat, serta pakaian dan sat:, mudd kurma kering yang dia lihat

(menjual) dengan dinar.

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jika

seseorang menjual kepada orang lain pakaian dan dirham yang
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dilihatnya, maka hukumnya tidak boleh karena transaksi tersebut
mengandung penukaran uang dan jual-beli, sedangkan porsi jual-

beli dari penukaran uang itu tidak diketahui. Adapun jika
seseorang menjual pakaian dan safu mudd kurma kering yang
dilihatnya, maka hukumnya boleh karena merupakan jual-beli

seluruhnya.

Barangsiapa yang membeli sesuafu dengan pecahan dari
dirham, lalu dia mengambil perak dengan pecahan dirhamnya ifu
dengan timbangan yang sama, atau mengambil suafu barang,
maka hal itu tidak dilarang.

Demikian pula, barangsiapa yang membeli barang dengan
setengah dinar, lalu dia menyerahkan uang safu dinar dan
mengambil sisa dinamya dalam bentuk emas seberat setengah
dinar, atau mengambil barang yang lain, maka hukumnya tidak
dilarang. Hal ini berlaku di semua negeri. Tidak halal di suatu
negeri sesuatu yang diharamkan di negeri lain. Dalam hal ini juga
tidak ada perbedaan, apakah yang dijadikan objek jual-beli itu
dinar dalam jumlah yang sedikit atau banyak.

Tidak baik bagi seseorang untuk menukarkan perak
batangan dengan perhiasan perak dengan membayarkan upahnya,
karena yang demikian ifu merupakan penjualan perak dengan
perak secara selisih. Tidak baik pula seseorang membawa mata
cincin ke fukang tempa lalu berkata, "Buatkan untukku cincin,
nanti aku berikan upahnya kepadamu." Pendapat ini dikemukakan
oleh Malik.

Tidak baik bagi seseorang unhrk memberi orang rain serafus
dinar di Madinah dengan syarat orang tersebut memberinln uang
seratus dinar di Makkah dengan jangka waktu tertentu atau selain
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tempo, karena yang demikian ifu tidak disebut akad pinjaman,

tidak pula jual-beli salam selama Anda boleh mengambilnya dan

Anda harus menerimanya, serta terkait tempat dimana dia harus

menyerahkannya kepada Anda.

Batasan kebolehan jual-beli dengan objek emas adalah

kedua pihak melakukan serah terima emas sebelum berpisah. Jika

dia ingin agar akadnya ini sah, maka hendaklah dia meminjamkan

dinar kepada temannya. Jika dia menetapkan kepada temannya

agar membayar emasnya itu di tempat tertenfu, lalu temannya itu

menerima syarat tersebut dan menerima dinar tersebut, maka tidak

dilarang. Tetapi, kapan saja dia ingin mengambil dinar dari orang

yang diserahi, maka orang yang diserahi tidak boleh menolak, baik

salah satu dari keduanya memperoleh manfaat dari akad tersebut

atau tidak.

Barangsiapa yang meminjami sesuatu lalu dia dibayar lebih,

baik dari segi bilangan atau timbangan, maka hal itu tidak dilarang

manakala kelebihan tersebut tidak menjadi syarat di antara kedua

pihak dalam akad pinjaman.

Barangsiapa yang mengklaim memiliki harta benda pada

seseorang dan dia menghadirkan seorang saksi tetapi dia tidak

bersumpah, sedangkan orang yang didakwa berhutang

mengingkari, kemudian orang yang berhutang memintanya agar

mengakui bahwa dia memiliki hak harta yang jatuh setahun

kemudian, maka jika orang yang berhutang ifu berkata, "Saya

tidak mengakui hak Anda kecuali secara tempo," maka saya

memakruhkan hal itu bagi orang yang memiliki hak. Kecuali dia

tahu secara persis bahwa dia memang memiliki hak pada orang
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tersebut, sehingga saya tidak memakruhkan bagi pemilik harta,
melainkan saya memakruhkannya bagi orang yang berhutang.

18. Masalah Jual-Beli Mush1ru1334

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mushaf atau
pedang yang diberi hiasan dari emas tidak boleh dijual dengan
emas, baik emas yang ada pada mushaf dan pedang tersebut
sedikit atau banyak.

Alasannya adalah karena emas yang ada pada keduanya
menjadi penyetara emas yang digunakan untuk membeli keduanya
sehingga yang demikian itu dianggap sebagai penjualan emas
dengan emas secara selisih, atau secara tidak diketahui ukurannya,
atau kedua hal tersebut sama-sama terjadi.

Sedangkan penjualan emas dengan emas ifu hukumnya
tidak boleh kecuali secara sama, timbangan dengan timbangan.
Jual-beli tersebut tidak sah sekiranya emas yang satu berkualitas
rendah atau bagus, sedangkan emas yang lain berkualitas sedang.
Yang pertama lebih kuat alasan kerusakannya daripada yang ini.

3s4 14u*1u1-, ini dalam terbitan sebelumnya tidak bemda di sini, dan tidak pula
menurut susunan AI Bulqini dan berbagai manuskrip lainnya sebagaimana yang
ditunjukkan oleh nomor dalam kurung di berbagai manustuip. 

-akan 
tetapl

penempatannya di sini lebih tepat karena bab sebelumnya membahas masalah yang
sama. Allah jua yang memberikan taufiq.
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19. Bab: Penjualan Barang

Asy-Syafi'i berkata:

^
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1467. hnu Abbas @a berkata, "Adapun yang dilarang

Rasulullah S adalah penjualan makanan sebelum

diserahteri*uLur',. " 335

Ibnu Abbas berpendapat demikian berdasarkan nalarnya,

dan menurut hemat saya pendapaforya itu tepat.

Masalah ini memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu

Abbas, alasannya adalah karena dalam makanan tidak ada

makna yang tidak ditemukan pada jual-beli yang lain, dan tidak

33s gu6;1. ini disebutkan AsySyafi'i di sini secara mu'allaq, tetapi AsySyafi'i akan

menyebutkannya se@ra tersambung sanadnya pada beberapa bab sesudah ini, yaitu

dalam bab tentang hukum objek jual-beli sebelum serah terima dan sesudahnya. Dia

mengatakan: Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari

Thawus, dari lbnu Abbas lig, dia berkata: kemudian dia menyebutkan redaksi di atas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan' Jual-Beli, bab'

Penjualan Makanan Sebelum Serah terima, dan Penjualan Sesuatu yang Bukan Milik

Anda, 2/981dari Ali bin AMullah dari sufuan; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli,

bab: Batalnya Jual-Beli Barang sebelum Serah Terima,3/l\59, 1160) dari jalur

Hammad dari Amr bin Dinar; juga dari beberapa jalur riwayat dari dua Sufuan yaitu

Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar (no.29/75251.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam kitab Musnadrrya (2/236, no.

508) dari jalur Sufuan bin Uyainah dan setemsnya.
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pula safu makna yang diketahui kecuali safu makna, yaitu bahwa
jika saya membeli sesuatu dari seseorang, maka ifu berarti saya
membeli barang atau sesuatu yang dipertanggungkan.

Jika saya membeli sesuatu yang dipertanggungkan darinya,
maka itu berarti bukan barang. Dalam jual-beli ini, ada kalanya
orang tersebut pailit sehingga apabila saya menjualnya maka ih:
berarti saya menjual sesuafu yang pertanggungannya ada pada
orang yang darinya saya membeli sesuafu tersebut. Dengan
demikian, saya telah menjualnya sebelum hak transaksi dan
kepemilikan saya atasnya sempuma. Sedangkan saya tidak boleh
menjual sesuafu yang tidak saya miliki secara sempuma.

Jika yang saya beli adalah barang, lalu barang tersebut
rusak, maka batallah jual-beli antara saya dan orang yang
membelinya. Jika saya menjualnya sedangkan kepemilikannya
belum sempuma bagi saya dengan cara saya tanggung, maka itu
berarti saya menjual kepadanya (pembeli saya) sesuafu yang
kepemilikannya belum sempurna bagi saya, sedangkan penjualan
sesuatu yang kepemilikannya belum sempurna bagi saya itu
hukumnya tidak boleh.

Selain itu, barang tersebut menjadi pertanggungan atas
orang yang darinya saya membeli barang tersebut. Jika saya
menjualnya, maka ifu berarti saya menjual sesuafu yang
pertanggungannya ada pada orang lain. Jika saya mengkraim
bahwa saya tidak menanggung, maka itu berarti saya mengklaim
bahwa saya menjual sesuafu yang tidak saya tanggung.

Padahal seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak
dia tanggung. Jika saya mengklaim sebagai orang yang
menanggung, maka ifu berarti saya menanggung sesuafu yang
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saya tanggung, bukan orang yang menjualnya kepada saya.

Tetapi, apa pendapat Anda seandainya barang tersebut rusak di

tangan orang yang menjualnya kepada saya? Apakah ada

kewajiban yang harus saya tunaikan? Jika seseorang mengatakan

tidak, maka itu berarti saya menjual sesuatu yang tidak ditanggung.

Sedangkan penjualan sesuatu yang tidak saya tanggung ifu

hukumnya tidak boleh. Jika seseorang mengatakan bahwa sayalah

yang menanggung, maka tidak seperti itu jual-beli. Bagaimana

mungkin saya menanggung sesuafu yang saya pertanggungkan

kepada orang lain? Kalaupun penjelasan saya tidak menunjukkan

hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah difunjukkan oleh

Sunnah, dan bahwa dia semakna dengan makanan.

Allah & berfirman,

e

\lJr;gr'€1ifr,i fr,
*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. " (Qs. Al Baqarah l2l 27 5)

Allah & jugu berfirman,

5k1i;$.r41$ #AYJsu{
"e';eV&',12_

'Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku

dengan suka sama suka di antara kamu. "(Qs. An-Nisaa' l4l 29)
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Jadi, setiap jual-beli yang didasari sikap saling rela dari

kedua pelaku jual-beli itu hukumnya boleh meskipun ada selisih

dalam semua jual-beli, kecuali jual-beli yang diharamkan
Rasulullah S, kecuali jual-beli emas dan perak secara tunai dengan

hrnai, dan jual-beli makanan. Minuman itu sama maknanya dengan

makanan.

Jadi, setiap yang dimakan dan diminum manusia itu tidak
boleh dijual dengan yang sejenisnya kecuali secara sama. Jika
biasanya ditimbang, maka dia hams ditimbang. Jika biasanya

ditakar, maka dia harus ditakar. Penjualannya juga harus tunai
dengan funai. Ketentuan ini sama-sama berlaku pada emas, perak

dan seluruh makanan.

Jika kedua pihak telah berpisah sebelum melakukan serah

terima, maka jual-beli di antara keduanya tidak sah. Demikian pula
dengan jual-beli 'ariyal$s6 karena objeknya berupa makanan. Jika
kedua pihak berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-

beli di antara keduanya batal.

Tetapi jika kedua objek jual-beli berbeda dimana penjualan
yang satu dengan yang lain tidak dianggap sebagai riba, maka

tidak ada larangan untuk menjual safu dengan dua atau lebih
secara funai, tetapi tidak baik secara tempo. Jika boleh ada selisih

336 Ariryah adalah orang yang tidak memiliki kebun kurma dalam keadaan
membutuhkan kurma basah, sedangkan dia tidak memiliki uang untuk mernbeli kurma
basah, tetapi dia memiliki kurma kering sisa makanan pokoknya. Dia lantas
mendatangi pemilik kebun kurma dan berkata, "Juallah kepadaku kurma basah dari
kebunmu dengan kurma kering ini secara taksiran." Kemudian dia memberikan
keleblhan kurma keringnya itu dengan buah-buahan yang segar dari kebun kurma
tersebut. Ada keringanan dalam jual-beli ini jika kurang dari lima wasz,q. Hal ini
dikemukakan oleh Ibnu Atsir dalam kitab An-Nihayah.
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pada sebagiannya atas sebagian yang lain, maka tidak dilarang

secara taksiran dengan taksiran, atau taksiran dengan ukuran yang

pasti. Setiap yang dimakan manusia sebagai obat itu semakna

dengan makanan, seperti ilhij,337 bufa',338 dan obat-obat yang

lain.

Adapun selain itu, yaitu yang dimakan oleh hewan dan

tidak dimakan oleh manusia semisal qarazlf39, qadhfao, biji

kurma dan rumput, atau barang-barang yang tidak dimakan

semisal kertas, pakaian dan selainnya, serta seperti hewan, semua

itu tidak dilarang unfuk diperjualbelikan secara selisih sebagian atas

sebagian yang lain, baik tunai dengan funai atau secara tempo,

baik temponya jauh atau dekat.

Karena semua ifu tercakup ke dalam makna jual-beli yang

dihalalkan Allah & dan berada di luar makna selisih yang

diharamkan Rasulullah S. Dia tercakup ke dalam nash yang

menghalalkan dari Rasulullah S, dan dari para sahabat

sepeninggal beliau.

337 lhlij nama latinnya adalah terminalia, yaitu tumbuhan yang berwama kuning,

ada pula yang hitam, memiliki khasiat sebagai pelrda sakit kepala dan lain{ain. (Lih.

htab Al Qanzus)
338 Tsufa' sebagaimana dijelaskan dalam kitab N Mishbah mengikuti pol'a ghunb,

yaitu biji
339 Qarazh adalah biji buah pohon akasia. Pendapat lain mengatal<an qarazh

adalah pohon besar yang memiliki duri keras, bunganya betwama putih, dan buahnya

seperti biji lupinus.
zao Qadhb adalah sebutan untuk setiap pohon yang paniang dan dahandahann5n

membentang. Dahannya bisa digunakan untuk anak panah dan busur. Dalam Wfab Al
Mshbah dilelaskan bahwa kata qadhb berarti buah alfalfa. Sedangkan dalam kitab .,4/

Baz' dijelaskan bahwa qadhb berarn setiap hrmbuhan yang mengeftrs dan bisa

dimakan dalam keadaan mentah.
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7468. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,
dari laits, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi $
membeli seorang budak dengan dua orang 6r4uL.341
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L469. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, bahwa dia menjual seekor unta miliknya dengan empat
ekor unta yang ada dalam tanggungannya di pu6u6ru1l.342

341 1-u* Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini secara ringkas. Dia meriwayatkannya
dalam bab tentang penjualan hewan dan pinjamannya sebentar lagi, Insg'altah. Dia
berkata: Periwayat yang tsiqah yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami,
dari laits, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata: Ada seorang budak yang datang lalu
dia berbaiat kepada Rasulullah iS untuk ikut hijrah. Tetapi saat ih.r beliau belum
mendengar bahwa dia seorang budak. Kemudian datanglah tuannya untuk mencarinya.
Nabi S lantas bersabda, "Juallah dia!" Beliau pun memberinya dengan dua budak
negro. sesudah itu beliau tidak membaiat seseorang sebelum beliau bertanya, "Apakah
dia budak ataukah orang merdeka?" (no. 1580)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Kebolehan
Menjual Hewan dengan Hewan yang Sejenis secara Selisih , g/lZZSl dari jalur yahya
bin Yahya At-At-Tamimi dan Ibnu Rumh dari [-aits; serta dari Qutaibah bin Said dari
l-aits dan seterusnya.
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1470. Malik mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin

Kaisan, dari Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abu

Thalib;$, menjual seekor unta miliknya yang bernama Ushaifir

dengan dua puluh unta secara tempo.343

342 41"u. ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab, Hewan

yang boleh Dijual Satu Sama lain, serta Peminiamannya, 2/552, no. 60) dengan

redaksi, "sesungguhnya Abdullah bin Umar ai$, membeli seekor unta kendaraan

dengan empat unta yang dijaminkan kepadanya untuk dibayar pembelinya di

Rabadzah."
AsySyaf i akan meriwayatkan redaksi ni Insg'allah pada bab tentang penjualan

dan peminjaman heunn.
Rabadhah adalah nama desa dekat Madinah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Abi Syraibah dalam kitab Musnadrtya

(pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan &orang Budak dengan Dua Orang Budak,

dan Seekor Unta dengan Dua Ekor Unta, 4,/305, no- 20428\ dari jalur Husyaim dari

Abu Bisyr dari Naii' dari Ibnu Umar, bahwa dia membeli seekor unta dengan empat

ekor unta di Rabadhah, lalu dia berkata kepada mitra jual-belinya itu, "Pergilah dan

lihatlah. Jika kamu ridha, maka jual-beli ini berlaku."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Penjualan Budak dengan Budak dan Her,rran dengan Hewan secara Tempo,2/121,
serara mu'allaql.

aAs HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 59); dan Abdurrazzaq

dalam kitab Mushannafnya (pembahasan: Jual-beli, bab: Peniualan Heruan dengan

Henran, 8/22, no. L47421dari Al Aslami dan Malik dari shalih dan setensnya. Dalam

redaksinya disebutkan, "Dengan dua puluh ekor unta secara tempo."

I
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7471. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Ibnu Al Musayyib, bahwa dia berkata, "Tidak ada riba dalam

penjualan hewan, tetapi di antara hewan-hewan itu beliau

melarang madhamin, malaqih, dan habal al habalah.'8M

344 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan He';;an yang Tidak
Diperkenankan, 2/654, no. 63) Dalam redaksinya dijelaskan, "Madhamin addah
penjualan anak unta yang masih berada di perut induknya. Sedangkan malaqih adalah
penjualan hewan yang belum berwujud sama sekali, melainkan masih berupa sperrna
pada unta jantan."

Malik sebelum ini meriwayatkan sebuah hadits unhrk menafsirkan arti kata habal al
habalah.

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah S melarang per\ualan habal
al habalah, dan itu merupakan jual-beli yang dipraktekkan orang-omng jahiliyah. Yaitu
seseorang membeli unta hingga unta tersebut melahirkan, kemudian anak yang ada di
perutnya itu melahirkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab As-Sunan (1/277, no. 2321.
Status hadits ini muttafaq blaih (N Bukhari, bahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Gharar
dan Habal Al Habalala dan Muslim bahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Jual-Beli
Habal Al Habalahl.

Al Baihaqi dalam kitab Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (4/4711berkata, "Dalam
riwayat Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dia berkata, " Madhamin adalah yang masih ada di
punggung unta jantan, sedangkan malaqih adalah yang masih berada di perut unta
betina."

Al Muzanni berkata, "Saya memberitahukan pendapatnya ini kepada AMul Malik
bin Hisyam, kemudian dia mengajukan bukti yang menguatkannya berupa syair Arab."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah penafsiran Abu Ubaid sebagaimana yang
dikatakan oleh Asy-Syaf i,"

Saya katakan, pendapat ini juga ada dalam riwayat Rabi'. Riwayat ini akan
disebutkan pada bab tentang hewan dan peminjamannya (no. t5861, Insya'allah.
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7472.rn,U mengabark un Louauu.*i, O"n ,0rr, Svihab,

bahwa dia ditanya tentang penjualan safu unta dengan dua unta

secara tempo, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."345
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Al Bukhari meriwayatkan komentamya: Ibnu Sirin berkata, "Tidak ada riba pada

herr.an, yaitu penjualan sahr unta dengan dua unta, satu kambing dengan dua kambing

secara tempo." (HR. Al Bukhari, bahasan' Jual-Beli, bab: Penjualan Budak dengan

Budak, serta Herrsan dengan Her,uan secara Tempo)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam kllab Mushannafaya

(pembahasan dan bab yang sarna, 8/2O, no. 14137) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri:

Aku bertanya kepadanya mengenai penjualan hanran dengan havan secam tempo, lalu

dia menjawab, 'ilbn, Musayyib pemah ditanya, lalu dia memberikan jawaban yang

sama. Dia berkata, "Madhamin adalah yang masih berada di tulang sulbi unta jantan,

malaqih adalah yang berada di perut unta betina, sedangkan habal al habalah adalah

anak dari anak unta."
345 HR. Ath-Thabarani (pembahasan, Jual-Beli, bab: Kebolehan Penjualan Heuran

dengan Hewan secara Selisih, serta Peminjamannya, 2/652, no' 61)' Dalam

redakinya dia berkata, "lhr tidak dilarang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam kitab Mushannaf' tya

(pembahasan, Jual-B.li, bab: Penjualan Seorang Budak dengan Dua Orang Budak,

Jan satu Unta dengan Dua Unta, 4/306) dari lalur Hammad bin Khalid dari Malik dan

seterusnya.
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L47;. Ibnu Ulayryah mengabarkan kepada kami -insya'

Allah Ar-Rabi' ragu-, dari Salamah bin Alqamah, -saya ragu-, dari
Muhammad bin Sirin, bahwa dia bertanya tentang penjualan besi

dengan besi. Dia menjawab, "Allah Mahatahu, tetapi mereka itu
saling melakukan jual-beli baju besi dengan baju besi."345

Tidak ada larangan menjual seekor unta dengan dua ekor
unta yang sama atau lebih, baik secara funai atau secara tempo.
Jika jual-beli ini tidak tercakup ke dalam makna jual-beli yang
boleh secara selisih sebagiannya dibandingkan sebagian yang lain,
maka jual-beli secara tunai dan hutang itu hukumnya sama. Tidak
ada larangan meminjam semua jenis hewan, tetapi saya

memakruhkan peminjaman induk betina.

Saya memakruhkan peminjaman budak perempuan unfuk
melahirkan anak. Alasannya adalah karena barangsiapa yang
meminjam seorang budak perempuan, maka dia boleh
mengembalikannya berupa diri budak tersebut. Jika dia boleh
mengembalikannya berupa diri budak itu, sedangkan saya

menjadikan peminjam sebagai pemiliknya melalui akan pinjam,
maka itu berarti saya membolehkannya untuk menggauli budak itu
lalu mengembalikannya. Sedangkan Allah @, Rasul-Nya dan umat

36 saya tidak menemukannya pada selain Asy-syaf i. Al Baihaqi meriwayatkannya
dari jalur Asy-Syafi'i dalam kitab Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar l4/3}ll dan dalam
kitab Sunan Al Kubra (5/287).
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Islam mengharamkan kemaluan. Maksudnya perempuan tidak

boleh dinikahi -dalam keadaan nikah hukumnya halal- kecuali

dengan wali dan saksi. Rasulullah d& melarang laki-laki berduaan

dengan perempuan, baik dalam keadaan mukim atau dalam

perjalanan. Beliau tidak mengharamkan hal itu selain pada

perempuan.

Beliau menetapkan semua harta benda boleh digadaikan

dan dijual tanpa ada saksi dan keterangan, tetapi beliau tidak

menjadikan perempuan seperti itu hingga seseorang mengikatnya

dengan sesuatu yang karenanya Allah tp menghalalkannya, yaitu

melalui pemikahan dengan wali dan para saksi. Karena itu, kami

membedakan hukum kemaluan dan hal-hal lain sebagaimana

Allah Is dan Rasul-Nya serta umat Islam membedakannya.

Jika seseorang menjual kambing dengan dinar secara

tempo, lalu wakfu pembayaran dinar tersebut telah jatuh, lalu

dengan dinar itu penjual memberikan kepada pembeli kambing

yang sejenis dengan kambingnya, atau berbeda jenis, maka

hukumnya sama. Hukumnya tidak boleh kecuali kambing tersebut

tersedia di tempat. Dinar dan dirham memiliki makna yang sama

sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang. Kambing

tersebut tidak boleh dijual sebelum dikuasai.

Tidak ada larangan terhadap akad salam dengan objek

hewan seluruhnya dengan sifat-sifat tertenfu dan secara tempo.

Akad salam ifu mengandung makna pembelian, sedangkan

pembelian itu berbeda dari peminjaman. Karena itu objek akad

salam boleh berupa budak perempuan, baik yang melahirkan anak

atau yang bukan.
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Tidak baik dalam akad salam kecu{li objeknya
dipertanggungkan pada muslim (penerima akad salarh), dan secara
Iahir ada jaminan untuk bisa dikuasai. Tidak baik sekiranya objek
akad salam berupa buah-buahan yang masih bercrda di kebun
tertenfu, dan tidak pula berupa anak dari her.r.ran temak tertentu,
karena objek tersebut bisa ada dan bisa tidak ada.

Barangsiapa yang mengadakan akad salam atas suafu
barang atau hewan, lalu ketika jafuh tempo penjualnya meminta
kepada pembeli agar dia membeli balik membelinya dengan harga
yang sama, atau kurang, atau lebih, atau dengan barang lain, baik
barang tersebut berbeda dari barang pertama atau sama, maka
yrang demikian ifu fidak baik karena itu sama dengan menjual
sesuafu yang belum diterima dan dikuasai.

Jika seseorang melakukan akad salam atas suafu barang
secara tempo, lalu penerima akad salam menyegerakannla
sebelum jatuh tempo, maka hukumnya tidak dilarang. Tetapi tidak
baik sekiranya dia menyegerakan penyerahan barang dengan
syarat dia menguranginya; dan tidak baik pula dia menyegerakan
barang dengan syarat pemesan barang menambahkan harga
kepadanya, karena yang demikian ifu merupakan jual-beli yang
keduanya adakan di luar jual-beli yang pertama.

lldak baik pula sekiranya penjual dalam akad salam
memberinya barang yang berbeda jenis dari yang diakadkan,
karena yang demikian itu merupakan jual-beli baru yang dia
adakan- Dia hanya boleh memberikan barang yang sejenis, seperti
yang diqaratkan kedua pihak, atau lebih dari itu asalkan dia
sukarela.
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Jika dia memberikan jenis yang sama tetapi kurang dari

yang disyaratkan, sedangkan hal itu tidak disyaratkan, maka

hukumnya tidak dilarang. Sebagaimana seandainya dia melakukan

hal itu sesudah jatuh tempo, maka hukumnya boleh. Tetapi jika

dia memberinya berdasarkan syarat, maka hukumnya tidak baik

karena ifu berarti dia menguranginya dengan syarat dia

mempercepat temponya. Demikian pula, pembeli tidak boleh

mengambil sebagian dari objek al<ad salam dan barang yang lain,

karena yang demikian ihr merupakan peniualan sesuah.r yang

sebagiannya belum dikuasai.

Barangsiapa yang melakukan akad salam dengan oblek

suahr jenis barang, lalu penjual dalam akad salam memberinya

jenis yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi dari yang

disyaratkan, maka dia boleh mengambilnya dari penjual. Tetapi

jika penjual meminta tambahan harga atas kualitasnya, maka

pembeli tidak boleh menambahkan harganya kecuali kedtranya

menghapus jual-beli yang pertama, lalu pembeli membeli jenis

yanginidenganpembelianyangbaru.Karenajikadiatidak
melakukan hal tersebut, maka ifu berarti pembelian sesuatu yang

belum diketahui barangnYa.

Misalnya seseorang mengadakan akad salaf dengan objek

kurma bjwah yang bagus sehingga dia berhak atas kurma baik

dengan kualitas yang paling bawah. Tetapi kemudian penjual

membawakannya kurma yang paling baik, lalu dia berkata'

"Tambahkan harganya!" Pembeli lantas membeli tambahan

kualitas itu darinya, sedangkan tambahan tersebut tidak diketahui

(di awal).
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Tambahan ini bukan berupa tambahan takaran sehingga
harganya bisa dinaikkan, dan tambahan ini juga tidak terpisah dari
jual-beli yang pertama. Jadi, seandainya pembeli ifu menambahkan
harganya, maka itu berarti dia membeli sesuah_r yang tidak dia
ketahui dan menerima sesuatu yang tidak dia ketahui"

Menurut sebuah pendapat, seandainya seseorang
mengadakan akad salam dengan oblek kurma 'ajwah,lalu penjual
ingin memberinya kurma shaihani sebagai pengganti kurma
'ajwah, maka hukumnya tidak boleh. Karena yang demikian itu
sama dengan penjualan kurma 'ajwah dengan kurma shaihani
sebelum terjadi serah terima, sedangkan Rasulullah S melarang
penjualan makanan sebelum diterima.

Demikian pula dengan setiap jenis barang yang dijadikan
objek salam, baik berupa makanan, barang atau selainnya.
Pembeli boleh menerimanya dengan kualitas yang lebih rendah
dari yang dia syaratkan, atau lebih tinggi dari yang dia syaratkan
manakala kedua pihak saling rela karena masih safu jenis. Tetapi
pembeli tidak boleh menerima barang yang berbeda jenis dari yang
dia pesan, karena yang demikian ifu sama dengan menjual sesuatu
yang dia beli sebelum menguasainya secara sempuma.

Jika seseorang mengadakan akad salam dengan objek
barang yang berkualitas baik, maka dia tidak boleh mengambil
barang yang berkualitas rendah dengan meminta tambahan
sesuatu. Alasannya sama seperti alasan ketika dia menambahkan
harga dan mengambilyang lebih baik.

Jika seseorang mengadakan akad salamdengan objek suatu
barang, kemudian penjual dalam akad ini menyerahkan
pembayaran barang tersebut kepada pembeli dengan syarat dia
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membelinya untuk dirinya sendiri lalu menguasainya, maka saya

memakruhkan hal tersebut. Jika dia membelinya lalu dia

menguasainya, maka penjual telah terbebas dari tanggungan, baik

hal ihr disertai bukti atau tidak manakala keduanya sudah saling

membenarkan.

Tidak ada larangan akad salam terhadap setiap objek yang

bisa diladikan akad salam, baik secara tunai, atau secara tempo

manakala temponya telah jatuh. Jika pembeli membeli

setengahnya secara tempo, maka dia boleh membeli setengahnya

yang lain secara funai.

Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Ibnu Jumij dari

Atha', tetapi kemudian Atha' menarik pendapat ini'

Jika seseorang mengadakan akad salam dengan obiek

berupa wol, maka dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan

timbangan tertentu dan sifat tertentu. Dia tidak boleh mengadakan

akad salamsecara bilangan karena bilangan ifu berbeda-beda.

Barangsiapa yang membeli suatu barang dari orang lain,

lalu penjual memintanya untuk membatalkan pembelian tersebut

dimana penjual memberikan sesuafu kepadanya, atau pembeli

memberikan sesuatu kepada penjual, baik jual-beli tersebut tunai

atau tempo, maka itu tdak baik. Tidak baik melakukan

pembatalan dengan disertai tambahan atau pengurangan sama

sekali, karena pembatalan tidak lain adalah penghapusan jual-beli'

Demikian pula, seandainya pembeli balik meniual barang

kepada penjual, lalu penjual meminta agar jual-beli dibatalkan

dengan syarat dia memberikan penangguhan pembayaran, maka

hukumnya tidak boleh karena penangguhan itu dianggap sebagai

tambahan, sedangkan pembatalan iual-beli itu tidak boleh didasari
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tambahan atau pengurangan; dan tidak pula disertai penundaan,

baik dalam sewa, jual-beli atau selainnya.

Demikian pula seandainya seseorang menjual barang
kepada orang lain secara tempo, lalu dia memintanya
membatalkan jual-beli tersebut, namun pembeli tidak membatalkan
jual-beli kecuali dengan syarat penjual menjadikannya sekutu atas

barang. Hal itu tidak mengandung kebaikan karena persekutuan

merupakan suatu benhrk jual-beli, dan yang demikian itu dianggap
sebagai penjualan sesuafu yang belum diterima dan dikuasai. Akan
tetapi, jika dia mau membatalkan setengahnya, maka hukumnya
boleh; dan dia tidak boleh menjadi sekutu baginya.

Dua pelaku jual-beli, baik dengan akad salam dan selainnya,

memiliki hak pilih unfuk membatalkan akad selama keduanya
belum berpisah meninggalkan tempat transaksi. Jika keduanya
telah berpisah, atau yang satu telah memberikan pilihan kepada
yang lain sesudah jual-beli lalu yang diberi pilihan memilih
berlangsungnya jual-beli, maka hak pilih telah terputus.

Jika seseorang mengadakan akad salam dengan objek
berupa makanan atau selainnya secara tempo, lalu ketika temponya
jatuh dia mengambil sebagian yang dia akadkan dan membatalkan
sisanya, maka tidak dilarang. Demikian pula, seandainya seseorang
menjual hewan atau makanan secara tempo, lalu dia memberikan
kepada penjual setengah dari pokok hartanya, lalu pembeli
membatalkan setengahnya dan menerima setengahnya tanpa
tambahan dan pengurangan, maka hukumnya boleh.

Tidak ada yang dilarang dari jual-beli kecuali tiga, yaitu
menjual barang dengan barang itu sendiri secara tersedia di
tempat, menjual barang yang tidak tersedia di tempat (dan yang
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ketiga disebut belakangan). Jika pembeli melihatnya, maka dia

memiliki hak pilih terhadapnya. Barang yang tidak ada di tempat

tidak boleh dijual dengan sifat-sifat; dan tidak pula secara tempo,

karena barang tersebut ada kalanya didapati sebelum jahrh tempo.

Dengan demikian, seseorang membeli sesuatu yang dia

dilarang unfuk menguasainya padahal dia mampu menguasainya.

Ada kalanya pula barang tersebut rusak sebelum didapati sehingga

barang tersebut tidak dipertanggungkan. Jual-beli ketiga yang

dilarang adalah sifat yang dipertanggungkan. Manakala pemiliknya

bisa mendatangkannya dengan sifat, maka pembelinya harus

menerimanya. Penjual dibebani unhrk mendatangkan barang

dengan sifat tersebut dari tempat mana saja dia mau.

Abu Ya'qub berkata, "Pendapat yang dipegang dan

diamalkan Asy-Syafi'i adalah bahwa jual-beli itu terdiri dari dua

macam, yaifu jual-beli terhadap objek barang yang tersedia dan

terlihat, atau jual-beli sesuahr yang dipertanggungkan hingga

jangka waktu tertentu. Tidak ada jenis yang ketiga untuknya."

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat tentang

jual-beli yang disertai hak pilih saat melihat barang.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menjual suafu barang

secara tempo hingga wakhr tertentu lalu pembeli telah menerima

barang, maka tidak ada larangan bagi orang yang membelinya

unfuk menjual barang itu kepadanya dengan harga yang lebih

rendah, atau lebih tinggi, baik secara tunai atau secara hutang,

karena yang demikian ihr merupakan jual-beli yang berbeda dari

jual-beli yang pertarna.

Seorang ulama mengatakan bahwa penjual tidak boleh

membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Dia
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mengklaim bahwa qiyas dalam masalah ini hukumnya boleh, tetapi

dia mengklaim mengikuti atsar, dan menurutnya lebih baik

mengikuti atsar yang shahih. Ketika dia ditanya tentang atsar

tersebut, dia menyampaikannya sebagai berikut:
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1474. Abi Ishaq meriwayatkan dari irt i,ivu, yaitu Aliyah

binti Anfa', bahwa dia bersama istri Abu Safar menjumpai

Aisyah ,ag&. Kemudian dia menceritakan kepada Aisyah bahwa Zaid

bin Arqam menjual sesuatu kepada Atha', kemudian dia

membelinya lagi dengan harga yang lebih rendah daripada harga

saat dia menjualnya. Aisyah lantas berkata, "Beritahukanlah
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kepada Zaid bin Arqam, bahwa Allah telah membatalkan pahala
jihadnya bersama Rasulullah @ kecuali dia bertobu1."347

il7 Atsar ini tidak diriwayatkan oleh Imam fuy-Syafi'i seperti yang Anda lihat,
melainkan dia menjelaskan bahwa salah seorang ulama yang berbeda pendapat
darinya berargumen dengan atsar tersebut. Imam Asy-Syafi'i sendiri menilainya lemah
lantaran ishi Abu Ishaq tidak dikenal.

Dalam kitab N Ja dily:at (L/L55-L56) disebutkan: Abu Qasim Al Baghawi
meriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Ishaq, dia berkata, "lstriku menjumpai Aisyah 6
bersama ummu owladmilik Zaid bin Arqam.

Ummu walad milik Zaid bin Arqam tersebut berkata kepada Aisyah qa,

"Sesungguhnya aku menjual seorang budak kepada Zaid dengan harga delapan ratus

dirham secara tempo, lalu aku membeli lagi darinya dengan harga mam ratus dirham
secara tunai." Aisyah,g berkata, "Sampaikan kepada Zaid bahwa dia telah

membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah;$ kecuali dia bertobat. Sungguh
buruk cara penjualanmu, dan sungguh buruk cara pembelianmu." (no. 453)

Hadits ini juga diriwayratkan oleh Al Baihaqi (pernbahasan: Jual-Beli, bab:
Seseomng yang Menjual Sesuahr secara Tempo Kerrudian Mernbelinya dengan Harga
yang L-ebih Rendah, 5/3301dari dua jalur: salah satunya adalah jalur Abu Qasim Al
Baghawi ini. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah Syu'bah meriwayatkannya
dari jalur mursal. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurmzzaq dalam kitab Mushannaftrya @ab:
Menjual Bamng kemudian Membelinya dengan Tunai, 3/284-285) dari jalur Ma'rnar
dan Ats-Tsauri dafi Abu Ishaq dari iskinya... kemudian dia menyebutkan redaksi
tersebut.

Dalam redaksinya dijelaskan, "Kemudian perempuan itu berkata kepada Aisyah ep,
"Apa pendapahnu seandainya aku mengambil modal pokokku dan mengernbalikan

kelebihan kepadanya?" Ai.yuh qc, menjawab dengan membacalan firman Allah,
"Omng-omng 5ang telah sampai kepadanja larangan dari Tuhann5n, lalu terus
berhenti (dai mengambil nba), maka baginSn apa yang telah diambilnSn dahulu
(sebelum datang lamngan). " (Qs. AI Baqarah l2l: 2751 'Dan jika kamu bertaubat (dari
pangambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. " (Qs. Al Baqarah 12lt 279l. (no.

t48721
Juga dari Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari ishinya, dia berkata, "Aku mendengar istri

Abu Safar berkata: Aku bertanya kepada Ai.yah 4u, "Aku menjual budak perernpuan

kepada Zaid bin Arqam secara tempo." Kernudian dia menyebutkan redaksi yang
serupa. (no. 14813)

Al Mardini dalam kitab Al Jauhar An-Naqiy berkata, "Aliyah tersebut mempakan
periwayat yang dikenal. Dia menjadi sumber riwayat bagi suami dan anakn5n, dan
keduanya merupakan imam. Yang benar, Asy-Syafi'i menilai lemah atsar ini dari segi

matan<tya. Dia berkata, "Kendati riwayat ini \nlid dari Aisyah, narnun dia mengkritik
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Ulama tersebut ditanya, "Apakah hadits ini valid dari

Aisyah dF.,?" Dia menjawab, "Abu Ishaq meriwayatkannya dari

istrinya." Kemudian ada yang berkata, "Kalau begitu, istrinya

dikenal dengan suatu sifat yang dengan itu haditsnya dinilai valid.

Tetapi setahuku Abu Ishaq tidak berkata apapun."

Saya katakan, Anda menolak hadits Busrah binti Shafwan,

seorang perempuan yang ikut hijrah dan dikenal memiliki

keutamaan, dengan mengatakan: hadits seorang perempuan.

Tetapi Anda berargumen dengan hadits seorang perempuan yang

Anda tidak memiliki informasi tentangnya lebih banyak dari

sekedar informasi bahwa suaminya meriwayatkan hadits darinya.

Kendati hadits ini berasal dari periwayat yang valid, namun hal

paling jauh yang ditunjukkan hadits ini adalah Zaid bin Arqam dan

Aisyah cg berselisih pendapat. Karena Anda tahu bahwa Zaid efu,

tidak menjual kecuali yang dipandangnya halal baginya, namun

Aisyah 'i& memandangnya haram.

Aliyah lantaran melakukan jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai
pembeli menerima tunjangan, dan itu merupakan batas waktu grang tidak diketahui.

Jual-beli ini tidak kami perkenankan. Atsar ini bukan berarti bahwa Aisyah
mengkritik Aliyah lantaran membeli dengan tunai dan menjual secara tempo.
Seandainya sebagian sahabat Nabi S berbeda pendapat tentang sesuatu, lalu yang
satu mengajukan suatu pendapat sedangkan yang lain mengajukan pendapat yang
berlawanan, maka menurut prinsip madzhab kami adalah kami berpegang pada
pendapat yang sejalan dengan qiyas. Dalam hal ini, pendapat yang sejalan dengan
qiyas adalah pendapat Zaid bin Arqam.

Secara garis besar, kami tidak menilai valid pendapat semacam ini atas nama AI
Qur'an,4,. Selain itu, Zaid bin Arqam tidak meniual kecuali yang dipandangnSra halal,
dan tidak pula membeli kecuali yang seperti itu. Seandainyra seseorang menjual atau
membeli sesuafu yang menurut kami hukumnya haram, sedangkan dia memandangnya
halal, maka kami tidak mengklaim bahwa Allah akan menggugurkan pahala amalnya
sedikit pun." (catatan kaki kitab As-Sunan,5/33L1
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Anda pernah mengklaim bahwa qiyas sejalan dengan .,

pendapatZaid.L-alu,mengapaAndatidakmengikutipendapat
Zaid yang ini sedangkan dia sejalan dengan gVas; namun dalam

beberapa kasus Anda mengikuti qiyas dan meninggalkan Sunnah

yang valid? Dia menjawab, "Bukankah pendapat Aisyah

bertentangan dengan pendapat Zaid?" Ada yang berkata, "Bisa

jadi Aisyah equ berbeda dari Zaid ;@, dari segi bahwa Zaid membeli

dengan penangguhan pembayaran hingga wakfu pembagian

tunjangan. Kami pun berbeda pendapat dengan Zaid dalam hal ini,

karena waktu pembagian funjangan merupakan batas wakfu yang

tidak diketahui.

Adapun masalah istrinya membeli budak perempuan

dengan harga yang lebih rendah daripada harga dia rnembelinya,

barangkali Aisyah ee, tidak berbeda darinya sama sekali. Barangkali

Aisyah cip, melihat bahwa jual-beli dengan pernkrayaran yang

ditangguhkan hingga waktu pembagian tunjangan itu telah

dihapus, dan melihat bahwa jual-beli hingga wakh: tersebut

hukumnya tidak boleh. Karena itu Aisyah melihat bahwa Zaid

belum memiliki apa yang dia jual.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan akad

salam dengan objek berupa sesuatu yang pada asalnya bukan milik
penerima akad salam. Jika seseorang memperlihatkan suafu

barang kepada orang lain, lalu dia berkata, "Belilah ini, nanti aku

akan memberimu keunhrngan sekian," lalu orang itu membelinya,

maka pembelian tersebut sah. Orang yang berkata, "Aku akan

memberimu keuntungan dari barang ini dengan kebebasan hak

pilih", orang tersebut bebas memilih antara mengadakan jual-beli

terhadap barang tersebut, atau meninggalkan jual-beli. Demikian
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pula jika dia berkata, "Belikan kepadaku barang dengan sifat-sifat

seperti ini, atau barang apa saja yang kamu mau, nanti aku akan

memberimu keunhrngan darinya. "

Semua ini hukumnya sama. Jual-beli yang pertama ini

hukumnya sah. Orang ini memiliki kebebasan memilih dalam

memberikan keuntungan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

apakah pembeli berkata kepadanya, "Aku akan membelinya

darimu dengan tunai," ataukah dia akan membelinya dengan

hutang. Jual-beli yang pertama hukumnya sah, dan sesudah itu

kedua pihak memiliki hak pilih terhadap jual-beli yang terakhir.

Jika keduanya memperbarui akad, maka hukumnya sah. Tetapi

jika keduanya melakukan jual-beli sesuai kornitmen masing-masing

pada transaksi yang pertama, maka sesungguhnya jual-beli

tersebut telah terhapus dengan dua alasan:

Pertama, keduanya memperjualbelikan barang yang belum

dimiliki oleh penjual.

Kedua, jual-beli ini mengikuti prinsip pertaruhan, karena

pembeli berkata, "Jika Anda membelinya dengan sifat-sifat seperti

ini, maka saya akan memberi Anda keunfungan sekian."

Jika seseorang membeli makanan secara tempo lalu dia

telah menerima makanan tersebut, maka tidak ada larangan

baginya untuk menjualnya kepada penjualnya yang pertama, atau

kepada orang lain, baik secara funai atau secara tempo, baik

dalam jual-beli ada dua makna tersebut atau selain dua makna

tersebut.

Jika seseorang menjual barang dengan hrnai atau secara

tempo, kemudian pembeli menawamya, tetapi kemudian barang

tersebut kurang laku, atau pembeli menjualnya lagi dengan
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pengurangan harga, atau barang tersebut rusak di tangannya,

kemudian pembeli meminta penjual unfuk mengurangi sebagian

dari harganya, atau menghibahkan barang itu seluruhnya, maka

keputusannya diserahkan kepada penjual. Dia bebas memilih

antara melakukannya atau tidak melakukannya, karena

pembayaran sudah ditetapkan sebagai haknya. Dia bebas memilih

antara meninggalkan pembayaran yang telah ditetapkan itu atau

tidak.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang demikian

itu telah menjadi kebiasaan atau tidak; dana paskah kedua pihak

mengadakan afuran ini pada jual-beli yang pertama ataukah

sesudah jual-beli yang keseratus. Kebiasaan tidak menghasilkan

makna yang menghalalkan sesuafu atau mengharamkannya.

Demikian pula dengan perjanjian jika dilakukan sebelum akad atau

sesudahnya. Jika seseorang mengadakan akad jual-beli dengan

perjanjian bahwa sekiranya pembeli mengalami kerugian dalam
jual-beli maka harganya diturunkan, maka jual-beli tersebut

terhapus karena harganya tidak diketahui secara pasti.

Sah dan tidak sahnya jual-beli, nikah dan segala sesuahr itu

semata ditentukan oleh akad. Jika seseorang mengadakan akad

yang sah, maka akad tersebut tidak bisa dirusak oleh sesuatu yang

terjadi sebelumnya atau yang terjadi sesudahnya. Sebagaimana jika

seseorang mengadakan akad yang tidak sah, maka dia tidak bisa

dijadikan sah oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya dan

sesudahnya, kecuali dengan mengadakan akad yang baru dan sah.

Apabila seseorang membeli dari orang lain makanan

dengan dinar dengan syarat dinar itu dia bayarkan sebulan

kemudian kecuali dia bisa menjual makanan sebelum itu, sehingga
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dia menyerahkan kepada penjual pembayaran yang dia peroleh

dari hasil penjualan makanan, maka itu tidak baik karena batas

wakhr tersebut tidak diketahui secara pasti. Seandainya dia

membelinya dengan tempo safu bulan, tetapi dia tidak

mensyaratkan sesuatu yang lebih dari ihr dalam akad, kemudian

dia berkata kepada penjual, "Jika aku berhasil menjualnya, aku

akan memberimu sebelum sebulan," maka hukumnya boleh. Yang

demikian itu disebut janji sehingga dia bebas memilih antara

memenuhi janjinya atau tidak. Ucapan seperti ini tidak memsak

jual-beli kecuali diucapkan dalam akad.

Jika seseorang membeli makanan dari orang lain dengan

menyebutkan harganya secara tempo sedangkan makanannya

tunai, lalu dia telah menerima makanan tersebut, maka dia tidak

dilarang unfuk menjual makanan tersebut, baik sesaat sesudah dia

menerima makanan atau lama sesudahnya, asalkan dia telah

memikul pertanggungan dari orang yang menjual makanan

kepadanya atau orang lain; baik dia menjualnya lagi dengan funai

atau tempo. Karena jual-beli yang terakhir terpisah dari jual-beli

yang pertama.

Jika seseorang mengadakan akad salam dengan objek

berupa barang dan makanan yang bisa berubah dalam jangka

waktu tertentu, maka dia tidak hams menerimanya hingga jafuh

temponya. Jika temponya telah jatuh, maka dia dipaksa untuk

menerimanya, baik penjual telah menawarkan kepadanya satu jam

sebelum jahrh tempo atau safu tahun. Jika keduanya sepakat

untuk menerima barang, maka tidak dilarang, baik hal itu terjadi

setahun sebelum jatuh tempo atau sejam saja.
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Jika seseorang membeli sesuafu berupa hewan atau

selainnya yang tidak ada di tempat, sedangkan pembeli

mengetahuinya secara persis, maka jual-beli ini sah. Barang

tersebut dipertanggungkan sebagai harta penjual hingga pembeli

menerimanya. Tetapi jika pembeli tidak pernah melihatnya, maka

dia memiliki hak pilih saat melihatnya, baik karena cacat atau

selain cacat, baik barang tersebut telah disebutkan sifat-sifatnya

kepadanya atau belum disebutkan, manakala pembeli membeli

barang definitif.

Itu merupakan pembelian barang tertentu. Tetapi

seandainya penjual menghadirkan barang sesuai sifat, sedangkan

pembeli tidak pemah melihahya, maka pembeli tidak wajib

menerimanya kecuali dia mau, baik sifat itu ada pada barang

dalam keadaan hidup atau mati. Seandainya pembeli membelinya

dengan sifat yang dipertanggungkan secara tempo, lalu penjual

mendatangkan barang sesuai dengan sifat, maka pembeli wajib

membeli, baik dia suka atau tidak suka. Alasannya adalah

pembeliannya bukan terhadap barang tertentu"

Seandainya pembeli mendapati sifat tersebut di tangan

penjual lalu dia ingin mengambilnya, maka penjual berhah

mencegahnya manakala dia memberi pembeli sifat yang lain. Ini

merupakan pertedaan antara pembelian barang definitif dan

pembelian barang dengan sifat. Pembelian barang definitif tidak

boleh dialihkan kepada barang lain kecuali pembeli rela.

Sedangkan pembelian barang dengan penyebutan sifat-sifat itu

boleh dialihkan kepada barang lain manakala penjual telah

memenuhi sifat yang paling rendah.
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Boleh membeli secara funai terhadap barang yang tidak ada

di tempat, dan terhadap barang yang tersedia di tempat dengan

disertai hak pilih. Ini bukan mempakan jual-beli dan akad salaf

sama sekali. Jika seseorang membeli sesuafu secara ternpo

kemudian dia rela membayar secara funai, maka tidak dilarang.

Jika dia membeli tanpa menyebut tempo, maka ifu berarti

dia membeli secara tunai. Tetapi dia tidak diharuskan membayar

sebelum diberi barang yang dia beli. Jika seseorang membeli budak

perempuan atau budak lakilaki, dan dia pernah melihat budak

tersebut tetapi saat ini dia tidak ada di tempat, lalu dia telah

membebaskan penjual dari cacat, narnun ketika penjual

mendatangkan budak tersebut dia berkata, "Cacatlya bertambah,"

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan

disertai sumpahnya.

Barang yang tidak ada di tempat tidak boleh dijual dengan

syarat jika barang tersebut rusak maka pemiliknya hams

mendatangkan barang yang sama. Tidak ada larangan membeli

sesuatu yang tidak ada di tempat dengan hutang hingga jangka

waktu tertenhr. Jangka waktunya dihifung sejak terjadi transaksi.

Jika dia berkata, 'Aku membelinya darimu sebulan sejak aku

menerima barang," maka jual-beli batal karena bisa jadi dia

menerima barang pada hari ifu juga, dan bisa jadi dia menerima

barang sebulan kemudian atau lebih.
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20. Jual-Beli Barang yang Tidak Tersedia Secara
Tempo

Jika seseorang menjual kepada orang lain seorang budak

miliknya yang tidak ada di tempat dengan emas secara hutang

yang ditanggung oleh orang lain, atau menjual budak perempuan

yang berada di negeri lain dengan cara seperti itu, maka jual-beli

tersebut batal.

Demikian pula seandainya dia menjual budak laki-laki

kepada orang lain, atau dia telah menyerahkan budak tersebut

kepadanya, kecuali dia menyerahkan budak ihr kepada pembeli

lalu pihak lain tersebut rela dengan pengalihan tanggungan.

Adapun jika dia menjual budak kepada pembeli lalu pembeli

berkata, "Ambillah emasku yang ada di suafu tempat," dengan

syarat bahwa jika penjual tidak mendapati emas tersebut maka

pembeli menanggungnVd, rnaka iual-beli tersebut batal. Karena

yang demikian itu mempakan jual-beli dengan tempo yang tidak

diketahui secara persis; serta merupakan jual-beli tanpa batas

waktu dan pembayarannya dialihkan kepada pertanggungan lain.

Barangsiapa yang mendatangi tukang jahit lalu dia membeli

darinya kain yang masih berada di mesin tenun dan masih tersisa

sebagiannya, maka ifu tidak baik, baik dia membayamya secara

tunai atau tidak. Karena dia tidak tahu secara persis hasil kain

selebihnya. Yang demikian itu bukan merupakan jual-beli barang

definitif yang pemah dilihat pembeli, dan bukan pula jual-beli

dengan sifat yang dipertanggungkan.
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Tidak ada larangan membeli rumah, baik tersedia atau tidak

tersedia di tempat, dengan membayar harganya dengan funai, dan

baik secara mudzara'alf48 atau tanpa mudza'arah.

Tidak ada larangan membeli dengan pembayaran funai

dalam jual-beli yang dibatasi syarat hak pilih.

Jika seseorang membeli dengan disertai hak pilih lalu dia

telah menerima objek yang dibeli, maka pembeli

bertanggungjawab hingga dia mengembalikan barang sebagaimana

dia mengambilnya, baik hak pilih ada di tangan penjual, atau

pembeli, atau keduanya. Jika seseorang telah menjual barang

dalam keadaan ada hak pilih, maka orang yang dikenai hak pilih

tidak boleh membatalkan jual-beli, melainkan yang membatalkan

jual-beli adalah orang yang memiliki hak pilih.

Jual-beli yang disertai hak pilih itu hukumnya boleh.

Barangsiapa yang menjual budak perempuan, maka pembeli boleh

menerimanya, tetapi penjual tidak harus mendiamkan budak

tersebut unfuk membersihkan rahimnya, melainkan pembelilah

yang membersihkan rahim budak tersebut di tempatnya. Jika

pembeli telah menerimanya, maka budak tersebut menjadi

pertanggungannya dan berada dalam kepemilikannya. Jika penjual

menghalangi membeli untuk menerimanya, maka pembeli harus

menyerahkan budak kepada orang yang adil untuk membersihkan

rahim budak tersebut. Dia menjadi pertanggungan penjual hingga

pembeli menerimanya. Kemudian, pembelilah yang

mendiamkannya. Saat itu pembeli boleh menjualnya kembali,

tetapi penjual tidak boleh menjualnya hingga pembeli

W Mudzam'ahberarti luasnya diketahui dengan ukuran hasta.
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mengembalikannya, atau keduanya sama-sama menghapus akad

jual-beli.

Barangsiapa yang membeli budak perempuan dengan

disertai hak pilih, lalu dia mati sebelum menentukan hak pilih,

maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya. Jika

seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara

mengecualikan dengan kerelaan orang yang dia jualkan barangnya

itu dengan batas wakhr selama tiga hari, maka jika orang yang dia

jualkan barangnya itu rela, maka jual-beli tersebut sah.

Tetapi jika orang yang dia jualkan barangnya itu ingin

membatalkan jual-beli, maka jual-beli batal. Jika orang yang dia

jualkan barangnya ifu menyerahkan lagi hak pembatalan kepada

orang lain, maka hukumnya tidak boleh, kecuali dia menjadikan

orang lain sebagai wakil atau memberinya perkenan untuk

membatalkan, maka perwakilan atas perintahnya ifu hukumnya

boleh.

Barangsiapa yang meniual suafu barang dengan syarat

kerelaan orang lain, maka orang yang kerelaannya diladikan syarat

itu boleh mengembalilian jual"beli, sedangkan penjual itu sendiri

tidak boleh mengembalikan jual-beli" Jika dia berkata, "Dengan

syarat saya meminta perintahnya terlebih dahulu," maka dia tidak

boleh mengembalikan jual-beli hingga dia berkata, "Aku sudah

meminta perintahnya, dan saya telah diberikan perintah untuk

mengembalikan jual-beli. "

Tidak baik bagi seseorang unhrk membeli hewan temak

definitif dengan syarat dia menerimanya setahun kemudian,

kemudian bisa jadi hewan temak tersebut berubah atau mati

setahun kemudian. Tidak baik bagi seseorang untuk menjual
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hewan temak kepada orang lain dengan syarat dia menaikinya,

baik sebentar atau lama.

Tidak baik bagi seseorang untuk menjual hewan temak

kepada orang lain dengan syarat hewan tersebut bunting.

Seandainya dia berkata, "Hewan ini bunting" tetapi dia tidak

mensyaratkan, maka ifu tidak dilarang. Jika seseorang menjual

anak dari budak perempuannya dengan syarat penjual

menyusuinya dan membiayainya selama setahun fua kurang, maka

jual-beli batal karena bisa jadi anak tersebut mati sebelum setahun.

Seandainya kelebihan biaya persusuan dipertanggungkan

kepada pembeli, maka hukumnya tidak boleh karena kelebihan

biaya tersebut tidak diketahui porsinya dari jual-beli. Seandainya

dia dipertanggungkan kepada penjual, maka itu berarti anak

tersebut mempakan objek jual-beli yang dia mampu kuasai,

sedangkan objek jual-beli tersebut tidak bisa dikuasai kecuali

sesudah setahun. Sedangkan sebelum itu, yang terjadi adalah jual-

beli yang disertai sewa-menyewa.

21. Buah-Buahan yang Pohonnya Dijual
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L475. Asy-Syafi'i *tB mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Sufun mengabarkan kepada kami, dari Az-hhri, dari

Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa

yang menjual kebun kurma sesudah diserbuki,349 maka buahnya

menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannyz.'85o

t1?i6^lr v;i JG
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d e!)t -\ tv1
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tJij ,
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il9 Maksud penyertukan adalah mernbelah mayang betina, lalu mengambil benih

dari mayang jantan, kemudian ditaburkan ke mayang betina itu-
3s0 HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang png Menjual Kebun Kurma

dalam Keadaan Berbuah, 3/1172, no.77 /1543) dari Flur Yahya bin Yahya dari Malik

dari Nafi' dari hnu Umar dengan redaksi yang s€mPa; juga dari beberapa lalur dari

Ubaidullah dari Nafi' dari hnu Umar dengan redaksi yang serupa (no. 78,/1543h dari
jalur l-aits dari Nafi' dari hnu Umar dengan redaksi lrang seruPa; dari jalur Aryub dari

Nafi' dengan redaksi yang serupa (no.79/L543); dari jalur Laits dari hnu Syihab dari

Salim bin Abdullah bin Umar dari AMullah bin Umar dengan redaksi yang serupa

dengan tambahan, "Bamngsiap yang membeli budak, maka haranla meniadi mikk

orang tang manjualnSn, kecuali pa nbeli mangmntkanryn."
Juga dari jalur Sufuan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa

dengan dua masalah tersebut; dan dari jalur Harmalah bin Yah5ra dari Ibnu Wahb dari

Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari aphnya dengan redaksi yang sama (dengan

dua masalah tersebut, lraitu kebun kurma dan budak). (no. 80/1543)
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7476. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah 5$ bersabda, "Barangsiapa yang meniual kebun kurma

sesudah diserbuki, maka buahnya meniadi milik penjual, kecuali

pem beli mensyaratkannya.'B5l

Hadits ini menumt kami valid dari Rasulullah S, dan kami

berpegang padanya. Dia mengandung beberapa dalil, yaitu:

351 1ni adalah jalur riwayat yang lain hadits sebelumnya, dan Takhrilnya telah
disebutkan secara lengkap sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Riwayat tentang Buah yang Pokoknya Diiwal,2/6L7, no. 9)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang
yang Menjual Kebun Kurma yang Telah Diserbuki, 2/411, no. 2204) dari jalur

Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya (padanannya ada pada no. 2203,2206,
279, 27161; dan (pernbahasan: Minuman dan Musaqah, bab, Memerah Susu Unta
dalam Air, 2/169-170l dari jalur Abdullah bin Yusuf dari laits dari lbnu Syihab dari

Salim dari ayahnya dengan tambahan redaksi, "Barangsiapa Sang mernbeli budak
budak tersebut memiliki harta, maka hartanya itu milik omng yang

menjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya. "
Dia berkata: Juga dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar terkait budak (no.

2379\.
Di tempat pertama (2/11t3) Al Bukhari berkata, "lbrahim berkata kepadaku:

Hisyam mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan dari Nafi' mantan sahaya

Ibnu Umar, "Kebun kurma mana saja yang dijual dalam keadaan telah diserbuki-tanpa
menyebut adanya buah- maka buahnya menjadi milik orang yang menyerbukinya.
Demikian pula dengan budak dan tanaman." Nafi' menyebutkan ketiganya. (no. 2203)
Silakan baca Takhrijhdits sebelumnyra, karena Muslim meiansimya dari jalur Malik.
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Pertama, tidak ada masalah bahwa jika kebun dijual dalam

keadaan pohon kurmanya telah diserbuki, maka buahnya menjadi

milik penjualnya kecuali pembelinya mensyaratkan agar buah

tersebut memadai miliknya, sehingga buah tersebut menjadi bagian

objek yang ditransaksikan dan memperoleh porsi harga.

Kedua, jika kebun dijual dalam keadaan belum diserbuki,

maka buahnya menjadi milik pembeli. Karena Rasulullah S
menetapkan batasan dengan bersabda, "Manakala telah diserbuki,

maka buahnya menjadi milik penjual."

Dengan demikian, beliau mengabarkan bahwa hukumnya

ketika belum diserbuki itu berbeda dari hukumnya ketika dia telah

diserbuki. Apa yang ada dalam kebun tersebut tidak lain adalah

milik penjual atau pembeli, bukan milik selain keduanya, dan

bukan sesuatu yang diwakafkan. Barangsiapa yang menjual kebun

yang belum diserbuki, maka buahnya menjadi milik pembeli tanpa

perlu syarat berdasarkan argumentasi yang ada dalam hadits.

Barangsiapa yang menjual kurma pejantan sesudah pohon

kurma betina diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali

pembeli mensyaratkan. Barangsiapa yang menjual kebun kurma

sebelum pohon kurma betinanya diserbuki, maka buahnya menjadi

milik pembeli.

Kebun-kebun kurma itu berbeda-beda antara di Tihamah,

Najed dan Sad. Penyerbukan yang dilakukan di setiap negeri itu

disesuaikan dengan cuaca panas dan dinginnya, dan tenfunya

sesuai dengan takdir Allah @. Barangsiapa yang menjual kebun di

tempat-tempat tersebut dalam keadaan belum diserbuki, maka

buahnya menjadi milik pembeli, meskipun kebun lain sudah
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diserbuki, karena hukumnya ifu ditenfukan oleh kebun ifu sendiri,

bukan oleh kebun yang lain.

Demikian pula, buah-buahan tidak boleh dijual sebelum

tampak kualitas dan kematangannya, meskipun kebun lain sudah

tampak kualitas dan kematangannya, baik yang dijual itu sedikit

atau banyak. Jika kebun berada dalam satu areal atau wilayah

yang tidak dipagari, lalu salah satu pohonnya telah tampak kualitas

dan kematangannya, maka buah kebun tersebut boleh dijual.

Seandainya di samping kebun tersebut ada kebun lain, baik itu

miliknya atau milik orang lain, lalu kebun lain yang ada di samping

itu telah tampak kualitas dan kematangannya, maka buah-buahan

kebun yang ini tidak halal dijual meskipun kebun yang di samping

sudah halal dijual.

Batasan minimalnya adalah terlihat wama merah atau

kuning pada sebagiannya. Sedangkan batasan minimal

penyerbukan adalah tindakan apa saja yang dianggap sebagai

penyerbukan. Sebagaimana jika telah tampak sedikit saja dari

tanda-tanda kualitas dan kematangannya, maka itu bisa disebut

telah tampak kualitas dan kematangannya sehingga dia boleh

dilual, tidak perlu ditunggu matang sampai akhir (seluruhnya).

Yang dimaksud dengan penyerbukan adalah mengambil

bibit dari mayang kurma jantan lalu memasukkannya ke tengah-

tengah mayang kurma betina sehingga dengan seizin Allah Is akan

menghasilkan buah.

Argumen dengan Sunnah terkait kurma sebelum dan

sesudah diserbuki mengenai tercakupnya dia ke dalam jual-beli ifu

sama seperti argumen dengan ijma' mengenai janin budak

perempuan dan hewan temak yang bunting. Orang-orang tidak
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berbeda pendapat bahwa setiap yang mengandung, baik budak

perempuan atau her,r,ran temak, manakala dijual maka janin yang

dikandungnya itu mengikuti induknya, tak ubahnya seperti anggota

tubuhnya. Dia tercakup ke dalam jual-beli tanpa memiliki porsi

tersendiri dari harga jual karena dia belum berpisah dari induknya.

Tetapi, barangsiapa yang menjualnya dalam keadaan telah

melahirkan, maka anaknya itu berbeda dari induknya. Dia menjadi

milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya sehingga dia

terkena transaksi dan memiliki porsi harga.

Pohon yang belum dibuahi itu berbeda dari janin dalam hal

buah memiliki porsi harga karena dia tampak, sedangkan janin

tidak memiliki porsi harga karena dia tidak tampak. Seandainya

bukan karena ada keterangan dari Rasulullah $ tentang hal itu,

tentulah buah yang sudah muncul itu fidak seperti janin dalam

perut ibunya, karqra buah bisa dipotong dan dipisahkan dari

pohonnya; dan tindakan tersebut hukumnya mubah.

Sdangkan ianin tdak bisa dikeluarkan sampai Allah &
menakdirkan kelahirannya. Tidak seorang pun yang boleh

mengeluarkan janin. Namun kami menSnmakan keduanya karena

keduanya memiliki kesamaan dalam sebagian hukum, yaitu bahwa

Sunnah terkait buah-buahan yang belum diserbuki itu semakna

dengan janin menurut Uma'. Karena ihr, kami menyamakan

keduanya berdasarkan khabar, bukan qiyas. Karena kami

mendapati hukum Sunnah terkait buah-buahan yang belum

diserbuki seperti hukum ijma' terkait janin budak perempuan.

Kami membuat pers.unaan agar orang 5nng mendengamya

bisa memahaminya, bukan karena khabar dari Razulullah $
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membufuhkan qiyas terhadap yang lain, melainkan segala sesuatu

mengikuti khabar.

Seandainya seseorang menjual pokok kebun sedangkan

mayang-mayang pohon betinanya atau sebagiannya telah dibelah

namun penyerbukannya ditangguhkan, namun orang lain yang

keadaannya seperti keadaannya pemilik kebun telah menyerbuki,

maka hukumnya sama seperti hukum kebun yang telah diserbuki,

karena waktu penyerbukan telah datang dan buahnya telah

tampak sesudah dia tertutup dalam kelopaknya. Jika dia telah

memulai penyerbukan pada sebagiannya, maka seluruh buah

kebun yang dijual menjadi milik peniual, sebagaimana jika terlibat

wama merah atau kuning pada sebagian dari pohon kebun, maka

buahnya halal dijual meskipun sebagiannya atau sebagian besamya

belum memerah atau menguning.

Kebun kapas manakala dijual pokoknya itu sama seperti

kebun kurma. Jika sebagian kelopaknya telah keluar tetapi belum

terbelah, maka dia menjadi milik pembeli. Jika kelopaknya telah

terbelah, maka dia menjadi milik penjual. Ketentuannya sama

seperti mayang kurma sebelum dan sesudah diserbuki.

Jika ada yang bertanya, "Nabi S memberikan buah kepada

penjual jika dia telah menyerbuki. [-alu, apa alasan Anda

berpendapat bahwa buah menjadi miliknya manakala dia meminta

diserbuki, meskipun dia belum menyerbuki?" Jawabnya, insya'

Allah, penyerbukan itu tidak memiliki pengertian selain waktunya.

Seandainya yang mengakibatkan buah menjadi milik

penjual adalah karena menyerbukinya, lalu dia dan pembeli

berselisih, maka seyogianya perkataan yang dipegang adalah

perkataan pembeli karena penjual mendakwakan sesuatu yang
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telah keluar dari tangannya kepada tangan pembeli. Jika keduanya

saling membenarkan, maka seyogianya buah setiap pohon kurma

yang telah dia serbuki itu menjadi milik penjual; sedangkan buah

pohon kurma yang dia serbuki bukan miliknya.

Apa yang saya katakan ini ada dalam Sunnah tentang

penjualan buah-buahan ketika telah tampak kualitas dan

kematangannya, yaifu ketika telah memerah seluruhnya atau

sebagiannya. Ukurannya adalah tibanya waktu, dan itu telah

disebutkan dalarn jual-beli buah-buahan manakala telah tampak

kualitas dan kematangannya.
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L477. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim
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mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha'
mengabarkannya, bahwa seorang laki-laki di zaman Nabi S
menjual kebun yang berbuah. Namun pembeli tidak mensyaratkan

buahnya, dan penjual juga tidak mengecualikan buahnya.

Keduanya sama-sama tidak menyebutnya. Ketika jual-beli telah

terjadi, keduanya berselisih tentang buah tersebut. Keduanya lantas

diadukan kepada Nabi $, lalu beliau memutuskan buahnya milik

orang yang menyerbuki kebun kurma tersebut, yaitu milik
penjual.352
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1478. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i rnengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada karni, dari lbnu Juraij, dari lbnu Thawus,

dari ayahnya, bahwa dia berkata tentang budak yang memiliki

3s2 5uru tidak menemukannya pada selain fuy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalam kitab Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar dari Asy-gBfi'i (4/3L8).
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harta dan kebun kurma yang berbuah, kemudian keduanya dijual,

namun tanpa menyebut harta budak dan buah kebun, maka ia
menjadi milik penju4.353
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L479. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata

kepada Atha', "Apa pendapat Anda seandainya seseorang

menjualkebun yang berbuah tanpa menyebut buahnya pada waktu

transaksi jual-beli, baik penjual atau pembeli; atau seorang budak

yang memiliki harta juga demikian. Ketika jual-beli telah

ditetapkan, maka pembeli berkata, "Saya juga memaksudkan

353 5u* tidak menemukannya pada selain AqrSyaf i. Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalam kitab Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari Asy-Syafi'i 14/318).
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buahnya." Atha' menjawab, "[Jcapannya tidak dibenarkan, dan

jual-beli tersebut .u1'r. "354
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l4'8; ouri rur,, Juraij juga, bahwa dia bertanya kepada

Atha', "Ada seorang laki-laki yang memerdekakan budak yang

memiliki harta?" Atha' menjawab, "Niahya dalam hal tersebut

berlaku. Jika dia meniatkan dalam hati bahwa harta budak tersebut

tidak dimerdekakan bersamanya, maka seluruh hartanya menjadi

milik majikdnnya."355

Juga segenap kebun dijual dalam keadaan sebagian dari

pohon kurmanya telah diserbuki, maka buah pohon kurma pada

tahun ifu milik penjual, meskipun sebagiannya belum diserbuki dan

belum muncul. Karena buah kebun kurma pada tahun itu sama,

sebagaimana ketika buahnya telah tampak kualitas dan

kematangannya meskipun penjual tidak menyerbukinya.

Jika buah di tangan orang yang membeli segenap kebun itu

terkena bencana alam seluruhnya atau sebagiannya, maka pembeli

354 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalam kitab Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar dari Asy-Syafi'i (4/3181.

3ss S.ru tidak menernukannya pada selain Asy-Syafi'i.
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tidak berhak menuntut ganti rugi buah-buahan yang terkena

musibah atau sebagiannya kepada penjual. Jika ada yang bertanya,

"Mengapa dia tidak boleh menuntut ganti rugi sedangkan buah-

buahan tersebut memiliki porsi harga?" Maka jawabnya adalah

karena buah-buahan tersebut mengikuti pokoknya dalam jual-beli.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya buah-buahan

tersebut dfiual secara terpisah, maka dia tidak boleh dijual sebelum

memerah. Manakala dia mengikuti penjualan pokoknya berupa

kebun, maka dia halal dijual. Hukumnya sama seperti hukum

kebun itu dan pohon kurmanya yang boleh dijual, baik kecil atau

besar. Dia merupakan ob;ek yang telah diterima, sama seperti

serah terima pohon kurma. Musibah yang menimpa buah-buahan

itu sama seperti musibah yang menimpa pohon kurma.

Seandainya kebun kurma terkena musibah sesudah pembeli

menerimanya, maka musibah ifu menjadi tanggungannya. Jika

seseorang membeli sebuah kebun yang di dalamnya sudah ada

buah yang belum diserbuki, maka buah tersebut menjadi miliknya

bersama kebun kurma; atau seandainya dia mensyaratkannya

sesudah kebun kurma diserbuki, maka buah tersebut menjadi

miliknya berdasarkan syarat tersebut bersamaan dengan kebun

kurmanya. Seandainya dia belum menerimanya sampai sebagian

buahnya terkena bencana, maka ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, dia memiliki hak pilih unhrk mengembalikan jual-

beli karena kebun kurma tidak selamat, seperti saat dia membeli;

atau dia mengambilnya dengan porsi harganya dari harga semula

kebun dan buah.

Jadi, dia melihat berapa porsi buah yang terkena bencana,

lalu pembeli diberi perylurangan sesuai dengan kadar penyrusutan.
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Jika harganya serahrs dinar sedangkan yang terkena adalah safu

persen dari kebun yang dia beli, maka dia dikurangi satu dinar dari

harga pokok, bukan dari nilai yang terkena bencana, karena ihr

adalah sesuatu yang keluar dari akad jual-beli lantaran terjadi

musibah padanya.

Demikian pula setiap objek yang terkena transaksi, baik itu

tanaman, pohon kurma atau selainnya. Apa saja yang terkena

bencana sesudah transaksi dan sebelum diserahkan kepada

pembeli, maka pembeli memiliki hak pilih untuk mengembalikan

jual-beli karena objek jual-beli tidak selamat sebagaimana saat dia

membelinya; atau dia mengambil sisanya dengan porsi harga dari

harga sebelumnya karena dia telah memilikinya dengan

kepemilikan yang sah.

Demikian pula dengan buah yang dijual bersama dengan

pokok kebunnya, serta sudah diserahterimakan, lalu buah tersebut

terkesan bencana, baik menurut pendapat orang yang meniadakan

kewajiban pembayaran akibat terjadi bencana, atau menurut
pendapat lain yang saya hrturkan sebagai pendapat yang berbeda

dari pendapat ini. Keduanya sama dalam masalah ini, tidak

berbeda sama sekali.

Kedua, pembeli bebas memilih antara mengembalikan

objek jual-beli akibat kekurangan yang terjadi padanya sebelum

serah terima; atau mengambilnya dengan menanggung seluruh

harga tanpa terkurangi sedikit pun karena transaksi tersebut

rnerupakan safu transaksi.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan
penjualan buah-buahan yang belum tampak kualitas dan

kematangannya bersama dengan kebunnya, dan Anda
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memberikan porsi harta unhrknya, tetapi Anda tidak

membolehkan penjualannya secara tersendiri?" Jawabnya,

alasannya adalah Sunnah yang telah kami sampaikan.

Jika dia bertanya, "Lalu, mengapa Anda membolehkan

penjualan rumah dengan seluruh jalan, aliran air dan halamannya

sedangkan hal itu tidak diketahui?" Maka jawabnya adalah: kami

membolehkannya karena dia semakna dengan buah-buahan yang

belum tampak kualitas dan kematangannya, yaitu dia mengikuti

pokok objek yang dijual. Seandainya bagian-bagian tersebut dijual

secara tersendiri, maka hukumnya tidak boleh.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa dia tercakup ke dalam

objek yang dijual sedangkan jika dia dibagi-bagi maka dia tidak

boleh dijual secara tersendiri?" Jawabnya adalah seperti yang saya

paparkan kepada Anda. Jika dia bertanya, "Apakah hal ini

mencakup budak yang dijual?" Maka saya jawab, "Ya pada satu

makna, tetapi berbeda darinya pada makna lain." Jika dia

bertanya, "Apa makna yang karenanya penjualan budak tercakup

ke dalam masalah ini?" Maka jawabnya adalaht jika kami menjual

kepada Anda seorang budak, maka itu berarti kami menjualnya

kepada Anda lengkap dengan anggota tubuh, pendengaran dan

penglihatannya.

Seandainya kami menjual kepada Anda salah satu anggota

tubuhnya, lalu dia memotongnya atau tidak memotongnya, maka

jual-beli tidak boleh. Jadi, saat anggota tubuh itu masih melekat

pada diri budak tersebut, maka hukumnya boleh- Tetapi jika Anda

pisahkan darinya, maka anggota tubuh tersebut tidak boleh dijual

karena hal itu menyiksa budak tersebut, serta tidak membawa

manfaat bagi pembelinya meskipun tidak dipotong. Pada poin ini
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budak berbeda dari jalan dan buah sesuai yang kami jelaskan, yaitu

boleh memisahkan buah dan memutus jalan, tetapi tidak boleh

memotong anggota fubuh kecuali sesuai hukumnya.

Semua jenis buah-buahan pohon itu semakna dengan buah

kurma karena begifu yang pertama terlihat kematangannya maka

yang terakhir boleh dijual. Keduanya muncul secara bersamaan,

tetapi salah satu dari keduanya tidak boleh dijual sebelum terlihat

kematangan pada yang pertama.

Buah-buahan seperti anggur dan selainnya itu berteda dari

kurma, karena setiap buah keluar dalam keadaan terlihat di awal

dia keluar sebagaimana dia terlihat di akhimya, tidak seperti buah

kurma yang terhrtup dalam kelopak mayang. Buah-buahan yang

lain terlihat menonjol sehingga dia semakna dengan buah kurma

saat dalam keadaan menonjol. Jika seseorang menjualnya dalam

keadaan berbuah, maka buah-buahan milik penjual kecuali pembeli

mensyaratkannya, karena buah-buahan ifu berbeda dari sesuafu

yang dititipkan pada pohon, sebagaimana kandungan itu dititipkan

pada budak perempuan yang hamil.

Dalam Sunnah dapat dipahami bahwa jika buah-buahan

menjadi milik penjual, maka pembeli harus membiarkannya di

pohonnya hingga tiba waktunya panen dan pemetikannya dari

pohon.

Jika tidak ada cara unfuk menjaga buah-buahan tersebut

kecuali dengan pengairan, maka pembeli hams membiarkan
penjual unfuk mengairinya secara memadai hingga bisa dipetik.
Jika aimya terputus, maka pembeli tidak menanggung apapun atas

musibah yang dialami penjual terkait buahnya. Demikian pula

seandainya dia terkena bencana alam. Alasannya adalah karena
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penjual tidak menjual buah-buahan itu kepada pembeli sehingga

kalau begifu pembeli meminta penjual unfuk menyerahkan apa

yang dia jual.

Jika aimya terputus namun buah tetap bisa bertahan dan

berkembang, maka dia dibiarkan hingga sampai waktu panen- Jika

buahnya tidak bisa berkembang, maka pemilik kebun tidak boleh

rnenghalangi pemilik buah untuk memetiknya. Dia juga tidak boleh

menghalanginya seandainya keadaan aimya tidak berubah namun

pemilik buah tetap ingin memotongnya.

Jika pemilik buah menginginkan air lebih banyak (dari

kebun tersebut), maka hal itu tidak boleh. Dia hanya boleh

rnengairi dalam kadar yang cukup unfuk menjaga perkembangan

buahnya. Jika buah-buahnya sudah tidak ada lagi, maka dia tidak

Iagi memiliki hak atas air.

Jika aliran aimya terputus (tidak lagi mengalir) sehingga

keberadaan buah di pohon kurma dan pohon lain yang disirami itu

bisa memsak pohon kurma ifu sendiri, maka ada dua pendapat-

Pertama-tama, dia bertanya kepada penduduk setempat

dimana sumber air tersebut berada. Jika mereka mengatakan

bahwa dalam keadaan air terpufus seperti ini tidak ada jalan yang

lebih baik selain memetik buah, karena jika tidak maka hal itu bisa

membahayakan pohon kurma secara nyata, maka pemilik buah

harus memetik buahnya dari pohon kecuali dia mau menyiraminya

dengan sukarela. Saat ihr pemilik buah mengalami musibah, tetapi

pemilik kebun juga mengalami musibah lebih besar daripada

musibahnya.

Jika mereka mengatakan bahwa keadaan tersebut tidak

menimbulkan bahaya yang nyata, dan buahnya pun bisa
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berkembang seandainya dia dibiarkan di pohonnya meskipun dia

lebih baik dipetik, maka buah tersebut tetap dibiarkan asalkan

tidak menimbulkan bahaya yang nyata. Jika mereka mengatakan

bahwa buah tidak selamat kecuali dibiarkan selama beberapa hari

saja, maka dia dibiarkan selama beberapa hari hingga tiba

wakfunya mereka mengatakan bahwa buah tersebut rusak.

Seandainya pemilik buah diminta untuk memetik buahnya

karena itu lebih baik baginya dan bagi pemilik kebun, maka itu

dianggap sebagai suatu sisi pendapat. Tetapi dia boleh

membiarkan buahnya jika tidak membahayakan pohon kurma

secara nyata.

Jika pemilik anggur yang tidak memilik pokoknya berkata,
"Biarkan buah anggurku di pohonnya agar lebih awet," atau

seandainya pemilik buah safarjal (quince), apel atau buah lain

berkata seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Jika telah tiba

waktu panen, maka dia harus memetik buahnya, tidak boleh

membiarkan buahnya tetap di pohonnya sesudah bisa dipanen dan

dipetik.

Jika penjual kebun dan pembeli berselisih mengenai

pengairan, maka keduanya diarahkan untuk melakukan pengairan

hingga batas yang dibufuhkan buah secara mutlak, dimana buah

tidak bisa berkembang dan terjaga kecuali dengan pengairan

seperti itu. Keduanya diarahkan unhrk menyiram selayaknya

pemilik kebun menyirami kebun mereka secara umum, bukan

dengan membahayakan .buah-buahan, dan tidak secara melebihi

batas seperti pemilik kebun menyirami kebunnya ketika sedang

berbuah.
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Jika yang diperjualbelikan adalah pohon tin atau pohon lain

yang buahnya tampak, kemudian muncul buah lain dari jenis yang

sama sebelum buah yang keluar pertama ifu mencapai masa

panen, maka jika buah yang keluar dan dibeli itu bisa dibedakan

dari buah yang muncul belakangan dan tidak terkena akad

transaksi, maka jual-beli sah. Pembeli berhak atas buah-buahan

yang keluar belakangan. Tetapi jika buahnya yang pertama tidak

bisa dipisahkan dari buah yang keluar sesudahnya, maka jual-beli

terhapus karena buah yang keluar sesudah transaksi dan tidak

tercakup ke dalam transaksi itu tidak bisa dipilah dari buah yang

tercakup ke dalam transaksi, sedangkan jual-beli tidak boleh

kecuali dengan ukuran yang diketahui secara persis.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam kasus seperti ini

memiliki pendapat lain, yaitu bahwa jual-beli terhapus jika buah

yang keluar tdak bisa dipilah kecuali pemilik kebun tela

menyerahkan tambahan buah yang bercampur dengan buah

pembeli kepada pembeli, sehingga buahnya itu menjadi milik

pembeli. Tambahan buah itu manakala tidak bisa dipilah berbeda

dari buah yang dia berikan secara sukarela.

Jika penjual menjual kebun dengan syarat dia memetik

buah hingga buahnya matang sempuma di pohonnya, maka jual-

beli tersebut sah. Apa saja yang muncul pada milik penjual itu

menjadi milik penjual. Jual-beli rusak hanya jika dia membiarkan

buahnya sehingga bercampur dengan buah pembeli tanpa bisa

dipilah.

Jika seseorang menjual kepada orang lain sebidang tanah

yang di dalamnya ada pohon delima, almond, jeruk dan pohon-

pohon lain yang memiliki kulit yang menutupinya, maka dia seperti
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buah-buahan yang saya jelaskan, yaitu yang tampak dan tidak

memiliki kulit yang menuhrpinya, manakala buahnya tampak.

Jadi, buah tersebut milik penjual kecuali pembeli

mensyaratkannya. Alasannya adalah karena kulit buah ini tidak

bisa dilepaskan dari isinya, melainkan isinya terjaga hanya jika dia

tetap berada dalam kulitrnya. Kecuali satu jenis delima; dia bisa

dilepaskan kulitnya tetapi hal itu bisa mengurangi nilainya karena

dia lebih bagus tidak dikupas kulitnya karena bisa membuatr, ya

bertahan lebih lama. Pendapat tentang hal ini sama seperti

pendapat tentang buah pohon selain kurma, yaifu anggur, jemk

sukade,356 dan lain{ain; tidak berbeda sama sekali.

Pendapat mengenai pembiaran delima jenis ini hingga

mencapai waktu panennya itu seperti pendapat tentang buah-buah

yang lain, dan juga tentang buah pohon kurma. Pemiliknya tidak

diburu-buru memetik sebelum mencapai waktu kematangannya,

dan sesudah itu dia tidak boleh membiarkan buahnya meskipun hal

itu lebih baik bagi pemiliknya, manakala buah-buahan seperti itu

sudah bisa dipetik. Pendapat tentang suatu jenis buah manakala

mengalami penambahan ifu sama sepedi pendapat tentang buah

tin; tidak berbeda sama sekali.

Demikian pula dengan pendapat tentang buah setiap jenis

pohon. Demikian pula pendapat tentang pohon terung dan pohon

lain yang batangnya tetap. Tanda bahwa batangnya tetap adalah

dia berbuah sekali, lalu buahnya dipanen, lalu dia berbuah lagi, lalu

buahnya dipanen. Tanaman apa saja yang seperti ifu dianggap

3s6 .;"*L sukade yang dalam bahasa Arab disebut utruj adalah sebuah spesies buah
jeruk yang umumnla memiliki kulit tebal.
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sebagai tanaman yang berbatang. Contohnya adalah mentimun,

labu, kapas dan selainnya. Sedangkan tanaman yang berbuah safu

kali saja ifu termasuk kelompok tumbuhan semusim.

Barangsiapa yang menjual tanah yang di dalamnya ada

fumbuhan semusim yang sudah keluar dari tanah, maka tumbuhan

tersebut milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya. Jika dia

dipanen, maka pemiliknya boleh mengambilnya. Jika tanaman

yang ada ditanah tersebut termasuk tanaman yang memiliki akar

dalam tanah dan bisa menrsak tanah, maka pemilik tanaman harus

mencabutnya dari tanah jika pemilik tanah menghendaki.

Adapun pohon tebu, jika seseorang menjual tanah yang di

dalamnya ada pohon tebu yang sudah keluar dari tanah, maka

pemiliknya memiliki hak atas tebu sekali panen saja. Dia tidak

boleh mencabutnya dari akar karena dia berbatang.

Setiap tanaman yang bisa dipanen berkali-kali itu sama

seperti pohon tebu. Yang disebut sebagai buah (pemilik penjual)

adalah yang sudah keluar dari tanah, bukan yang keluar

belakangan.

Jika seseorang menjual tanah yang di dalamnya ada pohon

pisang yang sudah keluar, maka dia berhak atas pohon pisang

yang sudah keluar sebelum dia menjualnya. Dia tidak memiliki

pohon yang keluar sekali lagi di samping pohon pisang yang

pertama. Alasannya adalah karena pohon pisang menumt kami

menghasilkan buah satu kali, tetapi sesudah itu di sampingnya

akan muncul empat pohon yang lain. Ketika pohon pisang yang

pertama dipotong, maka keluarlah pohon pisang yang ada di

sekitamya.
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Jika pohon pisangnya banyak dan setiap hari selalu ada

pohon yang tumbuh sehingga tidak bisa dipisahkan antara yang

keluar sebelum akad jual-beli dan yang keluar sesudahnya, baik

sebentar atau selama beberapa hari, maka pendapat mengenainya

sama seperti pendapat mengenai buah tin.

Pohon yang buahnya tems-menen$ keluar pada safu pokok

itu tidak bisa dijual untuk selama{amanya. Alasannya adalah

karena pohon pisang yang tumbuh di sekeliling pohon induk itu

tems menyebar, sehingga pohon pisang yang terkena transaksi

tidak bisa dipisahkan dari yang muncul belakangan dan tidak

terkena transaksi. Sedangkan dalam jual-beli harus diketahui mana

bagian yang dijual dan mana yang tidak dijual, sehingga masing-

masing diserahkan kepada yang berhak dari kedua pelaku jual-beli.

Kebun pisang tidak sah dijual dengan mengatakan penjual

memiliki seratus pohon pisang, karena buahnya ifu bisa berbeda-

beda; ada yang keluar dan ada yang tidak keluar. Demikian pula

setiap tanaman buah yang semakna dengan pohon pisang.

Setiap tanah yang dijual dengan batasan-batasannya itu

pembelinya berhak atas semua batang pohon yang ada di

dalamnya. Yang disebut batang pohon adalah apa yang saya

sampaikan, yaifu yang menghasilkan buah sesudah buah yang

sebelumnya. Pembeli juga berhak atas setiap pohon dan bangunan

yang kokoh. Adapun bangunan yang ringan seperti bangunan dari

kayu itu bisa dipilah, sama seperti tanaman, sehingga dia menjadi

milik penjualnya kecuali pembeli memasukkannya ke dalam

transaksi jual-beli sehingga aset tersebut menjadi miliknya dengan

jalan pembelian.
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Jika tanahnya jauh dari tempat penjual dan pembeli pada

waktu akad jual-beli, atau dari pembeli saja bukan dari penjual, lalu

dia mendapati pohonnya telah berbuah dan sudah diserbuki, atau

tanaman semusim yang sudah muncul dari tanah, maka pembeli

memiliki hak pilih saat dia mengetahui hal itu, meskipun dia

pemah melihat tanah sebelum pembelian dan dia rela, karena

keadaan tersebut mengakibatkan pen5nrsutan manfaat baginya

lantaran dia tidak bisa memperoleh buah-buahan pada tahun ifu,

dan karena pohonnya menjadi tertahan dengan adanya buah milik

penjual, atau tanahnya tidak bisa dimanfaatkan karena sedang

ditanami.

Dia juga merasa rugi karena tanahnya ifu akan sering

dimasuki pemilik buah, lantaran dia tidak bisa menghalangi pemilik

buah unfuk masuk ke tanahnya unfurk mengumsi buahnya. Dia
juga tidak bisa menghalangi orang lain unfuk mengelola tanahnya.

Jadi, dia bebas memilih antara memperkenankan jual-beli atau

menolaknya.

Jika dia membeli dalam keadaan tahu tentang buahnya

yang sudah keluar, maka dia tidak memiliki hak pilih. Jika

seseorang menjual kepada orang lain sebidang tanah yang di

dalamnya ada benih yang sudah ditebar, sedangkan pembeli tidak

mengetahuinya, maka benih tersebut satna seperti tanaman

semusim yang sudah keluar dari tanah; pembeli tidak memilikinya

karena dia berada di bawah tanah. Apa saja yang tidak dimiliki

pembeli dengan jalan transaksi, maka dia milik penjual. Benih

tersebut dikembangkan seperti mengembangkan tanaman

semusim-
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Karena itu pembeli diberi hak pilih sehingga dia bebas

memilih antara menunda jual-beli dengan membiarkan benih

tersebut hingga mencapai wakfu panen sebagaimana fumbuhan

semusim dibiarkan, atau membatalkan jual-beli seandainya

tanahnya terpakai dan ada orang lain yang masuk ke area tanah.

lain halnya jika penjual mau menyerahkan tanaman kepada

pembeli atau mencabutrya asalkan tidak membahayakan tanah.

Jika penjual mau melakukan hal itu, maka pembeli tidak memiliki

hak pilih karena dia diberi nilai tambah.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadikan

ini seperti buah pohon dan anak budak perempuan yang belum

keluar?" Jawabnya, insya' Allah, buah pohon merupakan sesuafu

yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Dia

diciptakan Allah S sesuai kehendak-Nya; tidak ada sesuatu yang

ditaruh manusia pada pohon, dimana sesuafu tersebut sebelumnya

tidak ada pada pohon lalu mereka memasukkannya ke dalamnya.

Buah yang keluar dari pohon pada tahun ini akan keluar pada

tahun-tahun berikutnya dengan benhrk yang sama karena sifat

bawaan pohon memang seperti ihr.

Sedangkan benih yang ditebar di bumi merupakan sesuahr

yang ditamh manusia di tanah, dan setelah dipanen dia tidak

kembali berbuah kecuali tindakan yang sama diulang lagi. Oleh

karena saya berpendapat bahwa sesuafu yang ditimbun dalam

tanah berupa harta benda, batu, dan kayu yang tidak dibangun itu

tetap menjadi milik penjual karena ifu merupakan sesuatu yang

ditaruh di tanah, bukan bagian dari tanah, maka dalam masalah

benih tidak boleh selain seperti ifu ketenhrannya, karena benih

merupakan sesuatu yang ditaruh penjual, bukan bagian dari tanah.
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Jika ada yang bertanya, "Mengapa tanaman tersebut tidak
dikeluarkan seperti halnya harta benda dan kayu yang dipendam
dalam tanah itu dikeluarkan?" Jawabnya adalah karena harta

benda dan kayu yang dipendam dalam tanah itu dimaksudkan

untuk dikeluarkan dari tanah, bukan untuk dikembangkan.

Jika benih yang ditanam itu telah melev.rati suatu masa,

maka seandainya pemilik tanah mengeluarkannya, maka hal itu
tidak berguna baginya karena tanahnya telah terbalik, sedangkan

kayu dan harta benda tidak membalik tanah. Adapun anak budak

perempuan tidak memiliki hukum selain mengikuti hukum ibunya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya budak

perempuan dimerdekakan tanpa meniatkan memerdekakan

terhadap anaknya, maka anaknya tetap merdeka? Seandainya

budak perempuan dijual sedangkan anak yang dikandungnya tidak

diikut dilual, maka anak tersebut tetap menjadi milik pembeli.

Hukum anak dalam hal kemerdekaan dan penjualan itu sarna

seperti hukum anggota badan ibunya meskipun penjual Udak

menyebutkan masalah anak tersebut. Pembeli memiliki hak pilih

karena dia berbeda dari tanaman lain lantaran tanaman itu
berdiam di tanah dan bisa merusak tanah.

Jika penjual telah memberitahu pembeli bahwa di tanah
yang dijualnya itu dia memiliki benih yang dia sebutkan, tidak

termasuk ke dalam jual-beli, lalu pembeli membeli berdasarkan

pemyataan tersebut, maka tidak ada hak pilih bagi pembeli, dan

dia hams membiarkannya hingga dipanen. Jika tanamannya

berupa tanaman yang tetap hidup sesudah berbuah, maka pembeli

membiarkannya hingga buahnya dipetik, lalu pembeli memiliki
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pokoknya. Sedangkan penjual tidak boleh mencabutnya atau

memotongnya.

Jika penjual buru-buru mencabuforya sebelum mencapai

waktu panen, maka dia tidak boleh membiarkannya unfuk diganti.

Dia seperti orang yang telah memanen buah sekali panen sehingga

dia tidak boleh menunggu buah yang lain hingga matang.

Alasannya, oleh karena dia tidak memiliki hak dari buah yang

keluar selain sahr kali namun dia buru-buru memotongnya, maka

haknya tidak beralih kepada buah berikutnya dalam keadaan

apapun.

Pendapat terkait tanaman semusim semisal gandum

hinthah dan selainnya yang hanya dipanen satu kali itu lebih dekat

untuk diqiyaskan kepada buah-buahan yang keluar satu kali dalam

setahun. Hanya saja gandum hinthah berbeda dari buah-buahan

tersebut dari segi batangnya, dimana batangnya dimiliki dengan

sebab kepemilikan atas tanah, sedangkan tanaman gandum

hinthah tidak dimiliki mengikuti kepemilikan atas tanah karena dia

tidak bisa bertahan pada tanah.

Adapun pohon yang menghasilkan buah berkali-kali itu

seperti batang pohon yang bertahan lama; dia dimiliki mengikuti

kepemilikan atas tanah. Jika seseorang menjualnya dalam keadaan

pohonnya sudah baik dan buahnya pun sudah tampak, maka

buahnya menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya,

seperti halnya pohon kurma yang telah diserbuki.

Misalnya adalah tanaman kapas. Seandainya seseorang

menjualnya dalam keadaan kelopak kapasnya sudah terbelah,

maka buahnya milik penjual, seperti halnya kelopak mayang

kurma telah terbelah sehingga buah kurma menjadi milik penjual
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manakala dia diserbuki. Jika dia menjualnya sebelum terbelah

seperti kelopak kapas, maka buahnya menjadi milik pembeli.

Seperti itulah ketenfuan unfuk pohon apa saja yang seperti

ini, yaitu buahnya terbelah agar bisa berkembang dengan baik

seperti pohon kurma. Adapun buah yang keadaannya tetap sejak

awal, maka jika buahnya telah keluar, maka keluamya itu sama

seperti tefuelahnya kelopak mayang kurma dan kelopak bunga

kapas. Dia menjadi milik penjual kecuali pembeli

mensyaratkannya.

Pohon apa saja yang menghasilkan buah berkali-kali dalam

setahun, lalu dia dijual dalam keadaan berbuah, maka buah itu saja

yang menjadi milik pembeli. Jika buahnya sudah habis, maka buah

yang keluar sesudahnya dan tidak terkena hansaksi ifu menjadi

milik orang lrang membeli batang bersama tanahnya.

Jenis buah apa saja yang keluar sedikit demi sedikit hingga

yang terkena tansaksi jual-beli tidak bisa dipisahkan darinya, maka

dia menjadi milik penjual selama dia tidak terkena transaksi jual-

beli. Sedangkan pembeli memiliki buah yang muncul belakangan.

Jika yang dibeli dan yang tidak dibeli tercampur dan tidak bisa

dipisahkan, maka ada dua pendapat, lnitut

Perhma, penjualannya fidak boleh kecuali penjual

menyerahkan seluruh buah kepada pembeli, sehingga penjual

memberikan hak kepada pembeli dengan disertai tambahan; atau

pembeli meninggalkan buah ini untuk penjual sehingga dia

merelakan haknya untuk penjual.

Ulama yang membolehkan jual-beli ini mengatakan bahwa

jual-beli ini seperti orang yang membeli makanan secara taksiran,

lalu penjual memasukkan makanan lain ke dalam makanan
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tersebut, lalu penjual menyerahkan kepada pembeli seluruh

makanan yang dia beli dengan menambahkan sesuatu yang dia

masukkan ke dalam makanannYa.

Dalam hal ini penjual tidak menzhalimi pembeli, tidak

mengurangi sedikit pun apa yang dia jual, melainkan dia

menambahi dengan makanan lain yang dia campurkan meskipun

obyek yang dijual tidak bisa dipilah dari obyek yang tidak dijual.

Sedangkan untuk sisi dimana pembeli meninggalkan haknya,

ulama tersebut mengatakan bahwa dia seperti seseorang yang

membeli makanan secara taksiran dari orang lain, lalu pembeli

memasukkan makanan ke dalamnya, kemudian pembeli

mengambil sedikit darinya.

Pembeli rela penjual mengambil sisa makanan meskipun dia

membayarkan seluruh harga, serta membiarkan haknya atas

bagian yang diambil penjual, karena transaksi telah jatuh secara

sah. Hanya saja, di dalamnya ada hak pilih bagi pembeli sehingga

saya memperkenankan transaksi tersebut. Pembeli boleh unhrk

tidak mengembalikan jual-beli berdasarkan kebebasannya untuk

memilih.

Kedua, keadaan tersebut merusak jual-beli karena meskipun

jual-beli terjadi secara sah namun obyeknya tercampur sehingga

bagian yang terkena transaksi jual-beli tidak bisa dipisahkan dari

bagian yang tidak terkena transaksi jual-beli.

Pohon tebu, mentimun, dan pohon apa saja yang

menghasilkan buah berkali-kali itu batangnya menjadi milik

pembeli sebagaimana dia memiliki pohon kurma jika dia membeli

tanahnya. Sedangkan tanaman apa saja yang menghasilkan buah
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hanya satu kali, maka buah tersebut milik penjual, sedangkan buah

sesudahnya milik pembeli.

Adapun pohon tebu dan mentimun, penjual berhak atas

potongan pertama, sedangkan sisanya milik pembeli. Ketentuan ini

berlaku unhrk seluruh masalah dalam bab ini dan qiyasnya.

Demikian pula dengan seluruh jenis sayur sesudah dia ada di
tanah; pemetikan yang pertama menjadi milik penjual, sedangkan

sisanya menjadi milik pembeli. Penjual tidak boleh mencabutnya

dari akadnya. Jika tanaman dipetik sekali kemudian dia tumbuh

lagi beberapa kali, maka hukumnya seperti pohon berbatang; dia

dimiliki mengikuti kepemilikan atas pokoknya, yaitu dengan jalan

membeli tanahnya.

Tanaman apa saja yang menghasilkan buah satu kali, maka

dia seperti tanaman semusim. Dia dibiarkan sampai waktunya

panen. Sesudah itu penjual tanah boleh mencabukrya jika dia mau.

Jika pencabutannya dapat merusak tanah, maka dia dibebani

untuk mengembalikan tanah seperti sedia kala.

Demikian pula dengan setiap tumbuhan di tanah yang tidak

ditanam oleh manusia, dan yang fumbuh di atas air. Penjualnya

memiliki hak atas tanaman dan batangnya. Dia mengambil

buahnya untuk sekali petik jika tanaman tersebut tumbuh lagi

sesudah itu; dan dia harus mencabutrya dari akamya jika tidak

berguna lagi sesudah sekali petik. Ketentuannya tidak berbeda.

Jika seseorang menjual tanah atau mmah kepada orang

lain, maka penjual tetap memiliki kayr atau bafu yang ditanam di
tanah tersebut tetapi bukan diiadikan bangunan. Kepemilikan

seluruh benda yang ditaruh di tanah berada di tangan penjual,

sedangkan pembeli tidak memilikinya sama sekali. Dia hanya
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memiliki tanah berikut air yang ada di dalamnya. Sedangkan

benda-benda lain yang sifatnya menetap di tanah, baik berupa

tanaman atau bangunan, atau yang sifatnya tidak menetap atau

ditaruh begitu saja di tanah, semua itu mempakan milik

penjualnya, dan dia harus mencabutnya dari tanah.

Jika penjual memindahkan benda-benda tersebut dari

tanah, maka dia harus meratakan tanah hingga kembali rata, tidak

boleh membiarkannya berlobang.

Jika awalnya penjual tidak mau mencabut kayu dan bafu

dari tanah, kemudian dia ingin mencabutnya dari tanah dari

tempat tanaman, maka hukumnya tidak boleh sampai tanaman

tersebut dipanen, kemudian sesudah ifu dia mencabutnya jika dia

mau. Jika penjual memiliki kayu atau batu yang ditanam di tanah,

kemudian dia menanami tanah dalam keadaan seperti itu,

kemudian dia menjual tanah dalam keadaan pembeli tidak

mengetahui adanya batu di dalamnya, maka perlu dilihat terlebih

dahulu.

Jika batu atau kay-r tersebut membahayakan tanaman dan

menghalangi akamya, maka pembeli memiliki hak pilih untuk

mengambil atau menolak, karena ifu merupakan cacat yang bisa

mengurangi tanaman. Jika kuyu dan batu tersebut tidak

mengurangi tanaman dan tidak menghalangi akamya, sedangkan

penjual jika ingin mengeluarkannya dari tanah maka dia harus

memotong sebagian akar pohon dan hal ifu membahayakan

pohon, maka kepada penjual tanah dikatakan, "Anda bebas

memilih antara membiarkannya atau mengembalikan jual-beli."

Jika dia membiarkannya untuk pembeli, maka jual-beli terlaksana

secara sempuma.
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Jika dia menolak untuk membiarkannya, maka dikatakan

kepada pembeli, "Anda bebas memilih antara dia mencabutnya

dari tanah sedangkan kemsakan yang diakibatkannya menjadi

tanggungan Anda," sehingga dia menanggung nilainya jika yang

rusak itu memiliki nilai, atau dia mengembalikan jual-beli.

22. Bab: Waktu Diperkenankannya Penjualan
Buah-Buahan
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1481. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada karni, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zrhi, dari Salim, dari
ayahnya, bahwa Nabi S melarang penjualan buah-buahan

sebelum tampak kualitasnya.3sT

s57 HR. Muslim (pernbahasan: Jual-Beli, bab: larangan Penjualan Buah-buahan
Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya tanpa Syarat Pernotongannya,
3/L167-1168, no. 57/l5ALl dari jalur Yahya bin Yuhf,a, hnu Numair dan Zuhair bin
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L482. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah S melarang penjualan

buah-buahan sebelum tampak kualitasnya. Beliau melarang penjual

dan pemb"5.358

Harb dari Sufuan bin U!,ainah dan setenrsnya dengan redaksi, "Nabi $ melamng

penjualan btnh-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan melarang

penjualan buah-buahan dengan kurma kering."
Ibnu Umar berkata: Zaid bin Tsabit juga menceritakan kepada kami bahwa

Rasulullah $ memberikan keringanan terhadap iualSdt am5n.
358 FI6. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: larangan Penjualan Buah-

buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 2/618, no. 10); Al Bulfiari
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan

Kematangannya, 2/L12, no. 2794]| dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan

setemsnya, dan di dalamnya disebutkan, "Beliau melarang penjual dan pembeli"; dan

Mustim (pembahasan dan bab yang sama, 3/LL65, no. 49/75An) dari;alur Yahln bin

Yahya dari Malik, dan dalam redaksinya terdapat kalimat yang sama seperti yang ada

dalam riwayat Al Bukhari, "Beliau melarang penjual dan pernbeli."
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1483. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Dinar, dari hnu Umar, bahwa Rasulullah *.-..-., dengan redaksi

gdng sama."359
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3s9 HR. Muslim (pembahasan dan bab lang sama, 3/LL66l ada Zuhair bin Hart
dari AMurrahman dad Suf!,an dari lbnu Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari

Syu'bah, keduanya dari Abdullah bin Dinar. Dalam hadits Syu'bah dia menambahkan,
"lbnu Umar ditanya, "Apa tanda kematangannyra?" Dia menjawab, "Penyakitnya

hilang."
Juga dari Yahp bin Yahya, Yah5ra bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr dari lsmail

bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar r$5 berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Janganlah kalian meniual buah-buahan sebelum tampak

kualitas dan kematangannlm. "
Muslim mengalihkan kepada sanad ini dua jalur riwayat Sufuan dan Syr'bah (no.

52/75341.
Asy-Syafi'i meriwaSntkan redaksinya dalam kitab As-Sunan sebagai berikut:

Dari Sutpn bin Uyainah dari AMullah bin Dinar, dia mendengar lbnu Umar 4$

berkata, "Rasulullah $ melarang pmjualan buah-buahan hingga tampak kualitas dan

kematangannya." (1,2300, no. 191)
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1484. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas

bin Malik, bahwa Rasulullah S melarang penjualan buah-buahan

sebelum ia mengalami ir6u'.36o Ada yang bertanya, "Ya

Rasulullah, dpd yang dimaksud dengan izha?" Beliau menjawab,

'Hingga memerah. " Rasulullah S bersaMa, "Apa pendapahnu

Allah mencegah munculnya buah-buahan tersebut?

Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil hara
saudaranya?'861

360 lzlia'berarti buah memerah atau menguning. Kurma yang mengalami izha'
maksudnya adalah buah-buahnya telah tampak matang dengan mengalami perubahan

wama menjadi merah atau kuning.
361 gp. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/615, no. 11); Al

Bukhari (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Jika Seseorang Menjual Buah-buahan Sebelum
Tampak Kualitas dan Kematangannya, Kemudian dia Terkena Penyakit, maka Dia
Menjadi Tanggungan Penjual, 2/1L2, no. 2198) dari jalur AMullah bin Yusuf dari
Malik dan setemsnya; dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Ketiadaan Kev,ajiban
Akibat Bencana Alam, 3/1190) dari jalur Abu Thahir dari Ibntr Wahb dari Malik dan
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L485. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsaqafi

mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa

Rasulullah ps melarang penjualan buah kurma sebelum mengalami

izha'- Ada yang bertanya, "Apa itl.t izha?" Beliau menjawab,

"Hingga -u-.ru15.'352

seterusnya; dari jalur Ismail dari Ja'far dari Mid dan seterusnya; dan dari jalur AMul
Adz bin Muhammad dari Humaid dan seterusnya (no. 151511555).

362 HR. Al Buhhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Buah-buahan Sebelum
Tampak Kualitas dan Kematangannlra, 2/7L2, no. 2195) dari jalur hnu Muqatil dari
AMullah dari Humaid Ath-Thawil dari Anas dan setemsnya. Sedangkan perkataan
"hingga mqna-ah" berasal dari Al Bukhari; dan (bab' Penjualan Kurma Sebelum
Tampak Kualitas dan Kematangannya, no. 2198) dari jalur Ali bin Haitsam dari
Mu'alla dari Husyaim dari Humaid dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Ada yang
bertanya, "Apa ifu izha?" Beliau menjawab, "Memaah atau menguning."

Silakan baca Takhriihadits sebelumnya no. 1484, karena ini menrpakan salah satu
jalur riwayat hadits tersebut.
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L486. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Abu Rijal, dari Amrah, bahwa

Rasulullah @ melarang penjualan buah-buahan hingga ia selamat

dari penyaLi1.363
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363 6R'. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 12).

Abu Rijal dimaksud adalah Muhammad bin Abdunahman bin Haritsah. Dia adalah

anak dari Amrah binti AMurrahman yang darinya Abu Rijal meriwayatkan hadits ini.

Sanad hadits ini terputus, tetapi dia disambung oleh Ibnu AMil Ban.
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L487. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Abi
Fudaik mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari

Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa
Rasulullah S melarang penjualan buah-buahan hingga hilang

penyakit." Utsman berkata: Aku bertanya kepada Abdullah,
"Kapan itu?" Dia menjawab, "Saat muncul bintang tsura5n

(kartik{361."30s

3& Tsunla adalah nama gugusan bintang. Secara bahasa kata ini berarti kaya.
Gugusan bintang ini dinamai demikian karena banyak sekali bintangnya padahal
areanya sempit. (Lih. kitab Al Qamult

Jumlah hari kernunculan bintang tsun5n adalah 39 hari, dimulai sejak hari ke-27
dari konstelasi bintang Taurus, bertepatan dengan tanggal L2Mei tahun Masehi.

355 HR. Al Baihaqi dalam kitab Sunan Al Kubra lpernbahasan: Jual-Beli, bab:
Wakhr Diperkenankannya Penjualan Buah-buahan, 5,/300) dari jalur Abdullah bin
Musa dari Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad ini, dengan redaksi: Rasulullah $ melarang
penjualan buah-buahan hingga dia aman dari penyakit. Ada ynng bertanya, "Kapan itu,
wahai Abu Abdurmhman?" Dia menjawab, "Ketika bintang tsuraya muncul."

Dengan demikian, tsura5m adalah bintang-bintang lmng muncul secara bergantian.
Dia memiliki bintang-bintang yang jumlahnya mencapai tujuh. Abu Daud meriwayatkan
dari jalur Atha' dari Abu Hurairah se'lc;lrc marfit', "Jika bnAng iA telah muncul di pagi
hari, maka diangkatlah penyakit dari setiap nqeri. "Yang berlaku adalah seperti yang
dikatakan Ibnu Hajar, "Maksudnyra adalah kematangannya, sedangkan kemunculan
tanda tersebut hanya sebagai tanda." (Lih. kitab Fathul Bari, 4/3951Bisa jadi penyakit
muncul sesudahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Salim bin Abdullah. (Ibnu Abi
Syaibah, 4/437, no. 21819)
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1488. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad,

Ar-Rabi' berkata: Aku menduganya dari hnu Abbas, bahwa dia

menjual buah-buahan kepada budaknya sebelum bisa dimakan,

dan dia tidak melihat adanya riba antara dia dan budaknya i6.356

366 HR. Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafrrya (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Tidak Bertaku Riba antara Budak dan Tuannya, serta Budak Mukatab dan Tuannya,

8/76, no. 143781 dari jalur Ibnu Uyainah dan setemsnya tanpa ada keraguan di

dalamnya; dan Al Baihaqi dalam kitab Sunan Al Kubra (perrrbahasan: Jual-Beli, bab:

Waktu Diperkenankannya Penjualan Buah-buahan, 5/302) dari jalur Abu Said Al
A'rabi dari Sa'dan bin Nashr dari Sufuan dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Dari
Abu Ma'bad mantan sahaya Ibnu Abbas.

Jadi, riwayat ini merupakan riwayat mutaba'ah milik Imam Asy-Syafi'i.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam kitab Mushannafaya
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Ulama yang Mengatakan Tidak Berlaku Riba antara

Budak dan Tuannya, 4/273, no. 20041) dari Sufuan dengan sanad ini, dan di

dalamnya disebutkan, "hnu Abbas memberinya satu dirham, dan dia mengambil dari

budaknya dua dirham."

,ju
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1489. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir
insya' Allah, bahwa Rasulullah S melarang penjualan buah-

buahan sebelum tampak kualitasnya. hnu Juraij berkata: Aku
lantas bertanya, "Apakah Jabir mengkhususkan kurma ataukah

seluruh buah-buahan?" Dia menjawab, "Dia mengkhususkan

kurma saja, tetapi saya tidak melihat setiap buah-buahan

melainkan seperti i1r. "367

s57 HR. AI Bukhari (pernbahasan: Minuman dan Musaqah, bab: Seseomng ydn
Memiliki Tempat [-er,vat atau Ternpat Minum di Kebun atau Pohon Kurma, 2/770, no.
2381) dari jalur AMullah bin Muhammad dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Atha'
dari Jabir bin Abdullah &, bahwa Rasulullah $ melamng mukhabarah dan
muhaqalah, melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan
kematangannya, dan melarang agar dia tidak dijual keruali dengan dinar dan dirham
selain jual-beli'am5n.
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1490. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, bahwa dia

mendengar hnu Umar berkata, "Buah-buahan tidak boleh dilual

sebelum tampak kualitasnya." Kami juga mendengar lbnu Abbas

Juga (pembahasan' Jual-Beli bab: Penjualan Buah-buahan di Pokok Kurma dengan

Emas atau Perak,2/llO, no. 2189) dari jalur Yahya bin Sulaiman dari lbnu Wahb dari

Ibnu Jumij dari Atha' dan Abu Zubair dari Jabir serupa dengan jalur yang pertama.

Juga (pembahasan: Jual-Beli, bab' Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak
Kualitas dan Kernatangannya, 2/L12) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari

Sulaim bin Hayyan dari Said bin Mina', dia berkata: Alm mendengar Jabir bin

Abdullah rg berkata, "Nabi S melarang menjual buah-buahan sebelum matang." Dia

berkata, "Maksudnya adalah mernerah dan menguning serta bisa dimakan."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: larangan

Muhaqalah, Muabanah, Mukhabarah, dan Penjualan Buah-buahan Sebelum Tampak
Kualitas dan Kematangannya, serta Penjualan Mu'awamah, yaitu Penjualan Selama

Bertahun-Tahun,3/1L74-7175, no. 81/1536) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya;

serta dari jalur Abu Ashim dari lbnu Juraij dari Atha' dan hnu Zubair dengan redaksi

yang sama.
Ada beberapa jalur riwayat lain bagi hadits ini dalam kitab Shahk Muslim (no. 82-

86/75s6).
Dalam jalur-jalur riwayat ini tidak terdapat pertanyaan lbnu Jumij kepada Atha',

dan tidak ada pula jawaban Atha'. Saya tidak menemukan hadis ini pada selain Asy
Syafi'i.
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berkata, "Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum bisa

a[i*okurr."358

'CUt G?i'JG ,A)t G?f -\ 11\

f t3 ; # r ^# ir.r 6?i :Jb
l/

^t'J-r:tLi,y, 
* / 1G t,* i o*

firi *,#*r.{r;aht-v
1491. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman

bin Atiq, dari Jabir bin AMullah, bahwa Rasulullah $ melarang

jual-beli yang mencakup hasilbumi selama beberapa 1u1',*",.369

358 HR. AMurrazzaq dalam kitab Mushannafaya (pernbahasan: Jual-Beli, bab:
l-arangan Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya,
8/631 danjalur lbnu Uyainah dengan sanad ini. Dalam sanadnyra disebutkan: Dari hnu
Abbas, dia berkata. Saya tidak tahu apakah dia merryampaikan sanadnyra kepada

Nabi $ atau tidak.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Abi S!,aibah dalam kitab Mushannafrrrla
(pembahasan: Jual-Beli dan Pemdilan, 4/430, no. 21807) dari jalur Ibnu Uyainah
seperti yang ada di sini tanpa ada keraguan mengenai pengangkatan kepada

Nabi $.
369 HR. Muslim (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Perryanraan Tanah, 3/7187, no.

107/1543) dari jalur Sufun bin Uyainah dan seterusnya. Dalam riwayat lain
disebutkan "melamng penjualan buah-buahan selama bertahuntahun-"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam kitab Musnadnya (2/538, no.
1281) dari Sufyan dan setemsnya.
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1492. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Nabi $, dengan

redaksi yang sama.37o

Kami berpegang pada semua hadits ini. Dalam Sunnah-

Sunnah Rasulullah dl} tersebut terkandung beberapa dalil. Di

antaranya adalah tanda kematangan buah-buahan yang oleh

Rasulullah S boleh dijual adalah saat dia memerah atau

menguning. Oleh karena Rasulullah S bersabda, 'Apa pendapat

kalian jika Allah menghalangi munculn5n buah? Dengan alasan

apa salah seorang di antara kalian mengatnbil harta saudaranya?",

maka sabda beliau ini mengandung indikasi bahwa beliau melarang

penjualan buah-buahan yang dibiarkan di pohonnya hingga dia

370 HR. Al Humaidi dalam kitab Musnadtya (di ternpat lrang sma, no. 1282) dari

jalur Sufuan dan seterusnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab lEng sama, no.

100) dari jalur Yahya bin Yahya dari Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir, dia

berkata: Rasulutlah .$ melarang penjualan tanah putih selama dua atau tiga tahun."

Juga (bab: l-arangan Muhaqalah dan Muzabanah, 3/1175-1L761 dari jalur

Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Zubair dian Said bin Mina' dari Jabir, dia

berkata: Rasulullah i$ melarang muhaqalah, muzabanah dan mu'awatnah. " Dalam

riwayat tain disebutkan, "Bai' sinin (maknang sama dengan mubwamah, initu iual-beli

lang mencakup hasil bumi selama beberapa tahun), dan tsunia. Beliau memberikan

terhadap braya. " lno. 85/1 536)

,*roJl (3i
t -.J J.
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mencapai puncak kematangannya, bukan melarang buah-buahan

yang sudah dipotong.

Alasannya adalah karena buah-buahan yang dipotong itu
bukan karena ada bencana yang terjadi sehingga menghalangi

kematangannya. Yang dilarang adalah buah-buahan yang

dibiarkan di pohonnya dalam jangka waktu yang dimungkinkan

terjadi kerusakan padanya. Kurma mengkal dan yang kurang dari

itu boleh dijual untuk segera dipotong, karena dia telah keluar dari
jual-beli yang dilarang Rasulullah @ serta tercakup ke dalam jual-

beli yang dihalalkan Allah l&.

Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas

dan kematangannya untuk dibiarkan di pohonnya hingga

mencapai puncak kematangannya, karena dia tercakup ke dalam

keadaan yang karenanya Rasulullah S memerintahkan agar buah-

buahan tidak dijual sebelum mencapai keadaan tersebut.
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1493. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Juraij, dari Atha', dia

berkata, "Jenis kurma basah tidak boleh dijual hingga bisa

dimakan, baik sedikit atau banyak." hnu Juraij berkata: Aku lantas

bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu jika bersama kurma basah

itu ada banyak kurma mentah?" Dia menjawab, "Ya, kami

mendengar hal itu jika ia sudah bisa dimakan."37l
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1494. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada Atha', "Ada sebuah kebun yang di dalamnya terdapat

sebuah pohon kurma, pohon kurma ihr tumbuh pesat, sehingga

37r Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syali'1. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah dari jalur Asy-Syafi'i (4/324).
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diantaranya ada yang sudah bisa dimakan sebelum matang

selunrhnya, dan ada juga yang masih mentah." Dia menjawab, "lhr

sudah mencukupi. Jika dia sudah bisa memakan sebagiannya,

maka silakan dia menjualnya."37z
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1495. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya

372 Saya tidak menemukannya pada selain Aqrsvafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'nkh dinri jalur AsySyafi'i (4/3241.

9
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kepada Atha', "Apakah semua buah-buahan seperti itu; tidak

boleh dijual sebelum sebagiannya bisa dimakan?" Atha'
menjawab, "Ya." Ibnu Juraij berkata: Lalu aku bertanya,

"Bagaimana dengan anggur, delima atau persik?" Dia menjawab,

"Ya." Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya lagi, "Apa pendapatmu

seandainya sebagian dari buah-buahan tersebut rontok dan

berubah sebelum bisa dimakan? Apakah ia boleh dijual sebelum

sebagiannya bisa dimakan?" Dia menjawab, "Tidak. Tidak boleh

sama sekali sebelum sebagiannya bisa dimak*."373
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1496. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari hnu JuraU, bahwa Atha' berkata,

"Segala sesuafu yang ditumbuhkan oleh bumi yang bisa dimakan,

37s 5uru tidak menemukannya pada selain Asy-Syaf i. Hadib ini diriwayratkan oleh
Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah dari jalur Asy-Syafi'i 14/32+3251.
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baik itu khirbiz,s74 mentimun, atau sayur-sayuran, tidak boleh

dijualsebelum sebagiannya bisa dimakan, sama seperti kurma.'375

Said berkata, "Sa5rur-sa!ruran dijual safu potong demi safu

potong."

Pegangan Sunnah sudahlah cukup, tidak perlu dengan

semua penjelasan tersebut. Ketika Rasulullah $ melarang

penjualan buah-buahan hingga dia keluar dari keadaan mentah

seluruhnya, lalu beliau mengizinkan penjualannya manakala telah

ada sebagiannya yang memerah atau menguning, maka itu berarti

beliau mengizinkan penjualannya manakala telah ada kematangan

padanya serta bisa dimakan dalam keadaan telah keluar dari

keadaan mengkal; dan ketika sebagian besamya telah mencapai

keadaan mengeras sehingga secara kasat mata keadaan tersebut

menghalangi terjadinya penyakit padanya lantaran biji kurma telah

keras pada umumnya. Jika dia belum mencapai sekeras ini, dan

jika dia belum mencapai batas ini, maka setiap buah dari suatu

pokok pohon itu dihukumi sama dengan pokoknya; tidak berbeda

sama sekali.

Jika telah keluar satu buah yang terlihat keadaannya seperti

pada buah kurma, yaifu terlihat awal tanda kematangan, maka

seluruh buah boleh dijual, baik buah tersebut berasal dari batang

yang bertahan lama atau yang tidak Udak bertahan lama, karena

dia semakna dengan buah kurma manakala keadaannya seperti

yang saya gambarkan. Dia tumbuh, lalu pembeli melihatnya, lalu

374 Rfurbizadalah salah satu jenis sernangka.
375 Saya tidak menernukannya pada selain AsyrSyraf i. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah dari jalur Asf$nfi'i (4/3261.
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sesudah ih.r tidak tumbuh dengan pertumbuhan yang terlihat. Dia

keluar dari kelopak yang menghalanginya untuk terlihat, sama

seperti buah kurma.
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1497. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada Atha', "Bagaimana hukumnya dengan tanaman yang

tidak bisa dimakan, seperti daun pacar, kapas dan qadhFTS?" Dia
menjawab, "Ya, dia tidak boleh dijual sebelum tampak
kualitasnya."377

sla Qadhb atau fishfishah dalam kitab At Bad'dimaknai setiap tanaman yang
diperas lalu dikonsumsi dalam keadaan segar. Misalnya adalah tebu.

377 Saya tidak menernukannya pada selain Asy-Syafi'i.
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1498. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada Atha', "Apakah qadhb itu boleh dijual tanamannya?" Dia

menjawab, "Tidak, melainkan setiap kali pemotongan pada saat ia

sudah bagus, karena seseorang tidak tahu bisa saja pada

pemotongan yang selanjutnya qadhbterkena suatu penyakit'"378
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378 5u* tidak menemukannya pada selain AqrSyafi'i
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1499. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa seseoftmg

bertanya kepada Atha', "Apakah tanaman kapas dipetik dua kali

dalam setahun?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan setiap kali

panen.'879
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379 Saya tidak mmemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsar ini diriwayatkan oleh
AI Baihaqi dalam ktab Al Ma nfah dari jalur Asy-Syafi'i (4/3261.
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1500. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa Ziyad

mengabarkannya dari lbnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia

berkata tentang kapas, "Engkau boleh menjualnya setiap safu

pemetikan." Thawus berkata, "Maksudnya adalah saat sekali

panen ketika kelopak bunganya telah terbuka." hnu Juraij berkata:

Ziyad berkata, "Pendapat yang kami pegang adalah jika kacang

walnut telah terbuka kelopaknya, maka ia boleh dijual, sedangkan

selain itu tidak boleh dilual." Dia berkata, "ltulah yang dimaksud

satu kali panen ketika ia telah terbuka."38o

Apa yang dikatakan oleh Atha' dan Thawus ih't ins5m'Allah

benar, dan itulah makna Sunnah. Jadi, setiap buah yang dimakan

itu boleh dijual manakala dia sudah bisa dimakan. Sedangkan yang

tidak bisa dimakan, jika dia sudah layak dicabut, maka dia boleh

dijual.

Setiap yang dipotong dari batangnya seperti tebu ihr seperti

itu hukumnya, yaitu tidak boleh dUual kecuali setiap

pemotongannya pada wakhr telah matang. Demikian pula, sesuatu

yang dipotong dari batangnya itu tidak boleh dijual kecuali pada

waktu pemotongannya, tidak boleh ditunda-

@ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam kitab N Ma'rifah darijalur AsySyafi'i (4/3251.

lrl
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Contohnya adalah tebu, sapr-saluran, daun raihanah,

qashil,38l dan lain sebagainya. Batasan pembukaan bunga kapas

adalah kulitnya terbelah sehingga kapasnya tampak dan tidak lagi

memiliki kelopak yang menufupinya. Menurut saya, hal itu
menunjukkan makna bahwa buah yang masih memiliki kelopak

yang menutupinya itu tidak boleh dijual. Jika ada yang

menanyakan alasannya, maka jawabnya adalah karena tebu tidak
boleh dijual kecuali pada wakfu sudah keras, dan kerasnya tebu ifu
menunjukkan kematan gannya.

Barangkali ada yang berkata, "Ada kalanya buah dibiarkan

di pohonnya sesudah tampak kualitas dan kematangannya."

Jawabnya, buah berbeda dengan kapas dalam hal ini, karena jika
buah sudah tampak kualitas dan kematangannya, maka buah

tersebut tidak berkembang di pohonnya, melainkan dia bertambah

matang. Sedangkan tebu jika dibiarkan saja, maka dia akan
berkembang di pohonnya. Bagian yang berkembang tersebut tidak
terkena transaksi, dan dia pun tidak tampak terlihat.

Oleh karena Rasulullah S mengharamkan penjualan buah-

buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya padahal dia
terlihat, maka penjualan sesuatu yang belum terlihat dan belum

tampak kualitas dan kematangannya ihr lebih haram karena ada

alasan tambahan, yaitu tidak terlihat, di samping belum tampak
kualitas dan kematangannya.

Jadi, pembeli membeli tebu yang panjangnya satu hasta

atau lebih, tetapi setelah didiamkan beberapa lama tebu itu

Bt Qashil adalah tanaman yang dipotong dalam keadaan masih hijau. fih.
Al Qantusl
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memanjang dua kali lipat atau lebih. Dengan demikian, pembeli

mengambilbarang yang sama seperti yang belum keluar dari tanah

sebelumnya, dan yang jika keluar maka dia tidak terkena transaksi

jual-beli. Jika tebu dibiarkan, maka pembeli memperoleh sesuatu

yang ada manfaatnya baginya. Sedangkan dalam buah-buahan

tidak ada sesuatu yang berkembang.

Jika kita membatalkan penjualan tebu berdasarkan alasan

yang kami sampaikan, maka penjualan tebu selama setahun, atau

kurang, atau lebih dari itu, atau unfuk dua kali masa pengerasan

itu lebih batal karena itu sama dengan menjual sesuatu yang belum

ada. Hal itu serupa dengan penjualan janin budak perempuan dan

penjualan hasil kebun kurma unhrk beberapa tahun. Rasulullah S
melarang penjualan tersebut, dan juga melarang penjualan buah-

buahan yang meskipun sudah tampak namun belum pasti selamat

dari penyakit dan bencana.

Adapun penjualan khirbiz (melon) manakala telah tampak

kualitas dan kematangannya, maka sesungguhnya khirbiz ltrt

memiliki kematangan seperti kematangan kurma basah. Jika

kematangannya sudah tampak, maka boleh menjualnya dalam

keadaan tersebut. Adapun mentimun ihr bisa dimakan dalam

keadaan masih kecil dan bagus. Dengan demikian, tampaknya

kualitas dan kematangan mentimun itu dilihat dari terhentinya

perkembangan mentimun atau sebagiannya. Sesudah ifu

mentimun dibiarkan hingga yang kecil-kecil menyrsul jika

pembelinya menginginkan, sebagaimana khirbiz dibiarkan hingga

yang kecil-kecil matang jika pembelinya menginginkan.

Dia boleh mengambilnya satu demi sahr sebagaimana dia

mengambil kurma basah. Tidak beralasan pendapat yang
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mengatakan bahwa khirbiz dan mentimun tidak boleh dijual

sebelum tampak kualitas dan kematangannya; dan jika kualitas dan

kematangan keduanya telah tampak maka seseorang boleh

membeli keduanya, sedangkan pemilik keduanya berhak atas apa

yang ditumbuhkan lagi oleh pokoknya, dan mengambil setiap yang

keluar dari keduanya. Jika keduanya terkena bencana yang

menghabiskan sepertiganya, maka kewajiban pembeli dihapus.

Menurut saya, Allah & Mahatahu, ini merupakan salah safu

alasan yang keliru. Rasulullah S melarang penjualan buah-buahan

sebelum tampak kualitas dan kematangannya agar dia tidak
terkena cacat. [-alu, bagaimana mungkin beliau tidak melarang

buah-buahan yang belum muncul sama sekali, dan yang pohonnya

serta buahnya mengalami kerusakan di awal kemunculannya?

Yang demikian ifu diharamkan dari beberapa sisi, yaitu dari sisi ini,

serta dari sisi penjualan sesuafu yang belum dimiliki, pembebanan

pertanggungan pada pemiliknya, dan lain-lain.

Bagaimana mungkin tidak halal sejak awal penjualan

mentimun dan khirbiz sebelum tampak kualitas dan

kematangannya, sebagaimana tidak halal penjualan buah-buahan

sebelum tampak kualitas dan kematangannya meskipun keduanya

sudah tampak dan terlihat, sedangkan penjualan keduanya dalam

keadaan belum tampak sama sekali ifu halal, padahal dia tidak
diketahui apakah dia akan ada atau tidak, serta tidak diketahui
bagaimana dia muncul dan seberapa banyak dia muncul?

Apakah boleh membeli buah kurma yang telah tampak
kualitas dan kematangannya selama tiga tahun? Jika tidak boleh

kecuali pada saat kematangan setiap musim buahnya dan sesudah

tampak kualitas dan kematangannya, maka mentimun dan khirbiz
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pun tidak boleh kecuali dengan cara seperti itu. Keluamya

mentimun satu kali tidak menghalalkan penjualan bakal mentimun

selanjutnya. Padahal, saat ifu mentimun belum keluar sama sekali.

Bakal buah kurma itu lebih berpeluang basar untuk tidak

gagal di tempat-tempat yang tidak mengalami kekeringan daripada

bakal mentimun yang pokoknya hanya berupa sayur yang rentan

dimakan ulat dan rusak akibat angin panas dan cuaca dingin. Dia

juga bisa dimakan temak atau bakal buahnya gagal.

Seandainya pembeliannya diperbolehkan, maka boleh juga

membeli anak kambing dan setiap hewan betina; dan jika anak

seekor kambing telah terlihat, maka boleh juga membeli anaknya

yang kedua meskipun belum terlihat. Yang demikian itu hukumnya

tidak boleh.

Atau seperti ketika mentimun dipanen pertama kali dibeli

dengan harta seribu, lalu panen yang kedua dibeli dengan harga

lima ratus, dan yang ketiga dibeli dengan harga seribu, kemudian

dia berhenti produksi. Bagaimana mungkin Anda memperkirakan

bencana terhadap sesuafu yang belum tercipta sama sekali? Atau

seperti tiga kali panen mentimun dihargai sama dengan harga

pertama, atau sekitar itu? Tidakkah Anda melihat bahwa tanaman

mentimun itu berbeda-beda? Di suatu negeri dia menghasilkan

lebih banyak daripada di negeri lain.

Di satu negeri dia menghasilkan produksi satu kali tetapi

jumlahnya lebih banyak daripada yang dihasilkan di negeri lain

dalam beberapa kali. Lalu, bagaimana Anda memperkirakan

bencana terhadapnya? Bagaimana jika kita asumsikan orang yang

membelinya memperoleh banyak hasil dalam satu kali panen?

Apakah dia harus menanggung kerugian akibat panen yang sedikit
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di kesempatan yang lain jika memang hasilnya berbeda-beda? Ada

kalanya tanaman mentimun terairi secara tepat sehingga

menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya, tetapi terkadang dia

salah pengairan sehingga hasilnya tidak maksimal.

Ulama tersebut berkata, "Menuntt qiyas, pembeli wajib

mengambil apa yang tampak, dan dia tidak berhak menunfut

apapun." Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat seperti itu?"

Dia menjawab, 'Ya, saya berpendapat seperti ifu." Saya katakan,

"Demikian pula, Anda pun harus berpendapat bahwa seandainya

Anda membeli sebuah cangkang kerang yang berisi mutiara

dengan dinar, lalu Anda menemukan mutiara di dalamnya, maka

mutiara tersebut milik Anda. Tetapi jika Anda tidak menemukan,

apakah jual-beli tersebut tetap berlaku?" Dia menjawab, "Ya,

seperti ifulah pendapat saya terkait setiap sesuafu yang tercipta.

Jika saya membeli bagian luamya, maka saya memperoleh apa

yang tercipta di dalamnya. Jika tidak ada sesuatu di dalamnya,

maka itu tidak masalah bagiku."

. 
Saya katakan, "Seperti itukah perrdapat Anda terkait orang

yang menjual bulir gandum?" Dia menjawab, "Ya, bulir apa saja."

Saya katakan, "Seperti itu pula jika seseorang membeli telur dan

ranifsz' seseorang membelinya berikut isinya? Jika isinya rusak

atau bagus, maka itulah yang dia peroleh." Dia menjawab, "Saya

tidak berpendapat seperti ihr." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda

telah meninggalkan prinsip pendapat Anda." Dia menjawab,
"Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya memberinya hak

pilih terkait penjualan bulir manakala ada "cacat padanya?" Dia

382 Raaj adalah buah-buahan yang bentuknya bulat dan halus seperti kepala.
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juga berkata, "Saya katakan, cacat itu bisa terjadi pada tanaman

yang Anda sebutkan sebelumnya, dan juga tanaman ini'"

Asy-Syafi,i berkata: Jika Anda katakan, 'Saya memberinya

hak pilih,' maka saya mengatakan, 'Kalau begitu, orang yang

membeli bulir itu memiliki hak pilih untuk selama-lamanya, karena

dia tidak bisa membedakan apakah isinya itu berat atau ringan,

dan tidak berpengetahuan tentang hal itu tidak bisa dicapai kecuali

dengan biaya, yaitu biaya sewa- Jika biaya sewanya menjadi

tanggungan saya, maka ifu berarti saya menanggung biaya dalam

jual-beli yang belum sempuma bagi saya-

Tetapi jika biayanya ditanggung oleh teman saya, maka itu

berarti dia menanggung biaya sedangkan saya memiliki hak pilih

saat melihat bijinya antara mengambil atau meninggalkannya,

karena saya telah membeli sesuafu yang belum saya lihat- Dia

selamanya tidak boleh menjual buah dalam bulimya untuk selama-

lamanya sebagaimana yang Anda terangkan'"

Seorang ulama yang hadir di tempat itu dan sebenamya

sejalan dengannya mengatakan, "Anda telah keliru dalam hal ini.

Pendapat Anda tentang hal ini keliru?" Dia bertanya, "Keliru dari

mana?" LJlama itu menjawab, "Apa pendapat Anda mengenai

orang yang membeli bulir tanaman dengan harga seribu dinar?

Apakah menurut Anda dia menginginkan kulitnya yang harga

seluruhnya tidak sampai satu dinar?" Dia bertanya, "Lalu apa yang

pembeli ifu inginkan?" Ulama itu meniawab, "Saya katakan, dia

menginginkan bijinya." Dia bertanya, "Kami katakan kepada

Anda, apakah dia menginginkan sesuatu yang tidak tampak?"

Ulama itu menjawab, "Ya." Dia bertanya, "Apakah dia memiliki
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hak pilih seandainya dia melihat biiinya?" Ulama itu menjawab,
"Ya."

Dia bertanya, "Lalu siapa yang bertanggungjawab untuk
memanennya dan mengupas kulitnya?" Ulama itu menjawab,
"Pembeli." Dia bertanya, "Jika dia memilih unfuk membatalkan
jual-beli, apakah dia berhak menunfut ganti biaya panen dan
pengupasannya?" Ulama ifu menjawab, "Tidak, tetapi dia berhak
mengembalikannya, baik karena cacat atau tanpa cacat.,, Dia
bertanya, "Bagaimana jika dia terkena bencana yang merusaknya
sebelum dipanen?" ulama ifu menjawab, "Kemgiannya ditanggung
pembeli karena dia membeli secara taksiran. Kapan saja dia mau,
dia bisa mengambilnya sebagaimana seseorang membeli makanan
secara taksiran. Jika penjual telah mempersilakan pembeli untuk
mengambil makanan, lalu makanan tersebut msak, maka
kerugiannya ditanggung pembeli."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepada ulama tersebut,
"Menurut saya, Anda telah memutuskan bahwa pembelinya
memiliki hak pilih sebagaimana dia memiliki hak pitih manakala
dia membeli linen dalam karung atau budak dalam rumah yang
belum pemah dia lihat. Apa pendapat Anda seandainya karung
tersebut terbakar atau budak tersebut mati, sedangkan penjual
telah mempersilakan pembeli untuk mengambilnya? Apakah dia
menanggung harga dan nilainya?" Dia menjawab, "saya tidak jadi
berpendapat demikian. Saya mengklaim bahwa kerugiannya
ditanggung penjual sampai pembeli melihatnya dan ridha.,'

Saya katakan kepadanya, "Lalu siapa yang menanggung
biayanya agar pembeli bisa melihatnya?,, Dia menjawab,
"Bagaimana jika saya mengatakan ditanggung pembeli?" saya
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katakan, "Apa pendapat Anda jika dia membeli sesuatu yang tidak

tampak? Tidakkah menurut Anda dia menanggung biaya untuk

menampakkannya?" Dia menjawab, "Benar-" Saya katakan,

"Apakah ini menurut Anda sesuatu yang tidak tampak?" Dia

menjawab, "Bagaimana jika saya mengatakan ya?"

Saya bertanya, "Apakah Anda menganggap sesuatu yang

tidak membutuhkan biaya seperti gandum dalam kantong, atau

makanan dalam karung, atau mendatangkan budak yang tidak ada

di tempat itu sama seperti sesuatu yang membutuhkan biaya

seperti panen dan mengupas kulit?" Dia menjawab, "Barangkali

saya berpendapat seperti itu." Saya katakan, "Kalau begitu, silakan

Anda menyamakannya." Ulama yang lain berkata, "[tu tidak sama,

dan kami membolehkannya berdasarkan atsar." Saya bertanya,

"Apa afsardimaksud?"

Dia menjawab, "Diriwayatkan dari Nabi $-" Saya bertanya,

"Apakah valid?" Dia menjawab, "Tidak." Padahal, riwayat yang

tidak valid itu tidak mengandung hujjah." Dia berkata, "Tetapi

kami menilainya valid dari Anas bin Malik." Kami berkata,

"Riwayat tersebut dari Anas bin Malik tidak seperti yang Anda

malsudkan. Kalaupun riwayat tersebut valid, namun ada

kemungkinan maknanya adalah seperti penjualan barang yang

tidak ada di tempat, dimana pembeli memiliki hak pilih saat

melihahya."

Setiap pohon yang terus menumbuhkan sesuatu sehingga

setiap kali dipanen maka ada buah lain yang tumbuh, maka dia

tidak boleh dijual selama-lamanya manakala yang hrmbuh terakhir

ini tidak bisa dipilah dari buah pertama yang terkena transaksi jual
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beli, yaitu dengan cara diambil sebelum bercampur dengan buah

lain yang tidak terkena transaksi jual-beli"

Demikian pula dengan setiap buah dan tanaman yang

tertutup penghalang seperti kulit atau kelopak buah. Jika dia telah

berpindah ke tangan para pemiliknya, maka mereka

mengeluarkannya dari kulit dan kelopaknya tanpa menimbulkan

kerusakan pada isinya saat mereka mengeluarkannya. Jadi,
pendapat yang saya pilih unhrknya adalah tidak boleh menjualnya

di pohonnya.

Jika ada yang bertanya, "Apa alasan ulama yang

membatalkan jual-beli buah tersebut?" Jawabnya, insya' AJlah,

argumen tentang hal ini adalah saya tidak mengetahui adanya

seorang ulama yang membolehkan seseorang membeli daging
kambing meskipun sudah disembelih manakala masih ada kulit
yang melekat padanya lantaran daging itu tertutup oleh kulit.

Terhrtupnya biji-bijian oleh kelopak semisal biji gandum

hinthah, kacang dan milet (sejenis sereal) serta segala biji-bijian
yang terbungkus dengan kulit itu lebih rapat daripada tertutupnya
daging oleh kulit. Karena tertutupinya daging oleh kulit itu terjadi
pada bagiannya yang kurus. Ada kalanya kambing memiliki bagian
gemuknya yang menunjukkan seberapa kurus dan gemuknya

kambing tersebut. Yang menjadi ukuran adalah tempat gemuknya

ifu, bukan dengan melihat secara kasatmata.

Sedangkan biji-bijian tidak memiliki bagian gemuk pada

kelopaknya yang menunjukkan apakah dia berisi atau kosong.

Berisi dan kosong ifu sama seperti gemuk dan kurus pada

kambing. Terkadang pada biji-bijian ada tanda berupa wama hitam
dan kuning pada kelopaknya, sedangkan hal ini tidak ada pada
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daging kambing. Karena kehidupan yang ada pada kambing itu

menghalangi perubahan wama karena faktor luar, sebagaimana

biji-bijian itu berubah dari putih menjadi hitam lantaran ada

penyakit pada kelopaknya. Ada kalanya kelopak mengandung

banyak biji dan terkadang mengandung sedikit biji. Ada kalanya

dalam salah satu dari beberapa rumah biji ada bilinya, sedangkan

dalam rumah biji yang lain tidak mengandung biji, padahal

keduanya sama-sama terlihat dan tidak dipisahkan. Masing-masing

berbeda bijinya dari segi kosong, berisi dan perubahan.

Jadi, masing-masing dari dua pelaku iual-beli telah

bertransaksi atas sesuatu yang tidak keduanya ketahui.

Saya tidak mendapati ulama yang mengambil sepersepuluh

gandum hinthah dalam kelopaknya, dan tidak pula sepersepuluh

(zakat) bili-biiian yang berkelopak pada kelopaknya. Saya juga

tidak mendapati mereka membolehkan jual-beli gandum hinthah

dengan gandum hinthah pada tangkainya, baik secara timbangan

atau secara takaran, karena ada perbedaan kelopak dan biji yang

ada di dalamnya. Jika mereka menolak mengambil sepersepuluh

gandum hnthah dalam kelopaknya, sedangkan sepersepuluh itu

merupakan pembagian dari para penerima zakat dan pemilik biii-

bilian dengan makna ini, dan mereka iuga menolak untuk

membaginya di antara para penerima zakat dalam keadaan masih

melekat pada tangkainya, maka tampaknya mereka juga menolak

untuk melakukan hal yang sama dalam jual-beli.

Saya juga tidak mendapati mereka membolehkan penjualan

minyak misik dalam kantongnya, dan tidak pula penjualan biji-

bijian dalam karungnya. Mereka memberikan hak pilih kepada

pembeli ketika dia belum melihat biii. Seandainya mereka
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membolehkan penjualannya secara taksiran, maka karung tidaklah
menghalanginya seperti kelopak biji-bijian itu menghalangi bijinya.

Mereka memberikan hak pilih kepada orang yang membelinya

ketika dia melihatnya. Sedangkan ulama yang membolehkan
penjualan biji-bijian dalam kelopaknya tidak memberikan hak pilih
kepada pembeli kecuali jika ada cacat.

Saya tidak mendapati mereka membolehkan penjualan

gandum hinthah pada jeraminya dalam keadaan sudah dipanen.
Sedangkan ulama yang membolehkan penjualannya dalam
keadaan masih berdiri ihr sepantasnya membolehkan penjualannya

dalam keadaan masih melekat pada tangkainya, sudah dipanen,
dan belum dibersihkan. Sepantasnya pula dia membolehkan
penjualan gandum hinthah bersama jeraminya dalam karung. Jika
dia berkata, "Gandum hinthah tidak bisa dipilih dari jerami," maka
demikian pula yang masih berdiri itu tidak bisa dipilah untuk
diketahui ukurannya dalam keadaan masih melekat pada
tangkainya.

Jika dia berkata, "Kalau begifu, saya membolehkan
penjualan gandum hinthah pada tangkai dan tanamannya karena
pembeli memiliki gandum hinthah, jerami dan tangkainya," maka
dia juga harus membolehkan penjualan gandum hinthah dalam
jeraminya, penjualan gandum hinthah di tanah, atau yang
semacam itu.

Saya mendapati Nabi S mengambil zakat hasil kebun

kurma secara taksiran karena dia tampak dan tidak ada
penghalang. Saya tidak mencatat riwayat dari beliau atau dari
seorang ulama bahwa suatu jenis biji-bijian boleh diambil zakatnya
secara taksiran meskipun penerima zakat membuhrhkannya dalam
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keadaan basah, karena ukurannya tidak bisa diketahui secara

persis seperti diketahuinya buah kurma, anggur dan yang

sejenisnya.

Penjualan kurma kering dalam keadaan masih mengandung

biji itu hukumnya boleh karena yang dibeli dan dimakan dari

kurma kering ifu tampak nyata, dan karena bfi kurma ihr juga

bermanfaat. Seseorang tidak hams mengeluarkan biji dari kurma,

karena jika kurrna dibersihkan bijinya maka dia bisa berubah. Jika

dia telah terbuka, maka wamanya bisa memudar serta bisa cepat

rusak. Dia tidak sama dengan kacang walnut dan buah yang masih

basah dari buah-buahan yang akan dikeringkan.

Alasannya adalah karena jika kulikrya dilepas, maka di

dalamnya ada dua unsur basah, yaifu basah tanaman yang terjadi

karena belum maksimal kematangannya, dan basah yang tidak

akan hilang karena memang merupakan karakter aslinya, namun

sifat basah yang terakhir ini tidak bisa ditahan kecuali dengan

kulitorya. Jika kulitrya dilepas, maka dia cepat kering, msak rasa

dan aromanya, serta kurang awet. Kulitnya tidak dilepas kecuali

pada saat digunakan, baik dimakan, dikeluarkan minyaknya dan

dimanfaatkan dengan segera.

Saya tidak mendapati kurma kering itu serupa dengan telur

yang jika kulihya dilepas maka dia langsung lenyap dan rusak.

Saya juga tidak mendapati bahwa jika dia dibiarkan saja, maka dia

tidak rusak. Orang-orang biasa mengambil telur untuk diri sendiri

dalam keadaan masih berkulit. Sedangkan kurma mengandung biji

karena tanpa biji kurma bisa rusak. Seperti itulah mereka

memperjualbelikan kurma. Tetapi mereka tidak menyediakan

gandum hinthahgandum hinthahdan bili-bilian dalam kelopaknya,
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dan tidak seperti itu pula mereka memperjualbelikannya di pasar-

pasar dan di kampung-kampung mereka. Pelepasan kulit dari biji-

bijian tidak menimbulkan kerusakan terhadapnya, seperti halnya

kerusakan yang terjadi pada kurma kering seandainya bijinya
dilepaskan.

Demikian pula dengan kacang walnut, almond dan ranifg3,
serta biji-bijian yang sejenis. Dia bisa cepat berubah dan rusak

apabila kulitnya dikupas dan disimpan. Pada kacang walnut ada

dua kulit, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Kulit dalam biasanya

masih melekat saat kacang walnut dipasarkan. Kacang walnut
tidak boleh dijual dalam keadaan masih terbungkus kulit luar, dan
boleh dijual dalam keadaan masih terbungkus kulit dalam, karena
dia bisa bertahan tanpa kulit luar dan tidak bisa bertahan tanpa
kuht dalam. Demikian pula dengan ranij dan setiap biji-bijian yang

memiliki dua kulit.

Ulama lain mengatakan, "Boleh menjual semua ini jika dia
sudah kering di tangkainya." Dalam hal ini dia meriwayatkan
pendapat dari Ibnu Sirin bahwa dia memperkenankannya. Dia juga

meriwayatkan sebuah atsar yang tidak valid dari periwayat yang

lebih tinggi daripada Ibnu sirin. Seandainya riwayat tersebut valid,
tentulah kami mengikutinya. Tetapi kami tidak tahu bahwa dia
valid. Sedangkan menumt qiyas, semua pendapat tersebut harus
dianulir.

Boleh menjual kacang walnut, almond dan ranij serta biji-
bi;ian berkulit lain yang biasa disimpan manusia dengan kulitnya,
yang jika kulitnya dibuang maka kelembabannya akan hilang,

383 Ranq adalah buah-buahan yang benhrknya bulat dan hatus seperti kepala.
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rasanya berubah, dan cepat telur, seperti telur dan pisang dalam

kulitnya.

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara biji-biiian

yang Anda perbolehkan untuk dijual dalam kulitnya, dan yang

tidak Anda perbolehkan?" Jawabnya, insya' Allah, biii-bijian ini

tidak baik disimpan kecuali dengan kulitnya. Seandainya kulitnya

dikupas, maka dia tidak bisa disimpan. Orang-orang membuang

kulitnya hanya ketika mereka ingin memakannya, atau

memerasnya.

Ada kalanya safu kulit berisi satu biji, atau sepasang biji,

tetapi ada pula yang menghimpun banyak biji. Ada kalanya satr-r

atau dua bili ditemukan dalam satu kelopak, sedangkan dalam

kelopak lain tidak ditemukan. Jadi, ada kelopak yang terlihat tetapi

tidak ada biji di dalamnya; dan ada kelopak lain yang terlihat dan

ada bi;i di dalamnya. Kemudian dia berbeda, atau terlalu kecil

untuk diketahui dengan persis, seperti dapat diketahuinya telur

yang ukurannya sepenuh kulitnya, kacang walnut yang ukurannya

sepenuh kulitnya, dan seperti kacang almond yang karang sekali

terpisah dari kulitnya karena dia berisi penuh.

Kerusakannya hanya disebabkan oleh perubahan rasanya,

atau karena tidak ada isinya. Jika demikian, maka pembeli berhak

mengembalikan pembeliannya lantaran ada yang rusak, dan

bagian yang rusak itu dapat diketahui dengan akurat. Ada kalanya

gandum hinthah rusak dengan bentuk seperti yang saya

gambarkan, dan ada kalanya dia rusak karena membusuk'

seandainya saya membatalkan penjualannya karena

kerusakan semacam ini, maka saya tidak bisa mengetahuinya

secara persis, serta tidak bisa memilah sebagian gandum hinthah
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dari sebagian yang lain karena dia bercampur. Tidak ada safu pun
dari biji gandum itu yang diketahui kerusakannya, melainkan
seluruhnya juga dianggap rusak sehingga seluruhnya dikembalikan.
Kenrsakan gandum hinthah tidak bisa diketahui kecuali dalam
keadaan bercampur. Jika dia bercampur, maka Anda tidak bisa

mengetahui banyak biji yang rusak darinya. Dengan demikian,
Anda telah membolehkan penjualan sesuatu yang tidak terlihat dan
sesuafu yang termasuki unsur seperti yang saya terangkan.
Allah & jua yang memberi taufiq.

23. Bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Penjualan
Tanaman dalam Keadaan Masih Berdiri

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah
penjualan gandum hinthah yang masih melekat pada tangkainya
atau yang semakna dengan itu. Mereka sepakat unfuk
memperkenankannya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam
masalah penjualan bilibilian mengenai sebagian alasan yang karni
tanyakan kepada mereka terkait perkenan mereka terhadapnya.

Saya bertanya kepada sebagian dari mereka, "Apakah
Anda memperkenankannya dengan alasan yang sama seperti
Anda memperkenankan penjualan gandum hinthah yang masih
berdiri di tempat Anda membelinya, atau berada di tempat tetapi
tidak terlihat oleh pembeli lantaran tersimpan dalam karung,
kantong, atau wadah apapun yang terhrfup?" Dia menjawab,
"Tidak, karena seandainya saya memperkenankannya dengan
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alasan tersebut, maka saya memberi pembeli hak pilih manakala

dia melihatnya."

Saya katakan, "Jadi, dengan alasan apa Anda

memperkenankannya?" Dia menjawab, "Karena pembeli memiliki

tangkainya sehingga dia memiliki sesuatu yang diciptakan

(berwujud) pada tangkai tersebut jika memang sudah berwujud,

bagaimana pun sifat wujudnya, dalam keadaan apapun dia, baik

cacat atau tidak cacat, sebagaimana dia memiliki budak

perempuan lalu dia mendapati anak jika memang budak

perempuan itu mengandung, baik sebelumnya dia telah memiliki

anak atau belum; atau sesuatu yang berwujud itu kurang atau

cacat. Saya tidak mengembalikannya dengan alasan apapun, dan

saya tidak memberikan hak pilih kepada pembeli'"

Saya katakan kepadilVd, "Mengenai budak perempuan

yang mengandung anak, sesungguhnya tujuan dari pembeliannya

adalah fisiknya. Dia dibeli unh.rk diambil manfaatnya dan hal-hal

yang saya terangkan terkait anaknya dan terakit pohon. Lalu,

apakah pada tangkai gandum itu ada sesuatu yang dibeli selain

sesuatu yang tidak terlihat, sehingga yang tidak terlihat itu tidak

memiliki hukum, sama seperti anak, budak perempuan yang

mengandung anak dan buah di pohon, ataukah tidak?"

Dia bertanya, "Apa yang Anda maksud dari pemyataan

ini?" Saya jawab, "Apa pendapat Anda seandainya Anda membeli

budak perempuan yang mengandung anak? Tidakkah transaksi

hanya ditujukan kepada budak perempuan tersebut, bukan

terhadap anaknya? Maka, demikian pula dengan pohon yang

mengandung buirh, karena jika pohon ifu menghasilkan buah atau

budak perempuan tersebut melahirkan m*, maka dia meniadi
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milik Anda karena dia tidak memiliki hukum melainkan mengikuti
hukum ibunya atau pohonnya. Buah pun tidak memiliki hukum
melainkan mengikuti hukum pohonnya. Masing-masing dari
keduanya tidak memiliki porsi harga. Jika keduanya tidak
mengurangi harga, baik pohon itu menghasilkan banyak buah dan
selamat dari penyakit atau tidak, maka dia tetap menjadi milik
pembeli- Jadi, demikian pula dengan gandum hinthah menurut
Anda saat dia masih berada dalam kelopaknya."

Dia berkata, "Bagaimana jika saya berkata ya?,, Saya
katakan, "Lalu apa yang dijual?" Dia menjawab, "Bagaimana jika
saya katakan bahwa yang dijual adalah yang Anda lihat?" saya
katakan, "Bagaimana jika saya tidak menemukan sesuatu di dalam
apa yang saya lihat?" Dia menjawab, "Berarti saya harus
mengatakan bahwa jual-beli ifu tetap berlaku unfuknya, sarna
seperti budak perempuan manakala di perutnya tidak ada anak.
Tetapi, sebenarnya gandum hinthah itu tidak seperti budak
perempuan, karena yang dibeli dari budak perempuan adalah
dirinya, bukan kandungannya. sedangkan yang dibeli dari gandum
adalah bijinya, bukan kelopaknya.

Jadi, dalam hal ini keduanya berbeda. Dia juga berbeda dari
kacang almond dan yang sejenis, karena penyimpanan bili gandum
dilakukan sesudah dia dikeluarkan dari kelopaknya, sedangkan
penyimakan kacang almond dan sejenisnya dilakukan dengan
kulitnya- Apa yang saya terangkan di atas berlaku pada kacang
almond, dan dia tidak bisa diqiyaskan dengan gandum hinthah.
Sebaliknya, dalam hal ini kami mengikuti a/sar.

saya katakan, "seandainya atsar tersebut shahih, tentulah
kami lebih dahulu mengikutinya."
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1501. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Az-zuhi, dari Salim, dari

ayahnya, bahwa Nabi s melarang penjualan buah-buahan

sebelum tampak kualitasnya, dan juga peniualan kurma kering

dengan kurma kering. Abdullah berkata, "zaid bin Tsabit juga

menceritakan kepada kami, bahwa Nabi @ memberikan

keringanan terhadap araya384. 
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384 lrara atau aiyah sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaf i dalam kitab

Al Umm memiliki tiga macam, Yaitu:

Perlama, orang yang tidak memiliki pohon kurma tetapi dia membutuhkannya. Dia

mendapati kurma-basJ tetapi dia tidak memiliki uang unhfi membe! kurma basah

untuk keluarganya, tetapi dia memiliki kurma kering. Dia lantas mernbeli kurma basah
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dengan kurma kering. Nabi S memberikan keringanan terhadap hansaksi ini jika
kurang dari lima wasaq.

Kedua, pemilik kebun memberikan kekhususan kepada suatu kaum, yaitu
memberikan buah dari satu pohon kurma atau lebih sebagai hadiah untuk mereka
makan. Ini semakna dengan minhah dari jenis kambing, yaifu memberikan kambing
untuk diambil susunya. (Ada kalanya pemilik kebun termasuk golongan orang miskin
sehingga dia tidak bisa menunggu hasil kurmanya hingga kering. Karena itu dia diberi
keringanan untuk menjualnya dengan kurma kering yang dia inginkan).

Ketisa, seseorang melakukan ariyahkepada orang lain atas sahl pohon kurma atau
lebih dari kebunnya untuk dimakan buahnya, dihadiahkan, dan hal-hal lain sesuka
hatinya. Sesudah itu pemilik kebun menjual sisa buah yang ada di kebunnya.

Ada penafsiran keempat terhadap kata aiyah, yaitu seseorang memiliki satu pohon
kurma di tengah banyak pohon kurma lain milik orang lain. Bisa jadi pemilik satu
pohon kurma ini mengganggu pihak lain karena dia dan keluarganya sering
mendatangi pohon kurmanya itu. Pemilik kebun yang lebih besar itu diberi keringanan
unfuk membeli buah dari satu pohon kurma tersebut sebelum waktunya panen dengan
kurma kering agar dia tidak terganggu olehnya.

385 Hadits ini telah disebutkan pada 1481 berikut Takhrilnya dari Mustim (dalam
bab tentang waktu diperkenannya menjual buah-buahan). Hadits Zaid bin Tsabit ini
juga diTakhrij dari Muslim di tempat tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Penjelasan tentang 'Araya, 2/L111dari jalur Muhammad bin Muqatil dari Abdullah dari
Musa bin Uqbah dari Nafi' dari lbnu umar dari Zaid bin Tsabit rg, bahwa Rasulullah $
memberikan keringanan terhadap araya, yaitrt menjual kurna denganmenaksir
takaran.
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L502. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ismail Asy-

Syaibani atau selainnya, dia berkata, "Aku menjual buah yang ada

di pucuk pohon-pohon kurmaku dengan harga seratus wasaq

(kurma kering). Jika hasilnya lebih, maka itu untuk mereka. Jika

hasilnya kurang, maka mereka yang tanggung. Aku lantas bertanya

kepada hnu Umar tentang hal ifu, dan dia menjawab,

"Rasulullah S melarang hal ini, namun beliau memberikan

keringanan terhadap araya.'886

s86 HR. Al Humaidi dalam kitab Musnadnya (2/296, no. 573) dari Sufuan bin

Uyainah dan setenrsnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Az-7a'fatani dan Al Muzanni dari

Asy-Syafi'i, keduanya berkata: dari Ismail AsySyaibani. Keduanya tidak ragu." (Lih.

}otab Ma'rtfah As-Sunan wa Al Atsar,4/3421
Dalam riwayat Al Muzanni dalam kitab As'Sunan (1'1303' no' 197) disebutkan:

Aku bertanya kepada hnu Umar r$ tentang hal ihr, lalu dia menjawab, "Rasulullah $
melarang penjualan buah-buahan dengan kurma kering' nalnun beliau memberikan

keringanan terhadap anYa. "

niaits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab, Keharaman

Penjualan Ku.mi Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam Anya,3/ll77l dari lalur

Ismail bin lbrahim dari A5yub dari Nafi' dari hnu Umar {$: Rasulullah @ melarang

muzabanah.
Muzabanah adalah menjual kurma yang masih ada di pohonnya dengan kurma

kering dengan takaran yang telah ditentukan. Jika hasilnya lebih, maka itu meniadi

keuntunganku. Jika hasilnya larrang, maka itu menjadi kerugianku'
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1503. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu Umar, dan Taid
bin Tsabit, bahwa Rasulullah @ memberikan keringanan kepada

pemilik ari5tyah untuk menjualnya dengan taksiran.387

382 gp. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beti, bab: Riwayat tentang Jual-Beli
Ariyyah, 2/619-620, no. 14); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli
Muzabanah, yaitu Menjual Kurma kering dengan Kurma Kering dengan Buah, atau
Menjual Kismis dengan Anggur Sqar, 2/110, no. 2188) dari jalur AMullah bin
Musallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman
Penjualan Kurma Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam 'Araya,3/1169, no.
6O/t539) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari beberapa jalur Yahya bin
Said dari Nafi'.

Dalam sebagiannya terdapat redaksi, " An5yah adalah kebun tmrma milik suatu
kaum, lalu mereka menjualnya secara taksiran dengan kurma kering."

Sedangkan dalam jalur riwayat yang lain Yahya berkata, " Att4nh adalah
seseorang membeli buah dari beberapa kebun kurma unhrk makan keluarganya, yaifu
kurma basah secara taksiran dengan kurma kering." (61-53)

Juga dari jalur Abdullah dari Nafi' dan seterusnya dengan redaksi yang sama (no.
64-65/L5391; dan dari jalur Ayyub dari Nafi' dan setemsnya dengan redalsi Snng
serupa lno.66/1539).
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1504. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu

Sufuan mantan sahaya lbnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah,

bahwa Nabi ,$ memberikan keringanan terhadap jual-beli araya di

bawah lima wasaq388 atau lima wasaq." -Daud rdSU-, dia berkata,

"Lima wasaq, atau di bawah lima wasaq.'889

388 Sah.r wasaq sdma dengan 6O sha', sedangkan safu sr5a'itu sama dengan dua

sepertiga gelas. Satu wasaqgartdumsama dengan 6.130 kilogram'
38e HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama' 2/6201'

Malik berkata , "Arayadijual secara taksiran dengan kurma kering. sebaiknya hal itu

dilakukan dengan hati-hati, dan dia ditaksir saat masih di pucuk pohon- Dia diberi

keringanan karena disamakan kedudukannya dengan tauliyah (ual beli amanahl, iqalah

6enjahhan kalenangan), dan persekutuan. seandainya dia disamakan kedudukannya

J..,g jual-beli yang lain, maka seseorang tidak boleh menjadikan orang lain sebagai

sekutu atas makanannya hingga dia menguasainya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Penjualan Kurma di atas Pohonnya dengan Emas dan Petak,2/110, no. 2190) dari
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Asy-Syafi'i berkata:
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jalur Abdullah bin Abdul Wahhab, dia berkata' Aku mendengar Malik ditanya oleh
Ubaidullah bin Rabi', "Apakah Daud menceritakan kepadamu dari Abu Sufuan dari
Abu Hurairah iqg bahwa Rasulullah 6S memberikan keringanan terhadap jual-beli
'arayah sebanyak hma wasaq atau di bawah lima onsafi" Dia menjawab, 'Ya."

(padanannya ada pada no- 23821
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama,

3/L171, no. 77/7547) dari jalur Abdullah bin Qa'nab dan Yahya bin Yahya dari
Malik.
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1505. Mahmud bin Labid ditanya, atau Mahmud bin Labid

bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah S, bisa jadi dia

adalah Zaid bin Tsabit atau orang lain, "Apa hukumnya araya

kalian ini?" Dia menjawab, "Fulan dan fulan -dia menyebut

beberapa orang Anshar yang miskin- mengadu kepada Nabi @,

bahwa saat datang kurma basah mereka tidak memiliki uang untuk

membeli kurma basah untuk mereka makan bersama orang-orang,

tetapi mereka memiliki sisa makanan kurma kering. Beliau lantas

memberikan keringanan kepada mereka unfuk melakukan jual-beli

araya secara taksiran kurma kering yang ada di tangan mereka

unfuk mereka makan dengan kurma 6utu1l."390

3eo Al Baihaqi dalam kitab Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar (4,/343) berkata,

"seperti inilah Asy-Syraf i menceritakannya dalam bahasan tentang jual-beli."

Al Baihaqi juga merryebutkannya dalam htab lkhtilaf Al Hadits,lalu dia berkata,

"Anla yang diberikan keringanannya oleh Rasulullahr$ sesuai dengan keterangan

yang disebutkan oleh Mahmud bin [,abid. Dia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin

Tsabit, "Bagaimana 'antmyang kalian halatkan itu?" Dia menjawab, "Fulan dan para

sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa saat kurma basah datang mereka tidak

punya etnas atau perak untuk membelinya, sedangkan mereka memiliki kelebihan dari

makanan pokok selama setahun ihr. Rasulullah S Iantas memberikan keringanan

kepada mereka unhrk melakukan jual-beli 'araya dangan taksiran, yaitu kurma kering

grang mereka makan dengan kurma basah." (bab tentang perbedaan pendapat dalam

manlah bnyal
Kemudian Al Hafizh berkata, "q/ail& Al Muwaffaq dalam kitab Al l<afi sesudah

mengutip hadits ini mengatakan bahwa statusnya muttafq 'alaih, telapi penilaiannyra

ini keliru." (3/29-3Ol
Saya katakan, bisa ladi yang dia maksud adalah hadits yang diriwayatkan dari Zaid

bin Tsabit bahwa Rasulullah $ mernberikan keringanan kepada pernilik 'anya unltk
menjualnya dengan taksiran. (Lihat hadits no. 1503 dalam bab ini)

Hadits ini memang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, dan itulah yang

diriwayatkan oleh Asy-Syaf i ketika kita menyimpulkannya dari kisah, sehingga

penilaian Al Muwaffaq tidak keliru. Allah Mahatahu.
Selanjuhya, AsySyaf i menguatkan hadits ini dengan hadis Sufuan yang

disebutkan sesudahnya, dan statusnya muttafaq 'alarh. Sesudah menyebutkan hadits

7a1d ini Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Suftyan menunjukkan makna yang sarna dengan

hadits ini."
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Asy-Syafi'i berkata: Hadits Sufuan menunjukkan hal yang

sama seperti yang ditunjukkan hadits ini.
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1505. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin

Yasar, dia berkata: Aku mendengar Sahl bin Abu Hatsmah

berkata, "Rasulullah 's melarang penjualan kurma kering dengan

kurma kering, namun beliau memberikan keringanan dalam

transaksi ari5ryah, yaitu dijual secara taksiran dengan kurma kering,

yang pemiliknya memakannya sebagai kurma 6uru1l."391

s91 93. Al Bukhari (pembahasan' Jual-Beli, bab: Penjualan Buah Kurma di
Pokoknya dengan Emas, 2,/110-111) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dengan
sanad ini. Dalam redaksinya disebutkan: Sufuan berkata: Aku bertangra kepada Yahya
saat aku masih kecil, "Orang-orang Makkah mengatakan bahwa Nabi 1$f memberikan
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keringanan kepada mereka untuk melakukan jual-beli bng." Dia berkata, "Siapa

yang memberitahu penduduk Makkah?" Aku meniawab, "Mereka meriwayatkannya

dari Jabir." Dia pun diam.
Sufyan berkata, "Yang sayra maksud adalah Jabir itu berasal dari penduduk

Madinah." Sufuan pemah ditanya, "Tidakkah di dalamnya ada larangan tentang

penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya?" Dia menjawab,
"Tidak." (no. 2191)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan, Jual-Beli, bab' Keharaman

Penjualan Kurma basah dengan Kurma Kering kecuali Dalam 'Amya, 3/l77Ol dan
jalur AMullah bin Mursallamah AI Qa'nabi dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said

dari Busyair bin Yasar, dari sebagian sahabat Rasulullah #, dari penduduk negeri

mereka, di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah $ melarang

penjualan buah dengan kurma kering- Beliau bersaMa, "ltulah nba. Itulah

muzabanah." Hanya saja beliau memberikan keringanan terhadap jual-beli 'ariyyah,

yaitu satu atau dua pohon kurma yang diambil sebuah keluarga secara taksiran dengan

kurma kering. Mereka memakannya dalam keadaan sebagai kurma basah-"

Juga dari jalur Laits dari Yahya bin Said dari Busyair bin Yasar dari para sahabat

Rasulullah $ bahwa mereka berkata, "Rasulullah $ memberikan keringanan terhadap

jual-beli arig;ah secara taksiran dengan kurma kering."
Juga dari Muhammad bin Mutsanna, Ishaq bin hmhim dan hnu Abi Umar,

seluruhnya dari Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said dari Busyair dari sebagian sahabat

Rasutullah # dari penduduk negeri beliau, bahwa Rasulullah $ melamng... Kemudian

dia menyebutkan redalsi yang sama dengan hadits Sulaiman bin Bilal dari Yahya.

Hanya saja, Ishaq dan hnu Mutsanna mengganti kata riba dengan kata abn,
sedangkan lbnu Abi Umar berkata, "Riba,"

Juga dari Amr An-Naqid dan hnu Numair dari sufuan bin uyainah dari Yahya bin

Said dari Busyair bin Yasar dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi S dengan redaksi

lrang sama dengan hadits mereka.
Juga dari jalur Abu Usamah dari Walid bin Katsir dari Busyair bin Yasar mantan

sahaya Bani Haritsah, bahwa Rafi' bin Khadg dan Sahl bin Abu Hatsmah menceritakan

kepadanya bahwa Rasulullah $ melarang muzabanah, yaitu penjualan kurma kering

dengan kurma kering, kecuali para pemilik amlm karana beliau mengizinkan mereka.

lno.67-7o/l54Ol
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1507. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' bin Jabir,

bahwa Rasulullah g$ melarang muzabanah. Muzabanah adalah

penjualan kurma kering dengan kurma kering. Namun beliau

memberikan keringanan terhadap araya.392

Hadits-hadits sebelumnya menunjukkan hal ini. Ketika
'araya itu tercakup ke dalam jual-beli kurma basah dengan kurma

kering, sedangkan hal itu dilarang dalam muzabanah, dan dia tidak

tercakup ke dalam penjualan secara sama dengan takaran, maka

itu berarti dia tercakup ke dalam alasan-alasan yang dilarang

seluruhnya, sekaligus dia tidak tercakup ke dalamnya secara

tersendiri lantaran berselisih hukumnya.

Bisa jadi maksud larangan itu Udak ditujukan kepada 'ara5n,

dan bisa jadi Rasulullah S memberikan keringanan terhadapnya di

antara seluruh jual-beli yang dilarang. Secara nalar, beliau

mengizinkan orang yang tidak halal untuk membeli dengan kurma

kering (membeli) kurma yang dia petik dalam keadaan masih

basah, sebagairnana dia membeli dengan dinar dan dirham

3e2 Taklilijhadits telah disebutkan pada no. (1439)
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sehingga dia tercakup ke dalam alasan halal, atau setidaknya dia
jauh dari alasan haram. Sabda Nabi @, 'Pembelinya memakannya

dalam keadaan kurma basah" memberi informasi bahwa pembeli

ariSyah 1tu membelinya untuk dimakan. Hal itu menunjukkan

bahwa pembeli tidak memiliki kurma basah unfuk dia makan selain

kurma ari5yah tersebut.

Seandainya pemilik kebun adalah pihak yang diberi

keringanan unfuk membeli ar$yah guna dia makan, maka kurma

dari hasil kebunnya itu lebih banyak sehingga dia bisa makan

kurma dari kebunnya, dan dia tidak dalam keadaan terpaksa untuk

membeli ariSyah yang tercakup ke dalam makna larangan seperti

yang saya terangkan.

Orang yang membeli ari5tyah dengan kurma kering itu tidak

membelinya kecuali dengan cara ari5yah tersebut ditaksir seperti

menaksir zakat sepersepuluh. Karena itu sesudah dilakukan

penaksiran maka disimpulkan, "Saat masih basah sekian, dan jlka

dia sudah kering menjadi sekian." Sesudah ihr dia membayarkan

kering menumt taksiran takaran tersebut, dan dia harus

menyerahkannya kepada pemiiik kebun sebelum keduanya

berpisah.

Jika keduanya berpisah sebelum dia menyerahkannya,

maka jual-beli rusak karena dengan demikian yang terjadi adalah

penjualan kurma kering dengan kurma kering dimana yang safu

tidak tersedia di tempat sedangkan yang lain tersedia di tempat-

Yang demikian itu hukumnya haram berdasarkan Sunnah

Rasulullah S dan ijma' mayoritas fuqaha.

Rasulullah @ melarang penjualan ari5ryah kecuali seukuran

lima wasaq atau kurang dari ifu. Hal ini menunjukkan hal yang
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saya terangkan di atas, yaitu bahwa beliau memberikan keringanan

terhadap 'arai5ryah bagi orang yang sebelumnya tidak halal

melakukannya.

Karena seandainya jual-beli aiSyah ini sama dengan jual-

beli yang lain, tentulah jual-beli lima wasaq atau lebih atau kurang

itu hukumnya sama. Akan tetapi, beliau memberikan keringanan

untuk melakukan jual-beli ariyyah dengan makanan sebagai

kelonggaran baginya dan keluarganya, dan beliau melarang lebih

dari itu.

Seandainya pemilik kebun saja yang diberikan keringanan

lantaran dia terganggu dengan orang yang memasuki kebunnya

dan melakukan jual-beli ari5ryah terhadapnyg, padahal dia diberi

keringanan dengan hrjuan untuk menjauhkan hal-hal yang

mengganggu, maka gangguan akibat orang lain yang memasuki

kebunnya untuk mengambil lebih dari lima wasaq ifu sama atau

lebih banyak daripada gangguan orang yang memasukinya unhrk

jual-beli arijryah kurang dari lima wasaq. Jika pembeli dilarang

untuk membeli kecuali lima wasaq, maka pemilik kebun akan

terganggu jika dia melakukan jual-beli ari5yah lebih dari lima

wasaq.

Jadi, makna Sunnah dan riwayat yang saya hafal dari

mayoritas ulama yang saya jumpai yang membolehkan jual-beli

ari54nh adalah dia boleh bagi orang yang sebelumnya tidak halal

membelinya dengan taksiran (membelinya) dengan kurma kering,

dan bahwa jual-beli arijryah itu tidak boleh kecuali pembeli

menerima buah kurma dan pemilik kebun menerima kurma kering

sesuai dengan takaran kurma basah.
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Tidak boleh melakukan jual-beli aiyyah dengan kurma

kering secara sembarang, karena kurma kering ifu termasuk jenis

yang tidak boleh dipedualbelikan safu sama lain secara sembarang.

Jika kurma ariS4nh dijual dengan suafu makanan atau minuman

selain kurma kering, maka tidak ada larangan unfuk menjualnya

secara sembarang.

Jual-beli ariltyah tidak boleh kecuali kedua pihak melakukan

serah terima sebelum keduanya berpisah. Pada saat itu jual-beli ini

sama seperti jual-beli kurma kering dengan gandum, atau gandum

dengan jagung. Pemilik ari5yah tidak boleh menjual kecuali lima

wasaq atau kurang dari itu, tetapi saya lebih senang sekiranya yang

dijual kurang dari itu karena ada ganjalan dalam hari terhadap jual-

beli ini.

Jika seseorang membeli lima wasaq, maka saya tidak

menghapus jual-beli tersebut. Tetapi jika dia membeli lebih dari

lima wasaq, maka saya menghapus seluruh akad karena akad

tersebut mencakup obyek yang boleh dan yang tidak boleh.

Tidak ada larangan bagi pemilik kebun unhrk melakukan

jual-beli aiSyah kepada lebih dari satu orang, asalkan masing-

masing dari mereka membeli kurang dari lima wasaq, karena

masing-masing dari mereka tidak diharamkan melakukan jual-beli

ai5ryah secara terpisah-pisah, lantaran ada keringanan bagi pemilik

kebun unfuk menjualdengan ukuran sekian.

Oleh karena masing-masing dari mereka boleh melakukan

ariylmh, maka pemilik kebun tidak haram untuk menjual hartanya,

dan itu halalbagi orang yang membelinya meskipun menghabiskan

seluruh hasil kebunnya.
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Jual-beli arijyah dengan obyek anggur itu sama seperti jual-

beli ai5tyah dengan obyek kurma kering, tidak berbeda sama sekali

karena keduanya sama-sama bisa ditaksir.

Setiap buah yang tampak keluar dari pohon yang bertahan

lebih dari safu panen, seperti buah persik, aprikot, pir, dan

sejenisnya itu berbeda dari kurma kering dan anggur karena semua

itu tidak bisa ditaksir karena buahnya terpisah-pisah dan ada

penghalang berupa daun di bawahnya. Saya senang sekiranya jual-

beli ari5yah dengan obyek buah-buahan tersebut tidak boleh.

Tetapi seandainya seseorang berkata, "Meskipun dia tidak bisa

ditaksir, namun ada keringanan terhadapnya dalam hal yang

diharamkan dari selainnya, yaifu unfuk dijual secara seksama,

sehingga saya membolehkan," maka ini bisa dianggap sebagai

pendapat yang benar.

Jika ariyyah dijual dengan makanan atau minuman yang

ditakar atau ditimbang, maka kedua pihak tidak boleh berpisah

sebelum keduanya melakukan serah terima. Makanan dan

minuman yang dihifung menumt saya sama kedudukannya dengan

makanan dan minuman yang ditakar dan ditimbang, karena

masing-masing adalah makanan dan minuman yang halal

ditimbang atau ditakar, serta ada orang yang menimbang dan

menakamya.

Jika dia dijual dengan suahr barang yang disebutkan sifat-

sifatnya seperti kain dari jenis yang diukur dengan hasta, atau kayu

dari jenis yang dihifung dengan hasta, atau dengan besi yang

disebutkan sifat-sifatnya secara ditimbang, timah, serta selain

makanan atau minurnan yang dijadikan alat transaksi semisal

ernas, perak, hewan, lalu pembeli rnengambil ai5ryah dan
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menyebutkan batas waktu pembayaran, maka hukumnya halal dan

jual-beli tersebut hukumnya sah.

Dia seperti membeli makanan yang tergeletak (bukan di

pohon) dengan barang, Ialu makanan tersebut diterima sedangkan

barangnya belum diterima. Bisa jadi dia halal sehingga pembeli

bisa mengambilnya dari penjualnya kapan saja dia mau, dan bisa

jadi dia bersifat tempo sehingga dia boleh mengambil barang dari

penjual saat temponya telah jatuh.

'AriWah tidak boleh dijual dengan sesuahr yang sama

jenisnya secara sembarang. 'Ariyyah pohon kurma tidak boleh

dijual dengan kurma keringnya secara sembarang, dan tidak pula

dengan kurma kering, baik ukurannya sama atau lebih banyak

karena yang demikian ifu diharamkan, melainkan takaran dengan

takaran. Hanya saja ari5yah dihalalkan secara khusus karena

taksiran di dalamnya menggantikan takaran berdasarkan khabar

dari Rasululluh #.
Kurma dari safu pohon kurma boleh dijual secara

sembarang dengan buah pohon anggur dan pohon lain secara

sembarang, karena tidak ada larangan terhadap selisih

sebagiannya atas sebagian yang lain dalam keadaan telah

tergeletak di tanah. Pendapat yang saya pegang adalah tidak

dilarang seseorang membeli ariyyah di bawah lima wasaq

meskipun dia dalam keadaan lapang, karena Nabi S ketika

menghalalkannya tidak membuat pengecualian di dalamnya bahwa

dia halal bagi seseorang tidak bagi orang lain meskipun

penyebabnya adalah seperti yang saya terangkan.

Jadi, khabar dari Nabi $ menerangkan kehalalannya

secara mutlak, tidak melarangnya bagi seorang pun- Karena itu
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kami mengatakan, "'Ari54/ah ini halal bagi Anda dan bagi orang

seperti Anda, sebagaimana beliau berkata tentang kurban dengan

kambing jadza'ah, "Dia sah bagimu, tetapi tidak bagi selainmu."
Juga sebagaimana Allah & mengharamkan bangkai, dimana

Allah & tidak memberikan keringanan unfuk memakannya kecuali

bagi orang yang terpaksa.

Jual-beli ariyyah ini lebih mirip dengan pengusapan kaos

kaki kulit. Karena Rasulullah.$$ mengusapnya dalam keadaan

musafir, tetapi beliau tidak mengharamkannya bagi orang yang

mukim. Ada banyak perintah yang difurunkan berkaitan dengan

suafu kaum, namun perintah ini berlaku unfuk mereka dan semua

manusia kecuali Allah S menerangkan bahwa Dia menghalalkan

karena suatu alasan, baik darurat atau alasan khusus.

Tidak ada larangan bagi seseorang yang telah membeli

kurma secara ari5yah unfuk memakannya atau menjualnya lagi

karena dia telah memiliki buahnya. Tidak ada larangan sekiranya

kurma itu dibeli di tempat tersebut oleh orang yang memiliki kebun

di tempat tersebut, baik buahnya sama, atau lebih baik, atau

mendekati. Alasannya adalah karena hukum halal itu berlaku

umum, bukan berlaku khusus, kecuali dia dikhususkan dengan

khabaryang mengikat.

Jika pelaku arg4nh telah tiba waktu pembeliannya, maka

dia halal unh.rk menghibahkan ari9ryah, memberikannya kepada

orang lain, menjualnya, menyimpannya, serta tindakan-tindakan

lain yang diperkenankan bagi seseorang terhadap harganya"

Alasannya adalah karena jika Anda telah memiliki sesuahr yang

halal, maka halal pula bagi Anda untuk melakukan semua itu.

Dalam hal ini Anda telah memiliki ariyyah secara halal.
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Ari5tyah rfumemiliki tiga jenis:

Pertama, seperti yang telah saya gambarkan. Pengertian

dasar ariSyah ini adalah setiap bagian yang dia sisihkan untuk dia

makan sendiri, dan dia tidak tercakup ke dalam bagian yang dijual

dari buah kebun jika seluruhnya dijual kepada seseorang.

Kedua, pemilik kebun memberikannya secara khusus

kepada suatu kaum, dimana orang tersebut memberikan buah dari

safu atau dua kebun kurma atau lebih, sebagai pemberian ari5yah

unfuk dimakan. Pemberian ini semakna dengan manihah dengan

obyek kambing, yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain

seekor kambing, dua ekor atau lebih unfuk dia minum susunya dan

ambil manfaatnya yang lain. Seseorang yang diberi ariSyah boleh

menjual buahnya, memakannya dalam benfuk kurma kering, atau

melakukan tindakan apa saja seperti dia melakukan tindakan

terhadap hartanya sendiri karena dia telah memilikinya.

Ketiga, seseorang memberikart ari5ryah kepada orang lain

dalam berupa safu pohon kurma atau lebih dari kebunnya agar

penerima memakan buahnya, menghadiahkannya, atau

memakannya dalam benfuk kurma kering, serta melakukan apa

saja yang dia suka; lalu pemberi menjual buah kebunnya yang

tersisa. Jadi, aijryah ini disisihkan dari obyek yang dijual secara

keselunrhan.

Ada riwayat yang mengatakan bahwa pengutip zakat kebun

kurma memerintahkan juru taksir untuk meninggalkan bagi

keluarga (pemilik kebun) dari kebun mereka seukuran yang

menurut mereka cukup untuk mereka makan. Maksudnya, jum

taksir tidak menaksimya untuk diambil zakatnya.
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25. Bab: Ari5ryah (Z1zes

Ariyyah yang oleh Rasulullah S diberikan keringanan

untuk menjualnya adalah suafu kaum mengadu kepada

Rasulullah S bahwa saat musim kurma basah mereka tidak

memiliki emas tua perak untuk membeli kurma basah, sedangkan

mereka memiliki kurma kering sisa makanan pokok mereka

selama setahun. Rasulullah @ memberi mereka keringanan unfuk

membeli ai5tyah secara taksiran dengan kurma kering unhrk

mereka makan dalam bentuk kurma basah.

Ari5yah tidak dibeli secara taksiran kecuali sebagaimana

yang diatr.rr oleh Rasulullah S, yaitu menaksir dalam benhrk

kurma basah sehingga sesudah ditaksir maka dikatakan,

"Takarannya sekian, dan dia berkurang sekian jika telah menjadi

kurma kering." Kemudian pembeli membelinya dengan kurma

kering dengan takaran yang sama, lalu dia menyerahkan kurma

keringnya kepada penjual sebelum keduanya berpisah. Jika

keduanya berpisah sebelum serah terima, maka jual-beli batal.

Seseorang tidak membeli ari5ryah kecuali kurang dari lima wasaq,

tidak boleh lebih sedikit pun. Jika yang dibeli kurang dari lima

wasaq, maka jual-beli sah.

Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin

dalam pembelian ari5ryah, karena ketika Rasulullah @ melarang

penjualan kurma basah dengan kurma kering serta muzabanah,

sedangkan ai5yah itu tercakup ke dalam lafazh karena ai5yah

393 3u6 ini dipindahkan oleh At Bulqini di sini agar sesuai dengan bab sebelumnya.
Catatan yang dibuat Al Bulqini pada catatan kaki menunjukkan hal tersebut. Apa yang
dilakukannya ini sangat baik, dan dia telah mengingatkan hal tersebut.
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adalah penjualan sesuatu yang seimbang dengan sesuafu yang

ditimbang dan penjualan kurma kering dengan kurma basah, maka

kami berargumen bahwa ar$yah bukan termasuk jual-beli yang

dilarang, baik terhadap orang kaya atau orang miskin. Sebaliknya,

pemyataan Nabi $ tentang larangan ini iafazhnya umum tetapi

dimaknai khusus. Ini seperti larangan Nabi S terhadap shalat

sesudah Shubuh dan Ashar.

Larangan ini berlaku umum. Namun, ketika Nabi iS
mengizinkan shalat sesudah thawaf di saat kapan saja baik siang

atau malam, dan beliau juga memerintahkan orang yang lupa akan

shalatnya unfuk mengerjakannya saat ingat, maka kami mengambil

dalil bahwa larangan beliau yang umum ihr dimaksudkan sebagai

larangan khusus. Larangan khusus dimaksud adalah larangan

shalat tathawwu'bagi seseorang. Adapun shalat yang wajib bagi

seseorang, maka itu tidak dilarang.

Yang demikian itu sama persis seperti saMa beliau, "Bukti

wajib bagi pendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi terdakwa. "

Nabi s pernah memufuskan perkara dengan qasamah,394 dut

beliau juga pemah memufuskan perkara dengan sumpah disertai

..Lri.395 Karena itu kami mengambil dalil bawa yang beliau

maksud dari makna umum pendakv.ra dan terdakrua adalah makna

yang khusus; dan bahwa kepufusan berdasarkan sumpah yang

disertai seorang saksi serta berdasarkan qasamah merupakan

pengecualian dari yang beliau maksudkan. Alasannya adalah

karena pendakwa dalam kasus qasamah itu bersumpah tanpa

perlu ada bukti nyata; dan pendakwa yang disertai saksi juga

394 Qasamah adalah sumpah dalam kasus pembunuhan yang pelakunyra tidak
diketahui secara persis tetapi ada indikasi yang mengarah kepada suahr kaum.

395 Sa'nua ini akan dijelaskan pada babnya nanti.
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bersumpah. Kedua jenis pendakwa tersebut sama-sama dikabulkan

dakwaannya. Bencana alam yang terjadi dalam jual-beli ariSryah

dan jual-beli yang lain itu ketentuannya sama.

Ari5ryah tidak berlaku kecuali unhrk pohon kurma dan

anggur karena yang lain tidak bisa ditaksir dengan akurat. Tidak

ada larangan bagi seseorang menjual seluruh buah kebunnya

secara ariyyahjika dia tidak menjual kepada satu orang melainkan

kurang dari lima wasaq.

26- Bab: Wabah Pada Buah-Buahan
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1508. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i rnengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman

bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah S melarang
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jual-beli selama beberapa tahun dan memerintahkan agar wadh'ul
jawa'ih (mengurangi harga jual buah-buah yang terkena wabah

atau tidak boleh menjualnya)."395

Asy-Syafi'i berkata: Aku sering mendengar Sufyan

menceritakan hadits ini selama aku menghadiri majelisnya; saya

tidak bisa menghifung seberapa sering saya mendengamya

menceritakan hadits ini karena terlalu seringnya. Tetapi dia tidak

menyebutkan redaksi, "Beliau memerintahkan pengurangan

kewajiban akibat terjadi bencana alam." Dia tidak lebih dari

menjelaskan bahwa Nabi S melarang jual-beli selama beberapa

tahun. Tetapi kemudian sesudah ifu menambahkan dan

memerintahkan pengurangan kewajiban akibat wabah.

396 HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Pengurangan Karajiban Akibat
Bencana Alam, 3/1190-1191, no- 74/L5541dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb

dari lbnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah $ bersabda, 'Jika kamu

menjual buah-buahan kepada saudammu lalu buah-buahan tersebut terkena wabah,

maka tidak halal bagimu untuk menganbil sauatu dainya. Dengan alasan apa kamu
mengambil harb saudaranya tanpa didasari hak?"

Juga dari Bisyr bin Hakam, Ibrahim bin Dinar, dan Abdul Jabbar bin Ala',
seluruhnya dari Sufuan bin Uyainah dari Humaid Al A'raj dari Sulaiman bin Atiq dari

Jabir bahwa Nabi $ memerintahkan pengurangan keurajiban akibat bencana alam.

(no.17/L5541
Asy-Syafi'i berkata: Sufuan berkata, "Humaid sesudah penjelasan tentang bai' sinin

menyebutkan tambahan redaksi sebelum redaksi tentang pengurangan kalajiban
akibat bencana alam, tetapi saya tidak menghafal tambahan redaksi tersebut."

AsySyafi'i menyebutkan kernrngkinan redaksi yang tidak hafal oleh Sufi7an

tersebut menunjukkan bahwa perintah Nabi $j untuk mengurangi ka,vajiban akibat

bencana alam ifu sama seperti perintah beliau unfuk berdamai atas setengah buah;

atau seperti perintah beliau unhrk membayarkan sedekah sunnah sebagai anjuran

kebaikan, bukan sebagai suatu kebaikan atau semacam itu.

Saya katakan, bisa jadi adalah redaksi yang disebutkan dalam hadits Abu Zubair

dari Jabir di atas. Allah Mahatahu.
Hanya saja, dalam riwayat Al Humaidi dari Sufuan dari Abu Zubair dijelaskan

bahwa Sufyan berkata, "Saya tidak hafal berupa Pengurangannya." Maksudnya,

apakah sepertiga, setengah atau ukuran lain. (2/537,12791
Silakan baca takhriihadits no. (1489).
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Asy-Syafi'i berkata: Sufyan berkata: Humaid sesudah

penjelasan tentang jual-beli beberapa tahun menyebutkan

tambahan redaksi sebelum redaksi tentang pengurangan kewajiban

akibat bencana alam, tetapi saya tidak menghafal tambahan

redaksi tersebut. Karena itu saya tidak menyebutkan pengurangan

kewajiban akibat wabah karena saya tidak tahu bagaimana

redaksinya. Sedangkan hadits tersebut mengandung perintah

unfuk mengurangi kewajiban akibat wabah.
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1509. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu
Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi g$, dengan redaksi yang sama.397

3e7 gp. Al Humaidi dalam Musnadtya (2/538, no. L28l-1282) dari ialur Sufi7an

dari Humaid bin Qais dari Sulaiman bin Atiq; dan dari Sufi7an dari Abu Zubair dari
Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah $ melarang bai' sinin. Juga (2/537, no. 7279-
1280) dari jalur Sufi7an dari Abu Zubair; dan dari Sufuan bin Humaid dari Sulaiman,
keduanya dari Jabir rg,, bahwa Rasulullah $ mmyebutkan pengurangan kewajiban
akibat wabah.

Silakan baca tal<hrijhadits no. (12189 dan 1508).
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1510. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abu Rijal Muhammad bin

Abdurrahman, dari ibunya yang bemama Amrah, bahwa dia

mendengar ibunya berkata, "Ada seorang laki-laki yang membeli
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buah kebun di zaman Rasulullah #, Ialu orang ifu merawatnya

dan menungguinya hingga tampak penyusutan pada buah

tersebut. Dia lantas meminta kepada pemilik kebun untuk

mengurangi harganya, namun pemilik kebun bersumpah untuk

tidak melakukannya. Ibu pembeli ihr lantas pergi menjumpai

Rasulullah S dan menceritakan kejadian tersebut kepada beliau.

Rasulullah 6$ bertanya, 'Dia bersumpah untuk tidak berbuat

baik?" Ketika pemilik kebun ifu mendengar pengaduan tersebut,

maka dia pergi ke tempat Rasulullah @ dan berkata, "Ya

Rasulullah, ini (harga barang) untuknya."398

Sufyan berkata seperti yang saya ceritakan di atas dalam

haditsnya dari Jabir dari Nabi .s tentang pengurangan kewajiban

akibat bencana alam. Bisa jadi redaksi yang tidak dihafal oleh

Sufuan dari hadits Humaid menunjukkan bahwa perintah Nabi S
unfuk mengurangi harga akibat bencana alam mempakan perintah

untuk berdamai atas setengah buah; atau seperti perintah beliau

untuk membayarkan sedekah sunnah sebagai anjuran kebaikan,

bukan sebagai suatu kebaikan atau semacam itu. Tetapi mungkin
juga maksudnya lain.

Oleh karena hadits ini mengandung dua kemungkinan

makna, sedangkan dia tidak mengandung indikasi bahwa salah

satunya lebih kuat, maka menurut kami -Allah Mahatahu- tidak

boleh menetapkan hukum bagi orang-orang unfuk mengurangi

398 HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, babr Anjuran Mengurangi Ka.,rrajiban

Hutang, 3/1191-17921.
Muslim berkata: Lebih darl seorang sahabatku menceritakan kepadaku, mereka

berkata: Lebih dari seorang sahabat kami menceritakan kepada kami, mereka berkata:
Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami: lalu dia menyebutkan seperti yang

ada pada Ai Bukhari dari segi sanad dan matan. (no. 19/15571
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sesuatu yang telah menjadi hak mereka tanpa ada khabar dari

Rasulullah # yu.,g secara tsabitmenunjukkan pengurangan harga.

Hadits Malik dari Amrah statusnya mursal (terputus

sanadnya). Para ahli hadits dan kami tidak menilai tsabit hadits

yang mursal.

Kalaupun hadits Amrah tsabit, maka dia tetap mengandung

indikasi bahwa tidak ada perintah untuk mengurangi harga akibat

bencana alam karena Amrah berkata bahwa Rasulullah S
bertanya, "Dia bersumpah untuk tidak berbuat baik?" Seandainya

hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk mengurangi harga

akibat bencana alam, tenhrlah ungkapan yang tepat adalah: Itu

hams baginya, baik dia bersumpah atau tidak bersumpah.

Alasannya adalah karena setiap orang menanggung hak itu

dikatakan kepadanya, "Hak ini wajib engkau funaikan. Jika engkau

menolak unfuk menunaikan hak ini, maka hak ini akan diambil

darimu dalam keadaan apapun."

Jika seseorang membeli buah lalu dia telah dipersilakan

untuk memetik buahnya namun kemudian buahnya ihr terkena

bencana alam, maka kami tidak menghukumi penjual wajib

mengurangi harga unfuknya sedikit pun.

Seandainya bukan karena Sufuan menilai lemah haditsnya

dengan pemyataan seperti yang saya sampaikan, sedangkan

Sunnah mengenai pengurangan harga akibat bencana alam itu
tsabit, maka pengurangan harga berlaku unhrk setiap buah-baik

sedikit atau banyak-yang terkena bencana alam, bukan karena

perbuatan pidana seseorang terhadapnya. Adapun mengenai

pengurangan harga unfuk bencana alam yang merusak sepertiga

buah atau lebih, sedangkan kerusakan di bawah sepertiga tidak
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dikurangi harganya, aturan ini tidak didasari khabar, qiyas dan

logika.

Seandainya saya mengambil pendapat yang mengharuskan

pengurangan harga akibat bencana alam, maka tidak ada argumen

di dalamnya selain mengikuti khabar seandainya khabar tersebut

tsabit. Saya tidak menempuh qiyas terhadap rumah yang saya

sewa selama setahun atau kurang, lalu saya telah menerima rumah

tersebut atas dasar sewa, kemudian mmah tersebut rusak padahal

baru sehari berjalan, atau waktunya tinggalsehari.

Saya tidak menanggung kewajiban selain sewa sehari; atau

saya menanggung penyewaan selama setahun kecuali safu hari.

Alasannya adalah karena yang sampai kepada saya adalah

manfaat mmah selama rumah itu ada di tangan saya. Jika manfaat

rumah telah terputus, maka saya tidak wajib menanggung biaya

sewa selama saya tidak menemukan jalan untuk mengambil

rumah.

Jika ada yang bertanya, "Apa yang menghalangi Anda

unfuk memandang masalah kebun kurma berdasarkan qlyas

terhadap penyewaan rumah seperti yang Anda jelaskan? Mengapa

Anda tidak membolehkan penjualan buah kebun kurma lalu buah

tersebut dibiarkan di pohonnya hingga puncak kematangannya,

sebagaimana Anda membolehkan rumah diterima dan didiami

penyewanya hingga jangka wakfu tertentu?"

Jawabnya, mmah tersebut disewa selama setahun

kemudian dia rusak sebelum sempuma satu tahun. Hal itu berbeda

dengan buah-buahan yang telah diterima, karena pemanfaatan

rumah sewa ifu bukan barang yang terlihat, melainkan itu adalah

batas waktu yang datang. Jadi, dalam setiap hari yang berjalan dari
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durasi sewa dalam keadaan rumah berada di tangan penyewa,

penyewa wajib membayar sewa di hari itu meskipun penyewa

tidak mendiaminya manakala dia telah diberi kesempatan untuk

mendiaminya.

Sedangkan buah-buahan manakala telah dijual dan

diserahterimakan, dan seluruhnya berada di tangan pembeli, maka

pembeli bisa mengambil seluruhnya saat itu juga, dan itu menjadi

hak baginya. Dia mengambil langkah untuk mendiamkan buah di

pohonnya sebagai kebebasan pilihan agar mencapai puncak

kematangannya, padahal boleh mengambilnya sebelum itu. Ada

kalanya buah yang ada di pohon masih basah, dan ada

kemungkinan baginya unhrk mengambilnya, menjualnya dan

mengeringkannya. Namun dia mendiamkannya unhrk dia ambil

sedikit demi sedikit setiap hari dalam bentuk kurma basah agar

lebih banyak nilainya jika dia memetiknya secara terpisah-pisah

waktunya, dan lebih awet unfuk dikonsumsi keluarganya.

Seandainya saya mengklaim bahwa saya mengurangi

kewajiban harga akibat bencana alam sesudah kurma matang

basah seluruhnya atau sebagian besarnya, sedangkan ada

kemungkinan buah tersebut dipetik seluruhnya untuk dilual sebagai

kurma basah meskipun hal itu mengurangi nilai bagi pemilik kurma

basah, atau dia mengeringkannya menjadi kurma kering meskipun

hal itu menyrsutkan nilainya sehingga merugikan pemiliknya,

maka saya juga harus mengklaim unfuk mengurangi kewajiban

harga saat ada bencana alam dalam keadaan kurma telah matang

kering tetapi tidak juga dipotong dan dikeringkan pada wakhr yang

memungkinkan baginya unfuk menyimpannya.
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Saya membedakan antara penjualan kurma dengan

penyewaan rumah yang apabila dibiarkan tanpa ditempati selama

setahun, maka penyewa tetap wajib membayar sewanya

sebagaimana dia wajib membayar sewa seandainya dia

mendiaminya, karena dia meninggalkan sesuatu yang sanggup dia

ambil.

Seandainya penjualan kurma ini boleh diqiyaskan kepada

penyewaan mmah dengan alasan seperti yang saya paparkan,

maka qiyas ini juga boleh selama kurma belum matang basah,

karena itu bukan waktu pemanfaatannya, dan itu bukan

merupakan waktu yang tepat untuk menjadikannya sebagai kurma
kering. Adapun sesudah kurma ifu matang basah, maka kedua

kondisi tersebut berbeda.

Masalah ini mempakan salah safu masalah yang saya

istikharahkan kepada Allah. Seandainya saya berpegang pada

pendapat ini, maka saya juga harus mengikuti pendapat yang telah

saya sampaikan, yaifu mengurangi segenggam kurma basah atau

kurma mengkal seandainya kurma ifu hilang darinya, sebagaimana

saya berpendapat untuk mengurangi harga sewa sehari seandainya

rumah roboh sebelum hari ifu; dan sebagaimana saya berpendapat

unfuk mengurangi segenggam gandum seandainya seseorang

membeli satu sia'lalu kedua pihak saling menggenapi kecuali safu

genggam lalu pembeli mengonsumsi gandum tersebut.

Maksudnya, pembeli tidak wajib membayarkan harganya
selama gandum tersebut belum sampai kepadanya. Tidak boleh
pula mengurangi harganya dalam jumlah yang besar dengan alasan

bahwa gandum tersebut belum sampai kepadanya. Demikian pula,
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tidak boleh mengurangi harganya dalam jumlah yang kecil dalam

keadaan dia semakna dengan yang besar.

Seandainya saya mengambil pendapat unfuk mengurangi

harga lalu kedua pihak berselisih dimana penjual berkata,

"Buahmu tidak terkena bencana alam, atau: Buahmu memang

terkena bencana alam, tetapi hanya san:, farf99 y*g hilang,"

sedangkan pembeli mengatakan, "Tidak, melainkan hilang seribu

farq, " maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual

dengan disertai sumpahnya, karena pembayaran sudah wajib

dilakukan pembeli, sedangkan pembeli tidak bisa dipercayai

ucapannya terkait kebebasannya dari kewajiban tersebut semata

berdasarkan ucapannya. Sebaliknya, pembeli harus mengajukan

bukti yang menunjukkan apa yang dia klaim.

Pengertian dasar jawa'ilntau bencana alam adalah setiap

hal yang melenyapkan seluruh buah atau sebagiannya di luar

faktor perbuatan pidana manusia.

Ada kritik yang ditujukan kepada ulama yang mengurangi

kewajiban pembayaran akibat bencana alam dengan alasan

pembeli belum menerima buah; dan bahwa perbuatan pidana

manusia dianggap sebagai bencana alam yang mengakibatkan

pengurangan harga. Alasan kritik tersebut adalah jika saya

mengurangi harga akibat bencana alam, maka saya telah

mengklaim bahwa pembeli tidak berhak atas harga kecuali setelah

buah diterima pembeli, sebagaimana pemilik rumah tidak berhak

atas harga sewa rumah kecuali rumah tersebut selamat dari

bencana selama dia ada di tangan saya. Penjual berhak menunfut

399 Farq atau faraq adalah nama takaran yang biasa digunakan penduduk Madinah
waktu itu. Dia setara dengan 16 ritl,
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pengganti kepada orang yang men-lsak buah agar dibayarkan nilai

buahnya; atau pembeli buah memiliki hak pilih antara dikurangi

harganya, atau tidak dikurangi harganya melainkan dia menuntut

orang yang merusak buahnya unfuk membayar buah yang telah

dia rusak. Sebagaimana pembeli memiliki hak pilih dalam

pembelian budak lalu ada orang lain yang melakukan perbuatan

pidana terhadap budak tersebut sebelum pembeli menerimanya.

Barangkali ada yang berkata, "Apakah ada argumen bagi

orang yang berpendapat bahwa kewajiban harga tidak dikurangi

atau digugurkan akibat bencana alam?" Jawabnya, gd, yaifu

riwayat -Allah Mahatahu- tentang larangan Rasulullah S
terhadap penjualan buah-buahan sebelum dia selamat dari cacat

dan telah tampak kualitas dan kematangannya; serta larangan

beliau dalam sabdanya, 'Apa pendapatnu seandainya Allah
menghalangi buah tersebut? Dengan alasan apa salah seorang di
an tara kalian m engam bil h a rta sa udaranya 2'4oo

Seandainya pemilik buah tidak memiliki hak atas harga

buah yang terkena bencana, maka larangan beliau terhadap

penjualannya tidak memiliki makna manakala beliau menghalalkan

penjualannya saat masih berupa mayang dan mentah dengan

syarat pembeli memetiknya saat itu juga. Hanya saja beliau

memerintahkan pemilik kebun unfuk menjual buahnya pada waktu
yang biasanya buah selamat dari cacat agar pembeli tidak

memasuki jual-beli yang tidak biasanya selamat dari cacat.

Seandainya pembeli tidak wajib membayar harga atas buah yang

terkena bencana alam, lalu jual-beli menjadi sah dengan syarat

400 Silakan baca takhnjhadits no, (1508).
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pembeli menanggung harga asalkan buahnya selamat, maka halitu

tidak merugikan penjual dan pembeli.

Kalaupun hadits tentang pengurangan harga akibat bencana

alam itu tsabit, dia tetap tidak mengandung hujjah, dan hadits

tersebut diberlakukan sesuai maknanya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada riwayat pendapat dari

sebagian fuqaha mengenai pengurangan harga akibat bencana

alam, atau tidak berlakunya pengurangan harga akibat bencana

alam?" Jawabnya, ya. Seandainya tidak ada riwayat pendapat

selain pendapat saya, maka ifu tidak harus diikuti umat. Jika ada

yang berkata, "Jelaskan!" maka jawabnya:
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1511. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dari Amr bin Dinar mengenai orang yang menjual buah-

buahan, lalu buah-buahan tersebut terkena wabah. Dia berkata,

"Saya tidak berpendapat kecuali dia tidak mengurangi harga akibat

wabah ini jika dia mau." Sa'id berkata, "Maksudnya adalah

penjual."401

401 5uru tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsarini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i ddam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsa44/335).
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7572. Diriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa dia

menjual kebun miliknya, lalu pembelinya mengalami bencana

alam. Kemudian dia mengambil harga pembayaran dari pembeli

tersebut. Saya tidak tahu apakah riwayat ini tsabit a13u 6cl.l(.402

Barangsiapa yang mengurangi harga akibat bencana alam,

maka dia tidak melakukan hal demikian kecuali dalam arti bahwa

serah terimanya sah jika selamat. Jika buah kurma terkena sesuafu

yang mengakibatkan cacat padanya, seperti udara panas yang

membuatnya rusak, atau cacat-cacat yang lain, maka implikasinya

adalah ulama yang berpendapat demikian itu memberikan hak
pilih kepada pembeli unfuk mengambil buah dalam keadaan cacat

atau mengembalikannya.

402 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsaini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'ifah As-Sunan um Al Atsar(4/335).

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanadnya tidak sampai kepada kami untuk kami
teliti. Namun riwayat palng shahih yang kami jadikan hujjah untuk pendapat ini
adalah... dari Abu Said, dia berkata: Seseorang di zaman Rasulullah $ mengalami
musibah dengan buah-buahan yang dia beli sehingga hutangnya menumpuk.
Rasulullah # pun bersabda, "Bersedel<ahlah kepada orang itul" Orang-omng pun
bersedekah kepadanya tetapi hasil sedekah tersebut tidak sampai melunasi hutangnya.

Rasulullah # pu., bersabda, "Ambillah harta yang kalian temukan, dan kalian tidak
memiliki hak selain itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Aniuran
Membebaskan Hutang, 3/L797) dari Qutaibah bin Said dari l-.aits dari Bukair dari
Iyadh bin Abdullah dari Abu Said.
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Jika pembeli telah mengambil sebagian dari buah lalu dia

mampu mengembalikannya namun sudah terlanjur, maka dia wajib

mengganti kurma yang sama jika kurma yang diambilnya itu

memiliki padanan; atau membayarkan nilainya jika kurma yang

diambilnya tidak memiliki padanan.

Kurma yang dia ambil itu akan dihitung sesuai porsinya dari

seluruh buah, lalu dia mengembalikan sisa harga yang harus dia

bayarkan, kecuali dia memilih untuk mengambilnya dalam keadaan

cacat. Jika buah terkena bencana alam sesudah cacat, maka dia

meminta kembali porsinya dari harga karena bencana alam ifu

berbeda dari cacat.

Barangkali juga, seandainya buahnya dicuri sebelum dipetik,

atau penguasa bertindak sewenang-wenang dengan mengambil

zakatnya melebihi ukuran sehantsnya, maka ulama yang

berpendapat demikian juga harus mengembalikan kerusakan

kepada penjual karena hartanya tidak selamat, seperti seandainya

dia menjual budak yang belum sempat dikuasai oleh pembeli, atau

menjual beberapa budak yang hanya sebagiannya saja yang

dikuasai sedangkan sebagian yang lain belum dikuasai sampai

akhirnya seseorang membunuh budak itu, atau merampasnya, atau

dia mati sendiri. Pembeli berhak menghapus jual-beli, sedangkan

penjual berhak menunfut orang yang merampas dan pelaku

pidana. Budak yang mati tersebut dianggap mati sebagai harta

penjual.

Lebih tepat sekiranya pendapat tentang penjualan buah-

buahan adalah buah yang dilual di pohonnya yang telah

diserahkan kepada pembelinya ihr tetap menjadi pertanggungan

penjual hingga pembeli mengambil buah yang dia beli. Sedangkan
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penjual tidak terbebas darinya sedikit pun hingga pembeli

mengambilnya, atau buah diambil dari pohonnya berdasarkan

perintah pembeli. Sebagaimana orang yang membeli makanan di

sebuah rumah atau kapal seluruhnya dengan takaran tertenfu.

Sesudah pembeli mengambilnya, barulah pembeli terbebas dari

pertanggungannya. Sebelum pembeli mengambilnya lalu dia dicuri

atau terkena bencana, maka itu dihifung sebagai harta penjual.

Jika dia terkena cacat, maka pembeli bebas memilih antara

mengambilnya atau mengembalikannya.

Seyogianya pula ulama yang mengurangi harga akibat

bencana alam itu melakukannya secara konsisten, baik

kerusakannya sedikit atau banyak; serta memberikan pilihan

kepada pembeli jika ada sebagian yang rusak untuk

mengembalikan jual-beli atau mengambil sisanya dengan harga

yang disesuaikan selama buah kurma belum matang basah

seluruhnya. Jika buah kurma telah matang basah seluruhnya

sehingga memungkinkan baginya untuk memetiknya, maka tidak

ada pengurangan harga sedikit pun.

Demikian pula, setiap buah yang dibiarkan matang basah di

pohonnya lalu terkena bencana alam, seyogianya ulama tersebut

tidak mengurangi harga akibat bencana alam, karena pembeli

sudah dipersilakan untuk mengambilnya, dan dia juga menemukan
jalan untuk mengambilnya dengan cara memetiknya tetapi dia

tidak melakukannya, manakala dia membiarkan buah yang dia beli

sesudah ada kesempatan untuk memetiknya.

Ulama tersebut seyogianya berpendapat demikian agar
prinsip pendapatnya dalam masalah ini adalah buah-buahan

menjadi pertanggungan penjual hingga terpenuhi dua hal, yaitu
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penjual telah menyerahkan buah kepada pembeli, dan pembeli

mampu mengambilnya dalam keadaan buah tersebut telah

mencapai kualitas yang baik karena telah matang basah dan bisa

dipetik. Menurut saya, selain pendapat ini tidak konsisten. Musibah

apa saja yang terjadi pada buah sesudah matang basah itu dihitung

sebagai harta pembeli.

Di tambah lagi, pembeli telah menerima buah dan mampu

unfuk memetiknya meskipun belum matang basah, maka itu
berarti dia memetik harganya dan dia wajib membayar seluruh

harganya.

27 - Bab. Wabah403

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli buah-buahan

lalu dia telah menerimanya kemudian buah-buahan tersebut

terkena wabah, baik sebelum kering atau sesudah kering, selama

dia belum memetiknya, baik wabah tersebut mengenai sebutir

buah atau mengenai seluruh buah, maka hanya ada safu pendapat

di antara dua pendapat.

Pertama, bisa jadi ketika dia menerimanya dalam keadaan

sudah lazim bagi pembeli unhfi membiarkannya hingga waktu

panen, maka tindakan ini tidak semakna dengan serah terima

sehingga pembeli tidak menanggung selain apa yang telah dia

terima.

40s 3u6 ini dipindahkan dari tempat lain agar tergabung dengan bab-bab lain yang

senrpa.
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Misalnya adalah seseorang membeli makanan secara

takaran dari orang lain, lalu dia telah menerima sebagiannya

sedangkan sebagian yang lain msak sebelum dia menerimanya.

Dalam kasus ini dia tidak menanggung makanan yang rusak

karena dia belum menerimanya, melainkan dia hanya menanggung

makanan yang telah dia terima.

Kedua, bisa jadi ketika dia menerima buah-buahan tersebut

dia dianggap sebagai orang yang berkuasa penuh atas buah-

buahan tersebut. Dia bebas memilih antara memotongnya atau

membiarkannya. Jadi, apa saja yang rusak di tangannya itu

dihitung sebagai hartanya, bukan sebagai harta penjual.

Adapun yang keluar dari makna ini, tidak boleh dikatakan

bahwa penjual menanggung sepertiganya jika musibah mengenai

sepertiganya atau lebih, dan tidak menanggung jika musibah

mengenai kurang dari sepertiga. Padahal, pembeli membelinya

dalam safu transaksi jual-beli, dan mengambilnya dalam safu serah

terima.

Bagaimana mungkin penjual menanggung sebagian yang

telah diterima pembeli dan tidak menanggung sebagiannya yang

lain? Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata, "Dia

tidak menanggung kecuali seluruh harta rusak, karena saat itulah

yang disebut sebagai bencana alam; atau menanggung meskipun

hanya satu dari seribu bagian yang rusak." Tidak ada argumen

unfuk menjawab dua pertanyaan ini selain yang telah kami

sampaikan.

Semua wabah itu dianggap sebagai sebagai musibah, baik

dari langit atau akibat ulah manusia.
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Implikasi dari wabah terhadap setiap buah-buahan yang

dibeli itu berlaku untuk buah-buahan yang kering dan yang tidak

kering. Demikian pula, ia berlaku unfuk setiap sesuatu yang dibeli

lalu dibiarkan hingga tiba waktu pengambilannya. Jika ia terkena

wabah sebelum waktu pengambilannya, maka ulama yang

mengurangi harga akibat wabah juga harus mengurangi harga

untuknya, karena masing-masing belum diambil dengan serah

terima yang sempuma.

Jika seseorang menjual kepada orang lain buah-buahan

dengan syarat pembeli membiarkan buah-buahan tersebut hingga

panen kemudian air yang mengalirinya terhenti, sedangkan buah-

buahan tersebut tidak bisa bertahan kecuali dengan air, maka

pembeli memiliki hak pilih antara mengambil seluruh buah dengan

seluruh harga, atau mengembalikan buah lantaran ada cacat yang

menjangkitinya. Jika dia mengembalikannya lantaran cacat yang

menjangkitinya sedangkan dia telah mengambil sebagiannya, maka

buah yang dia ambil itu dibayar sesuai porsinya dari pokok harga-

Jika kedua pihak berselisih mengenai harganya, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan pembeli.

Jika seseorang membeli buah di kebun dari orang lain,

maka pengairannya ditanggung oleh pemilik harta karena buah

tersebut tidak bisa baik kecuali dengan pengairan. Sedangkan

pembeli tidak berkewajiban apapun. Jika keduanya berselisih

mengenai pengairan dimana pembeli menginginkan pengairan

yang lebih banyak daripada yang dilakukan penjual, maka

perkataan keduanya tidak diiadikan rujukan, melainkan masalah ini

ditanyakan kepada ahlinya.
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Jika mereka mengatakan bahwa buah tidak bisa baik

kecuali dengan pengairan dengan ukuran sekian, maka saya

memaksa penjual unfuk melakukannya. Jika mereka mengatakan

bahwa yang dilakukan penjual sudah cukup tetapi jika

ditambahkan maka lebih baik, maka saya tidak memaksa penjual

unfuk menambahkan pengairan di atas kecukupannya.

Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli agar dia yang

menyirami, maka jualbeli menjadi tidak sah karena pengairannya

tidak diketahui ukurannya secara persis. Kalaupun pengairannya

diketahui secara persis, kami tetap membatalkannya karena ifu

sama dengan jual-beli yang disertai sewa-menyewa.

28. Bab: Pengecualian
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1513. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Ar-Rabi'ah bahwa Al Qasim bin
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Muhammad menjual buah kebunnya dengan membuat

pengecualian.4o4

1154. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr,

bahwa kakeknya yaitu Muhammad bin Amr menjual kebun

miliknya yang bernama Ifraq dengan harga empat ribu, dan dia

mengecualikan darinya dengan delapan rahrs dirham

(mengecualikan) buah-buahan atau kurma kering -saya ragLr-.405

4o4 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli bab' Yang Boleh dalam

Pengecualian Buah-buahan, 2/622, no. 17) dalam sanadnya terdapat nama Rabi'ah

bin Abdurrahman.
Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ismail bin AMullah dari lbnu Aun bahwa dia

bertanya kepada Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Kami tidak melihat adanya

lara.,gin terhadap pengecualian seandainya bukan karena hnu Umar

memakruhkannya. Pengecualian merupakan sesuafu yang diterima bagi kami."

Maksudnya adalah menjual buah kurma di kebunnya dengan mengecualikan

beberapa pohon kurma tertentu. (no. 15153)
aos gg. Ath-Thabarani (pernbahasan dan bab yang sama' no' 18)
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1515. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abu Rijal, dari ibunya yaifu

Amrah, bahwa dia menjual buah-buahan dan mengecualikan

sebagian darinya.4o5

Dalam riwayat tersebut dijelaskan, "Kebun 5nng bemama Ifraq, dengan harga
empat ribu dirham, dan dia mengecualikan darinya dengan delapan ratus dirham

sebagian dari buah kurma-tanpa ragu."
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafitya 18/252) dan

Malik dengan redaksi, "Dia menjual buah-buahan dengan harga delapan ribu, dan dia

mensyaratkan darinya sebagian dari buah-buahan."
ao6 93. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, no. 19)

Malik berkata, "Ketentuan yang disepakati menurut kami adalah lika seseorang

menjual buah kebunnya maka dia boleh mengecualikan sebagian dari buah kebunnya
itu hingga sepertiga, tidak boleh ler,vat dari itu. Pengecualian di bawah sepertiga itu
tidak dilarang." Malik juga berkata, "Adapun seseorang yang menjual buah kebunnya
dan dia mengecualikan dari buah kebunnya itu satu batang atau beberapa batang
pohon kurma yang dia pilih dan sebutkan bilangannya, maka saya tidak melihat
adanya larangan terhadap hal tersebut, karena pemilik kebun hanya pengecualian

sebagian dari buah kebunnya sendiri. Yang dikecualikan itu hanyalah sebagian dari
kebunnya yang dia tahan untuk diri sendiri, tidak menjualnya; dan dia menjual selain
yang dia tahan."
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1516. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku

bertanya kepada Atha" "Aku jual kepadamu kebunku kecuali lima

puluh faraq atau takaran tertentu. Apakah hukumnya boleh?" Dia

menjawab, "Tidak." hnu Juraij bertanya, "Bagaimana jika aku

berkata bahwa kebun itu adalah kebun hitam (di lrak) yang

menghasilkan kurma basah." Dia menjawab, "Tidak 6o1"1'r."407

,:dp,Ut t|:;i i,Ss ,e3t t1?i -\o\v
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7=) .> .'J(:--J t).,.
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q7 Saya Udak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(4/3291.
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L577 - Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata:

Aku bertanya kepada Atha', "Apakah aku boleh menjual

kepadamu kebun kurmaku, kecuali sepuluh pohon kurma yang

aku pilih?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali engkau mengecualikan

yang mana sebelum terjadi jual-beli, dimanaengkau mengatakan,

'Yang ini dan ldng ini'."408
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1518. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

408 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsa44/33}1.
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mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata

kepada Atha', "Apakah seseorang boleh menjual kebun kurmanya

atau kebun anggurnya atau kebun gandumnya atau budaknya atau

barangnya, apapun itu, dengan syarat aku (penjual) bersekutu

dengannya atas seperempatnya, dengan penukar apapun itu?" Dia

menjawab, "Tidak dilarang. "4o9
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1519. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia berkata:

Aku bertanya kepada Atha', "Apakah aku boleh menjual

kepadamu buah kebunku dengan harga serafus dinar dikurangi

biaya untuk budak?" Dia menjawab, "Tidak boleh karena biaya

4os Saya tdak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'nfah As-sunan wa A1 Atsa44/330).
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hidup budak itu tidak diketahui dan tidak memiliki batas wakhr.

Karena ifu jual-beli tersebut 1i.1uL .ul'r."410

Semua yang dikatakan oleh Atha' ini benar, dan dia

semakna dengan Sunnah, ijma' dan qiyas terhadap keduanya atau

terhadap salah sahrnya. Alasannya adalah karena tidak boleh

menjual buah-buahan yang tidak diketahui ukurannya. Jika

seseorang membeli kebun dengan harga serafus dinar ditambah

biaya hidup untuk budak, maka harga ini disebutkan tetapi tidak

diketahui ukuran pastinya, sehingga jual-beli tersebut tidak sah.

Jika seseorang menjual buah kebunnya dengan

mengecualikan safu takaran darinya, maka apa yang dia jual itu
tidak diketahui dengan pasti. Ada kalanya dia mengecualikan satu

mud sehingga dia tidak tahu berapa perbandingan satu mud
tersebut dari seluruh buah di kebun; apakah satu dibanding seribu,

ataukah seratus dibanding seribu, ataukah lebih sedikit, ataukah

lebih banyak?

Jika seseorang mengecualikan safu takaran darinya, maka

apa yang dibeli darinya itu bukan dengan taksiran yang diketahui,

dan bukan dengan takaran yang ditanggung dan tidak pula

diketahui dengan pasti. Ada kalanya buah tersebut terkena

musibah sehingga safu mudsama dengan setengah dari hasil buah

di kebun; dan ada kalanya merupakan satu bagian dari seribu

bagian ketika dia menjualnya.

Demikian pula jika penjual mengecualikan beberapa pohon

kurma yang dia pilih dengan seksama, atau memilih dengan asal-

asalan. Ada kalanya pilihan dengan pilihan dengan seksama atau

410 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syaf i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsa44/330).
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dengan asal-asalan itu mengakibatkan sebagian dari pohon kurma

itu lebih besar harganya daripada sebagian yang lain serta lebih

baik karena banyak buahnya dan kualitasnya bagus. Dengan

demikian, penjual tidak boleh mengecualikan beberapa pohon

kurma, baik dengan bilangan atau dengan takaran sama sekali,

dan tidak pula dengan porsi, kecuali ukurannya diketahui dengan

persis. Tidak pula mengecualikan pohon kurma kecuali kurma

yang diketahui dengan persis.

Jika seseorang menjual kebunnya kecuali seperempatnya,

atau setengahnya, atau tiga perempatnya, atau dia menjual kebun

kecuali beberapa pohon kurma yang dia tunjuk secara persis,

maka transaksi terjadi atas bagian yang tidak dia kecualikan. Jadi,

kebun yang terdiri dari seratus pohon kurma itu dia kecualikan

sepuluh pohon kurma, sehingga transaksi terjadi pada sembilan

puluh pohon kurma yang definitif-

Jika dia mengecualikan seperempat kebun, maka transaksi

terjadi atas tiga perempat kebun. Penjual menjadi sekuhr dengan

seperempat, seperti seandainya beberapa orang membeli sebuah

kebun secara bersekutu atas kebun yang mereka beli sesuai

dengan porsi pembelian mereka.

Seandainya seseorang menjual buah kebunnya dengan

harga empat ribu, dan dia mengecualikan seribu, maka jika akad

jual-beli ditujukan kepada buah kebun ini, maka sesungguhnya dia

menjual tiga perempat kebun. Jika dia mengatakan, "Aku

mengecualikan buah seharga seribu sesuai harga pada hari itu,"

maka hukumnya tidak boleh karena jual-beli ini terjadi pada obyek

yang tidak diketahui, baik bagi penjual atau bagi pembeli'
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Demikian pula dengan orang yang menjual kambing kepada

orang lain, lalu kambing tersebut telah mengalami haul (safu tahun

sejak pembelian); atau menjual sapi atau unta, lalu diambil zakat

darinya. Pembeli memiliki hak pilih antara mengembalikan obyek

jual-beli karena apa yang dia beli itu tidak utuh, atau mengambil

kembalian harga sesuai porsi zakat yang diambil. Akan tetapi, jika

seseorang menjual unta di bawah 25 ekor, maka jual-beli sah dan

penjual menanggung zakat unta yang telah mengalami hauldalam

keadaan unta-unta tersebut di tangannya. Sedangkan pembeli tidak

menanggung zakatnya.

Seperti halnya seseorang yang menjual kepada orang lain

seorang budak yang telah halal darahnya akibat murtad atau

membunuh dengan sengaja, atau dalam keadaan telah dijafuhi

hukuman potong tangan karena mencuri, lalu dia dijatuhi

hukuman mati sehingga jual-beli terhapus dan pembeli meminta

kembali apa yang telah diambil darinya; atau budak tersebut

dipotong tangannya.

Jadi, pembeli memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli

atau mempertahankannya, karena aib pada fisik ifu berbeda

dengan kekurangan bilangan. Seandainya obyek yang dibeli adalah

takaran tertenfu, maka ketenfuannya sama. Jika obyek yang dibeli

kurang takarannya, maka pembeli bebas memilih antara

mengambil kembalian harga sesuai ukuran kekurangan tersebut

atau menghapus jual-beli.

Seandainya penjual mengatakan, "Saya menjual kepadamu

buah beberapa pohon kurma yang kamu pilih sendiri" maka

hukumnya tidak boleh karena jual-beli tersebut terjadi pada obyek

yang tidak diketahui dengan pasti. Jual-beli ini tidak rusak kecuali
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dari sisi ini saja. Adapun menjual buah-buahan dengan yang lebih

banyak dari itu, sesungguhnya hal tersebut belum dipastikan

sebagai miliknya baginya. Bagaimana mungkin dia menjual sesuatu

yang belum dipastikan sebagai miliknya namun jual-beli tersebut

tidak sah kecuali yang diketahui ukurannya dengan pasti?

29- Bab: Zakat Buah-buahan

Ada dua jenis buah yang dilual, yaitu buah yang dikeluarkan

zakatnya dan buah yang tidak dikeluarkan zakatnya- Buah yang

tidak dikenai zakat itu boleh dilual tanpa ada halangan di dalamnya

karena seluruhnya menjadi milik orang yang membelinya. Adapun

buah yang dikenai zakat, maka penjualannya sah dengan cara

mengatakan, "Aku jual kepadamu sisa buah kebunku sesudah

dikeluarkan zakatnya. "

Zakatbuah-buahan adalah sepersepuluh, atau setengah dari

sepersepuluh jika diairi dengan pengairan. Dengan demikian,

ketenfuannya seperti yang saya sampaikan dalam masalah

pengecualian. Seolah-olah penjual menjual sembilan persepuluh

kebun, atau sembilan persepuluh buana ditambah setengah dari

sepersepuluh.
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7520. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia berkata: Aku
bertanya kepada Atha', "Saya menjual kepadamu buah kebunku

ini dengan harga empat ratus dinar sesudah dikurangi zakatnya.

Bagaimana hukumnya?" Dia menjawab, "Ya (boleh).

Sesungguhnya zakat ifu bukan hakmu, melainkan ia adalah hak

orang-orang miskin. "41 1

Seandainya seseorang menjual buah kebunnya tanpa

menjelaskan bagian-bagian zakat seperti yang saya sampaikan,

maka ada dua pendapat tentang halini, yaitu:

Pertama, pembeli memiliki hak pilih antara mengambil

kembali seukuran zakat dari seluruh harga, atau dia membatalkan
jual-beli karena barang yang dia beli tidak utuh.

411 Saya tidak menemukannya pada selain AsySyafi'i. Atsaini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsa44/3371.
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Kedua, dia bebas memilih antara mengambil selisih zakat

dari seluruh harga atau merelakannya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam hal ini memiliki

pendapat ketiga, yaihr seluruh transaksi batal karena penjual

menjual sesuatu yang dia miliki dan yang tidak dia miliki- Oleh

karena transaksi tersebut menggabungkan jual-beli yang halal dan

yang haram, maka seluruh transaksi batal.

Seandainya penjual kebun mengatakan, "Zakatnya aku

tanggung," maka jual-beli tidak mengikat bagi pembeli kecuali dia

menghendakinya. Alasannya adalah karena pihak berwenang

hanya mengambil zakat dari buah yang ada di tangan pembeli, dan

pihak berwenang tidak wajib mengambil setakaran zakat dari buah

yang lain.

Demikian pula, kurma basah tidak sama dengan kurma

kering, karena pihak berwenang boleh mengambil sepersepuluh

kurma basah. Jika pihak berwenang mau dipertanggungkan

sepersepuluh kurma basahnya dalam bentuk kurma kering

seukuran kurma basahnya seandainya kurma basah tersebut telah

kering, atau pembeli sesudah itu membeli kurma tersebut, maka

saya berharap pembeliannya itu sah.

Adapun jika dia membeli sebelum itu, maka dia seperti

orang yang membeli buah kebun yang dikenai zakat sepersepuluh,

dengan alasan seperti yang saya jelaskan yaitu sepersepuluhnya

diambil dalam bentuk kurma basah. Di antara ulama ada yang

mengatakan bahwa pihak berwenang mengambil sepersepuluh

buah dalam keadaan basah karena dia dianggap sebagai sekutu

atas buah kurma. Jika demikian ketentuannya, maka jual-beli

tersebut terjadi pada seluruh buah sedangkan ukurannya tidak
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utuh. Menurut salah satu dari dua pendapat, pembeli memiliki hak

pilih antara mengambil sembilan persepuluhnya dengan harga

sembilan persepuluh harga, atau mengembalikan seluruhnya.

Di antara para sahabat kambing ada yang membolehkan

penjualan di antara keduanya jika kedua pihak sama-sama tahu

bahwa ada kewajiban zakat pada buah-buahan. Karena sejatinya

pembeli membeli dan penjual menjual sisa dari zakat, sedangkan

ukuran zakat sudah diketahui oleh keduanya.
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L52L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asgr-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa Atha' berkata,
"Jika engkau menjual buahmu tanpa menyebutkan zakatnya dan
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tidak pula pembeli, maka zakatnya ditanggung pembeli." Ibnu

Juraij bertanya, "Zakatnya ditanggung pemilik kebun?" Dia

menjawab, "Zakatnya ditanggung pembeli." Ibnu Juraij berkata:

Aku lantas bertanya kepadanya, "Meskipun Aku menjualnya

sebelum ditaksir atau sesudah ditaksir?" Dia menjawab, "Ya-"472
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L522. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa Abdullah bin

Ubaidullah bin Abu Mulaikah berkata tentang masalah semacam

ini seperti pendapat Atha' . Zakatnyaditanggung oleh pemb"1i.413

Pendapat yang keduanya katakan itu benar. Zakat untuk

suatu barang tertentu itu diambil dari barangnya. Manakala dia

telah berpindah tangan, maka zakatnya juga diambil dari barang

tersebut. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang

mewarisi kebun, maka zakat tetap diambil dari kebun tersebut?

412 5"ru tidak menemukannp pada selain Asy-Syafii. Atsa/Ir|i diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dari jalur Asy-Syaf i dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Ata44/331-332).
413 Saya tidak menemukannya pada selain AsySyafi'i. Atsr.i:u:ri diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsad4/3371-
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Demikian pula seandainya dia menghibahkan buahnya, atau

menyedekahkannya kepada orang lain, atau mengalihkan

kepemilikan kepada orang lain dengan cara apapun.

Ada pendapat lain tentang hal ini, bahwa jika buah-buahan

dikenai kewajiban zakat kemudian pemiliknya menjualnya, maka

kewajiban zakatnya melekat pada buah-buahan tersebut. Pembeli

bebas memilih karena penjual menjual sesuafu miliknya dan

sesuafu milik orang-orang miskin. Pembeli bebas memilih antara

mengambil buah yang tidak dikeluarkan sebagai zakat sesuai porsi

harganya atau membatalkan jual-beli.

Adapun jika dia menghibahkannya, menyedekahkannya,

atau mewarisi buah-buahan dari seseorang, baik dalam keadaan

telah jatuh kewajiban zakatnya atau belum, maka semua masalah

ini dijelaskan dalam bahasan tentang zakat berikut cabang-

cabangnya.

Ulama lain mengatakan bahwa zakatnya ditanggung

penjual, jual-beli sah, dan seluruh buah menjadi milik pembeli.

Jika pihak berwenang boleh mengambil zakat dari buah

maka buah tersebut tidak uhrh seluruhnya. Jika seseorang

mengatakan, "Pemilik kebun memberikan kepadanya buah yang

sama dengan buah yang dikeluarkan sebagai zakat," maka dia

telah menghalalkan zakat diambil dari selain barang yang dikenai

zakat dalam keadaan barang tersebut masih ada.

Ulama yang berpendapat demikian juga berpendapat

bahwa seandainya seseorang berkewajiban zakat safu dinar dari

empat puluh dinar miliknya, maka dia boleh memberikan satu

dinar yang sama dari dinar-dinar yang lain. Demikian pula
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pendapat tentang hewan ternak dan berbagai jenis barang yang

dikenai zakat.

Firman Allah, iii ;rt b i "Ambillah zakat dari

sebagian harta mereka" (Qs. At-Taubah [9]: 103) menunjukkan

bahwa jika suafu harga dikenai kewajiban zakat, sedangkan syarat

itu merupakan bagian dari zakat, maka zakat diambil dari harta itu

sendiri, bukan dari orang lain. Pendapat inilah yang saya pegang,

dan berdasarkan ini saya memilih pendapat pertama bahwa jual-

beli berlaku atas obyek yang tidak dikenai zakat, dan tidak berlaku

pada obyek yang dikenai zakat manakala diketahui zakatnya

seperti pengetahuan penjual dan pembeli mengenai apa yang

keduanya perjualbelikan.

Apabila penjual menyebutkan ukuran zakat kepada

pembeli, dan keduanya sama-sama mengetahuinya, tetapi

kemudian pihak berwenang melanggar hak dengan mengambil

lebih banyak dari zakat yang seharusnya, maka pihak berwenang

sama seperti orang yang mengambil tanpa izin terkait bagian yang

melebihi zakat.

Pendapat tentang hal ini sama seperti pendapat tentang

orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin. Ulama yang

tidak mengurangi harga akibat bencana alam mengatakan bahwa

dia ini orang yang dizhalimi harganya, dan tidak ada dosa bagi

orang yang menjual kepadanya akibat kezhaliman orang lain, dan

pembeli telah menerima apa yang dia beli.

Sedangkan ulama yang mengurangi harga akibat bencana

alam ifu mengurangi harga dengan alasan bahwa barang tersebut

tidak utuh saat diterima. Tampaknya penjual harus mengurangi
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harga sesuai ukuran yang diambil dengan zhalim. Sesudah terjadi

kezhaliman itu pembeli diberi hak pilih antara membatalkan jual-

beli atau mengambilnya dengan harga yang disesuaikan karena dia

tidak lagi utuh sebagaimana penjual menjualnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa kezhaliman ifu tidak

termasuk bencana alam, maka jawabnya adalah: apa yang

dimaksud dengan bencana alam? Tidakkah yang dimaksud adalah

segala sesuafu yang merusak harta seseorang? Kezhaliman juga

merupakan perbuatan yang memsak.

Jika seseorang mengatakan, "Maksudnya adalah musibah

yang datang dari langit," maka jawabnya adalah, Apa pendapat

Anda seandainya saya membeli sesuahr dan saya belum

menerimanya, lalu dia terkena suafu musibah dari langit hingga

msak; bukankah jual-beli tersebut terhapus? Jika pertanyaan ini
disefujui, maka dikatakan bahwa jika musibah datang dari manusia,

maka saya memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli atau

mengambilnya dan menuntut nilai kerusakannya kepada manusia
yang merusaknya.

Jika pemyataan ini disetujui, maka dapat dikatakan bahwa

Anda telah memberikan musibah dari langit suatu makna yang

lebih banyak daripada makna yang ada dalam musibah dari
manusia, atau setara; karena dengan ini Anda menghapus jual-beli.

Jika seseorang mengatakan, "Jika Anda (pembeli) mengalihkan

kepemilikan kepadanya, maka ifu berasal darimu meskipun engkau

belum memegangnya. Demikian pula, jika dia rusak, maka dia

rusak sebagai hartamu. Buah tersebut telah engkau beli dan terima
sehingga lebih kuat alasannya untuk tidak dikurangi harganya

akibat kerusakan yang menimpanya."
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30. Bab: Muzabanah
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7523. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata'

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa

Rasulullah S melarang muzabanah. Muzabanah adalah menjual

buah (kurma basah) dengan kurma kering secara takaran, dan

penjualan kurma basah dengan kismis secara takaran.4l4
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a1a 9R.. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Muzabanah

dan Muhaqalah, 2/624425, no. 23); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab, Jual-

Beli Muzabanah, yaih.r Penjualan Kurma kering dengan Kurma basah, dan Penjualan

Anggur Kering dengan Anggur Basah, 2/709 no. 2185) dari jalur Abdullah bin Yusuf

dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Kehamman Penjualan Kurma

Basah dengan Kurma Kering Kecuali ddam Amya,3/1177, no.72/1542) dari jalur

Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik.
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L524. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu
Sufuan mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Said Al Khudri
atau Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pi$ melarang muzabanah dan
muhaqalah. Muzabanah adalah pembelian buah (kurma basah)

dengan kurma kering di pucuk pohon kurma. Sedangkan
muhaqalah adalah menyewakan tanah dengan gandum

lrin1,fiulr."4l5

415 gp. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 24), di dalamnya
disebutkan "menyeruakan tanah", dan di dalamnya tidak ada "dari Abu Hurairah".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama,
2/llo, no. 2186) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, dan dia berasal dari Abu said
saja sebagaimana dalam Al Muovaththa'.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, 3/tlz9, no.
105/1546) dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Malik.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hasan bin Muhammad Az-
7a'tarani dari Asy-Syafi'i dengan mengatakan dari Abu Said tanpa ragu. Seperti itulah
hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Asy-Syafi'i tanpa ragu (4/238).
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7525. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari lbnu Musayyib,

bahwa Rasulullah $ melarang muzabanah dan muhaqalah.

Muzabanah adalah pembelian buah (kurma basah) dengan kurma

kering di pucuk pohon kurma. Sedangkan muhaqalah adalah

menyewakan tanah dengan gandum hinthah.als

al6 93. Ath-Thabarani (pernbahasan dan bab yang sama, no. 25) dengan disertai

pertanyaan hnu Syihab yang disebutkan sesudahnya. Dalam redaksinya disebutkan,
"L-alu aku bertanya kepada Sa'id bin Musagyib."

hnu Abdil Bar berkata, "Status hadits ini mursal dalam Al Muwaththa' padu

semua periwayat. Seperti ihrlah hadits ini diriwayatkan oleh para sahabat Ibnu Syihab

darinya."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman

Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam Araya, 3/L168, no.

59/15391 dari Muhammad bin Rafi' dari Hajin bin Mutsanna dari Laits dari hnu
Syihab dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada pertanyaan Ibnu Syihab dan
jawabannya.

Sebaiknya kami mengutip pernyataan Malik sesudah hadits-hadits di atas dalam

menggambarkan bentuk-benil< mwabanah, karena Asy-Syafi'i dalam bab ini akan

meniadakan bentuk-bentuk ini sebagai muzabanah.
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Malik berkata, "Rasulullah 1$ melarang muzabanah. Penafsiran muzabanah adalah
segala sesuah.r yang sembarang, tidak diketahui takaran, timbangan dan bilangannya
dijual dengan sesuah.r yang tertentu takaran, timbangan atau bilangannya.

caranya adalah seseorang mengatakan kepada orang lain yang memiliki makanan
yang masih teftanam, tidak diketahui takarannya, baik ih_r berupa gandum hinthah,
kurma kering, atau makanan-makanan senrpa ifu; atau seseorang memiliki barang
semisal gandum hinthah, kurma kering , tebu, ushfur, kafun, linen, atau barang-barang
semacam itu yang tidak diketahui takaran, timbangan dan bilangannya. Orang tersebut
berkata kepada pemilik barang-barang ini, "Takarlah barangmu ini, atau suruh orang
lain unhrk menakamya, atau timbanglah yang biasa ditimbang, tua hihnglah yang
biasa dihitung." Jika kurang dari takaran sekian dan sekian sha', atau kurang dari
timbangan sekian dan sekian ritl, atau kurang dari bilangan sekian, maka
kekurangannya ifu aku tanggung dan aku akan membayarmu sesuai harga yang
disebutkan.

Sedangkan jika ada kelebihannya dari ukuran yang disebut, maka dia menjadi
milikku karena aku menanggung kekurangannya dengan syarat kelebihannya menjadi
hakku. Yang demikian itu bukan jual-beli, melainkan mul<hatharah (pertaruhan) dan
gharar (transaksi yang samar). Ia termasuk unsur judi karena seseorang tidak membeli
sesuatu dari penjual dengan sesuafu yang dia keluarkan, melainkan dia menanggung
takaran, timbangan atau bilangan yang dia sebutkan dengan syarat dia memiliki
kelebihannya. Jika barang kurang dari ukuran yang disebutkan, maka dia tetap
mengambil harta kawannya bukan sebagai pembayaran, bukan sebagai hibah, tidak
disertai kerelaan hati. Yang demikian itu dianggap sebagai judi. Semua transaksi
seperti ini mengandung unsur judi.

Malik berkata: Benhrk lain adalah seseorang berkata kepada penjual kain, "Aku
tanggung untukmu kain atas kain dengan ukuran sekian-sekian dimana setiap ukuran
sekian berharga sekian. Jika temyata kurang dari ukuran tersebut, maka sayalah yang
menanggung kerugiannya sehingga saya membayarmu ufuh. Tetapi jika ada
kelebihannya, maka ia menjadi milikku." Atau seseorang berkata kepada orang lain,
"Aku tanggung umum pakaian yang kamu jual sekian gamis, dengan ukuran setiap
gamis adalah sekian hasta. Jika ada kekurangannya, maka dia menjadi tanggunganku.
Jika ada kelebihannya, maka dia menjadi milikku." Atau seseorang berkata kepada
orang lain yang memilik kulit sapi atau unta, "Saya akan memotong kulit-kulitrnu ini
dengan harga sekian-dan dia memperlihatkan pembayarannya ihr. Jika hasilnya
kurang dari seratus pasang, maka aku menanggung kerugiannya. Jika hasilnya lebih
dari seratus pasang, maka kelebihannya menjadi hakku karena aku mernikul
pertanggungan unfuknya," Atau seperti seseomng berkata kepada orang lain yang
memiliki biji ban (sejenis biji-bijian), "Aku akan peras bijimu ini. Jika hasilnya kurang
dari sekian ritl, maka aku tetap membayarmu dengan harga yang disebutkan. Tetapi
jika hasilnya lebih, maka dia menjadi hakku."

Semua ini termasuk jenis muzabanarS yang tidak baik dan tidak boleh. Demikian
pula jika seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki biji kapas, tebu atau
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Ibnu Syihab berkata: Aku lantas bertanya tentang

penyewaan tanah dengan emas dan perak, lalu dia menjawab,

"Tidak dilarang."
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1526. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada Atha' , "Apa 1fu muhaqalalf" Dia menjawab , " Muhaqalah

pada tanaman seperti mwabanah pada pohon kurma, walaupun

tanaman itu dijual dengan gandum." Ibnu Juraij berkata: Aku

bertanya kepada Atha', "Apakah Jabir menafsirkan muhaqalah

ushfur, "Saya membeli biji-buian ini darimu" dengan ketentuan seperti itu. Semua ini

kembali kepada muzabanah yang saya sampaikan.
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kepada kalian sebagaimana yang Anda kabarkan kepadaku?" Dia
menjawab, "Ya.u4l7

Asy-Syafi'i berkata: Penafsiran muhaqalah dan muzabanah

dalam hadits-hadits tersebut dimungkinkan dalam bentuk redaksi
dari Rasulullah S. Tetapi dimungkinkan pula berdasarkan dari

periwayat di bawah beliau.
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1528. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah
mengabarkan kepada kami, dari lbnu Juraij, dari Atha', dari Jabir,

4r7 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi.i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dalam Ma'nfah As-sunan wa Al Atsadaui jalur Asy-Syafi'i (4/3301.
Seperti itulah a/sartersebut dalam Sunan Al Kubn (5/3071.
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bahr,va Rasulullah S melamng mukhabamh, muhaqalah dan

muzabanah- Muhaqalah adalah seseorang menjual tanaman

dengan semhrs fara4ls gandum hinthah. Muzabanah adalah dia

menjual kurma Snng ada di puork pohon dengan serafus hnq.
Sedangkan mukhabarah adalah menyer,uakan tanah dengan

sepertiga atau seperempat (dari hasiln57a)."419

418 Fanq atau farq adalah takaran yang biasa digurElon di trr{adinah, setara

dengan 15 rid.
41e HR. Al Hurnaidi dalarn Musnadtya(2/54G541) dari Sut/an d€ngan sanad ini,

dia berkata: Rffi.dullah $ mdarang muahnah, muhaalah da multnbnh darr

agar buah{uahan tidak dijr,ral sebelum tampak kualitas dan kernatangannSa; dan agar
dia tidak diiual keorali dengan dinar atau dirham. Hanya saja bdiau mernberikan

tahadap amya.
MuHnbanh adalah merryeu,akan tanah dengan bayaran berupa sepertiga atau

seperernpat hasilnya. Muhaqakh adalah meniual gandum yang rnasih ber-ada pada
bulimya dengan gandurr lrans sudah dipefik. Sedangkan muzabrnh adahh menjual
bnah (kurma basah) dengan kurma kering. (no. 1292) Aslrqraf i meriura5ratkan
s€bagian dari hadits ini pada no. (1489).

Al Bukhari ya dari Ibnu Uyainah dengan sanad ini secara ringkas,

dia meriwayatkannya dari beberapa jalur yang lain.
Silakan bplca bkuijladits no. (1489).

Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Muslim (pernbahasan: Jual-Mi, bab: Larangan
Muha@lah, Muabnah hn Mul<habanh 3/lL7+7L75, no. 81,/1535) dari ialur hnu
Ulrainah dengan sanad ini. Dalam redalcsinya tidak ada tentang
muktnbnh m uhaqalah dan m uza funah

Juga dari lalw Makhlad bin Yazid Al Jazari dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang

sama (no. 82/15361.
Dalam redaksingra disebutkan' Atha' berkata: Jabir menafsirkannl,a kepada kami.

Dia berkata, "Adapun mul<habarah adalah tanah kosong diserahkan seseorang kepada
orang lain, kemudian orang lain ihr mernbiayai penggarapannlra, kernudian dia

mengambil sebagian dari buah."
Da mengklaim bahwa muzafunah adalah penjualan kurma basah di pohannya

dengan kurma kering secara takaran- S€dangkan muhaqalah pada tanaman ifu seperti
penjtnlan tanaman yang masih berdiri dengan b[i-biiian S1ang ditakar. Ada beberapa
jailur rirvayat yang lain bagi hadis ini ddam Slrahih Muslim.
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1528. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said
mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraii, dari Abu Zubair,
bahwa dia mengabarkannya dari Jabir bin AMu[ah, bahura dia
mendengam5ra berkata, "Rasulullah $ melarang peniualan

setumpuk kurma kering yang tidak diketahui takarannya dengan
kurma kering yang diketahui takaranngra."420

t.
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'l2o HR- Mr.rslim (pernbahasan: JuahBdi, bab: I&har:arnan Penlrnlan Kuunra lering
lang Tkld( Dketahui Ulurannya dengg l&nna Kcrhg, 9/1162, rc. 42/tsgol fui
iahrr lbrnr Wahb darl lbnu Juraii dari Abu Z.fiair, din nrengabarin!,a dla bedrata: A1u
mendcngar Jabir bh Abdullah b€*ah dcngan neaasi yang 

""rupa.Juga dari tslw Rauh bin ubadah dari Ibru ,Jrraii dengan redatsi lrang serupa.
Dalam redaksiqn tidak disehr&an l€ta 'lo.xnna lertrg". br..4L/llfil
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L529. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata

kepada Atha', "Aku mendengar dari Jabir bin Abdullah sebuah

khabar yang telah dikabarkan kepadaku oleh Abu Zubair darinya

tentang sefumpuk makanan. " Dia (Abu Az'Zubat) berkata,

"Menumtku dia ([bnu Juraij) bertanya, 'Apa pendapatmu tentang

hal itu?' [-alu dia (Atha') melarangnya."4zl
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421 5"ru tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsar'ni diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dari lalur Asy-Syaf i dalam Ma'rifah As-Sunan w Al Atsa44/339-340).
Silakan baca hadits sebelumnya berikut takhrit'nya.
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1530. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said
mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraii, dari Ibnu Thawus, dia
mengabarkannya dari ayahnya, bahwa dia memakruhkan
penjualan setumpuk makanan dengan sefumpuk makanan yang
tidak diketahui takaran keduanya; atau takaran salah safunya
diketahui, sedangkan takaran yang lain tidak diketahui; atau
takaran keduanya sama-sama diketahui, yang ini dengan yang ini,
dan yang ini dengan yang ini. Dia berkata, "Tidak boleh, kecuali
takaran dengan takaran, dan funai dengan atnui-"422
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422 saw tidak menemukannya pada selain AslrqEfi'i. Atsarmidiriuayatkan oleh
Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam Makfah As-Swan m Al AU{4/34O1.
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1531. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada Atha', "Apa ifu muzabanalf" Atha' menjawab, "Kurma

kering yang ada di pohon dijual dengan kurma kering (yang sudah

dipetik)." Aku bertanya, "Walaupun takarannya diketahui, atau

tidak diketahui?" Dia menjawab, "Ya." hnu Juraij berkata,

"seseomng bertanya kepada Atha', 'Bagaimana dengan kurma

basah?' Dia menjawab, 'Sama saja antara kurma kering dan kurma

basah. Ihr disebut -*u6rrr1i'."423
Kami berpegang pada pendapat ini kecuali dalam masalah

arayayang telah kami paparkan sebelumnya.

Pengertian dasar muzabanah adalah Anda memperhatikan:

setiap yang ditransaksikan dalam keadaan sebagiannya memiliki

kelebihan atas sebagian lnng lain secara funai dengan tunai itu

disebut riba. Jadi, tidak boleh menjual sesuatu yang diketahui

takarannya dengan sesuafu dari jenis yang sama secara sembarang

dan tidak diketahui takarannya; dan tidak pula sesuahr yang

sembarang dijual dengan yang sejenis secara sembarang.

Alasannya adalah karena dia haram mengambilnya kecuali

takaran dengan takaran, timbangan dengan timbangan, dan funai

423 Srrr. tidak menemukannyra pada selain Asrr-Syafi'i. Atsanni diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dari jalur AqrSyafi'i dalam Ma nfah As-Sunan wa Al Atsa48/971.
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dengan funai. Jika barang dilual secara sembarang dengan

sembarang, maka keduanya tidak sama takarannya. Demikian pula
pula jika barang yang sembarang dijual dengan barang yang

ditakar, maka salah satunya pasti lebih. Menurut kami, kedua

transaksi tersebut tidak haram karena ketenfuan dasamya adalah
jual-beli tidak boleh dilakukan kecuali secara takamn dengan

takaran, atau timbangan dengan timbangan. Setiap akad png
dilakukan dengan sembarang ifu terhapus.

Seandainya kedua pihak bertransaksi secara sembarang

dengan takaran, atau sembarang sembarang dengan sembarang

dari jenis yang sama, kemudian keduanya saling menakar dan

temyata takaran keduanya sama, maka jual-beli tersebut tetap

terhapus karena itu adalah itu adalah akad yang tidak diketahui

sebagai akad secara takaran dengan takaran.

Seandainya kedua pihak mengadakan akad dengan syamt

keduanya menimbang kedua makanan ini secara spesifik, takaran

dengan takaran, lalu keduanya saling menakar dan temSnta

hasilnya sama, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ada selisih di
antara kedua barang, maka ada dua pendapat tentang hal ini,
yaitu:

Perbma, orang yang fumpukan makanannya lrurang

memiliki hak pilih antara membatalkan jual-beli karena itu adalah

penjualan sesuafu dengan takaran tertentu tetapi dia tidak ufuh
atau genap dengan alasan dia tidak boleh mengambilnya, atau

mengembalikan jual-beli.

Kedua, jual-beli terhapus karena terjadi pada ofuek yang

sebagiannya haram dan sebagian yang lain halal sehingga jual-beli

tersebut terhapus. Pendapat inilah yang kami pegang. Sedangkan
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pendapat yang saya ceritakan sebelumnya ifu lemah, tidak didasari

qiyas.

Pembeli memiliki hak pilih hanya jika barang yang kurang

itu bukan termasuk barang yang dianggap riba sekiranya ada

selisih sebagiannya atas sebagian yang lain. Adapun barang yang

dianggap riba, maka jual-beli tersebut terjadi pada seluruh barang,

namun kemudian sebagian barang didapati dalam keadaan haram

untuk dimiliki dengan akad ini. L-alu, bagaimana mungkin dia

memiliki hak pilih untuk mengambil sebagian barang yang

ditransaksikan sedangkan di dalamnya ada unsur haram?

Pengertian muzabanah yang saya sampaikan ifu mencakup

keseluruhannp, fidak perlu mencabangkannya, yaifu: saya

membeli dari Anda serafus sia' kurma kering dengan buah dari

seratus pohon kurma milikku, atau lebih dari itu, atau kurang dari

itu. Jual-beli ini terhapus dari dua sisi: Pertama, ifu adalah

penjualan kurma basah dengan kurma kering secara sembarang

dengan takaran dari jenis yang sama. Contoh lain adalah, saya

mengambil dari Anda kurma kering yang tidak saya ketahui

takarannya dengan satu srla'kurma kering, atau dengan sefumpuk

makanan yang tidak saya ketahui takarannya. Karena menurut

ketenfuan dasamya, adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian

yang lain itu hukumnya haram. Jual-beli kurma tidak sah kecuali

sesama jenis dan secara funai dengan funai.

Demikian pula ketentuannya pada gandum hinthah dart

setiap barang yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain

dianggap sebagai riba.

Adapun penjualan buah kurma dengan gandum hinthah
yang sudah dipetik se@ra takarannya, atau sefumpuk kurung
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dengan setumpuk gandum hinthah, atau suafu jenis makanan

dengan jenis lain secara sembarang dengan takaran, atau takaran

dengan sembarang secara funai dengan funai, asalkan selisih

sebagiannya atas sebagian yang lain Udak dianggap riba, maka

hukumnya tidak dilarang.

Adapun perkataan seseorang kepada orang lain yang

memiliki sefumpuk makanan, "Aku memberimu pertanggungan

atas setumpuk makanan ini dengan dua puluh sha'. Jtka lebih dari
dua puluh sha', maka itu menjadi milikku. Jika tepat 20 sha',

maka itulah milikmu. Jika kurang dari 20 shai maka saya wajib

menggenapinya 20 sha','maka hukumnya tidak boleh karena

transaksi tersebut termasuk kategori mengambil harta orang lain

dengan cara yang batil seperti yang telah saya sampaikan

sebelumnya. Transaksi ini lebih mirip dengan pertaruhan dan
perjudian, bukan termasuk makna muzabanah sama sekali.

Muzabanah tidak lain adalah seperti yang saya gambarkan, tidak
lebih dari itu.

Itulah pengertian dasamya, dan ifu sudah cukup sehingga

tidak perlu mencabangkannya. Sedangkan di antara perkara

cabangnya adalah seperti yang saya gambarkan. Adapun
perkataan seseorang kepada orang lain, "Hifunglah mentimun
atau semangka milikmu yang terkumpul ini! Jika kurang dari
serafus, maka saya berkewajiban menggenapinya menjadi serafus.

Jika ada lebihnya, maka itu milikku. Atau, potonglah kainmu ini
menjadi kopiah atau celana dengan ukuran sekian.

Jika kurang dari sekian kopiah atau celana, maka itu
menjadi tanggunganku. Jika lebih, maka itu menjadi milikku. Atau,

$linglah biji gandummu ini. Jika ada kelebihannya *lu mud, maka
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itu menjadi milikku. Jika kurang, maka itu menjadi tanggunganku."

Semua ini berbeda dari muzabanah, tetapi hukumnya diharamkan

karena mempakan tindakan mengambil harta dengan jalan yang

batil, bukan pemiagaan yang didasari sikap saling rela, dan bukan

merupakan sesuafu yang diberikan pemilik harta kepada

penerirnanya dalam keadaan dia tahu sehingga dia mendapat

pahala dan pujian. Itu juga bukan sesuatu yang diberikarr

seseorang kepada orang lain sebagai pengganti atas manfaat yang

dia terima, dan bukan pula dengan jalan suatu kebaikan yang

diperkenankan.

Tidak ada larangan menjual buah pohon kurma dengan

buah anggur, atau buah persik selama keduanya sudah matang,

baik keduanya sudah tergeletak di tanah, keduanya masih di

pohonnya, atau sebagiannya tergeletak di tanah sedangkan yang

lain masih berada di pohonnya. Selisih sebagiannya atas sebagian

yang lain itu hukumnya boleh selama dilakukan secara tunai

dengan funai- Jika termasuki unsur nasi'alatau tempo, rnaka jual-

beli menjadi rusak. Jika kedua pihak berpisah sesudah lual-beli dan

sebelum serah terima, maka jual-beli menjadi rusak.

Demikian pula, tidak ada larangan menjual buah kurma di

pohonnya dengan buah pohon persik di pohonnya, atau menjual

buah kurma di pohonnya dengan buah persis yang tergeletak di

tanah, atau menjual kurma basah di tanah dengan buah persik di

tanah secara sembamng.

Intinya, boleh menjual sesuatu dengan lain jenis secara tunai

dengan funai dengan cara apapun yang Anda inginkan.

Sedangkan sesuatu yang memiliki kesamaan sifat itu tidak

boleh diperjualbelikan kecuali secara sama, takaran dengan
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takaran, timbangan dengan timbangan, dan funai dengan tunai.
Kedua pihak tidak boleh berpisah sebelum serah terima. Yang
basah tidak boleh dijual dengan yang kering, dan yang basah tetapi
bisa kering tidak boleh dijual dengan yang basah, kecuali dalam
jual-beli 'am5n.

Demikian pula, seseorang tidak boleh memasukkan ke

dalam transaksi sesuatu yang padanya berlaku riba akibat adanya

selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain, secara funai
dengan tunai. Misalnya adalah seseorang membeli setumpuk
kurma kering secara takaran atau sembarang dengan sefumpuk
gandum hinthah secara takaran atau sembamng, sedangkan

bersama gandum hinthah tersebut ada kurma kering, baik sedikit

atau banyak.

Alasannya adalah karena transaksi pada gandum hinthah
itu terjadi untuk hinthah, dan kurma kering dengan kurma kering,
sedangkan porsi kurma kering tidak diketahui lantaran dia dibeli
dengan nilainya dan gandum hinthah dibeli dengan nilainya,
sedangkan kurma kering dibeli dengan kurma kering. Yang
demikian itu hukumnya tidak boleh kecuali diketahui dengan pasti

ukumnnya, dan secara takaran dengan takaran.

Muzabanah adalah suafu jenis makanan yang diketahui
takarannya dibeli dengan makanan dari jenis yang sama tetapi
tidak diketahui takarannya. Nabi $ melarang jual-beli ini kecuali

dengan ukuran yang sama. Jika ukurannya tidak diketahui, maka
itu tidak baik, dan itu bukan dianggap sama, dan tidak pula
dianggap sebagai jual-beli takaran dengan takaran, atau timbangan
dengan timbangan
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31. Bab: Waktu Penjualan Buah-Buahan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Asg-

Syafi'i berkata: Waktu penjualan seluruh buah di pohon yang bisa

dimakan adalah saat buah pertama sudah bisa dimakan,

sedangkan buah yang terakhir sudah mendekati Snng pertama

seperti sebagian buah kurma mendekati sebagian yang lain. Jika

demikian keadaannya, maka boleh menjual buahnya yang keluar

dari pohon lmrma satu kali keluar.

Di antara pohon itu ada yang batangnya bertahan lama

(panen lebih dari satu kali) seperti pohon kr"rma. Tidak ada

bedanya sedikit pun -keorali dalam sahr hal png akan saya

sampaikan- bahwa dia boleh dilual manakala yang pertama sudah

matang (fidak ada bedanya) dari pir, quince, jeruk lemon, pisang

dan lain{ain. Jika sebagian kecilnya sudah bagus dan mencapai

kematangan, maka seluruh buahnya boleh dijual.

Saya menerima kabar bahwa buah tin di sebagian negeri ih.r

menghasilkan buah secara kontinu. Hari ini dia mengeluarkan

buah, kemudian kosong selama beberapa hari, kemudian dia akan

mengeluarkan buah lagi di hari berilaatnya sehingga buah keluar

se@ra tems-menems. Demikian pula dengan mentimun dan

khirbi{sqerris melon); sebagiannya bisa matang sempuma, tetapi

di tempat yang sama ada bakal buah yang belum keluar. Jadi,

pohon tersebut dibeda-bedakan seiring buah yang keluar darinya,

sedangkan yang belum keluar tidak boleh dijual. Jika tidak bisa

dipilah, maka tidak boleh dijual karena obyek yang dijual dan yang

Udak dfual bercampur sehingga obyek yang dijual tidak diketahui.

Dengan demikian pembelinya mengambil seluruhnya, atau
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mengambil bakal buah yang belum dia beli. Jika buah ini dibeli

dalam keadaan seperti ini, maka jual-beli terhapus.

Di tempat lain AsySyafi'i berkata: Kecuali penjual ingin
menyerahkan kelebihannya sehingga dia memberikan hak kepada
pembeli dengan disertai tambahan.

Aturan dalam penjualan mentimun dan melon sarn seperti

aturan yang saya jelaskan dalam penjualan buah tin. Jika
tanamannya mengeluarkan buah di seluruh bagran pohonnya,

sehingga apabila buah yang dibeli dibiarkan di pohonnyra maka

buah-buah yang kecil bermunculan dari pohonnya sebagaimana

yang saya gambarkan dalam buah tin, maka jika buah-buah

tersebut bisa dipilah, maka boleh menjual buah yang keluar

terlebih dahulu, dan sedangkan buah-buah yang keluar sesudahnya

tidak tercakup ke dalam jual-beli. Tetapi jika buah-buahnya Udak

bisa dipilah, maka tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana yang

saya gambarrn.

Jika boleh menjual buah dari buah-buah ini, lnitu kurma,

anggur, mentimun, melon atau selainnya, maka fidak boleh

menjual buah yang datang sesudahnya sama sekali.

Jika ada yang bertanya, "Apa argumentasiny'a?" Kami
jawab, oleh karena Rasulullah S melarang bai'sinhfz4, melarang

jual-beli ghamr (tidak jelas), dan menjual penjualan buah sebelum

tampak kualitas dan kematangannya, maka terlebih lagi beliau
melarang penjualan buah yang belum benvujud dalam semua jenis

buah ini.

424 gui'";nin adalah jual+eli png mencakup hasil burni sdarna beberapa btnnr.
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1532. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Jabir, dia berkata, "Aku

melarang hnu Zubai untuk menjual kurma secara

mu'awamah.425

Oleh karena Rasululluh # melarang penjual kurma dan

buah lain datam keadaan masih sangat mentah dan belum terlihat

wama kuningnya karena bisa jadi dia rusak oleh suatu penyakit,

maka penjualan sesuahr yang belum terlihat sama sekali seperti

mentimun dan melon ifu lebih tercakup ke dalam makna gharar

(samar) dan lebih kuat alasannya untuk tidak diperkenankan

daripada yang sudah terlihat.

Karena ifu Nabi $ melarang penjualannya. Bagaimana

mungkin haram menjual mentimun atau melon ketika sudah

tampak tetapi belum matang, tetapi jushr halal menjualnya dalam

keadaan belum tercipta (belum berwuiud) sama sekali? Bagaimana

mungkin seseorang sulit memahami bahwa tidak ada suatu jual-beli

yang lebih pantas disebut gharar daripada jual-beli? Penjualan

45 ffr. AMunazzaq dalam Mushannalngra (pembahasan, Jual-Beli, bab: Lamngan

Penjuatan Buah-buahan sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 8/66, no"

14330) dari jalur Sufuan dan setenrsnya-

Jual-beli mubwamah adalah jual-beli buah-buahan yang dihasilkan tanaman selama

beberapa tahun dalam sahr transaksi.
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burung di langit, budak yang melarikan diri dan unta yang kabur
tidak lebih pantas dikatakan unsur ghararrtya lebih banyak

daripada penjualan yang ini.

Alasannya adalah karena bumng, budak dan unta tersebut

sudah tercipta dan terkadang bisa didapati, sedangkan yang ini
belum tercipta sama sekali. Mungkin saja dia tercipta, tetapi
hasilnya bisa jadi sangat banyak, atau sangat sedikit.

Apa pendapat Anda seandainya dia terkena bencana;

bagaimana cara mengukumya? Apakah dengan keluaran yang

pertama? Bisa jadi keluaran yang kedua lebih banyak. Keluaran

yang ketiga bisa jadi berbeda. Jual-beli seperti ini menurut kami
diharamkan berdasarkan makna Sunnah dan atsar serta qiyas

terhadap keduanya dan logika. Cacat-cacat yang mungkin terjadi
padanya lebih banyak daripada yang saya sampaikan, tetapi yang

kami sampaikan ini sudah mencukupi. Ins5a Allah.

Jadi, masing-masing dari buah di atas yang ditakar, atau

ditimbang, atau dijual secara bilangan sebagaimana yang saya

paparkan terkait penjualan kurma basah dengan kurma kering;

tidak boleh penjual kurma kering dengan kurma basah, sembarang

dengan takaran, dan basah dengan basah menumt saya dalam

keadaan apapun. Tidak boleh menjual buah-buah tersebut kecuali

dalam keadaan kering dengan kering, takaran dengan takaran,

atau timbangan dengan timbangan-

Penjualannya tidak boleh bilangan dengan bilangan, dan

tidak boleh sama sekali jika yang basah dibeli dengqn yang basah

dari jenis yang sama, persik dengan persik. Jika keduanya berbeda
jenis, maka silakan Anda menjualnya dengan cara apapun asalkan
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tunai dengan funai, atau sembarang dengan takaran, basah dengan

kering, sedikit dengan banyak.

Dia tidak berbeda dengan apa lrang saya paparkan terkait

buah kurma dan anggur dalam makna ini, tetapi dia dari buah

kurma dan anggur dalam hal an5n. AraW tidak berlaku pada

selain kurma. Selain kurma dan anggur tidak boleh dUadikan amya"

Tidak boleh membeli buah tin yang berada di pohonnya

dengan buah tin yang ditakar dan tergeletak di tanah" Tidak boleh

membeli selain buah tin yang ada di pokoknya dengan buah yang

sesama jenis dalam keadaan kering dan tergeletak di tanah, dan

tidak pula dengan yang masih ada di pohonnSra unfuk selama-

lamanya, baik secara sembarang, takaran, atau dengan cara

apapun.

Jika ada yang bertanln, 'Mengapa Anda fidak

membolehkannya?" Jawabnya, karena ketika Rasx.dullah #i
menetapkan taksiran terhadap kurma dan anggur, dimana

keduanya memiliki satu kesamaan, yaifu tidak merniliki penghalatg

yang menghalangi unfuk mengetahui taksirannya secara seksama,

dan dalam takaran dia terkumpul sebagaimana dia terkumpul di

pohonnya, maka itu berarti keduanya memiliki beberapa makna

dimana salah satu maknanya tidak disamai oleh buah lain,

meskipun selunrhnya sama-sama ditakar.

Sementara banyak buah yang lain memiliki

penghalang semisal daun sehingga penglihatan juru taksir tidak

bisa mengamatinya secara seksama. Demikian pula dengan pir

dan buah-buahan lainnya. Sedangkan quincalarrg mempakan jenis

pir yang paling besar, dia fidak terkumpul dalam takaran.

Demikian pula dengan melon dan mentimun; benfuknya berbeda,
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tidak mirip dengan kurma dan anggur. Dengan demikian, melon
dan mentimun itu tidak terkumpul dalam takaran, dan tidak bisa

terlihat dengan seksama seperti halnya anggur dan krma. Tidak
ada sesuatu pun yang biasanya ditakar ifu bisa ditaksir dalam
keadaan masih berada di pucuk pohonnSa karena besar,

sedangkan bentuknya tidak bisa ditakar.

Karena itu, dia tidak boleh dijual s@ara sembarang dengan
sesama jenis sebagaimana buah lain-yaitu kurma dan anggur-
dijual. Barangsiapa yang ingin membelinya dengan cara araya,

maka dia membelinya dengan jenis yang lain. Sesudah ifu, dia
boleh melakukan araya sesuka hati.

32. Bab: Tanaman yang Tumbuh

Segala tanaman atau tumbuhan yang sebagiannya berada di
dalam tanah sedangkan sebagian yang lain tampak, lalu pemiliknya
ingin menjualnya, maka hukumnya tidak boleh kecuali bagian yang
tampak itulah yang dipetik. Sedangkan yang tidak dapat dilihat
(karena tertutup atau berada di bawah tanah) tidak boleh dijual,
seperti wortel, lobak, bawang merah dan yang selainnya. Akan
tetapi, daunnya yang nampak boleh dijual dengan cara dipotong
atau dipetik di tempatnya, sedangkan yang berada di dalamnya
tidak boleh dijual.

Apabila transaksi terjadi terhadap seluruhnya, maka juar-beri

tersebut fidak diperbolehkan jika jual-beli lrang dilakukan
merupakan jual beli total. Jual-beli total maksudnya adalah jual-beli
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jual-beli sekali terima. Seandainya saya membolehkan jual-beli

tersebut, maka saya tidak membolehkannya kecuali berdasarkan

salah sah.r dari beberapa makna. Bisa jadi berdasarkan makan

yang karenanya diperkenankan jual-beli barang yang tidak ada di

tempat. Ketentuannya adalah jika pembeli melihat barang, maka

dia memiliki hak pilih antara mengambilnya atau

meninggalkannya.

Seandainya saya membolehkan jual-beli tersebut dengar,

makna seperti ini, lalu pembeli mencabut wortel, lobak, atau

bawang merah, lalu saya memberikan hak pilih kepada pembeli,

maka itu berarti saya mendatangkan risiko kepada penjual lantaran

tanaman yang ada di ladang dan tanahnya yang dibeli ifu dicabut,

lalu pembeli berhak unh.rk mengembalikannya tanpa ada cacat,

sehingga sebagian besar hasil tanaman tersebut batal dibeli dan

kerugiannya menjadi tanggungan penjual.

Tanaman tersebut berbeda dari budak dan barang yang

dibeli dalam keadaan tidak ada di tempat. Alasannya adalah

karena terkadang keduanya bisa dilihat sehingga sifat-sifat

keduanya bisa digambarkan kepada pembeli oleh orang yang

dipercaya pembeli, lalu pembeli membeli keduanya, dan sesudah

itur dia memiliki hak pilih saat melihat keduanya. Dengan demikian,

penjual tidak menanggung risiko saat pembeli melihat keduanya.

Sedangkan dalam kasus tanaman yang berada dalam tanah ini,

penjual menanggung risiko sekiranya tanamannln dicabut.

Seandainya saya memperkenankan penjualannya dengan

syarat tidak ada cacat padanya, maka jual-beli ini mengikat bagi

pembeli, baik hasil tanaman tersebut kecil atau besar, atau

berteda-beda bentuknya. Seolah-olah pembeli membeli sesuahr
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yang belum pemah dia lihat, dan saya memaksanya unfuk
membeli sesuatu yang tidak ingin dia beli sama sekali. Seandainya
saya membolehkan jual-beli ini dengan syarat penjual menjualnya
kepada pembeli dengan sifat-sifat tertentu secara timbangan, maka
itu berarti saya membolehkan penjualan sifat-sifat tanpa
dipertanggungkan. Sedangkan sifat itu boleh diperjualbelikan

dalam keadaan dipertanggungkan.

Seandainya pembeli melakukan al<ad salam kepada penjual

dengan obyek yang disebutkan sifat-sifatrya secara timbangan, lalu
penjual mendatangkan barang sesuai sifat, maka akad salam.

Alasannya adalah karena barang tersebut diambilkan dan datang
sesuai yang diinginkan pembeli, bukan dari tanah yang terkadang
penanamannya keliru dan terkadang benar. Jadi, tanaman ini tdak
boleh dijual kecuali dengan sifat yang dipertanggungkan dan secara

timbangan, atau sesudah dia dicabut sehingga pembeli melihatnya.

Dia tidak sama dengan kacang walnut, telur dan sejenisnyia.

Yung ini tidak bisa bertahan di tanah kecuali setelah mencapai
kematangan, kemudian dia dikeluarkan, yang bisa bertahan
didiamkan di tanah, sedangkan yang tidak bisa bertahan (hasitnya)

dijual, seperti bawang. Sedangkan kacang walnut tidak bisa

bertahan kecuali dalam keadaan tetap dalam kulitnya. Jika kulitnya
terlihat, maka itu bisa dijadikan pertanda mengenai ukuran isinya.

Sedangkan tanaman ini tidak memiliki tanda unfuk mengetahui
isinya meskipun bagian luamya terlihat. Ada kalanya daunnya

besar sedangkan isinya kecil, atau bisa juga besar.
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33. Bab: Pembelian Hasil Bumi yang Isinya Bisa
Dikonsumsi

Barangsiapa yang membeli kacang walnut, almond,

pistacio, atau telur, kemudian dia memecahnya dan mendapati

isinya rusak atau cacat, kemudian dia ingin memulangkannya dan

meminta kembali pembayarannya, maka ada dua pendapat

tentang hal ini, yaitu:

Pertama, diaboleh memulangkannya dan meminta kembali

pembayarannya karena dia tidak bisa mengetahui rusak dan

baiknya kecuali dengan memecahnya. Jika yang dia meniadi h:juan

penjualannya adalah isinya, maka penjualnya telah merugikannya.

Ini adalah sebuah pendapat.

ulama yang berpegang pada pendapat ini seyogianya

mengatakan bahwa pembeli yang telah membelah biji-bijian

tersebut harus mengembalikan kulitrya kepada penjual jika

kulitrya memiliki nilai meskipun sedikit manakala bisa diambil

manfaatnya seperti kulit ranif26.

Jika dia tidak melakukannya, maka kulitnya itu dinilai

sehingga kulit tersebut memiliki nilai dari barang yang dia beli.

Demikian pula isinya seandainya isinya bagus. Sesudah itu dia

dikurangi harga dari kulit yang tidak dia kembalikan, dan dia

meminta sisa harganya dikembalikan. Seandainya porsi kulitrya

adalah satu dibanding seribu, maka pembayaran yang

dikembalikan kepadanya dikurangi sahr bagian.

a2a R rij#lah buah-buahan yarg berrtulmya bulat dan halus seperti k€eala.
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Kedua, jika pembeli telah membelahnya maka dia tidak
boleh mengembalikannya kecuali penjual menginginkan, dan
pernbeli meminta kembali antara nilai barang dalam keadaan baik
dan nilainya dalam keadaan rusak.

Telur ayam tidak memiliki nilai dalam keadaan rusak karena

kulitrya tidak berguna. Jika pembeli telah memecahnya, maka dia

meminta kembali harganya. Sedangkan telur burung unta, kulitrya
memiliki harga sehingga pembeli bertanggungjawab dalam

keadaan apapun karena kulitnya bisa jadi lebih mahal harganya

daripada isinya. Jika dia tidak mengembalikan kulitnya dalam
keadaan bagus, maka dia diminta ganti antara nilainya dalam

keadaan tidak rusak dan nilainya dalam keadaan rusak.

Sedangkan menunrt pendapat pertama, dia
mengembalikannya tanpa menanggung apapun karena dia
terpaksa membelahnya, kecuali dia merusaknya dengan cara

memecahkannya padahal dia mampu unfuk memecahnya tanpa
memsak. Dengan demikian, dia mengembalikan antara dua nilai

tersebut, tetapi dia tidak mengembalikan telur itu.

Adapun mentimun, melon dan buah-buahan lain yang

berair, dia bisa mencobanya dengan menggunakan suafu benda
yang kecil terbuat dari besi atau kaSm kemudian memasukkannya

sehingga dia bisa mengetahui rasanya jika rasanya pahit; atau

unfuk mengetahui apakah melon yang dibelinya itu rasanya asarn

sehingga dia boleh mengembalikannya.

ndak ada tanggungan apapun sekiranya dia melobanginya
menunrt dua pendapat di atas karena dia terpaksa melakukannya,
atau lebih dari itu. Lobang kecil pada melon tidak mengakibatkan

kerusakan. Ulama yang mengatakan, "Pembeli tdak
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mengembalikannya kecuali dalam keadaan seperti dia

mengambihyu," ulama ini hanrs mengatakan, "Dia meminta

kembali antara nilainya dalam keadaan bebas dari rusak dan

nilainya dalam keadaan n$ak."

Seandainya pembeli membelah melon, maka dia tidak

boleh mengembalikannya, melainkan dia bertanggungiawab atas

kekurangan antara nilainya dalam keadaan baik dan dalam

keadaan rusak kecuali penjual mau mengambilnya dalam keadaan

terbelah dan mengembalikan pembayaran kepada pembeli; karena

terkadang pembeli bisa merasakannya dengan cara melobangrnya

dalam keadaan masih ufuh.

Melon tidak seperti kacang walnut karena rasanln fidak bisa

dicicipi dengan cara melobanginya. Yang bisa ditengarai adalah

baunya, bukan rasanln dalam keadaan masih ufuh. Sedangkan

adanya ulat dalam buah tidak bisa diketahui dengan dicicipi. Jika

pembeli membelahnya dan mendapati ulat di dalamnln, maka

menunrt pendapat pertama dia boleh mengembalikanng;a.

Sedangkan menurut pendapat kedua, dia meminta pengembalian

antara dua nilai.

Seandainya seseorang membeli buah-buahan yang berair

seperti mentimun dan melon, kemudian dia menyimpannya hingga

layu dan berubah lalu rusak di tangannya, kemudian dia

mendapatinya rusak akibat pahit atau akibat ulat png ada di

dalamnya, maka jika kerusakannya terjadi akibat sesuatr.r gang

muncul belakangan di tangan pembeli, maka perkataan yang

dipegang mengenai kerusakannya adalah perkataan penjual

dengan disertai sumpahnya. Dia sama seperti telur yang terdiam di
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tangan seseorcmg dalam wal{fu lama, kemudian dia mendapatinya

dalam keadaan rusak. Rusakn5a telur itu terjadi belakangan.

34- Masalah Penjualan Gandum di Bulirnya
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1533. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Aku b€rkata kepada Aqrsyaf i, "Ali bin Ma'bad meriwayatkan
hadits kepada kami dari Anas, bahwa Rasulullah $ membolehkan

penjualan gandum di tangkainya manakala telah memutiyr."427

427 SE/a tidak menernukannya pada sdain Astfq/afi'i.
HR Muslim (pernbahasan: Jual-Mi, bab: Lamngan Penjualan Buah-buahan

sebehmr Tampak Kualitas dan KernatarEannya tanpa Syarat Pemotongan, 3/ll6s,
no- 5Ol1545) meriwaSrad<an dari AIi bin Huir As-Sa'di dari Zuhair bin Hatt dari Ismail
bin A1alub dari Nafi' dari Ibnu Umar g bahwa Rasulullah $ melarang
lsrrna sebefum matang, dan melarang penjualan bnskai gandum sebelum mernutih
dan aman dari per4nkit. Beliau mdarang potjual dan penrbeli.

Al Baihaqi berkata, "lnilah riurayat palir€ shahih tentang hal ini." Dia juga berkata,
"l{ab tuU*ai gpndxn hanp disebutkan oleh A5ryrub As-Sakhtiyani di antara pam
sahabat l{afi' dari Nafi'- sedangkan A16rub menurut para ahli Hadits termasuk
p€liu,alpt!,ary tqre.ap dan akurdt-"

ljh- Db'rifah As-Suran wa Al AMr, 14/328-3291
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Dalam Sunan Al Kubn, Al Baihaqi menambahkan, "Tambahan dari periwayat

sepertinya bisa diterima. "
Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini termasuk hadib yrang diperselisihkan Al

Bukhari dan Muslim dalam pelansirannln dalam Ash-Shahih. Muslim melansimya,

sedangkan Al Bukhari meninggalkannya.
Hadits tentang larangan penjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan

kematangannya diriwayatkan oleh Yahya bin Said Al Anshari, Musa bin Uqbah, Malik

bin Anas, ubaidullah bin umar, Dhahhak bin utsman dan lain{ain dari Nafi" tetapi

tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan larangan penjualan tangkai

gandum sebelum memutih selain AynTub.

Hadits ini diriwayatkan oleh Salim bin AMullah, AMullah bin Dinar dan lainlain
dari lbnu Umar. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan seperti png
disebutkan oleh Ayyub.

Hadits ini juga diriwa5ratkan oleh Jabir bin Abdullah Al Anshari, Zaid bin Tsabit,

Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan para sahabat lain;$ dari Nabi e, tetapi tidak

seorang pun di antara mereka yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh A1rygb.

Uh. Sunan Al Rubm,(5/303)
Di antara hadits yang paling menyerupai kedua riwayat di atas adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, hnu Majah, dan At-Tirmi&i dengan

menilainya rSasan. At-Tirmi&i berkata, "Kami tdak mengetahuinya sebagai riwayat

mar{u'(terangkat kepada Nabi #) kecuali dari hadits Hammad bin Salarnah." Hadits

ini juga diriwayatkan oleh hnu Hibban dan Al Hakim. Al Hakim berkata, "Hadits ini

sesuai dengan kriteria Muslim, tetapi dia tidak melansimln."
Juga dari jatur Hammad bin salamah dari Humaid Ath-Thawil dari Anas bin

Malik 4, dia berkata, "Nabi $ melarang penjualan anggur sebelum menghitam dan

melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras." fiR. Ahmad dalalln Al Musnad,

3/22r,250l
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (pembahasan, Jual-Beli, bab:

larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan kernatangannya,

3/668, no. 3371); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Makruhnya Menjual

Buah-buahan Sebelum Tampak Kualitas dan Kematangannya, 3/520-521, no.72281
dengan komentar, "status hadits hasanghaib. " Dan Al Hakim dala$ Al Mustadruk

(pernbahasan: Jual-Beli, bab: Lamngan Meniual Biji.Bijian Sebelum Mengems dan

Menjual Anggur Sebelum Menghitam, 2,/19)
Al Baihaqi berkata, "Keterangan tentang biji-bijian sebelum menger?Is dan anggur

sebelum menghitam dalam hadits ini hangra terdapat dalam riwayrat Hammad bin

Salamah dari Humaid di antara para sahabat Humaid. Hadits ini diriwayatkan

berkaitan dengan buah-buahan oleh Malik bin Anas, Ismail bin Ja'Iar, Huq;aim bin

Basyir, Affiullah bin Mubarak dan sekelompok periwayat yang banyrak jumlahnya dari

Humaid dari Anas tanpa penyebutan redaksi tersebut."
Al Baihaqi juga berkata, "Ada pertedaan redaksi pada Hammad. Affan bin Muslim,

Abu Walid, Hubban bin Hilal dan lain-lain meriwayatkannya dengan redaksi seperti di

atas (maksudnya menyebutkan l<aa biil-bijian sebelum mengms)-"
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Jika hadits itu benar, maka kami sependapat dengannya

dan hal ifu merupakan sesuafu yang khusus dikeluarkan dari yang

umum, karena Rasulullah melarang melakukan jual-beli gharar.

Sementara jual-beli gandum pada tangkainya termasuk kategori
jual-beli gharar karena tidak terlihat. Begitu pula halnya dengan
jual-beli rumah yang fondasinya tidak terlihat. Demikian pula

dengan menjual fumpukan makanan; sebagiannya berada di atas

sebagian yang lain. Namun kami membolehkan hal itu
sebagaimana Rasulullah S membolehkannya karena yang

demikian ifu merupakan afuran khusus yang dikeluarkan dari

afuran umum. Demikian pula, kami memperbolehkan jual-beli

gandum pada tangkainya jika dia telah memutih, dengan catatan
jika hadits di atas adalah benar sebagaimana kami

memperbolehkan jual-beli rumah dan tumpukan makanan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Ishaq As-Salahini dan Hasan bin Musa
Al Asyryab dari Hammad bin Salamah dari Humaid dari Anas ig,,

oi-,F f, y *,;{'*tnah it.irrdtY'Ll
"Rasulullah $ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras."

Jika kata tti dibu- seperti ini, dimana subyeknya kembali kepada bi;i-bi;ian, maka

ia sejalan derrgan riwayat yang mengatakan 'Jii- ;;"hingga mengems".Tdapi iilta ia

dibaca 3l dimana subyeknya berupa orang yang tidak disebutkan, maka dia berbeda

dari riwayat yang mengatakan GE.F, d* menunjukkan bahwa gandum hams dipetik

dari tangkainya sehingga dia boleh dijual.
Kami tidak mendapati seorang pun dari ahli Hadits di zaman kami yang

memberinya hamkat, tetapi yang paling mungkin adalah dibaca 3i karena maknanya

sejalan dengan kata "€5- ;L.
Kemudian Al Baihaqi berkata, "Yang shahih dalam bab ini adalah riwayat Ayyub

As-Sahhtiyani, kemudian riwayat Hammad bin Salamah dengan redaksi seperti yang
kami sampaikan."

Lih. Sunan Al Kubn, (5/303-304)
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1534. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha', bahwa dia

berkata tentang qashab, "la tidak boleh dijual, kecuali satu kali

potong -atau dia mengatakan, safu kali tebas."4s

Pendapat inilah yang kami pegang. Tidak boleh menjual

batang tebu selain safu kali potong ketika sampai unktu

memotong, lalu pembelinya mengambilnya pada urakhl

pemotongannya ketika dia membelingra. Dia Udak boleh

menundanya lebih dari seukuran wakhr lnng memungkinlonnya

untuk memotongnla pada hari ifu juga.

+ze qashab adalah setiap hrmbuhan yang batangnya bulat paniang-seperti tebu.

Dernikian penjelasan dalam Mukhashar Al 'Ain. Bcrrtuk tunggalrya adalah qathbah.
4D Qurth adalah salah satu jmis
4il0 Sayn udak menemukannya pada selain Aslrslrafi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari jalur A+rSvaf i dalam lula'rifah As-Sunan on N Abr
h€rnbahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Sayur Satu Kali Potong, 4/3L91-

Kernudian Al Baihaqi berkata, "Dalam hadits Fng babit dali Anas, hlabi *
melararg mtklndhamh.

Abu Ubaid berl<ata, "Mul<hadlpmh adalah menjual hnh&nlran sebehrm tampak
kualitas dan kernatangannla, melainlon masih hiiaru. MukMlnh m€ncahrp pen uatan

kurrna basah, sayur dan sernisalrya. Karena itu sebagtin ularna merraknrhkan
penimlan kurrrn basah l€bih dari sahr kali petk."
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Jika pembeli membeli tebu dalam keadaan masih berdiri

dengan syarat dia boleh membiarkannya beberapa hari agar lebih

panjang atau agar lebih tebal, atau unfuk hrjuan lain, dan tebu ifu
pun bertambah dalam beberapa hari, maka pembelian tersebut

tidak baik, dan pembelian tersebut terhapus karena akar tebu

mempakan milik penjual sedangkan cabangnya yang tampak

adalah milik pembeli.

Jika tebu itu memanjang sehingga sebagian dari harga

penjual keluar kepada harta pembeli, padahal transaksi jual-beli

tidak mencakupnya, lalu pembeli memilikinya, maka ifu berarti

saya memberi pembeli sesuafu yang belum dia beli, dan

mengambil dari penjual sesuatu yang belum dia jual. Kemudian

saln memberinya sesuatu yang tidak diketahui dan tidak terlihat

dengan mata, tidak bisa dibatasi dengan sifat dan tidak bisa dipilah
sehingga dikenali bagian mana yang menjadi milik penjual dan

bagian mana yang menjadi milik pembeli. Dengan demikian, jual-

beli tersebut rusak dari beberapa sisi.

Seandainya pembeli membelinya unfuk dia potong tetapi

kemudian dia mernbiarkannya unfuk beberapa wakfu yang

memungkinkan baginya untuk memotongnya, maka jual-belinya

terhapus jika didasari syarat dalam pokok jual-beli agar pembeli

boleh membiarkannya. Jual-beli ini terhapus sesuai dengan alasan-

alasan yang telah saya sampaikan, yaitu tercampumya harta

pembeli dengan harta penjual yang tidak bisa dipilah. Seperti

seandainya pembeli membeli gandum secara sembarang, dan dia

mensyaratkan bahwa jika tumbuh gandum lain di atasnSa, maka

dia tercakup ke dalam jual-beli. Kemudian di atasn5ra fumbuh
gandum lain milik penjual, padahal dia tidak menjualnya. Dengan
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demikian, jual-beli tersebut batal karena gandum yang dibelinya itu

tidak bisa dipilah, dan kadamya dari yang tidak dia beli tidak bisa

diketahui. Jika diketahui, maka dia bisa diberi apa yang dia beli

dan dihalangi untuk mengambil apa yang tidak dia beli. Dalam

semua kasus ini, penjual menjual sesuahr yang telah ada dan

sesuatu yang tidak dipertanggungkan dengan ketentuan bahwa jika

dia ada maka dia masuk ke dalam jual-beli, dan jika dia tidak ada

maka dia tidak masuk ke dalam jual-beli.

Jual-beli ini termasuk jual-beli yang tidak diperselisihkan

kerusakannya oleh umat Islam. Karena seandainya seseorang

berkata, "Saya menjual kepadamu suafu tanaman jika dia fumbuh

di tanahku dengan harga sekian. Jika dia tidak tumbuh, atau

tumbuh sedikit, maka kamu tetap membayar harga yang

ditetapkan," maka akad ini terhapus. Demikian pula seandainya

dia berkata, "Aku jual kepadamu sesuafu yang akan datang dari

pemiagaanku dengan harga sekian. Jika barang ifu Udak datang,

kamu tetap harus membayar."

Akan tetapi, seandainya dia membeli tebu sebagaimana

yang saya gambarkan, lalu dia membiarkannya beberapa hari

tanpa syarat, padahal ada kemungkinan baginya unfuk memotong

tebu kurang dari hari-hari tersebut, maka penjual memiliki hak pilih

antara membiarkan kelebihannya untuk pembeli tanpa harga, atau

dia membatalkan jual-beli.

Seperti seandainya jika seseorang menjual gandum sekali

potong lalu di atasnya tumbuh gandum lain miliknya, maka penjual

memiliki hak pilih antara menyerahkan apa yang telah dia jual

berikut tambahan pada gandulrlnya, atau membatalkan jual-beli

675



AlUmm

karena tercampumya gandum yang dia jual dengan gandum yang

tidak dia jual.

Keadaan-keadaan yang karenanya saya membatalkan jual-

beli, lalu tebu yang dibeli itu mengalami penyakit yang memsaknya

di tangan pembeli, maka pembeli menanggung nilainya. Tetapi jika

penyakit tersebut hanya menguranginya, maka pembeli

menanggung kekurangannya. Sedangkan tanaman tersebut tetap
menjadi milik penjualnya. Setiap pembeli dalam jual-beli yang tidak
sah wajib mengembalikan obyek jual-beli sebagaimana dia ambil,

atau lebih baik daripada yang dia ambil. Dia bertanggungjawab jika

obyek tersebut rusak, atau menanggung kekurangannya jika dia

men5rusut.

36. Bab: Hukum Obyek Jual-Beli Sebelum dan
Sesudah Serah-Terima
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1535. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

dia berkata: AsySyaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas 6, dia berkata, "Adapun

yang dilarang Rasulullah S dalam penjualan sebelum menerima

adalah makanan." hnu Abbas berkata menurut pendapat

pribadinya, "Aku tidak mengira segala sesuatu, kecuali seperti ihr

ketenfuannya."431

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada pendapat ini.

Barangsiapa yang membeli sesuafu, apapun ifu, maka dia tidak

boleh menjualnya sebelum menerimanya. Karena barangsiapa

yang menjual sesuatu yang belum dia terima, maka dia tercakup ke

dalam makna yang diriwayatkan sebagian orang:

'J$dfi 
*');a?'r JrUr r -\ oY1

' zd . ,o( :. ,., j , o, I o ,6,,'*Wt:k,pf JG:er;ti*a.
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431 gu6i1" dan blcfuilnyatelatr disebutkan pada no. $46n.
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1536. Dari Nabi @, bahwa beliau bersabda kepada Attab

bin Usaid ketika beliau menugasinya kepada penduduk Makkah,
"Iaranglah mereka unfuk membeli sesuafu yang belum mereka

teima, dan mengambilkeunfungan dari sesuafu yang tidak mereka
tanggwng.'432

as2 41 6ui1luqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Shalih Al Aili dari
Ismail bin Umayyah dari Atha' dari Ibnu Abbas dari Nabi S bahwa beliau bersabda
demikian kepada Attab bin Asid."

Al Baihaqi juga berkata, "Yahya bin Shalih ini tidak kuat."
Hadits ini juga diriwaptkan dari Muhammad bin Ishaq dari Atha' dari Shafwan bin

Ya'la dari ayahnya dari Nabi $ dengan sebagian maknanya.
Dalam hadits Amr bin Sy-r'aib dari ayahnya dari kakeknya dijelaskan bahwa

Nabi S mengutus Attab bin Asid kepada penduduk Makkah, dan beliau bersabda,
"sampaikanlah dariku kepada merel<a empat hal 5mitu, tidak benar adarya dua slant
dalam satu jual-beli, tidak pula jual-beli yang dibarengi dazgan akad satatn, tidak puta
manjual sauafu yang tidak engkau miliki, dan b'dak boleh mengambil kantungan dari
s*uatu Snng tihk engkau tanggung (kerugiannja)."

Dia berkata: Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Ishmah dari Hakim bin Hizam,
dia berkata: Aku berhnya, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melalrukan berbagai
jual-beli ini, mana yang halal bagiku dan mana yang haram?" Beliau menjawab,
"wahai anak saudaraku! Janganlah engkau mmjual sesuatu sebelum angkau
menerimanya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Jika engkau mqtbeli sesuafit, maka janganlah
engkau manjualnya sebelum engkau manerimangm. "

Uh. Ma'rifah As-Sunan oua Al Atsar, (4/348-3491
Al Baihaqi berkomentar tentang hadits AMullah bin Ishmah, "sanadnla hasn dan

tersambung."
Lth. Sunan Al Kubra, (5/313-3L4)
Akan tetapi, hnu At-Tarkumani mengkritiknya dan berkata, "Bagaimana mungkin

sanadnya hasan darrykan hnu Ishmah statusnya matu*." seperti itu pula pendapat
pengarang Al Muhalla dan Abdul Haq dalam Al Ahkam, bahwa sanadnya lernah.

Selain ihr, Al Baihaqi meriwayatkan hadits Asy-syaf i dalam bab ini sebagai
berikut:

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar i&, bahwa
Rasulullah $ bersabda, 'Banngsiapa yang membeli makanan, maka janganlalt
dia menjualnSm kembali sebelum menguasainSa. "

2. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar a{g,

bahwa Nabi $ bersaMa, "Ehrangsiapa gng mernbeli naka
janganlah dia manjualnya kembali sebelum menerimarya. "
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Ini merupakan penjualan sesuafu yang belum diterima, dan

pemetikan keuntungan yang tidak dia tanggung. Inilah qiyas

terhadap hadits Nabi S bahwa beliau melarang penjualan

makanan sebelum diterima. Barangsiapa yang menjual makanan

dengan cara takaran lalu dia menerimanya, maka hendaklah dia

menakamya lagi. Barangsiapa yang membelinya secara sembarang

3. Dari Abdul Wahhab dari Khalid Al Hadzdza', dari Atha' bin Rabah, dari

Hakim bin Hizam, Hakim berkata, "Kami mernbeli makanan, lalu Rasulullah $
melarangku unfuk menjual makanan sebelum aku menerimanya."

4. Said bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari

Atha' bin Rabah, dari Shafr,van bin Mauhib bahwa dia mengabarinyra dari

AMullah bin Muhammad bin Shaifi dari bahwa dia berkata, "Rasulullah *b
bersabda kepadaku, "Tidalekah aku dibqibhu-abu: tidal*ah anpi kqdaku
kabr, atau serrv@In itu-fuhwa mglau maniual mal<anan?" Hakim

menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah S b€rsaMa, "Janganlah

sekali-kall engl<au menjual makanan seblum anglau membelin5a dan
manqangn5a."

5. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia be*ata: Atha'
mengabarkan hal itu juga kepadaku dari Abdullah bin Ishmah dari Haldm bin

Hizam bahwa dia mendengam5ra dari Nabi $.
l-jJn. Ma'fifah ,As-Sunan um Al Atar, {4/347'34.8l

6. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari AMullah bin Umar, dia

berkata, "Kami mernbeli makanan di zaman Rasulullah #, lul, beliau merrguhrs

kepada kami omng yang menwruh kami untuk mernindahkan rnakanan
tersebut dari tenrpat kami membelinya ke tenrpat lain sebelum kami meniulnya
lagi."
l)h. As-Sunan, (lO/324, no. 226-2301

7. AsfSlrafi'i dalam ma&hab lama mengatakan: hnu Juraij meriunyatkan dari

Musa bin Uqbah bahwa Rasulullah $ mengeluarkan makanan benrpa kurma

kering atau selainnya untuk orang-orang, lalu orang-orang menjual shilak(iatah
makanan dari pemerintah) tersebutsebelum mereka menerimanln."
l-rh. tula'nfah As-Suran wa N Abar, (4/35L1

8. Malik mengabarl€n kepada kami dari Nafi' bahura Hakim bin Hizam mernbeli

makanan png diperintahkan Umar bin Khaththab S unh.rk dikeluarlen

kepada oran(forang, lalu Hakim menjual makanan tersebut sebelum dia

m€n€rimanlp. Umar $ berkata, "Janganlah kamu meniual makanan lrang
engkau beli sebelum kamu menerimanyra." (tIR. AttrThabrani, bahasan: Jual-

Beli, tnb: Ainah dan yang Senrpa Dengarurgra, 2/641 no.43l
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lalu dia menerimanya, maka hendaklah dia memindahkannya dari

tempatnya jika makanan seperti itu bisa dipindahkan.

J:" ,4t * '# ,.t cil r3) - \ oYv
4evrr ?ut o-,*t;;_ t;g '#t

*
o, /de 4Il

Ct

)
A

t'-f
o t.ll

O.

u
o

u *:)
;t *;

,)L il'r J:";$t J;r'6*
a ";t'a 4JI..a;te-f 'f tit ,sll p

Y
,

o

0 -.9

L537.lbnu Umar meriwayatkan dari Nabi S bahwa orang-

orang saling menjual makanan secara sembarang, lalu

Rasulullah $ mengutus seseorang unfuk menyuruh mereka

memindahkan makanan dari tempat mereka membelinya ke

tempat png lain.433

433 hihh hadits nomor 6 pada catatan kaki sebelumnya. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, lnb: Ainah dan Sejarisnya,
2/64L, rp- 421dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Jual-bdi Barang
png Diterirna, S/LL6O, no.33/1527) dari jalur Yahyn bin Yahya dari Malik tanpa ada
kata sernbarang.

Juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri
dari Salim dari hnu Umar;.fli,, bahwa orang-orang dipukul di zaman Rasululhh el
lantaran mereka membeli makanan secara sembarang, lalu mereka menjualnya di
tempatngra sebelum memindahkannlra. (no. 37 /15271

Juga dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari hnu Syihab dari
Satm bin Abdullah bahwa ayahngra berkata, "Aku melihat orang-orcng di zaman
Rasulullah $ apabila membeli makanan secara sernbarang, maka mereka dipukul

580



AlUmm

Tujuannya adalah agar mereka tidak menjualnya sebelum

makanan itu dipindahkan.

Barangsiapa yang memiliki makanan dari hasil s€r ra, maka

seura itu merupakan salah satu bentuk iual-beli sehingga dia tidak

boleh menjualnya lagi sebelum menerimanya. Barangsiapa yang

memiliki makanan melalui jalan pannrisan, maka dia boleh

menjualnya karena makanan tersebut tidak dipertanggungkan

harganya pada orang lain. Demikian pula dengan makanan yang

dia miliki dari jalan selain jual-beli; dia boleh menjualnya sebelum

menerimanya. Dia tidak boleh menjualnya hanya jika makanan

tersebut dipertanggungkan atas orang lain dengan pengganti yang

dia ambil sekiranya makanan tersebut tidak bisa dihadirkan.

Tunjangan yang diberikan sultan kepada maslrarakat itu

boleh dijual sebelum mereka menerimanya, tetapi orang yang

membelinya tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya karena

pembelinya itu belum menerimanya dan dia dipertanggungkan

pada penjualnya dengan harga dia menjual makanan tersebut

kepada pembelinya sebelum dia menerimanya, atau penjual

mengembalikan harga kepadanya.

Barangsiapa yang membeli makanan dari orang lain, lalu

pembeli menulis surat kepadanya agar dia menerimakan barang

dari dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak bisa dianggap

sebagai orang yang menerimakan barang bagi pembeli dari dirinya

sendiri. Dia tetap bertanggungjawab hingga pembeli menerimanya,

sekiranya mereka menjualnya di tempat mereka, hi.rgga mereka mernindahkannya ke
tempat kendaraan mereka."

Ibnu Sgrihab bcrkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Umar juga menceritakan

kepadaku, bahwa aphnp p€rnah mernbeli nnhanan secara sembanng, hhr diil
membarrranya ke rumatr keluarganya. {lno. 38/ L5271
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atau wakil pembeli menerimanya, baik dia mempersaksikan hal itu

atau tidak mempersaksikannya.

Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan

makanan, lalu wakil membeli makanan, kemudian dia mer,r,rakilkan

kepada wakil tersebut untuk menjualnya lagi kepada orang lain,

maka jual-beli harus dilakukan dengan tunai, tidak boleh dengan

hutang kecuali yang mewakilkan membolehkan dengan hutang

sehingga hukumnya pun menjadi boleh.

Seolah-olah dia membeli dan menjualnya sendiri. Jika dia

mewakilkan orang lain untuk menjualkannya kepada dirinya

sendiri, maka penjualan kepada diri sendiri itu hukumnya tidak
boleh. Jika wakil mengatakan, "Aku sudah menjualnya kepada

orang lain tetapi hasil penjualannya hilang, atau pembeli kabur,"
kemudian penjual membenarkannya, maka ucapannya diterima.

Jika dia menuduhnya berbohong, maka wakil tersebut wajib
mengajukan bukti bahwa dia telah menjualnya. Dia tidak
bertanggungjawab sekiranya pembelinya kabur, atau pailit, atau dia
telah menerima pembayaran dari pembeli lalu pembayaran

tersebut rusak, karena dalam kasus ini dia hanya orang

kepercayaan.

Barangsiapa yang menjual makanan kepada seorang

Nasrani, lalu orang Nasrani ifu menjualnya lagi sebelum

menerimanya, maka penjual tidak menakamya sebelum orang

Nasrani itu atau wakilnya datang sehingga dia menakar untuk
dirinya sendiri.

Barangsiapa yang melakukan akad salam atas makanan,
kemudian dia menjual makanan itu sebelum menerimanya, maka
hukumnya tidak boleh. Jika dia menjual makanan dengan suatu
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sifat tetapi dia bemiat unfuk menyediakannya dari makanan yang

dia p€san itu, maka tidak dilarang karern dia juga boleh

menyediakannya dari makanan lain.

Karena seandainya makanan tersebut tidak sesuai dengan

sifat yang dia sebutkan, maka dia tidak boleh memberikannya

kepada pembeli; dan seandainya dia telah menerima makanan

tersebut dan temyata sesuai dengan sifat yang dia sebutkan, maka

dia boleh menahannya dan tidak memberikannya kepada pembeli.

Seandainya makanan tersebut msak, maka dia harus memberikan

makanan dengan sifat seperti sifat makanan yang dia;ual.

Barangsiapa yang melakukan al<ad slam atas makanan,

atau menjual makanan, kemudian dia menghadirkan pembeli

untuk menyaksikan penakarannya dari penjualnyra yang pertama,

dan dia berkata, "Aku menakarkanryn untukmu," maka hukumnya

fidak boleh karena itu adalah penjualan makanan sebelum

diterima. Jika dia mengatakan, "Aku menakamSa unfuk diriku

sendiri, dan ambillah makanan ini dengan takaran png engkau

saksikan," maka hukumnya tidak boleh karena dia menjtnl secarr

takaran sehingga dia hanrs menakamln kepada pembelingra,

sehingga dia berhak atas kelebihannp dan menanggung

kekurangann5ra. Seperti ifulah kaentuannya.
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1538. Al Hasan meriwayatkan dari Nabi $, bahwa beliau

melarang penjualan makanan sebelum b€rlalu padanya dua kali

penakaran dengan sial sehingga dia berhak atas kelebihannya

dan menanggung kekurangannya.@

4:4 HR. Al Baihaqi dalam Ma ihh As-Supn wra Al Abarktarttrahasan: Jual-beli,
bab: Cara Menerima Barang png Bisa Dipindahkan adahh Mernindahkannya, 4/3fi-
351) dari jalur Waki' dari Rabi' bin Shabih dari Hasan; dan dari Waki' dari hnu Abi
I aila dari Abu Zubair dari Jabir daqi Nabi $.

Juga dari Ubaidullah bin Musa dari Ibnu Abi Laih dari Abu Zubair dari Jabir g, dia
berkata: Rasulullah $ melarang peniualan makanan sebelum dibkar dengan dua sha',
yaitu s6a'penjual dan sia'pernbeli.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dtuiu,a!,adm dari Abu Humirah, dan maknaqn
terdapat dalam hadits Utsman bin Affan sebagai t€rikut:

Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (p€rnbah6an: JuaFBdi, bab: Seseorang Mernbeli
Makanan s@ara Takaran Tidak Bol€h Menjualryra LaEi, 5/315-316) dari jalur Yahya
bin A14yub dari Ubaidullah bin Mughirah dari Murqidz mantan sahaya Suraqah dari
Utsman bin Affan bahwa Rasulullah # bersabd4 "Jika angkau manbeli, maka
mintalah ditakar. Jika engl<au manjwl, npka Aladah!"

Juga dari jalur Mahdi bin Maimun dari Mathar Al Warraq dari sebagian sahabat
bahwa Hakim bin Hizam dan Utsman bin Affan mendatangkan makanan dari negeri
Qainuqa' ke Madinah, Ialu keduanya menjual makarnn itu dengan takaran aunl
makanan tersebut. Rasulullah # pun mendatangi mereka dan berkata, "Apa ini?"
Keduanya menjawab, "Ya Rasulullah, kami mendatangkannya dari negeri ini dan ih!,
dan kami menjualnya dengan takamn awal." Beliau bersaMa, "Janganlah kalian
berdua melakukanngta. Jika kalian berdua mqnbeli makanan, maka terimalah mal<anan
itu! Jika kalian menjualn5n lagi, maka takarlah dia!"

Juga dari jalur Muslim bin Abu Muslim dari Makhlad bin Husain dari Hisy'am dari
Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah r&, dia berkah, "Nabi $ melarang penjualan
makanan hingga terjadi dua penakaran padarryra sehingga penjual berhak atas
kelebihannlra dan menanggung kelnrangannya."
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Barangsiapa yang menjual makanan yang

dipertanggungkan padanya, lalu dia membawa pembelinya kepada

makanan yang terkumpul, lalu dia berkata, "Makanan mana saja

yang kamu suka dari makanan-makanan ini, maka saya akan

membelikannya untukmu, lalu saya akan menyerahkannya

kepadamu," maka saya memakruhkan hal itu- Jika pembeli

menyukai suahr makanan lalu penjual membelinya untuknya lalu

penjual menyerahkan makanan itLl kepada pembeli dengan

takaran awal, maka hukumnya tidak boleh karena dia membelinya

lalu dia menjualnya lagi sebelum menerimanya.

Jika dia menerimanya unhrk dirinya sendiri kemudian dia

menakamya untuk pembelinya sesudah itu, maka hukumnya

boleh. Tetapi pembeli sudah rela dengan makanan tersebut tetap

berhak mengembalikannya kepada penjual jika tidak sesuai dengan

sifat yang dia tentukan. Alasannya adalah karena kerelaan itu

hanya menghamskannya unfuk melakukan sebagian serah terima.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari

beberapa jalur riwayat. Jika sebagian jalur riwayat ihr digabungkan dengan selcagian

yang lain, maka dia meniadi kuat b,ersama hadits tsa6# sebelumnya dari Ibnu Umer

dan Ibnu Abbas @, baik dalam bab ini atau dalam bab lain."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembalEsan: Pemiagaan, bab:

larangan Menlual-Makanan png belum Diterima, 2n50, no- 22281 dari ialur Waki'

dari hnu Abi Laila dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah $ melarang

penjualan makanan sebelum berlaku padanyra dua kali penakamn dengan sha', yaittt

sha' penjual dan sha' pembeli."

Al Bushiri berkata, "Hadits ini merniliki pendukung yarg shahih dari hnu Abbas

dan hnu Umar, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta para penghimpun

hadits lain. Sedangkan sanad hadits Jabir lemah karena lernahnya Abdurrahman bin

Abu L-aila Abu Abdurrahman Al Anshari." (hal- 307)

Ibnu Hajar dalam At-Talkhish berkata, "Hadits ini dalam riwayat Al Bazzar

bersumber dari ialur Muslim Al Jurmi dari Mal'filad bin Husain dari Hisyam bin Hassan

dari Muhammad dari Abu Hurairah r$. Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya

kecuali dari jalur riwayat ini. dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Anas dan hnti

Abbas 6 yrang dilansir oleh hnu Adiy dengan dua sanad yang sangat lqnah." (3/271
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Barangsiapa yang jafuh tempo pesanan makanan, maka dia
tidak boleh memberikan harga makanan kepada orang yang
berhak atas makanan tersebut untuk membeli sendiri makanan
yang dia mau, karena pembeli tidak bisa menjadi wakil bagi dirinya
sendiri, sekaligus menerimanya, melainkan penjual hams
mewakilkan orang lain unfuk menyerahkan makanan ifu kepada
pembeli.

Barangsiapa yang membeli makanan lalu makanan tersebut
telah keluar dari kedua tangannya sebelum dia menerimanya
dengan jalan hibah atau sedekah; atau dia membayarkannya
kepada orang lain dalam akad salam, atau orang lain melakukan
akad salam terhadapnya sebelum dia menerimanya, maka orang
yang telah memiliki barang dengan cara ini tidak boleh menjualnya
lagi sebelum dia menerimanya, karena yang terjadi adalah dia
menerima dari pembeli seperti wakil pembeli menerimanya.

Barangsiapa yang di tangannya ada kurma kering lalu dia
menjualnya dengan mengecualikan sebagian darinya secara
definitif, maka jual-beli tersebut terjadi pada yang dijual, bukan
pada yang dikecualikan. sedangkan yang dikecualikan dari harga
seperti yang berada dalam kepemilikannya itu tidak terjual sama
sekali- Karena ifu tidak ada larangan baginya untuk menjualnya
kepada temannya, karena dia belum membelinya, melainkan dia
menjualnya dengan kepemilikan yang pertama.

Akad salam tidak sah kecuali muslif (pemesan)

menyerahkan pembayaran kepada muslaf $ang dipesan) sebelum
keduanya berpisah dari tempat transaksi, dan kecuali akad salaf
tersebut dilakukan dengan takaran tertentu dengan menggunakan
alat takar umum yang bisa diketahui, bukan dengan alat takar
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khusus yang jika rusak maka tidak diketahui, atau dengan

timbangan umum. Demikian pula, akad salaf hans dilakukan

dengan sifat yang diketahui (definitifl, obyeknya harus dalam

keadaan baik dan mumi, memiliki batas waktu tertentu jika bersifat

tempo, diserahkan di tempat tertenfu.

Jika obyeknya berupa hasil bumi, maka dia harus berasal

dari tanah yang biasanya tidak gagal panen, yaitu tanah yang

bersifat umutn, bukan tanah yang bersifat khusus. Hasil bumi yang

dibeli juga harus baru sebagai makanan untuk satu tahun atau

makanan untuk dua tahun. Muslif ttdak boleh mengatakan,

"Makanan yang paling bagus," karena batasannya tidak bisa

diketahui dengan pasti. Muslif iuga tdak boleh mengatakan,

"Makanan yang paling bunik," karena batasannya juga tidak bisa

diketahui.

Buruknya makanan itu bisa disebabkan faktor kerusakan

rasa, ulat, atau kadaluwarsa sehingga batasannya tidak bisa

diketahui. Tidak ada larangan akad salam dengan obyek makanan,

baik tunai atau tempo. Jika halal menjual makanan dengan suatu

sifat secara tempo, maka penjualannya secara funai itu lebih kuat

alasannya untuk dihalalkan.

Jika seseorang melakukan al<ad salaf dengan dinar dan

obyeknya berupa makanan dengan beberapa tempo dimana

sebagiannya diserahkan sebelum sebagian yang lain, maka

menurutku hukumnya tidak boleh, melainkan batas waktunya

hams satu, sedangkan pembayarannya boleh dilakukan secara

terpisah-pisah.

Alasannya adalah karena makanan yang jatuh temponya

dekat itu lebih besar nilainya daripada makanan yang jatuh
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temponya jauh. Namun ulama lain membolehkannya dengan
alasan seperti dia membolehkan pembelian barang yang terpisah-
pisah. Menurut saya, makanan berbeda dari barang yang terpisah-
pisah karena barang yang terpisah-pisah itu dianggap sebagai
hrnai, sedangkan akad makanan ini dianggap sebagai tempo.
Barang merupakan sesuafu yang terpisah-pisah, sedangkan

makanan mempakan sesuafu yang safu.

Jika dua orang melakukan jual-beli makanan yang

dipertanggungkan dan disebutkan sifat-sifatnya, baik secara funai
atau secara tempo, lalu keduanya berpisah sebelum menerima
pembayaran, maka jual-beli terhapus karena yang demikian itu
sama dengan penjualan hutang dengan hutang.

Jika seseorang membeli makanan yang disebutkan sifat-
sifatnya dan dipertanggungkan, baik saat panen, sebelum panen,
atau sesudah panen, maka hukumnya tidak dilarang. Jika
seseorang membeli makanan yang dihasilkan suafu kebun yang
definitif tanpa disebutkan sifat-sifat makanan tersebut, maka ifu
tidak baik karena terkadang kebun tersebut mengeluarkan hasil
yang baik dan terkadang mengeluarkan hasilyang buruk.

Jika seseorang membeli gandum dari tempat penganginan
(untuk membersihkan ampasnya) dengan cara dipertanggungkan,
maka ifu tidak baik karena terkadang gandum rusak sebelum
dibersihkan.

Tidak ada larangan akad salaf dengan obyek makanan
dengan jangka waktu setahun sebelum ditanam asalkan bukan dari
penanaman yang definitif.

Tidak baik melakukan akad salaf dengan obyek gandum
yang masih berasa di kebunnya karena hasilnya bisa berbeda-beda.
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Barangsiapa yang melakukan akad salaf dengan obyek

makanan yang tunai, kemudian orang yang menanggung makanan

itu ingin mengalihkan pemilik hak makanan kepada seseorang

yang memiliki tanggungan makanan yang sama terhadap pengalih

tersebut melalui jalan jual-beli, maka itu tidak baik (tidak sah).

Inilah yang disebut penjualan makanan sebelum diterima-

Akan tetapi, jika muslaf ingin menjadikan muslif sebagai wakil

unfuk menerima makanan baginya, maka jika makanan tersebut

rusak di tangan muslif, maka dia dianggap sebagai orang

kepercayaan. Jika makanan tidak rusak, dan muslif ingin

menjadikannya sebagai pelunasan, maka hukumnya boleh-

Demikian pula seandainya seseorang membeli makanan lalu

makanan tersebut jafuh tempo, kemudian penjual mengalihkan

pembeli kepada seseorang yang menanggung makanan kepada

penjual dengan akad salaf. Alasannya adalah karena awal mula

dia memiliki hak makanan pada orang ketiga tersebut adalah jual-

beli, sedangkan pengalihan tersebut juga merupakan jual-beli

darinya kepada pembeli berupa makanan yang dia tanggung

dengan makanan yang ditanggung orang lain.

Barangsiapa yang membeli makanan secara takaran,

kemudian pembeli membenarkan takarannya, maka serah

terimanya tidak boleh dilakukan secara tempo. Jika pembeli telah

menerima makanan, maka perkataan yang dipegang terkait

takaran makanan adalah perkataan orang yang menerima dengan

disertai sumpahnya, meskipun dia menyebutkan kekurangan dalam

jumlah yang banyak atau sedikit, atau menyebutkan kelebihan

dalam jumlah yang banyak atau sedikit, baik dia membelinya

dengan tunai atau secara temPo.
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Saya tidak membolehkan akad ini berdasarkan hadits
Hasan yang telah saya sampaikan dari Nabi S.435 Saya

mengharuskan orang yang menetapkan syarat kepada pihak lain
berupa takaran atau suafu sifat agar dia memenuhi syarat takaran
atau sifat tersebut. Manakala dia menetapkan syarat berupa
takaran, maka pihak lain tidak boleh menyerahkan barang kecuali
dengan memenuhi syarat tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Pembeli sudah membenarkan
takaran penjual. Mengapa penjual tidak terbebas sebagaimana dia
terbebas dari pertanggungan akibat cacat?" Jawabnya, seandainya
pembenaran hal tersebut sama kedudukannya dengan
pembebasan penjual dari tanggungjawab akibat cacat, lalu pembeli

mensyaratkan serafus tetapi dia hanya menemukan safu, maka dia
tidak berhak meminta pengembalian apapun, sebagaimana
pembeli mensyaratkan bebas cacat lalu dia mendapati cacat pada
barang sehingga dia tidak berhak menuntut pengembalian
manakala dia telah membebaskan penjual dari pertanggungan

akibat cacat.

Jika seseorang membeli makanan secara takaran, maka dia
tidak boleh mengambilnya secara timbangan kecuali dia
membatalkan jual-beli yang pertama lalu dia mengadakan jual-beli

yang baru dengan timbangan. Demikian pula, dia tidak boleh
mengambilnya dengan suatu alat takar kecuali dengan alat takar
yang biasa dia gunakan untuk membeli makanan, kecuali dia
rnenakamya dengan alat takar yang dikenali seperti alat takar yang
biasa dia gunakan unfuk membeli makanan.

435 Lih. hadits sebelumnya no. (1598).
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Dengan demikian, dia mengambil makanan dengan alat

takar yang biasa dia gunakan untuk membeli makanan, baik

makanannya safu atau berupa dua makanan yang berbeda. Jual-

beli yang demikian ih.r (membeli secara takaran tetapi mengambil

secara timbangan) hukumnya tidak sah dari dua sisi:

Pertama, dia mengambil makanan secara tidak sesuai

dengan syarat yang dia tetaPkan.

Kedua, dia mengambilnya sebagai pengganti yang bisa jadi

lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang menjadi haknya.

Sedangkan pengganti ihr sama kedudukannya dengan jual-beli.

Setidaknya, pengganti tersebut tidak diketahui apakah dia sama

dengan hartanya, lebih sedikit atau lebih banyak.

Barangsiapa yang melakukan akad salaf dengan obyek

gandum hnthah yang disebutkan sifat-sifaturya kemudian

temponya telah jatuh, lalu penjual memberinya gandum hinthah

yang lebih baik dengan kerelaan hati, atau memberinya gandrrm

hinthah yang lebih buruk lalu pembeli rela, maka tidak dilarang.

Masing-masing memberikan kelebihan dengan sukarela, dan yang

demikian itu bukan mempakan penjualan makanan dengan

makanan.

Seandainya penjual memberinya gandum s5n'ir sebagai

pengganti unfuk gandum hinthah, atau mengambil gandum su#

0ewawut), atau jenis selain hinthah, maka hukumnya tidak boleh.

Demikian itu merupakan penjualan makanan dengan yang lain

sebelum diterima. Demikian pula dengan kurma kering dan setiap

safu jenis dari makanan ini.

Barangsiapa yang mengadakan al<ad salam dengan obyek

biji gandum lalu temponya telah jatuh, lalu dia ingin mengambil
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tepung gandum atau adonan gandum, maka hukumnya tidak
boleh. Jual-beli ini tidak sah dari dua sisi. pertama, pembeli
mengambil barang yang berbeda dari yang dia sebutkan dalam
akad alal dan itu merupakan penjualan makanan sebelum
diterima. Jika dikatakan bahwa yang dijadikan obyek salaf dan
yang diambil ifu satu jenis, maka itu berarti dia telah mengambil
sesuafu yang tidak diketahui ukurannya sebagai ganti untuk
sesuafu yang diketahui ukurannya. Jadi, Anda telah menjual safu
mudbiji gandum dengan sall.t mudtepung gandum. Barangkali biji
gandum itu ukurannya sama dengan satu sepertiga mud gandum
tepung gandum. Adonan gandum juga tercakup ke dalamnya.

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf dengan obyek
makanan lalu temponya jafuh, kemudian pihak yang menanggung
makanan meminta kepada pihak yang berhak atas makanan unfuk
menjual makanan yang lain kepadanya supaya musrahisa
menunaikan kewajibannya kepada muslif, maka ifu tidak baik
(tidak sah) jika keduanya melakukan akad jual-beri dengan syarat
tersebut.

Alasannya adalah karena kami tidak membolehkan akad
dengan seseorang dengan obyek berupa sesuatu yang pembeli
memiliki kau.renangan unfuk menghalangi penjual unfuk melakukan
suafu tindakan terhadap hartanya; karena jual-beli tersebut belum
sempuma. Tetapi seandainya muslif menjual makanan kepada
muslaf tanpa ada syarat, baik secara hrnai atau secara tempo,
kemudian muslif menyerahkan makanan kepada muslaf, maka
tidak dilarang.

Demikian pula seandainya obyeknya bukan berupa
makanan. seandainya keduanya sama-sarna bemiat agar muslaf
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menunaikan kewajibannya berupa sesuafu yang dia beli dari muslif,

baik secara tunai atau secara tempo, maka itu tidak dilarang

selama itu bukan menjadi syarat akad jual-beli.

Demikian pula, seandainya seseorang melakukan akad salaf

dengan obyek makanan secara tempo, lalu ketika jafuh tempo

muslaf berkata kepada muslif, "Juallah kepadaku suatu makanan

dengan funai, atau dengan tempo, agar aku bisa memenuhi

kewajibanku kepadamu," maka jika akad terlaksana dengan syarat

tersebut, maka hukumnya tidak boleh- Jika muslif menjualnya

tanpa syarat, maka Udak dilarang, baik jual-beli tersebut funai atau

tempo.

Barangsiapa yang melakukan akad salaf dengan obyek

makanan lalu dia menerimanya, kemudian muslaf membelinya lagi

darinya dengan funai atau tempo, maka jika jual-beli tersebut

dilakukan sesudah serah terima, maka hukumnya tidak dilarang

karena makanan tersebut telah menjadi pertanggungan orang yang

menerimanya (dalam hal ini muslil), dan orang yang menyerahkan

telah terbebas dari pertanggungan.

Seandainya wakhr penyerahan makanan sudah jatuh,

kemudian muslif berkata kepada muslaf, "Lunasilah

pertanggunganmu, biar nanti aku menjualnya kembali kepadamu,"

lalu muslaf melunasi pertanggungannya berupa makanan seperti

makanan yang menjadi hak muslif atau di bawah ifu, maka itu

tidak dilarang. Ini merupakan janji yang diberikan muslif kepada

muslaf. Dia bebas memilih antara memenuhi janjinya atau tidak

memenuhinln.

Tetapi seandainya muslaf melunasi pertanggungan dengan

makanan yang lebih baik daripada makanan yang menjadi hak
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muslif dengan syarat seperti ini, maka hukumnya tidak boleh
karena yang demikian ih.r mempakan syarat yang tidak mengikat,
dan musliftelah mengambil kelebihan yang bukan haknya.

37. Larangan Menjual Baju Perang dan Senjata
Saat Terjadi Kekacauan

Menurut prinsip yang saya ikuti, setiap akad yang sah
secara lahiriah ifu tidak saya batalkan, baik berdasarkan kecurigaan
atau berdasarkan kebiasaan di antara dua pelaku akad. Saya

memperkenankan akad berdasarkan keabsahannya secara lahiriah,
tetapi saya memakruhkan kedua pihak dari segi niat. Jika niatrya
ditampakkan, maka hal itu bisa memsak jual-beli.

Misalnya adalah saya memakruhkan seseorang membeli
pedang untuk dia gunakan membunuh. Tetapi tidak haram bagi
penjualnya unfuk menjualnya kepada orang yang dia pandang
akan menggunakan pedang itu unfuk membunuh secara zhalim,
karena bisa jadi pembeli tidak menggunakannya unfuk membunuh.
Saya juga tidak memandang rusak jual-beli ini. Juga seperti saya

memandang makruh seseorang menjual anggur kepada orang
yang dia lihat akan memerahnya menjadi khamer. Saya tidak
menganggap rusak jual-beli tersebut manakala penjual menjualnya
kepada orang tersebut karena dia menjualnya dalam keadaan
halal, dan bisa jadi pembeli tidak menjadikannya khamer untuk
selamalamanya.
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Begitu juga pembeli pedang; mungkin saja dia tidak

menggunakannya untuk membunuh seseorang untuk selama-

Iamanya. Demikian pula dengan masalah nikah mut'ah.

Seandainya seseorang menikahi seorang perempuan dengan akad

yang sah, sedangkan dia bemiat untuk tidak menahan istrinya itu

kecuali satu hari saja, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, maka

saya tidak memandang pemikahan tersebut rusak. Saya

memandangnya rusak semata karena akad yang rusak.

38. Bab: Aturan dalam Khiyar (Hak Pilih)

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan menjual seluruh

jenis makanan secara sembarang padahal biasanya dia ditakar,

ditimbang atau dihitung, baik dalam wadah atau tanpa wadah;

kecuali makanan yang apabila ditaruh dalam wadah maka dia tidak

terlihat bendanya, sehingga pembeli berhak memilih setelah dia

melihatnya.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat ini dan

berkata, "Tidak boleh menjual dengan didasari hak pilih sesudah

melihat barang, dan tidak pula menjual barang yang tidak ada di

tempat karena bisa jadi barang tersebut rusak sedangkan penjual

tidak wajib memberikan barang lain kepada pembeli."

Seandainya seseorang menjual makanan secara sembarang,

lalu ketika pembeli memindahkannya dia mendapati makanan

tersebut fumpah di kedai, pasir, atau batu, maka ifu dianggap

sebagai kekurangan. Dalam hal ini pembeli memiliki hak pilih
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antara mengambilnya atau mengembalikannya. Tidak ada larangan

untuk membeli setengah dari buah kebun secara sembarang.

Pembeli setengahnya menjadi sekutu bagi orang yang berhak atas

setengah yang lain.

Saat kami memperkenankan jual-beli secara sembarang

terhadap makanan, jual-beli tersebut tidak boleh dilakukan secara

tempo berdasarkan Sunnah Rasulullah sb, kecuali jual-beli secara

sembarang boleh dilakukan terhadap setiap obyek jual-beli, baik itu
budak, hewan temak atau selainnya. Hanya saja, pembeli memiliki
hak pilih dalam setiap obyek tersebut saat melihatnya, serta berhak

mengembalikannya ketika ada cacat pada obyek tersebut.

Alasannya adalah karena masing-masing dari mereka ifu berbeda

dari yang lain, serta berbeda dari obyek yang ditakar dan

ditimbang dari jenis makanan. Manakala dia berasal dari satu jenis,

maka nyaris serupa.

Tidak ada larangan bagr seseorang unfuk mengatakan,
"Aku membeli darimu semua fumpukan makanan ini, setiap safu

irda&36 safu dinar." Jika dia mengatakan, "Aku membeli darimu
fumpukan makanan ini setiap satu irdab berharga safu dinar
dengan syarat engkau menambahkan kepadaku tiga irdab, atau
dengan syarat aku mengurangimu sall't irdab," maka ifu tidak baik
karena saya tidak tahu berapa ukuran fumpukan makanan tersebut
sehingga dengan itu saya bisa tahu berapa irdab yang dikurangi
darinya dan berapa irdabyang ditambahkan kepadanya.

Tidak baik bagi saya membeli sesuatu dari Anda, baik
secara sembarang, takaran, atau hifungan, atau dengan cara

apapun selama didasari syarat bahwa saya membeli sat.t mud

a% Irdabadalahtakamn yang digunakan di Mesir, mencakup 14 sha.
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dengan harga sekian, dan dengan syarat Anda menjual kepada

saya sekian dengan harga sekian, baik barang tersebut tersedia

atau tidak ada di tempat, baik dipertanggungkan atau tidak

dipertanggungkan. Yang demikian itu termasuk jenis dua jual-beli

yang dilebur menjadi satu jual-beli.

Dia juga termasuk jual-beli dengan aturan jika saya membeli

dari Anda seorang budak dengan harga seratus dengan syarat saya

akan menjualnya lagi kepada Anda mmah dengan harga lima

puluh, maka harga budak adalah serafus, sedangkan porsi budak

dari lima puluh sebagai harga mmah itu tidak diketahui. Demikian

pula, harga rumah adalah lima puluh, sedangkan porsinya dari

budak tidak diketahui. Tidak baik dalam masalah harga kecuali

dalam keadaan dia diketahui secara persis.

Jika takarannya diketahui, tetapi kemudian dia berkurang

baik sedikit atau banyak tanpa tidak diketahui ukuran

kekurangannya, saya tidak memaknrhkan pemiliknya unfuk

menjualnya secara sembarang.

Barangsiapa yang memiliki hak berupa makanan pada

orang lain bukan dari jalan jual-beli, maka tidak ada larangarn

baginya dengan hak tersebut unfuk mengambil sesuafur yang

berbeda jenis dari makanan yang menjadi haknya itu manakala

kedua pihak melakukan serah terima sebelum berpisah, baik ihr

berupa emas, pemk atau apa saja selama tidak sejenis. Saya tidak

memperkenankan hal tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo

dengan suafu makanan secara khusus. Sedangkan dengan selain

makanan, hukumnya tidak dilarang.

Barangsiapa yang memiliki hak makanan pada orang lain

melalui jalan pinjaman, maka tidak ada larangan baginya unfuk

697



AlUmm

mengambil pembayaran makanan tersebut dengan yang lebih baik
atau lebih buruk atau sama manakala kedua pihak sama-sama rela

dan tidak disyaratkan dalam akad pinjam. Demikian pula, tidak ada

larangan bagi seseorang unfuk mengambil pelunasan makanan

dengan sesuafu yang berbeda jenis dari makanan dengan
perhitungan dua dengan safu atau lebih manakala kedua pihak

melakukan serah terima sebelum berpisah. Seandainya hak ini
berasal dari jual-beli, maka pemilik hak tidak boleh mengambil dari
selain jenis karena yang demikian itu dianggap sebagai penjualan

makanan sebelum menerimanya.

Jadi, tidak ada larangan bagi pemilik hak (yang bukan jual-

beli) untuk mengambil barang yang sama jenisnya dengan kualitas
yang lebih baik atau lebih buruk, baik sebelum jahrh tempo atau
sesudahnya manakala kedua pihak sama-sama rela.

Asy-Syafi'i berkata tentang seseorang yang membeli dari
orang lain makanan yang disebutkan sifat-sifatnya lalu
penyerahannya telah jatuh tempo, kemudian ada orang ketiga
yang mengadakan akad salaf terhadapnya, kemudian dia

men5ruruh orang ketiga tersebut untuk menyerahkan menagihkan

makanan tersebut. Kemudian, ketika makanan tersebut sudah di
tangan orang ketiga, maka dia menjadikannya obyek salafkepada
orang ketiga tersebut, atau menjualnya kepadanya.

Demikian itu tidak dilarang manakala dia mewakilkan orang

ketiga tersebut untuk menerima makanan bagi dirinya sendiri,

kemudian sesudah serah terima itu dia mengadakan akad yang

baru berupa akad salaf atau jual-beli. Pada awalnya orang ketiga
tersebut menjadi wakil baginya, dan dia boleh menghalangi orang
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ketiga itu melakukan akad salat jual-beli dan menerima makanan

dari tangannya.

Seandainya dia mensyaratkan kepada orang ketiga bahwa

jika dia telah menagihkan makanan tersebut maka dia

menjadikannya sebagai obyek salaf dengannya, atau menjual

makanan tersebut kepadanya, maka itu tidak dianggap sebagai

salaf dan tidak pula jual-beli. Orang ketiga tersebut berhak upah

standar atas penagihannln.

Seandainya seseorang mendatangi orang lain yang memiliki

tanaman yang masih berdiri, kemudian dia berkata, "Biar aku yang

memanen dan menebahnya, kemudian aku akan takar, dengan

syarat tanaman tersebut menjadi obyek salaf bagiku," maka itu

tidak baik, dan pelaksana memperoleh upah yang standar atas

pekerjaannya memanen dan menebah tanaman tersebut jika dia

benar-benar memanen dan menebahnya. Sedangkan pemilik

makanan berhak mengambil makanan dari tangan orang tersebut.

Seandainya orang tersebut memanen dan menebah dengan

sukarela, kemudian pemilik makanan mengadakan akad salaf

kepadanya, maka itu tidak dilarang, baik sedikit atau banyak,

dalam setiap yang halal atau yang haram.

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf dengan obyek

makanan kepada orang lain, lalu dia mensyaratkan makanannya

lebih baik dari yang dia akadkan, atau banyak, atau kurang, maka

itu tidak baik. Dia berhak atas barang yang sama seperti yang dia

jadikan obyek salaf iil<a makanan tersebut rusak. Jika dia

mendapati makanan itu sendiri, maka dia mengambilnya. Jika dia

tidak memiliki padanan, maka dia berhak atas nilainya.
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Jika seseorang mengadakan akad salaftanpa menyebutkan

hal-hal tersebut, kemudian muslaf memberinya yang lebih baik
secara sukarela, atau memberinya yang lebih buruk lalu dia

menerimanya dengan lapang hati, maka tidak dilarang. Jika
masing-masing tidak rela, maka muslif berhak atas barang yang

sama dengan yang dia jadikan akad salaf.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf kepada

orang lain dengan obyek berupa makanan dengan syarat muslaf
menyerahkan makanan kepadanya di negeri lain, maka akad ini
tidak sah, dan muslafwajib menyerahkan barang kepada muslif di

negeri dia mengadakan akad salaf.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf di suafu

negeri lalu dia menjumpai muslaf di negeri lain lalu keduanya

melakukan serah terima makanan; atau muslaf telah

menghabiskan makanan ihr, kemudian dia meminta agar dia

memberikan makanan kepada muslif di negeri dimana dia

menjumpainya, maka itu tidak boleh. Kepada muslif dikatakan,
'Jika kamu mau, silakan terima darinya makanan seperti

makanannya, di negeri dia menghabiskan makananmu, atau di

negeri engkau mengadakan akad salaf dengannya. Tetapi jika

kamu mau, maka kami mengambilkannya unfukmu sekarang

dengan nilai makanan tersebut di negeri tersebut."

Seandainya orang yang menanggung hak makanan

meminta agar dia memberikan makanan di negeri tersebut,

kemudian yang berhak menolaknya, maka dia tidak boleh dipaksa
untuk diserahi makanan yang dipertanggungkan baginya di negeri
lain. Demikian pula setiap barang yang membuhrhkan biaya untuk
pengangkutannya.
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Saya juga berpendapat pemilik makanan berhak atas

nilainya manakala makanannya diambil orang lain tanpa izin di

suafu negeri lalu dia menjumpai pengambil makanan tersebut di

negeri lain. Saya mengklaim bahwa setiap barang milik seseorang

yang diambil orang lain lalu dia mendapati orang lain ifu dengan

bamngnya, atau barang yang sama, maka menumt saya pengambil

harus memberikan barang yang sama atau barang ifu sendiri. Jika

barang tersebut sudah tidak ada atau tidak memiliki padanan,

maka dia harus memberikan nilainya karena nilai itu menggantikan

kedudukan barang manakala barang itu sendiri dan barang yang

sepadan tidak ditemukan.

Saya menetapkan hukum bahwa jika seseorang

mengonsurnsi makanan milik orang lain di Mesir lalu pemilik

makanan menjumpainya di Makkah, atau sebaliknya makanannya

diambil di Mal.,kah lalu pemiliknya menjumpai pengambilnya di

Mesir, maka saya tidak memutuskan pemilik makanan

memperoleh makanan yang serupa. Alasannya adalah karena dia

berhak untuk diberikan makanan yang serupa di negeri tempat dla

memperoleh pertanggungan akibat makanan yang dikonsumsi.

Selain itu, pembayaran di negeri lain itu mengakibatkan

pengurangan dan pertambahan bag masing-masing, serta

membutuhkan biaya pengangkutan yang hams dikeluarkan oleh

orang yang dipenuhi haknya.

Oleh karena itu, hukum dalam masalah ini adalah saya

tidak memutuskan dan tidak memaksanya unfuk menerima barang

ifu sendiri atau barang yang sama. SaSn menganggapnya seperti

tidak ada barang yang sama sehingga saya memberikan nilainya.
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Saya membatalkan kepufusan yang menetapkan dia memperoleh

barang yang sama meskipun barang tersebut tersedia.

Seandainya hak ini diperoleh dari jalan jual-beli, maka
jawabannya dalam masalah tersebut adalah saya tidak memaksa

salah safu dari dua pihak unfuk mengambilnya, dan tidak pula

menyerahkannya di selain negeri tempat masing-masing

menanggung. Saya juga tidak menetapkan pemilik hak

memperoleh nilainya karena yang demikian ihr termasuk unsur

penjualan makanan sebelum dikuasai.

Saya justru memaksa pemilik hak untuk mempertahankan

akad sehingga dia menerima barang atau mewakilkan orang lain

unfuk menerima barang di negeri tersebut. Dalam hal ini saya

memberikan penangguhan kepada orang yang menanggung hak.

Jika dia menyerahkan barang saat jatuh tempo yang ditentukan,

maka selesai masalah. Jika tidak, maka saya menahannya hingga

dia menyerahkan barang kepada pemilik hak atau kepada

wakilnya.

Seluruh obyek salaf itu memiliki jatuh tempo, batk muslif
menyebutkan batas waktunya atau tidak menyebutkannya. Jika
muslif menyebutkan batas wakfunya, kemudian muslaf
menyerahkan barang sebelum tempo, maka muslif dipaksa unfuk
menerimanya karena tidak memiliki kepentingan terhadap batas

waktu selain dia ingin untuk membebaskan muslaf dari
tanggungan.

Tetapi seandainya pertanggungan ih.r berasal dari jual-beli,

maka pembeli tidak dipaksa untuk menerimanya sebelum jatuh

temponya. Ketentuan ini berlaku pada setiap barang yang bisa

berubah lantaran ditahan di tangan pemiliknya, lantaran dia
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memberikan barang kepada pembeli dengan sifat sebelum jatuh

tempo, sehingga barang berubah dari sifat tersebut saat jafuh

tempo, sehingga barang tersebut menjadi tidak sesuai dengan sifat

tersebut. Seandainya barang berubah di tangan pemiliknya, maka

kami memaksanya untuk memberikan makanan yang lain kepada

pembeli. Bisa jadi pembeli terbebani biaya untuk menyimpannya,

sedangkan kebutuhannya terhadap makanan tersebut terjadi saat

tempo tersebut.

Jadi, setiap barang yang penyimpanannya membufuhkan

biaya, atau berubah di tangan pemiliknya, maka muslif atau
pembeli tidak dipaksa unfuk menerimanya sebelum jatuh tempo.
Sedangkan setiap barang yang tidak berubah dan tidak

membutuhkan biaya penyimpanannya semisal dirham, dinar dan

semisalnya, maka muslif atau pembeli dipaksa unfuk menerimanya

sebelum jatuh tempo.

Syirkah (kerjasama) dan tauliyaha3T merupakan salah satu

bentuk jual-beli. Dia menjadi halal dengan hal-hal yang karenanya
jual-beli yang lain menjadi halal, dan menjadi haram dengan hal"hal

yang karenanya jual-beli yang lain menjadi haram. Manakala jual-

beli halal, maka tauliyah juga halal. Manakala jual-beli haram,

maka tauliyah juga haram. Iqalah mempakan penghapusan jual-

beli sehingga dia tidak dilarang dilakukan sebelum serah terima,

karena pengalihan itu sama dengan pembatalan akad jual-beli di

as1 Tautigh dalam jual-beli adalah memlrdahkan apa yang dimiliki seseorang
dengan akad yang pertama dan dengan harga yang pertama tanpa penambahan. Atau
dengan kata lain adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga
yang sama dengan harga belinya, dan penjual menya.mpaikan harga belinya kepada
pembeli.
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antara keduanya, dan kembali kepada keduanya masing-masing

sebelum keduanya melakukan jual-beli.

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf dengan

pembayaran obyek seratus dinar dan obyeknya berupa serafus

irdab makanan secara tempo, lalu temponya jatuh, kemudian

orang yang menanggung makanan memintanya agar dia

menyerahkan lima puluh irdab makanan saja dan menghapus jual-

beli atas lima puluh sisanya, maka tidak dilarang.

Oleh karena dia berhak menghapus seluruh jual-beli dengan

nilai seratus, maka terlebih lagi dia boleh menghapus jual-beli atas

lirna puluhnya saja. Oleh karena muslif boleh menerima seratus,

maka terlebih lagi dia boleh menerima lima puluh.

Ini merupakan jual-beli dan salaf yang paling jauh dari

larangan Allah. Jual-beli dan salaf yang dilarang Allah adalah

sekiranya sahr akad terjadi untuk jual-beli dan salaf sekaligus.

Misalnya saya mengatakan, "Saya menjual kepadamu sekian

dengan syarat kamu mengadakan akad salaf kepadaku sekian."

Sedangkan hukum salaf adalah dia memiliki tempo, sehingga jual-

beli terjadi dengan harga yang diketahui dan tidak diketahui.

Padahal jual-beli tidak boleh kecuali dengan harga yang diketahui.

Muslif ini sama sekali tidak memiliki selain makanan, dan

akad tidak sah kecuali terhadapnya. Oleh karena akadnya sah, dan

halal baginya untuk mengambil seluruh makanannya, dan halal

pula menghapus jual-beli antara dia dan muslaf vnlsk selunrhnya,

maka itu berarti dia juga boleh menerima sebagiannya dan

menghapus jual-beli atas sebagiannya antara dia dan muslaf-
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Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas;g,. Ketika

dia ditanya tentang masalah ini, dia menjawab, "lnilah yang

ma'ruf, bagus dan baik."

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf kepada orang

lain dengan obyek berupa hewan temak atau makanan secarcr

tempo, lalu ketika jatuh tempo muslaf memintanya melakukan

iqala#s8, maka itu tidak dilarang, baik herpan tersebut ada atau

tidak ada. Karena seandainya iqalah dianggap sebagai jual-beli

makanan sebelum diterima, maka dia tidak boleh melakukan iqalah

makanan tersebut, yaitu menjual kepadanya makanan yang lain

kepada orang yang menanggung makanan.

Akan tetapi, iqalah adalah penghapusan jual-beli,

sedangkan penghapusan jual-beli itu sama dengan

membatalkannya. Yang demikian itu tidak dilarang, baik hewannya

masih ada atau tidak ada karena dia dipertanggungkan, dan muslaf
menanggung nilainya jika sudah tidak ada.

Barangsiapa yang melakukan iqalah terhadap orang lain

dengan obyek makanan, menghapus jual-beli, dan dia menjadi

memiliki hak berupa dinar yang dipertanggungkan atas orang

tersebut, maka dia tidak boleh menjadikan dinar itu sebagai

pembayaran alaf unfuk obyek yang lain sebelum dia

menerimanya, seperti seandainya dia memiliki hak dinar padanya

sebagai obyek nlaf, atau dia memiliki dinar padanya sebagai

titipan. Dia tidak boleh menjadikannya sebagai pembayaran salaf

untuk suafu obyek salaf sebelum dia menerimanya.

Be lqalah adalah mengembalikan setiap hak kepda yang berhak. Dengan
terjadinya iqalah, obyek jual-beli kembali kepada penjual dan harga kembali kepada
pernbeli. Sebagian ulama menganggapnya sebagai pembatalan jual$eli, dan sebagian
yang lain menganggapnya sebagai jual-beli.

705



AlUmm

Barangsiapa yang melakukan akad salaf senilai serahrs

dinar unhrk dua jenis kurma kering, dan dia menyebutkan pokok

harta masing-masing, kemudian dia ingin melakukan iqalah

terhadap salah satunya, bukan yang lain, maka tidak dilarang.

Alasannya adalah karena keduanya merupakan jual-beli yang

berbeda. Tetapi jika dia tidak menyebutkan pokok harta masing-

masing, maka ini adalah jual-beli yang saya makruhkan meskipun

ada ulama lain yang membolehkannya.

Namun ulama yang membolehkannya tidak

memperkenankannya unfuk melakukan iqalah terhadap sebagian

sebelum menerimanya, karena keduanya tercakup dalam safu

transaksi dan masing-masing memiliki porsi harga tersendiri yang

tidak diketahui kecuali dengan suafu nilai, sedangkan nilai tersebut

tidak diketahui.

Tidak baik sekiranya saya menjual kepada Anda kurma

yang definitif, dan tidak pula secara disebutkan sifat-sifatnya

dengan harga sekian, dengan syarat Anda membeli dari saya suatu

kurma kering (yang lain) dengan harga sekian. Ini dianggap sebagai

dua jual-beli dalam satu transaksi.

Alasannya adalah karena saya tdak memiliki yang ini

dengan harga tertenfu melainkan saya memberi Anda syarat dalam

menenfukan harganya dengan harga unfuk yang lain. Dengan

demikian, transaksi terjadi atas harga tertenfu, sedangkan porsi

dalam harga yang disyaratkan dalam jual-beli ini tidak diketahui.

Seperti itulah yang terjadi pada jual-beli yang kedua, sedangkan
jual-beli itu tidak sah kecuali dengan harga yang diketahui dengan

persis.
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Barangsiapa yang melakukan akad salafkepada orang lain

dengan obyek serafus irdab makanan, lalu dia menerima
penyerahan darinya sebanyak sepuluh, atau kurang, atau lebih,

kemudian pihak yang menanggung makanan itu memintanya

unfuk mengembalikan sepuluh irdab makanan yang telah diambil
darinya, atau apa saja yang telah diambil darinya, serta melakukan

iqalah kepadanya, maka jika muslif rela kembalikan kepadanya,

maka iqalah terlaksana dengan sempuma sehingga tidak dilarang.

Tetapi jika iqalah didasari dengan syarat dengan mengatakan,
"Saya tidak mengembalikannya kepadamu kecuali kamu
menghapus jual-beli di antara kita," maka ifu tidak baik.

Barangsiapa yang memiliki hak uang dinar pada orang lain,

kemudian orang yang menanggung dinar mengadakan akad salaf
kepada orang ketiga dengan pembayaran berupa dinar dan

obyeknya berupa makanan, kemudian orang yang memiliki hak

dinar padanya ifu memintanya untuk menjadikan dinar-dinar
tersebut sebagai miliknya unfuk pelunasan akad salafttya, atau

menjadikannya sebagai miliknya dengan jalan tauliyah,439 *uL2 11s

tidak baik. Alasannya adalah karena tauliyah itu dianggap sebagai

jual-beli. Yang demikian itu merupakan jual-beli makanan sebelum

diterima, atau jual-beli hutang dengan hutang. Hukumnya makruh
baik tempo atau funai.

Barangsiapa yang membeli seratus irdab makanan dari
orang lain, kemudian dia telah menerima makanan tersebut

darinya, kemudian yang menyerahkan memintanya unhrk

89 Tauliah adalah seseorang memindahkan apa yang dia mitiki dengan akad
pertama dan dengan harga pertama tanpa. penambahan.
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melakukan iqalah terhadap makanan itu kepadanya, baik

seluruhnya atau sebagiannya, maka tidak dilarang.

Malik berkata, "Tidak dilarang melakukan iqalah terhadap

seluruh makanan, dan tidak pula sebagiannya."

Seandainya beberapa orang membeli makanan dari

seseorang, kemudian sebagian dari mereka melakukan iqalah

kepadanya, sedangkan yang lain menolak, maka tidak dilarang.

Barangsiapa yang membeli makanan dari seseorang secara

takaran, kemudian dia tidak menakamya lagi melainkan dia ridha

dengan amanah penjual dalam penakarannya, kemudian penjual

tersebut atau orang lain memintanya unfuk menjadikannya sekufu

atas makanan tersebut sebelum ditakar, maka itu tidak baik karena

dia tidak dianggap menerima barang sebelum menakamya.

Menjualnya juga hams menyempumakan takaran.

Jika makanan rusak di tangan pembeli sebelum dia

menggenapkan seluruhnya, maka dia menjadi pertanggungan

pembeli terkait takarannya. Perkataan yang dipegang dalam

masalah takaran adalah perkataan pembeli dengan disertai

sumpahnya. Jika pembeli mengatakan, "Saya tidak mengetahui

takarannya, sehingga aku akan bersumpah atasnya," maka

dikatakan kepada penjual, "Silakan membuat dals raan mengenai

takarannya sesuka kamu!" Jika dia mengajukan dakwaan, maka

dikatakan kepada pembeli, "Jika kamu membenarkannya, maka

takaran yang dia lakukan ifu berlaku.

Jika kamu mendustakannya, maka jika dia bersumpah atas

sesuafu yang kamu sebutkan, maka kamu lebih berhak atas

sumpah. Tetapi jika kamu menolak, maka itu berarti kamu
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mengembalikan sumpah kepadanya, dan dia akan bersumpah atas

apa yang dia dakwakan dan mengambil makanan ini darimu."

Syirkah dan tauliyah merupakan salah satu bentuk jual-beli.

Apa saja yang halal dalam jual-beli juga halal pada keduanya; dan

apa saja yang haram dalam jual-beli juga haram pada keduanya.

Barangsiapa yang membeli makanan atau barang lain, namun
sebelum menerimanya dia sudah bersekufu dengan orang lain atas

makanan tersebut, atau melakukan tauliyah kepadanya, maka

persekutuan batal, demikian pula tauliyah. Yang demikian itu
dianggap sebagai penjualan makanan sebelum diterima. Iqalah

adalah penghapusan jual-beli.

Barangsiapa yang membeli makanan lalu dia menakar

sebagiannya saja, kemudian dia membayamya dengan funai,

kemudian dia meminta untuk melakukan iqalah terhadap

sebagiannya, maka ifu Udak dilarang.

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf terhadap orang

lain dengan obyek makanan, kemudian dia menganggap harganya

terlalu mahal kemudian penjual berkata kepadanya, "Aku akan

menjadi sekutu bagimu atas makanan ini," maka hukumnya tidak
boleh.

Barangsiapa yang menjual suafu makanan kepada orang

lain dengan suatu harga secara tempo, lalu pembeli menerimanya

dan telah pergi, kemudian penjual menyesal dan memintanya

iqalah dengan menambahkan, maka itu tidak baik karena iqalah

tersebut bukan jual-beli. Tetapi jika dia ingin mengadakan jual-beli

yang baru, maka hukumnya boleh.

Malik berkata, "ltu tidak dilarang, dan itu merupakan jual-

beli yang baru."
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Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menjual suatu

makanan yang tersedia dengan suafu harga secara tempo,

kemudian temponya jafuh, maka tidak ada larangan baginya untuk

mengambil makanan yang lain dengan pembayaran tersebut.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia mengambil suatu

makanan dan dia telah berhak, maka dia meminta pengembalian

harga, bukan makanan? Demikian pula jika dia mengalihkannya

dengan harga kepada seseorang.

Malik berkata, "Semua ifu tidak baik."

Barangsiapa yang membeli makanan dengan harga

setengah dirham dengan syarat pembeli tersebut memberikan

kepada penjual makanan yang lain secara funai atau tempo

dengan harga dengan setengah dirham, atau dia memberikan kain

kepada penjual tersebut dengan harga setengah dirham, atau

barang, maka jual-beli tersebut haram dan tdak boleh. Ini

termasuk dua jual-beli dalam satu kansaksi.

Seandainya seseorang menjual makanan dengan harga

setengah dirham dan dia menyerahkan uang safu dirham, baik

secara tunai atau secara tempo, maka tidak ada larangan baginya

untuk memberikan kepada pembeli satu dirham yang setengahnya

menjadi haknya sebagai pembayaran, dan dengan setengah

dirham ifu dia membeli makanan lain, atau dengan cara apa saja

yang keduanya kehendaki selama keduanya telah melakukan serah

terima sebelum keduanya berpisah.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah makanan

tersebut sama jenisnya dengan makanan yang dia jual atau

berbeda jenis. Karena yang demikian ifu merupakan jual-beli yang

baru dan tidak terdapat dalam akad yang pertama.
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Jika seseorang membeli makanan dari orang lain dengan

harga safu dinar secara funai, kemudian dia telah menerima

makanan tersebut tetapi penjual belum menerima dinar, kemudian
penjual membeli dari pembeli makanan yang lain dengan harga

safu dinar, kemudian penjual balik membeli dari pembeli makanan

dengan harga safu dinar, lalu dia menerima makanan tetapi belum

sempat menerima dinar, maka tidak ada larangan untuk
menjadikan dinar sebagai pengimpas bagi dinar. Ini bukan
penjualan dinar dengan dinar sehingga dianggap sebagai penjualan

hutang dengan hutang, melainkan masing-masing membebaskan

kawannya dari dinar yang dia tanggung tanpa syarat. Tetapi jika

disertai syarat, maka tidak baik.

39. Bab: Penjualan Secara Tempo

Prinsip yang saya ikuti dalam masalah jual-beli secara

tempo adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama:
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1539. Dari Aliyah binti Anfa' bahwa On rr*O*gar Aisyah,

atau dia mendengar istri Abu Safar meriwayatkan dari Aisyah,

bahwa seorang perempuan bertanya kepadanya mengenai jual-beli

yang dia lakukan dengan Zaid bin Arqam dengan harga sekian dan

sekian sampai tiba wakfu keluamya tunjangan. Kemudian dia

membelinya dari Zaid dengan harga yang lebih sedikit dari itu
secara tunai. Aisyah ug!, berkata, "Alangkah buruknya cara

pembelianmu, dan alangkah buruknya cara penjualanmu. Beritahu

Zaid bin Arqam bahwa Allah & telah membatalkan pahala

jihadnya bersama Rasulullah S kecuali dia bertobat."40

Kendati riwayat ini tsabit, bisa jadi Aisyah @ mencerca

perempuan tersebut lantaran melakukan jual-beli dengan

pembayaran yang ditangguhkan hingga wakfu keluamya

h.rnjangan, dengan alasan bahwa waktu tersebut tidak diketahui

dengan persis. Aisyah 4, bukan mencercanya lantaran membeli

danTaid dengan hrnai padahal dia menjualnya secara tempo.

Seandainya sebagian sahabat Nabi S berbeda pendapat

tentang sesuatu dimana pendapat mereka bertentangan, maka

menurut prinsip madzhab yang kami ikuti adalah kami berpegang

ffi Atsar ini telah disebutkan berikut taltfuiirrya pada no. (14741.
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pada pendapat yang dikuatkan dengan qiyas. Pendapat yang
dikuatkan dengan qiyas adalah pendapatZaidbin Arqam.

Namun secara garis besar kami tidak menilar tsabit hadits
seperti ini dari Aisyah. Selain itu, Zaid bin Arqam tidak mungkin
menjual kecuali yang dia pandang halal, dan tidak pula membeli
kecuali seperti ifu. seandainya seseorang menjual sesuafu atau
membeli sesuahr yang kita pandang diharamkan sedangkan dia
memandangnya halal, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa
Allah telah membatalkan pahala amalnya sedikit pun.

Jika ada yang bertanya, "Lalu mana qiyas yang menguatkan
pendapat Zaid?" Jawabnya, dpd pendapat Anda mengenai jual-beli

yang pertama? Tidakkah dengan jual-beli yang pertama itu telah
ditetapkan kewajiban pembayaran padanya secara sempuma? Jika
jawabannya ya, maka diajukan pertanyaan: Apakah menumt Anda
jual-beli yang kedua itu sama dengan jual-beli yang pertama? Jika
jawabannya tidak, maka diajukan pertanyaan: Apakah haram bagi
Zaid untuk menjual hartanya dengan funai meskipun dia
membelinya dengan tempo? Jika jawabannya tidak asalkan dia
menjualnya kepada orang lain, maka dialukan pertanyaan: Apa
alasan keharamannya? Jika jawabannya adalah seolah-olah barang
tersebut kembali kepada orang lain, atau dia membeli sesuatu

secara hutang dengan harga yang lebih rendah daripada
penjualannya secara funai, maka jawabnya adalah, Oleh karena
'seolah-olah' ifu tidak benar-benar terjadi, maka tidak sepantasnya

seseorang menerima alasan Anda.

.Apa pendapat Anda seandainya masalahnya sama, narnun
dia menjual barang dengan harga seratus dinar secara tempo,
padahal dia membelinya dengan harga serafus dinar atau dua ratus
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dinar secara tunai? Jika jawabannya adalah boleh, maka dapat

dikatakan bahwa Anda telah keliru, baik dalam kasus ini atau

dalam kasus itu.

Karena dia tidak boleh membeli darinya seratus dinar

secara tempo dengan dua rafus dinar secara tunai. Jika Anda

mengatakan, "Yang dibeli darinya adalah barang," maka

jawabnya: Seperti itulah sehamsnya Anda berkata untuk kasus

yang pertama. Anda tidak pah-rt mengatakan seolah-olah karena

itu tidak benar-benar terjadi. Apa pendapat Anda seandainya jual-

beli yang terakhir dengan tunai itu terbatalkan? Tidakkah barang

itu dikembalikan tetapi hutang tetap ada? Dari sini dapat diketahui

bahwa jual-beli yang ini berbeda dari jual-beli yang pertama.

Jika Anda mengatakan, "Saya menamh curiga kepada

Zaid," maka kami katakan: Zaid ifu lebih kecil kecurigaannya

dalam mengelola hartanya daripada kecurigaan terhadap Anda.

Karena itu, janganlah Anda menghujatnya jika dia berbuat salah,

kemudian Anda mengharamkan baginya sesuahr yang dihalalkan

Allah baginya, karena Allah menghalalkan jual-beli dan

mengharamkan riba. Yang ini adalah jual-beli, bukan riba.

Perkenan terhadap jual-beli dengan penangguhan hingga

keluamya tunjangan diriwayatkan oleh lebih dari satu orang.

Dari selain mereka diriwayatkan pendapat yang berbeda.

Kami memilih pendapat tidak boleh jual-beli dengan penangguhan

hingga keluamya tunjangan karena tunjangan ifu terkadang lambat

dan terkadang cepat. Sedangkan batas waktu penangguhan ifu

hams ditandai dengan hari atau dengan bulan sabit.

Allah S berfirman,
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6iiq6q-Ee j;'il"*ii.6rj€-r
"Mereka bertanya kepadamu ,"ning bulan sabit.

Katakanlah, 'Bulan sabit iru adalah tanda-tanda wakfu bagi
manusia dan (bagi ibadah) haji'. "(Qs. Al Baqarah l2l LBg)

Allah {$B jrsu berfirman,

';''rsL-17241-A.6i\;p'r|

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa
hari yang terbilang. "(Qs. Al Baqarah lzlt 203)

'A16:62'z'i4
"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hai yang

ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.' (Qs. Al Baqarah [2]:
184)

Di sini Allah @ memberikan batasan waktu dengan bulan

sabit sebagaimana Allah membatasi wakfu dengan hitungan hari.
Sedangkan keluamya funjangan bukan merupakan batasan waktu
yang ditetapkan Allah. Ada kalanya wakhrnya cepat dan ada
kalanya lambat. Adapun terlambatnya bulan sabit itu tidak pemah
lebih banyak dari sehari untuk selamalamanya.

Jika seseorang membeli barang dari orang lain lalu dia telah
menerimanya sedangkan pembayarannya ditangguhkan, maka
tidak ada larangan baginya untuk membeli barang dari orang yang

membelinya atau dari orang lain dengan tunai, baik dengan harga
yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada harga pembeliannya;
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atau dengan hutang, atau barang dengan barang, baik barang itu

sama atau tidak.

Jual-beli yang pertama itu bukan bagian dari jual-beli yang

pertama sama sekali. Tidakkah Anda melihat bahwa pembeli yang

pertama -jika yang dibeli adalah budak perempuan- boleh

menggaulinya, menghibahkannya, memerdekakannya, dan

menjualnya lagi kepada siapa saja yang dia inginkan, baik dengan

harga yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada harga

pembeliannya secara tempo? Jika demikian ketenhrannya, maka

siapakah yang mengharamkan budak perempuan tersebut bagi

orang yang membelinya? Bagaimana mungkin seseorang mengira

-manakala seseorang memiliki budak tersebut dengan

kepemilikan yang baru terhadapnya dengan dinar-dinar yang

ditangguhkan- bahwa harga ini adalah harga untuk dinar-dinar

yang ditangguhkan ihr? Jika hal-hal tersebut boleh bagi orang yang

menjualnya, mengapa tidak boleh bagi seseorang seandainya dia

membelinya?

Makanan dan minuman seluruhnya sama dengan dinar dan

dirham, tidak berbeda sedikit pun. Jika dia dijual dengan sesama

jenis, maka tidak boleh kecuali secara sama, tunai dengan funai,

takaran dengan takaran, dan timbangan dengan timbangan-

Sebagaimana dinar tidak boleh dijual dengan dinar kecuali secara

funai dengan funai, dan timbangan dengan timbangan, tidak boleh

takaran dengan takaran.

Jika jenisnya berbeda, maka tidak dilarang adanya selisih

pada sebagiannya atas sebagian yang lain secara funai dengan

hrnai; tidak baik secara tempo. sebagaimana emas boleh dilual

dengan perak secara selisih, tetapi tidak boleh secara tempo. Jika
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kedua jenisnya berbeda, maka boleh selisih pada salah satunya
pada yang lain. Jadi, tidak ada larangan membeli darinya secara
sembarang dengan sembarang karena akibat terjauh dari penjualan
ini adalah terjadinya selisih, sedangkan selisih di dalamnya tidak
dilarang.

Jika ada sesuatu yang berasal dari jenis emas atau perak,
atau makanan atau minuman, dimana manusia melakukan
pengolahan terhadapnya sehingga dengan pengolahan itu mereka
mengeluarkan dari bahan baku tersebut sesuatu yang memiliki
nama khusus, maka tidak baik memperjualbelikan sesuafu dengan
sesuafu yang lain dari bahan baku yang sama meskipun
pengolahan manusia terhadapnya banyak. Seperti seandainya

seseorang mengolah dinar menjadi bejana, atau kubah, atau
perhiasan apapun.

Kami tidak memperkenankannya dijual dengan dinar untuk
selama{amanya kecuali timbangan dengan timbangan. Juga
seperti seseorang mengolah kurma kering lalu memasukkannya ke
dalam karung, kantong atau selainnya, baik bijinya telah dibuang
atau belum dibuang, maka dia tidak boleh dijual kecuali dengan
kurma kering secara timbangan dengan timbangan, karena asal

keduanya adalah ditimbang. Timbangan dengan timbangan ifu
terkadang berbeda dalam pokok takaran. Demikian pula, tidak
boleh menjual biji gandum hinthah dengan tepungnya, karena
tepungnya itu berasal dari biji gandum. Ada kalanya dari biji
gandum hinthah ihr dihasilkan gandum yang lebih banyak daripada
gandum yang dijadikan penukar.

Setidaknya, itu adalah jual-beli sesuatu yang diketahui
ukurannya dengan sesuafu yang tidak diketahui ukurannya, dengan
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obyek berupa jenis barang yang di dalamnya berlaku riba.

Demikian pula dengan penjualan gandum hinthah dengan adonan,

atau gandum hinthah dengan roti, atau gandum hinthah dengan

fal,dzaffr jika tepungnya terbuat dari gandum hinthah-

Demikian pula dengan penjualan minyak wijen dengan biji

wijen, minyak zaitun dengan buah zaitun; hukumnya tidak boleh

sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Demikian pula tidak

boleh menjual kurma kering yang bertebaran dan kurma kering

yang tersusun berlapis{apis karena aturan awal unfuk kurma

kering adalah ditakar.

Jika Anda menjual sesuatu yang dimakan atau diminum,

atau emas atau perak dengan yang sejenis, maka Udak sah kecuali

secara sama, yang Anda jual harus memiliki kualitas yang sama-

baik atau buruk, dan yang Anda terima dari pihak lain juga hanrs

satu jenis; tidak peduli apakah lebih baik atau lebih buruk daripada

yang Anda beli darinya. Tidak baik sekiranya seseorang mengambil

lima puluh dinar matwani dan lima puluh dinar hadats dengan

serafus dinar hasyimi, dan tidak pula serafus dinar yang lain.

Demikian pula, tidak baik sekiranya dia mengambil satu

srla'kurma burdi dan safu sha'kurma laun dengan dua sia'kurma

shaihani. Saya memakruhkan jual-beli ini dengan alasan bahwa

apabila transaksi mencakup dua barang yang berbeda, maka

masing-masing dijual dengan porsi harganya, sehingga harga safu

srla'kurma burdi sama dengan tiga dinar, harga safu srla'kurma

laun adalah satu dinar, harga satu srla'kurma shaihani adalah dua

dinar. Dengan demikian, harga satu srla' dinar burdi adalah tiga

Mt Fatudzajfulah sejenis manisan yang terbuat dari tepung, air dan madu.
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perempat dari dua srSa'kurma shaihani, dan itu sama dengan safu
setengah srSa'.

Sedangkan harga safu srla'kurma laun adalah seperempat
dari dua sha'kurma shaihani, dan itu sama dengan setengah sria'
kurma shaihani. Dengan demikian terjadilah jual-beli kurma kering
dengan kurma kering secara selisih. Demikian pula ketenfuannya
pada emas dan perak, serta setiap barang yang dianggap sebagai

riba sekiranya ada selisih pada sebagiannya atas sebagian yang

lain.

Setiap makanan yang mulanya basah kemudian kering ifu
tidak boleh diperjual-belikan antara yang basah dan yang kering:

^
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1540. Karena Nabi $ pemah ditanya tentang (penjualan)

kurma basah dengan kurma kering, lalu beliau balik bertilVd,
"Apakah kurma basah ifu berkurang jika sudah kering?" Dia
(Penanya) menjawab, 'Ya." Maka beliau pun melarangnya.M2

Demikian pula kami melihat kondisi barang di kemudian

hari, sehingga tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma
basah karena jika keduanya telah kering maka penlrusutan

keduanya berbeda, sehingga terjadilah selisih di antara keduanya

dalam kondisi di kemudian hari.

Ca

4't2 Tehh disebutkan berikut bl<hrijnyapada no. (L4621.
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Demikian pula, setiap makanan yang tidak kering tetapi dia

termasuk jenis yang bisa kering tidak boleh dilual dalam keadaan

basah dengan basah, baik secara takaran dengan takaran,

timbangan dengan timbangan, atau hihrngan dengan hitungan-

Tidak boleh menjual limun dengan limun dan semangka dengan

semangka, baik secara timbangan, takaran atau hitungan. Tetapi

jika kedua barang berbeda jenis, maka tidak dilarang terjadinya

selisih sebagiannya atas sebagian yang lain, tetapi tidak baik

dilakukan secara tempo.

Tidak ada larangan menjual limun dengan sahr semangka

atau sepuluh semangka. Demikian pula dengan selain keduanya.

Jika ada buah basah yang tidak bisa menjadi kering dengan

sendirinya unfuk selama{amilVd, seperti minyak, samin, madu,

dan susu, maka tidak dilarang terjadi selisih sebagiannya atas

sebagian yang lain. Jika barang termasuk jenis yang ditimbang,

maka dijual timbangan dengan timbangan-

Jika barang termasuk jenis yang ditakar, maka dia dijual

takaran dengan takaran. Tidak boleh ada selisih hingga kedua

barang berbeda ienis. Tidak baik menjual kurma kering dengan

kurma kering sebelum mencapai puncak kekeringannya. Jika dia

telah mencapai puncak kekeringannya, namun sebagiannya lebih

keras daripada sebagian yang lain, maka tidak masalah manakala

telah mencapai puncak kekeringannya dan dijual secara takaran

dengan takaran.

Jika sebagiannya tertutup seperti kacang walnut dan

almond, atau yang dimakan adalah isinya, maka tidak baik menjual

sebagiannya dengan sebagian yang lain, baik secara takaran atau

secara timbangan. Tetapi jika berbeda jenis, maka tidak dilarang.
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Alasannya adalah karena bagian yang dimakan tidak tampak
sedangkan kulitrya itu berbeda-beda ketebalannya-

Jadi, selama-lamanya jual-beli ini adalah jual-beli sesuafu

yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi
jika kulitnya dipecah sehingga isinya dikeluarkan, maka tidak
dilarang menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara

mengenai dengan mengenai, sarrra takaran dan timbangannya.

Jika termasuk jenis yang ditakar, maka dia dijual dengan takaran.

Jika termasuk jenis yang ditimbang, maka dia dijual dengan
timbangan.

Tidak boleh menjual roti sebagian dengan sebagian yang

lain, baik secara hifungan, timbangan atau takaran, karena jika roti
tersebut basah maka terkadang dia men5msut saat kering.

Sedangkan jika dia telah mencapai puncak keringnya, maka dia
fidak bisa ditakar padahal ketentuan awalnya adalah ditakar
sehingga tidak baik ditimbang karena kami tidak mengalihkan

timbangan kepada takaran.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: As5r

Syafi'i berkata: Asal mula timbangan dan takaran adalah
menggunakan ukuran Hijaz. Setiap yang ditimbang di zaman
Nabi S itu ketentuan awalnya adalah ditimbang, dan setiap yang

ditakar di zaman beliau itu ketentuan awalnya adalah ditakar.

Kebiasaan berbeda yang dimunculkan umat Islam harus

dikembalikan kepada ketenfuan awalnya.

Jika seseorang menjual buah di pohon kurma dengan
gandum hinthah lalu keduanya telah melakukan serah terima,

maka jual-beli tersebut fidak dilarang karena tidak ada

penangguhan di dalamnya. Saya menganggap serah terima kurma
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dalam keadaan masih di pohonnya itu sebagai serah terima yang

,iah, sebagaimana saya menganggap serah terima barang yang

sembarang ifu sebagai serah terima yang sah manakala pembeli

telah dibebaskan unhrk mengambilnya tanpa ada penghalatg.

Jadi, jual-beli tersebut tidak dilarang. Jika saya membiarkan

kurma tersebut, maka itu atas inisiatif saya. Seandainya dia terkena

bencana, maka kerugiannya menjadi tanggungan saya karena saya

dianggap telah menerimanya. Seandainya saya membelinya

dengan syarat saya tidak menerimanya hingga besok atau lebih

dari ifu, maka itu tidak baik karena dengan demikian saya telah

membeli makanan dengan makanan secara tempo. Demikian pula

dengan pembeliannya dengan emas dan perak; tidak boleh saya

membelinya dengan keduanya dengan syarat saya menerimanya

besok atau lusa, karena terkadang kurma tersebut besok atau lusa

sudah tidak ada lagi.

Tidak boleh menjual susu segar dengan susu olahan karena

susu olahan itu mengandung air, sedangkan susu segar tidak

mengandung air. Tidak boleh pula susu yang telah dikeluarkan

buihnya dijual dengan susu yang belum dikeluarkan buihnya,

karena telah dikeluarkan darinya sesuahr yang mempakan intnya
dan manfaat dari susu. Demikian pula, tidak baik menjual kurma

kering yang telah diperas dan dikeluarkan madunya dengan kurma

kering yang belum dikeluarkan madunya secara takaran dengan

takaran, karena yang satu telah dikeluarkan bagian intinya. Tetapi
jika hal itu tidak mengubah dari wujud aslinya, maka tidak dilarang.

Tidak boleh menjual susu dengan susu kecuali secara sama

ukurannya, takaran dengan takaran, dan funai dengan tunai. Jika

boleh menjual susu yang tercampuri air dengan susu yang
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tercampuri air, dan tidak pula dengan susu yang tidak tercampuri
air, karena ifu sama dengan penjualan air dan susu dengan susu
yang tidak diketahui ukurannya. Susu itu berbeda-beda. Karena ihr
boleh menjual susu kambing dengan susu kambing, baik kambing
kacang atau domba. Sedangkan susu rusa bukan termasuk jenis

susu kambing. Boleh menjual susu sapi dengan susu kerbau_

Sedangkan susu sapi liar tidak termasuk termasuk susu sapi
jinak. Boleh menjual susu unta dengan susu unta, baik unta iia&
(berpunuk satu) atau rnta bukhl (berpunuk dua). Masing-masing

dari semua hewan ini dianggap satu jenis; kambing safu jenis, sapi
safu jenis, dan unta satu jenis. Setiap jenis yang berbeda boleh
dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara selisih, funai
dengan funai, tidak boleh secara tempo. Yang jinak boleh dijual
dengan yang liar secara selisih. Demikian pula, dagingnya
dianggap berbeda sehingga boleh terjadi selisih pada sebagiannya
atas sebagiannya yang lain secara funai dengan hrnai, tidak boleh
secara tempo.

Daging yang basah boleh dijual dengan dagrng yang kering
jika berbeda jenis. Demikian pula dengan yang basah dengan yang

basah, dan yang kering dengan yang kering. Tetapi jika daging
berasal dari satu jenis, seperti daging kambing dengan daging
kambing, maka tidak boleh yang basah dijual dengan yang basah,

dan tidak pula yang basah dijual dengan yang kering. Jika dia telah
mencapai puncak keringnya, maka boleh menjual sebagiannya

dengan sebagian yang lain secara timbangan. Minyak samin
hukumnya sama dengan susu.

ndak baik menjual satu mud keju dan satu mud susu

dengan drn mud keju; dan Udak baik pula menjual kelu dengan
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susu karena terkadang susu menghasilkan keju. Kecuali susu dan

keju berbeda jenis sehingga tidak dilarang.

Jika buih susu telah dikeluarkan, maka tidak dilarang unfuk

dijual dengan keju dan samin karena dalam susu tersebut tidak

terkandung keju dan samin. Tetapi jika buihnya belum dikeluarkan,

maka tidak baik menjualnya dengan samin dan keju. Tidak baik

pula menjual minyak, kecuali secara sama dan hmai dengan tunai

jika termasuk satu jenis. Jika berbeda jenis, maka tidak dilarang

adanya selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain secara

tunai dengan tunai, tidak boleh secara tempo. Tidak ada larangan

menjual minyak zaitun dengan minyak lobak, atau minyak lobak

dengan minyak wrjen secara selisih.

Tidak baik menjual cuka anggur dengan cuka anggur

kecuali secara sama. Tetapi tidak dilarang menjual cuka kurma

dengan cuka anggur dan cuka tebu karena bahan bakunya

berbeda. Tidak dilarang adanya selisih pada sebagiannya atas

sebagian yang lain. Jika suatu cuka tidak bisa didapat kecuali

dengan campuran air, seperti cuka kurma dan cuka kismis, maka

tidak baik menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain karena

campuran aimya itu bisa banyak dan bisa sedikit. Tetapi tidak

dilarang jika keduanya berbeda jenis. Kismis yang udak

memabukkan ifu hukumnya sama dengan cuka.

Tidak ada larangan menjual kambing betina yang tidak

nrengandung susu saat dijual dengan susu se@ra funai dengan

hrnai. Tetapi tidak baik menjualnya dalam keadaan mengandung

susu saat dijual dengan susu, karena susu yang ada pada kambing

itu merniliki porsi dari susu yang telah diperas, sedangkan porsi

tersebut tidak diketahui ulnuannya. Jika kambing dalam keadaan
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telah disembelih dan tidak mengandung susu, maka tidak dilarang

dijual dengan susu. Tetapi tidak baik kambing dalam keadaan telah

disembelih dijual dengan susu secara tempo. Tidak ada larangan

kambing dalam keadaan masih berdiri dan tidak mengandung susu

dilual dengan susu secara tempo, karena ifu sama dengan

penjualan barang dengan makanan. Juga karena he'.r,ran itu

berbeda jenis dari makanan.

Jadi, berbagai jenis het,uan yang saya sebutkan itu tidak

dilarang untuk dijual dengan makanan apapun yang Anda inginkan

secara tempo, karena hewan itu bukan termasuk jenis makanan,

dan di dalamnya tidak berlaku riba. Tidak ada larangan menjual

kambing unfuk disembelih dengan makan secara tempo.

Tidak ada larangan menjual kambing dengan susu jika

kambingnya tidak mengandung susu, karena ifu sama

kedudukannya dengan penjualan barang dengan makanan.

Yang disebut makanan mencakup sesuahr yang dimakan

dan dijadikan obat oleh manusia, hingga mencakup ihlij dan jamu.

Dia sama kedudukannya dengan penjualan emas, perak dengan

emas. Setiap yang tidak dimakan manusia tetapi dimakan oleh

het,r,ran temak itu tidak dilarang unfuk dijual secara selisih

sebagiannya atas sebagian yang lain, baik secara funai dengan

tunai atau secara tempo.

Penjualan makanan dengan makanan apabila berbeda jenis

ifu sama kedudukannya dengan penjualan emas dengan perak.

Yang boleh di sini juga boleh di sana, dan yang haram di sini juga

haram di sana.

Jika jenis ikan berteda, maka tidak ada larangan menjual

sebagiannya dengan sebagian yang lain. Demikian pula dengan
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daging burung jika jenisnya bg$eda. Tetapi tidak baik menjual
daging segar dengan daging asing dan olahan; dan tidak pula
dengan daging kering. Tidak boleh menjual daging segar dengan

daging segar, dan tidak pula daging kering dengan daging segar,

kecuali keduanya sama-sama kering, atau keduanya berbeda jenis

sehingga hukumnya boleh dalam keadaan apapun dan dengan
cara apapun.

Ar-Rabi' berkata: Barangsiapa lnng mengklaim bahwa

burung yamam (puter) ifu safu jenis dengan burung merpati, maka
tidak boleh menjual daging yanam dengan daging merpati secara

selisih; dan tidak boleh kecuali secara funai dengan funai dan sama

ukurannya manakala telah mencapai puncak keringnya. Jika
burung yamam itu berbeda jenis dari burung merpati, maka tidak
ada larangan menjualnya dengan bunrng merpati secara selisih.

Daging tidak boleh dijual dengan he,\ ran hidup dalam
keadaan apapun, baik dari safu jenis atau berbeda jenis.
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1541. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin

fulam, dari Said bin Musayyib, bahwa Rasulullah S melarang

penjualan hewan hidup dengan daging.43
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44:t HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Daging dengan

Henran, 2/655, no.64)
Ibnu Hajar dahm AbTalkhish berkata, "Hadits ini disambung sanadnya oleh Ad-

Daruquthni dalam Al Ghara'ib dari Malik dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, tetapi dia
menilainya l€rnah. Dia jushr menilai shahih riwayat yang murcal daJam N
Muonththa'.

Pendapat ini diikuti oleh hnu Abdil Barr dan hnu Al Jauzi. Hadits ini memiliki
riwapt perrguat dari hadits lbnu Umar yang diriungatkan oleh Al hzzar. Dalam
sanadnya terdapat Tsabit bin Zuhair yang statusnya c[\ari.

N Bazzar meriwayatkannSra dari jalur Umayyah bin Ya'la dari Nafi' juga. Abu
Umayyrah ini statusnya dhaif. Tetapi dia merniliki riwayat penguat yang lebih kuat
darinya dari riwayat Hasan dari Samumh. Terjadi perbedaan pendapat mengerni
kebenaran penyimakan Hasan dari Samurah. Hadits ini dilansir oleh Al Hakim (2/351,
Al Baihaqi dan hnu lftuzaimah (s/LOl.

AI Albani berlata, "Menurut pendapat yang unggul, Hasan menyimak hadits dari
Samurah secara garis besar, tetapi Hasan ini mudallis (mernalsukan sanad) sehingga

haditsnya Udak bisa diiadikan hujjah kecuali yrang dia nyatakan secara tegas bahwa dia
menyimaknya dari frnan.

Adapun hadits ini, dia hanya mangatakan, dari fr.rlan dari fulan. Tetapi hadits ini
diperkuat dengan riwayat murcalSaid dan selainnya." Berdasarkan alasan ini Al Albani
menilainya Hasn.

Al Albani menambahkan, "Hadits Malik yang tersambung sanadnya itu dilansir oleh
Abu Nu'aim ddaro Al Hifuh 16 /334'l dad jdur Yazid bin Amr bin N Bozzar : Yazid bin
Marwan menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari
Az-hfui, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Nabi $ melarang... (hadits)

Abu Nu'aim berkata, "Statusnyra gharib dari hadits Malik dari Az-hhn dad Sahl.

Al Albani b€rkata, "Dia seorang pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu
Ma'in, dan dinihi l€rnah oleh ahli Hadits lainnSra."

l.jh. tura' Al Chalil, 15/798l.
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lil4z.Muslim mengabarkan kepada kami, dari lbnu,i*uri,

dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dia berkata: Saat aku tiba di
Madinah, aku mendapati beberapa hewan sembelihan telah
disembelih dan bagian-bagiannya telah dipisahkan. Masing-masing

dijual dengan satu anak kambing. Akupun bermaksud membeli
satu bagian dari daging-daging tersebut, tetapi ada seorang lakiJaki
dari penduduk Madinah yang berkata kepadaku, "sesungguhnya
Rasulullah S melarang penjualan hewan hidup dengan hewan

mati." Kemudian aku bertanya tentang laki-laki tersebut, dan aku
diberitahu bahwa laki-laki tersebut orang yang baik.@

4 Suyu tidak menemukannya pada selain AqrSyaf i. Hadits ini diriwalratkan oleh
Al Baihaqi dari jalur Asy-syaf i dalarn sunan Al Kubn15/2961dan Ma'ikh As-sunan
w:a N Atsa44/316). Hadits sebelumnya dianggap sebagai pcnguat bagi hadits ini.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits penguat lainnya dalam sman Al Kubra
{pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Daging dengan hannn, 5/2961 dari jalur
Ibrahim bin Thahman dari Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah dari Hasan dari samurah
bahwa Nabi $ melarang penjualan kambing dengan daging.

AI Baihaqi berkomentar, "Sanad hadis sharir| Barangsiapa yang menilai aa6l
penyimakan Hasan Al Bmhri dari samurah bin Jundab, maka menganggap hadits ini
tercambung sanadnya. Sedangkan barangsiapa. gnng udak m€nilainlra tsabit, rrrka
status hadits in mutsl tetapi bagus, ditambah lagi dengan rir,vayat m.r$at said bin
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1543. hnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari

Shalih mantan sahaya At-Tau'amah, dari hnu Abbas, dari Abu

Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia memakruhkan penjualan hewan

dengan daging.4s

Musay4rib dan Qasim bin Abu Bazzah (yang sedang dibahas rru) dan hadits Abu Bakar
Ash-Shiddiq (hadib sesudahnya). "

Hadis ini iuga diriwa!,atkan oleh Al Hakim dalam Al Musbdnk (pernbahasan: Jual-
Bdi, 2/351 dari jalur lbrahim bin Thamham dan seterusnya. Dia berkata, 'Sanad
hadib shahih, dan para periwayatnya hingga akhir mertrpakan para penghafal hadis
yang tepercaya, narnun Al BuLhari dan Muslim tidak melansimya. Al Bukhari pnmah
b€raryumen dengan riwayat hasndan Samurah."

Selain ihr, hadits ini diriwayatkan se*ara murcal dari jalur lain dari Said bin
Musayryib, yang dilansir oleh hnu Hazm dalam Al Muhalla (8/5L71, narnun dinilainya
cacat karena terpufus sanadnya.

Al Albani berkata, "Para periwayat tsiqah. "
Uh. hln' Al Ghalil, 15/1971
Dengan dernikian, hadits ini terkuatkan dan menjadi hasaz.
Pengarang Manar As-hbil (z30\berkata, "Hadis ini disebutkan oleh Ahmad dan

diiadikannya huiiah."
Lih. Irula' Al Ghalil (5/L961.
Ms Sap udak menernukannlra pada selain Aslrqpfi'i. Al Baihaqi

meriwayatkannya dari ialur Asy-Syafi'i dalam Staan Al Kubn (5/2971 dan Ma'nfah
As-funan w Al Ata44/3161.

Al Baihaqi b€rkata, "AqrSyafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari
seomng laki-laki dari Shalih mantan sahaya Tau'amah dari hnu Abbas bahwa ada

beberapa hanran yang telah disernbelih di zaman Abu Bakar S, kernudian seseorang

datang dengan mernbawa kambing dan berkata, "Beri aku sahr bagian dengan anak

kambing ini." Abu Bakar Ash-Shiddiq .g pun berkata, "ltu tdak bagus."

AqrSyaf i iuga berkata dalam madzhab lama: Said bin Salim mengabarkan kepada
kami, dari hnu Abi Zinad, dari ayahnya, dari Qasim bin Muhammad, Said bin
Musayryib, Urwah bin Zubair dan Abu Bakar bin Abdun-ahman bahwa mereka
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Tidak ada perbedaan apakah hewan tersebut boleh

dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan.

Tidak ada perbedaan pula apakah daging dan her,van

tersebut satu jenis atau berbeda jenis. Tidak ada larangan

mengadakan akad salaf dengan obyek daging manakala
pembayarannya diserahkan sebelum Anda mengambil daging

sedikit pun, Anda menyebutkan jenis dagingnya, kegemukannya,

tempatnya dan batas waktunya.

Jika Anda meninggalkan sebagian dari semua ketenfuan ini,
maka hukumnya tidak boleh. Tidak baik menetapkan batasan

r,rlaktu kecuali safu. Jika batas waktunya satu kemudian pembeli

ingin mengambilnya sedikit demi sedikit setap hari, maka
hukumnya boleh. Dan jika dia tidak ingin melakukan hal tersebut,
maka hukumnya juga boleh.

Tidak baik mengambil daging sapi sebagai pengganti dagrng

kambing yang telah jafuh temponya, karena itu sama dengan
menjual makanan sebelum diterima.

Tidak baik melakukan akad salaf dengan obyek kepala dan
kulit her,r,ran, karena kulit tidak bisa diukur dengan hasta, dan

menghammkan penjualan daging yang telah tergeletak dengan heuvan (yang masih
hidup), baik secara tunai atau tempo. Mereka tidak memberikan keringanan dalam hal
lnt-

Al Baihaqi berkata, "Jadi, Asy-Syafi'i menegaskan riwayratnya ihr dengan hadits
yang dia riwayat dari Abu Bakar, kemudian dari fuqaha dan penduduk Madinah dari
kalangan tabi'in."

Kernudian AsySyafi'i dalam madzhab lama berkata, "Dalam hal ini tidak ada
keterangan dari Nabi $ dimana perkataan Abu Bakar ,/qsh-shiddiq tidak boleh
bertentangan dengannya. Karena kami tidak menjumpai seorang pun dari sahabat
Rasululhh # yons berpendapat lain. Riwayat munal*id bin Musayyib menurut kami
statnsnln lasan."

Dengan demikian, hadits ini kuat hingga ke tingkatan rbasaz.
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benfuknya juga berteda-beda dari segi ketebalannya. Dia juga tidak

bisa sama takaran dan timbangannya. Tidak boleh mengadakan

akad salaf dengan obyek kepala karena dia fidak sarna

timbangannSra dan tidak bisa dibatasi dengan suafu sifat sehingga

(dengan batasan sifat itu) hukumnya boleh sebagaimana bolehnya

menjual hentran yang diketahui sifatnya. Kepala tidak boleh dibeii

kecuali secara funai dengan hrnai.

lldak ada larangan mengadakan al<ad alaf dengan obyek

ikan segar jika bisa dibatasi timbangan dan sifahrya dari segi besar

dan kecilnya. Jenis ikan juga hams disebutkan dalam keadaan dia

halal dijual. Jika ada salah satunya tidak dipenuhi, maka hularmnya

tidak boleh.

Tidak ada larangan mengadakan akad alaf dengan obyek

seluruh jenis hevuan, baik temak atau burung, manakala sifat-

sifatrya bisa dibatasi dan tidak berbeda pada wakhr dia halal dijual,

baik termasuk jenis henrnn yang bisa dipelihara atau tidak bisa

dipelihara. Jika suatu her,van halal dijual, maka pembelinyra tidak

boleh meniualnya lagi sebelum menerimanya, dan tidak boleh pula

mengalihkannya kepada oftmg lain. Akan tetapi dia boleh

membatalkan pokok jual-beli dan mengambil kernbali

pernbayarannln.

Tidak boleh seseorang menjual kambing dengan

mengecualikan salah sahr bagiannya, baik ifu kulit atau selainnya,

baik dalam perjalanan atau saat mukim. Seandainya hadits tentang

penjualan kambing seperti ifu dalam perjalanan benar-benar tsabit
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dari Nabi $, tentulah kami membolehkannya dalam perjalanan

dan saat mukim.45

Jika kedua pihak melakukan jual-beli dengan syarat seperti
ini, maka jual-beli tersebut batal. Jika penjual mengambil bagian
yang dia kecualikan, dan ihr sudah terlanjur sehingga tidak bisa dia
kembalikan kepada pembeli, maka pembeli mengambil dari
penjual nilai daging sesuai dengan nilai hari itu.

Tidak baik seseorang rnengadakan akad salafdengan obyek
susu kambing tertenfu, baik dia menyebutkan takarannya atau
tidak menyebutkannya. Sebagaimana dia tidak boleh mengadakan

akad salaf dengan obyek berupa makanan yang dihasilkan kebun
tertentu. Jika obyeknya berupa susu kambing yang tidak
ditentukan kambingnya, maka tidak dilarang. Demikian pula jika
makanan tidak ditentukan dari kebun mana, maka tidak dilarang.

Tidak boleh mengadakan akad salaf dengan obyek susu

kambing yang dihasilkan kambing tertentu selama safu bulan, dan

ffi Sepertinya AsySyafi'i mengisyaratkan hadits Jabir bahwa dia menjual unta
miliknya kepada Rasulullah $, tetapi dia mensgraratkan penunggangannlra sampai ke
Madinah. Jual-beli tersebut terjadi dalam perjalanan. Akan taapi Rasulullah *b
mengembalikan itu kepadanya saat di Madinah, dan beliau bersabda, "Apakah
menutubnu aku manawarmu dengan harga lnng lebih rqdah agar aku bia
mengambil untamu? Ambillah unta dan dirhanmu, senua unfukmu.'

Hadits ni tsabit dan disepakau oleh Al Bukhari dan Muslim namtrn dia
diperselisihkan maknanya. sebagian ulama melihat bahria ifu bukan sgrarat atau
pengecualian, melainkan kemurahan dari Nabi $; atau sprat tersebut tidak dibuat
secam mengikat.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diperselisihkan redaksinya. Di anhranya ada yang
menunjukkan syarat, dan di antaranya ada yang menunjukkan pernberian tumbangan
tersebut merupakan kebaikan dari Nabi $ sesudah jual-beli. saMa Nabi $, 'Apl<ah
mqturubnu aku mqtawar dangan harga 5rug ldih rendah agar aku bisa mangambil
untatnu', menunjukkan bahwa Nabi $ fidak mernaksudkan iual-bdi tersebut sebagai
akad yang mengikat- Allah Mahatahu."

Uh. Ma'nfah As-Sunan ua Al Atsar,14/379-9741
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tidak pula kurang dari itu, atau lebih dari itu, dengan takaran yang

diketahui. Sebagaimana udak boleh mengadakan akad slaf
dengan obyek buah yang dihasilkan kebun tertenfu dan tanaman

tertentu. Tidak boleh mengadakan akad salaf dengan sifat kecuali

dari sesuahr yang aman dari risiko gagal pada waktu jatuh tempo.

Tidak boleh menjual susu kambing tertenhr milik pembeli

selama sebulan, dan tidak pula kurang dari sebulan, atau lebih dari

sebulan. Alasannya adalah karena kambing terkadang

menghasilkan sedikit susu, terkadang banyak, dan terkadang tidak

ada sama sekali, dan terkadang dia mengalami penyakit. Yang

demikian ihr dianggap sebagai penjualan sesuahr yang belum

tercipta, dan penjualan sesuatu yang setelah tercipta maka dia

tidak bisa ditentukan ukurannya dengan takaran, karena dia bisa

banyak dan bisa sedikit; serta tanpa sifat karena dia berubah-ubah.

Karena itu jual-beli ini hukumnya haram dari semua sisi tersebut.

Demikian pula, tidak boleh menjual maqatsi (tempat bibit

mentimtrn) dalam keadaan tersembunyi meskipun hasil yang

pertama bagus, karena jika bakal buah Snng pertama ifu terlihat,

maka dia boleh dijual se@ra tersendiri. Sedangkan bakal buah

selanjutnya belum terlihat. Ada kalanya sedikit dan rusak, dan ada

kalanya banyak dan bagus. Walhasil, ia haram dijual dari semua

sisi ini. Tidak boleh melakukan jual-beli kecuali dengan obyek

benrpa benda yang bisa dilihat oleh pemiliknya, atau menjual

sesuafu yang dipertanggungkan pada pemiliknya dengan sifat

tertenhr. Selain itu hukumnya tidak boleh.

Tidak baik seseorang menyevda sapi betina dan

mengecualikan air susunla, karena di sini terjadi jual-beli yang

diharamkan dan penyannan.
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Tidak baik seseorang membeli makanan yang tersedia di

tempat dengan syarat menjual dan menyerahkannya kepada

pembeli di suafu negeri dan membawanya ke negeri lain. Karena
jual-beli ini tidak sah dari beberapa sisi. Salah satunya adalah jika

keduanya melakukan serah terima di suafu negeri, maka penjual

keluar dari pertanggungannya, dan pembeli harus membawanya.

Jika makanan tersebut rusak sebelum tiba di negeri yang

diinginkan, maka tidak bisa diketahui berapa porsi jual-beli dari

sewa. Dengan demikian, harganya ildak diketahui sedangkan jual-

beli tidak sah dengan harga yang tidak diketahui.

Jika seseorang berkata, "Dia menjadi pertanggungan orang

yang membawanya hingga dia menyerahkan makanan kepada

pembeli di negeri yang dia syaratkan," maka dia telah mengklaim

bahwa pembeli membelinya dengan syarat penjual

menyerahkannya kepada pembeli di suafu negeri, lalu pembeli

meminta makanan ifu diserahkan sedangkan penjual belum keluar

dari pertanggungannya. Saya tidak mengetahui adanya penjual

yang menyerahkan obyek yang dia jual kepada pembeli melainkan

dia pasti keluar dari pertanggungannya.

Kemudian, jika dia mengklaim bahwa itu adalah

pertanggungan yang kedua, maka dengan alasan apa

pertanggungan tersebut? Apakah dengan akad alaf, jual-beli atau

pengambilan tanpa izin? Sedangkan jual-beli tersebr.rt fidak

rnemiliki makna-makna ini sama sekali. Jika dia mengklaim bahr,va

dia membawa pertanggungan disebabkan jual-beli yang pertama,

maka itu berarti satu benda dijual dua kali dan diserahkan dua kali.

Jual-beli sahr barang tidak mungkin diterima dua kali.
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Jika seseorang membeli minyak samin atau minyak zaitm

se@ra timbangan dengan wadahnya, maka jika wadahnp itr.r

diq,aratkan dalam timbangan, maka tidak baik. Jika dia

membelin5n secara timbangan dengan syarat wadahn3n

dikosongkan kemudian ditimbang, maka tidak dilarang, baik

wadahnp ifu terbuat dari besi, gerabah atau kantong kulit.

Barangsiapa yang membeli makanan yang dia lihat di

sebuah rumah, galian atau gudang, maka hukumnya sama. Jika

dia mendapati bagian bawahnya dalam keadaan berbeda dari

bagian atas yang dia lihat, maka dia memiliki hak pilih antara

mengambilnya atau meninggalkannya. Alasannya adalah karena

yang demikian ifu dianggap sebagai cacat, sedangkan dia fidak

wajib menerima cacat kecuali dia rela, baik banyak atau sedikit.

Rasulullah #i melarang penjualan buah-buahan sebelum

tampak lmalitas dan kematangannya. Jika seseorang merniliki

kebun, lalu telah munanl bintang bun5m, biji buah telah mengeras,

dan sebagiannya telah memerah atau menguning, maka boleh

dfiual meskipun dengan syarat dibiarkan hingga dipanen. Jika

tanda-tanda tersebut belum muncul, maka tidak boleh diiual

meskipun kebun di sekitamya sudah muncul tanda-tanda tersebut,

karena kebun ini berteda dari kebun-kebun di sekitamya.

Ketentuan ini berlaku jika seluruh kebun berisi kurma dan

udak be$eda jenisnSn. Adapun jika kebunnya terdiri dari kurma

dan anggur, atau terdiri dari kurma dan buah-buahan lain, lalu

salah sahr jenisnya sudah tampak kualitas dan kematangannln,

maka jenis lain png belum tampak kualitas dan kematangannya

tdak boleh diiual.
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Tidak boleh membeli sesuatu yang terpendam dalam tanah

seperti wortel, bawang, lobak dan sejenisnya. Tetapi boleh

membeli sebagian yang tampak darinya seperti daunnya, karena

sebagian yang terpendam ifu bisa banyak dan bisa sedikit, bisa ada

dan bisa tidak ada, bisa besar dan bisa kecil. Dia bukan merupakan

barang yang terlihat sehingga boleh dilual, dan tidak

dipertanggungkan dengan suatu sifat sehingga dengan demikian
boleh dilual, dan bukan merupakan barang yang tidak di tempat.

Jika dia telah tampak oleh pembelinya, maka dia memiliki hak

pilih. Saya tidak mengetahui adanya jual-beli yang keluar dari

ketiga jenis jual-beli ini.

Jika dalam masalah penjualan tanaman dalam keadaan
berdiri ada lchabar yang tsabit dari Rasulullah # bahwa beliau

membolehkannya dalam safu keadaan tidak dalam keadaan lain,

maka hukumnya boleh dalam keadaan gnng beliau pertolehkan,

dan tidak boleh dalam keadaan yang beliau tidak perbolehkan"

Tetapi jika tidak ada khabar dari Rasululluh # tentang hal

ini, maka tidak boleh menjualnya sama sekali karena dia

terpendam; bisa sedikit dan bisa banyak, bisa rusak dan bisa

bagus. Sebagaimana tidak boleh menjual gandum hinthah dalam

kantong, padahal gandum dalam kantong itu lebih kuat alasannya

untuk diperbolehkan.

Tidak boleh pula menjual qashi4T kecuali dengan syarat

dia dipotong di tempahrya. Jika pembeli memotongnya atau

47 @"hil berarti yang dipoton dari tanaman dalam keadaan masih hijau.
Sedangkan l<ala qashlahberarti bagian yang terpisah dari tanaman. lfi. Al Qanzul

S€dangkan dahm Al Mishbah dijelaskan bahwa L<ata qashilberarti gandum s. nl.
yang dipotong dalam keadaan masih hijau untuk pakan temak. Al Farabi berkata, "Da
dinamai qashill<ara:a dipotong dalam keadaan masih basah."
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mencabutnln, maka itu haknya. Tetapi dia tidak mencabutnya,

maka dia harus memotongnya jika pemilik tanah menghendaki.

Sedangkan buahnya menjadi hak pembeli karena dia membeli

pokoknya. Manakala pemilik tanah menginginkan agar dia

mencabutnya, maka dia harus mencabuhya. Tetapi jika pemilik

tanah membiarkannya hingga buahnya bagus, maka tidak dilarang,

tetapi penjualtidak memiliki sedikit pun dari buahnya.

Jika qirttff atau biji telah tampak, lalu seseorang

membelinya dengan syarat dia memotongnya seketika ifu juga,

maka tidak dilarang. Tetapi jika dia mensyaratkan agar dibiarkan,

maka tidak baik (tidak boleh). Jika seseorang membeli buah-

buahan grang belum tampak kualitas dan kematangannya dengan

syarat dia memotongnya saat ifu juga, maka jual-beli tersebut

boleh, dan pembeli harus memetiknya kapan saja pemilik kebun

menginginkannyra.

Tetapi jika pemilik kebun membiarkannya secara sukarela,

maka tidak dilamng, dan buahnya tetap menjadi milik pembeli.

Kapan saja dia mengambilnya dengan cara memetiknya, maka dia

boleh memetiknya. Jika pernbeli membelinya dengan syarat dia

membiarkannya hingga mencapai kematangannya, maka

pembelian tersebut tdak baik. Jika dia terlanjur memotong

sebagiannya dan yang dipotongnya itu ada yang padanannya,

maka dia mengembalikan padanannya. Tetapi setahu sa5ra kurma

seperti itu tidak memiliki padanan. Jika kurma tidak memiliki

padanan, maka dia mengembalikan nilainya, sedangkan jual-beli

batal.

w Qintdengan lcasr,hpda Ff addreih salah satu,enb bau,ang, dik€nal dengan

rnanla ln rmfuhn'*hh abru balang perai.
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Tidak baik membeli kurma kering kecuali dengan funai,

atau tempo hingga jangka waktu yang diketahui. Jangka waktu
yang diketahui maksudnya adalah suatu hari tertenhr dari bulan

tertentu, atau bulan sabit tertenfu. Karena itu tidak boleh menjual

dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga keluar tunjangan

atau waktu panen, karena waktu tersebut bisa cepat dan bisa

lambat. Sedangkan Allah S berfirman,

#,,Ft Ay i*'g1:; riyrii(, <)5i qj6_

7*'*U
'Hai orang-oftng gng beriman, apabila l<amu

bermuamalah tidak se@ra funai untuk uaktu yang ditenfukan,

hendaklah kamu menuliskann5n "(Qs.Al Baqarah I2l:2821

Allah & j.,Sa berfirman,

Uii e-tg e-$ A'S"i- ".ii,f Ssjv i
"Mereka beranya kepadamu tentang bulan sabit

Kabkanlah, 'Bulan sabit itu adalah bnda-tanda uaku bast

manusia dan ftagi ibadah) haji'. "(Qs. AI Baqarah [2]: 189)

ndak baik menjual qashildari suatu tanaman, baik bili atau

sayuran dengan syarat dia dibiarkan, kecuali ada khabar dat'.

Rasulullah S tentang hal tersebut. Jika tdak ada khabar

tentangnya, maka itu tidak baik.

Barangsiapa yang membeli kebun krma grang pohon-
pohonnln sudah diserbuki, maka buahnya milik meniual kecrrali
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pembeli mensyaratkannya. Jika pembeli mensyaratkan, maka

hukumnya boleh karena dia masih berada di pohon larrman5a-

Tetapi jika buahnya belum diserbuki, maka dia menjadi milik

pembeli. Jika penjual mensyaratkannya, maka hukumnya boleh

karena pemilik kebun dibiarkan memiliki bakal buah di pohonnya

ketika dia menjualnya manakala dia mengecualikan unhrk

memotongnya.

Jika dia mensyaratkan agar bakal buah tersebut dibiarkan di

pohonnya, maka jual-beli tersebut tidak baik karena dia ihr salna

dengap dia menjual buah-buahan yang belum tampak kualitas dan

kematangannya dengan syarat dibiarkan di pohonnya hingga suatu

waktu, padahal bisa jadi buah tersebut rusak sebelum tiba

wakhrnya. Seandainya penjual mengecualikan sebagiannlra, maka

hukumnya tidak boleh kecuali setengahnya dalam ukuran Snng

diketahui dengan pasti, dimana dia mengecrralikan dengan q2arat

dia memotongnya. Kemudian, jika pembeli membiarkannya

sesudah itu, maka hukumnya tidak haram.

Pengecualian itu seperti jual-beli; apa saja yang boleh dalam

jual-beli juga boleh dalam pengecualian, dan apa saja 1nng rusak

dalam jual-beli juga rusak dalam pengectralian.

Jika di antara pohon-pohon kurma ihr ada satu yang sudah

diserbuki, maka buahnya milik penjual. Jika tidak ada satu pun

yang diserbuki, maka buahnya milik pembeli. Sebagaimana jika

ada satu pohon yang sudah matang, maka seluruhnya boleh diiual

meskipun sisanya belum matang sempuma.

Jika Udak ada satu pun yang matang, maka tidak boleh

dijual seluruhnya. Tdak ada suahr tumbuhan lnng serupa dengan

pohon kurma yang sa!,a ketahui selain tanaman kapas. Kapas

ttr r

739



AlUmm

keluar dari kelopaknya sebagaimana mayang keluar dari

kelopaknya, kemudian dia terbelah. Jika ada satu yang terbelah

dari tanaman kapas, maka dia seperti kurma yang telah diserbuki.

Jika kurma telah terbelah tetapi belum diserbuki, maka dia

seperti mayang. Dia diserbuki pada saat dia terbelah. Jika tidak,

maka dia akan rusak. Jika ada suafu buah yang munorl dalam

kelopakn5ra kemudian terbelah, maka dia seperti mayang pada

pohon kurma. Sedangkan buah yang munctrl sebagaimana adanya

tanpa ada kelopaknya, atau di atasnya muncul kelopak tetapi

kemudian kelopak tersebut jahrh, maka kemunculannya ifu seperti

malrang pohon kurma karena dia tampak dan terlihat.

Jika seseorang menjual pohon dalam keadaan seperti itu,

maka buahnya menjadi miliknln kecuali pembeli mensyaratkannya.

Barangsiapa yang menjual tanah yang ditanami tanaman yang

terletak di bar,vah tanah, atau di atasnya, baik sudah mencapai

kematangannya atau belum, maka tanaman tersebut menjadi milik
penjual karena tanaman ifu bukan bagian dari tanah.

Barangsiapa yang menjual buah di kebunnya lalu dia
mengecualikan suafu takaran darinya, baik sedikit atau banyak,

maka jual-beli tersebut tdak sah karena takaran itu bisa jadi

setengah, sepertiga, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu.

Dengan demikian, pembeli tdak membeli sesuafu yang dia

ketahui, dan Udak pula penjual. Tidak boleh seseorang

mengecualikan dari barang yang dia jual secara sembarang kecuali

lnng fidak termasuk ke dalam jual-beli. Misalnya adalah

pengeanlian beberapa pohon kurma tertenfu dari kebun kurma,

dimana perniliknya menjual selain yang dia kecualikan, atau
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sepertiganya, atau seperempatnya, atau safu bagian dari beberapa

bagian yang sembarang.

Jadi, bagian yang tidak dia kecualikan itu tercakup ke dalam

jual-beli, sedangkan bagian yang dia kecualikan itu tidak tercakup

ke dalam jual-beli. Alasan larangannya adalah karena saat ifu

penjual tidak mengetahui apa yang dia jual, dan pembeli juga tidak

mengetahui apa yang dia beli. Contoh lain adalah seseorang

menjual kebun kurma kepada orang lain, lalu dia mengecualikan

satu pohon atau lebih tanpa menunjuk pohonnya, dimana dia

memiliki kebebasan memilih dalam mengecualikannlra. Jual-beli ini

tidak baik karena pohon yang dikecrralikan itu memiliki porsi dari

kebun tanpa diketahui ukurannya. Demikian pula dengan seluruh

jual-beli secara sembarang.

Seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada orang lain

kemudian dia mengecualikan sebagian darinya, baik bagi dirinya

sendiri atau bagi orang lain, kecuali yang dia kecualikan itu tidak

tercakup ke dalam jual-beli dan fidak terkena transaksi

sebagaimana yang telah saya paparkan. Jika dia menjual buah

suatu kebun dengan syarat dia memperoleh kurma yang jafuh,

maka jual-beli tersebut tidak sah karena yang jahrh itu bisa banyak

dan bisa sedikit.

Apa pendapat Anda seandainya selunrh buahn5ra jatuh?

Apakah semuanya menjadi milik penjual? [-alu, apa yang dia jual

seandainya seluruh buah yang jatuh menjadi miliknya? Apa

pendapat Anda seandainya yang jahrh adalah setengahnya?

Apakah dia berhak atas setengahnya dengan tetap menerima

seluruh harga? Karena itu, pengecualian tidak boleh kecuali seperti

yang saya gambarkan.
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Barangsiapa yang menjual buah di kebun kepada seseorang

lalu pembeli telah mengambil darinya dan keduanya pun telah

berpisah, kemudian penjual ingin membelinya lagi baik seluruhnln

atau sebagiannya, maka tidak dilarang.

Jika seseorang menyeru,ra rumah sedangkan di pekarangan

rumah ifu ada pohon kurmanya yang telah matang buahnya
(menyewa) dengan syarat buahnya itu menjadi miliknya, maka

hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu merupakan
gabungan antara sewa dan jual-beli. Ada kalanya penye'dJaan

terhapus lantaran rumahnya nntuh, sedangkan buah yang ada di
pohon yang dia beli itu masih ada. Dia membeli buah di pohon

tersebut tanpa ada porsi yang definitf dari keselunfian harga.

Padahal jual-beli tidak boleh kecuali dengan harga yang

diketahui dengan pasti. Jika seseorang berkata, "Ada kalanSra

seorang budak dan dua orang budak, atau sahr rumah dan dua

rumah dibeli dalam satu transaksi." Jawabnya, jika jual-beli

terhadap salah sahr dari dua obyek itu batal, maka batal pula jual-

beli terhadap selunrh obyek. Obyek seperti ini dimiliki bendanya.

Sedangkan penyet /aan ifu bukan kepemilikan benda,

melainkan kepemilikan manfaat. Manfaat bukan sesuafu yang

berwujud. Jika seseorang ingrn membeli buah-buahan dan

menyerd/a nrmah, maka dia boleh menyevra rumah secam

tersendiri dan membeli buah-buahan secara tersendiri. Selanjutrya,
apa saja yang halal dalam pembelian buah-buahan ihr juga halal

dalam pembelian buah-buahan tanpa disertai penye\ raan; dan apa
yang haram pada yang satu juga haram pada yang lain.

Tidak ada larangan menjual kebun kurma dengan kebun
kurrna, baik keduan5ra itu sama jenis atau berbeda jenis manakala
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keduanya tidak berbuah. Jika keduanya berbuah dan buahnya

berbeda, maka tidak dilarang pula, baik buahnya sudah matang

atau belum matang. Tetapi jika buahnya sama jenis, maka tidak

baik.

Ar-Rabi' berkata: Jika saya menjual kepada Anda sebuah

kebun dengan kebun, sedangkan keduanya sama-sama berbuah,

maka jika buahnya berbeda jenis seperti menjual kebun anggur

yang sedang mengandung anggur segar dan anggur matang

(menjual) dengan kebun kurma yang mengandung kurma mengkal

dan kurma basah, dimana saya menjual kepada Anda kebun

dengan kebun dengan syarat masing-masing dari kita memperoleh

kebun beserta isinya, maka jual-beli ini hukumnya boleh. Tetapi

jika kedua kebun tersebut sama jenis buahnya, seperti sarna-sama

kebun kurma, sedangkan keduanya salra-sama berbuah, maka

hukumnya tidak boleh karena itu berarti saya menjual kepada

Anda sebuah kebun dan buah dengan kebun dan buah, sedangkan

penjualan buah dengan buah itu hukumnya tidak boleh-

Ar-Rabi' juga berkata: Makna qashil yang disebutkan Asy-

Syafi'i menunt saya adalah ketika tanaman sudah mengeluarkan

tangkai. Adapun jika dia belum mengeluarkan tangkai, melainkan

masih ranum, kemudian seseorang membelinya dengan ryarat dia

memotongnya, maka tidak dilarang.

LS4y'.. Rasulullah S melakukan muamalah terhadap

penduduk l(haibar dengan pembagian setengah hasil buminya.
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Yang menaksir bagian antara mereka dan beliau adalah Ibnu

Rawahah.49

1545. Nabi S juga menaksir kurma kering 14u6irru5.a5o

1546. Nabi $ juga memerintahkan penaksiran anggur

penduduk Thaif dan mengambil sepersepuluhnya dari mereka

dengan cara taksiran, dan mengambil setengah hasil bumi dari
penduduk Khaibar dengan cara taksiran.4sl

44e Hadls ini telah disebutkan berikut taMrit'nya pada no. (807 dan 80S) dalam
bahgsan terrtang zakat bab tentang cara mengatnbil zakat kurma dan anggur.

45o Slakan baca no. (805-805) dalam pernbahasan zakat bab tentang cara
mangambil zakat kurma dan anggur.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh AMurmzzaq &lam Mushannafrrya (pernbahasan:
Zakat, bab' Penaksiran, 4/L221 dari jalur Ma'mar dari Haram bin Utsman dari hnu
Jabir dari Jabir dari Nabi $ bahrra dia mengutus seorang laki-lah Anshar dari Bani
Ba5ndhah yrang bernama Fanuah bin Amr untuk mmaksir kurma kering penduduk
Madinah."

Ma'mar be*ata, "Sa}n udak mendengar masalah penaksiran kecuali terhadap
kurma dan angllur." (no.720o|

Al Haitsami dalam Majnn'Az-hwa'id3n6l berkata, "Dalam sarndnya terdapat
Hamm bin Utsman, statusnyra matutk."

Juga dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi $ mengutus Farwah bin Amr untuk
menaksir kurma. Jika dia mernasuki sebuah k€bun, maka dia menghitung jajaran png
ada di dalamnya, kemudian dia mengalikan grang satu dengan gang lain, dan dia tidak
keliru.

Al Haitsami dalam Majma' ,42-hwa'idWab, "Dalam sanadnya terdapat Ishaq
bin Abdullah bin Farwah, statusnyn lerrah."

451 sa!,a tidak menemukannya pada selain Asysyafi'i, tetapi barangkali peristiwa
ini teriadi kaika beliau mengutus Attab bin Asid ke Mal&ah. Hadie tentang ini telah
disebutkan berikut pada no. 805, dan itu adalah riwapt Abdurrazzaq dari
Ibnu Juraij dari Ibnu syihab, bahwa dia berkata: Nabi $ memerintahkan Attab bin
Asid ketika beliau menganskah!,a sebagai gubernur Makkah. Beliau bersabda,
"Taksirbh angur s&againnna angkau manaksir kuna, kqnudian anbiltah alafrtg
ba up kismis sehgaimana angt<au mangarnbil at@t kwma ba up kurna kang."
lno.72l4l
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Tidak ada larangan untuk membagi buah anggur dan kurma

dengan cara taksiran, tetapi tidak baik membagi buah selain

keduanya dengan cara taksiran karena kedua buah inilah yang

menjadi obyek perintah Rasulullah ffi untuk menaksimya.

Kami tidak mengetahui adanya perintah Rasulullah S
untuk menaksir terhadap selain keduanya. Selain ifu, keduanya

berbeda dari buah-buahan yang lain lantaran keduanya terkumpul

dan tidak memiliki penghalang berupa daun dan selainnya.

Informasi yang diperoleh dari penaksiran keduanya nyaris pasti

dan tidak keliru. Sedangkan pohon lain tidak dibagi dengan

taksiran, dan tidak pula buahnya sesudah meninggalkan pohonnya

dengan taksiran.

Jika sekelompok orang memiliki kebun yang berbuah tetapi

belum tampak kualitas dan kematangannya, lalu mereka ingin

berbagi, maka pembagiannya dalam bentuk buah tidak boleh salna

sekali. Demikian pula, seandainya telah tampak kualitas dan

kematangannya, maka dia tetap tidak boleh dibagi karena pohon

kurma dan kebun memiliki porsi harga, dan buahnya pun memiliki

porsi harga.

Dengan demikian, pembagian terjadi pada buah dengan

buah dalam keadaan tidak diketahui ukurannya, baik dengan

taksiran atau jual-beli. Kebun tersebut tidak boleh dibagi kecuali

kedua pihak berbagi pokoknya, sedangkan buahnya menjadi milik

bersama di antara keduanya jika belum mencapai kematangannya,

atau sesudah dia mencapai kematangannya. Hanya saja, jika buah

telah mencapai kematangannya, maka tidak ada larangan bagi

kedua pihak unfuk membaginya secara taksiran dengan

pembagian yang tersendiri. Jika kedua pihak ingin membagi buah
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bersama pohon kurmanya, maka keduanya membaginya sebagai

salah satu bentuk jual-beli.

Jadi, keduanya menilai setiap bagian berikut tanah, pohon
dan buahnya, kemudian keduanya mengambil dengan jual-beli ini,

bukan dengan undian.

Jika jenis tanamannya berbeda-beda, !,aitu terdiri dari
anggur dan kurma, maka tidak ada larangan grang satu dibagi

dengan yang lain dalam keadaan berbuah, karena selisih antara
safu buah dengan buah yang berbeda itu tidak disebut riba asalkan

dilakukan secara tunai dengan funai. Apu saja yang boleh

dilakukan dalam pembagian dalam kondisi darurat itu juga boleh

dilakukan di luar kondisi darurat. Dan apa saja Snng tidak boleh
dilakukan dalam kondisi darurat itu juga tidak boleh dilakukan di
luar kondisi damrat.

Tidak boleh mengadakan akad salan atau sJaF2 dengan
obyek buah dari kebun tertentu karena bisa jadi kebun tersebut
tidak berbuah. Tidak boleh mengadakan akad salamdengan obyek

kurma basah keorali temponya jatuh pada saat buah matang. Jika
pembeli sudah menerima sebagiannya sedangkan buah yang

disebutkan sifaforya habis sebelum pembeli menerima sisanya,

maka pembeli berhak mengambil seluruh pokok harganya, dan
mengembalikan kepada penjual nilai dari buah yang dia ambil.

Sebuah pendapat mengatakan bahwa apa lrang diambilnya
ifu dihitung sesuai porsinya dari harga keseluruhan, sehingga dia
seperti seseorang 5rang membeli serafus irdab lalu dia mengambil

#2 &lan atau sabladalah mernbeli barang yang ditangsuhkan dengan sifat*ifat
yang dis€butkan dengan pembayaran tunai. Pembdiryra dis€ht musfrt
disebut muslat dan obyeknyra disebut muslaf fih.
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lima puluh di antaranya sedangkan lima puluh yang lain rusak-

Jadi, dia berhak mengembalikan lima puluhnya, dan dia Suga

memiliki kebebasan memilih untuk mengambil lima puluh tersebut

dengan harga yang sesuai dengan porsi dan meminta

pengembalian sisa dari harta pokoknya.

Selain ifu, dia juga memiliki kebebasan memilih untuk

menangguhkannya hingga dia menerima kurma basah dari penjual

di musim panen berikutnya sesuai dengan sifat kurma basah yang

masih menjadi haknya dan sesuai takarannya. Sebagaimana dia

memiliki hak makanan pada suatu waktu tetapi dia tidak

mendapati makanan tersebut di wakhr tersebut sehingga dia

mengambilnya sesudah waktu tersebut.

Tidak baik seseorang membeli dari seseorang yang memiliki

kebun berupa safu pohon kurma, dua atau lebih, dengan syarat dia

memetiknya kapan saja dia mau dan setiap sia'dihargai safu

dinar. Karena yang demikian ifu bukan merupakan jual-beli secara

sembarang sehingga risikonya ditanggung pembeli jika dia telah

menerimanya; bukan pula jual-beli dengan takaran dimana

pembelinya menerimanya di tempat itu juga; dan tidak pula dia

menangguhkan barangnya sehingga buah tersebut ditanggung jika

hampir berbuah. Jual-beli ini tidak sah dari semua sisi tersebut.

Tidak baik seseorang membeli sesuafu untuk dia petik

dengan cara apapun kecuali dia membeli satu atau beberapa

pohon kurma tertenfu dan dia menerimanya, sehingga

pertanggungannya ada pada pembeli, dan dia bisa memetiknya

kapan saja dia mau; atau dia membelinya lalu pohonnya

dipetikkan untuknya saat itu juga. Tidak baik membeli sesuatu

kecuali berupa barang yang bisa diterima.
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Jika Anda membeli sesuatu tanpa ada halangan untuk
menguasainya, atau dengan sifat yang dipertanggungkan pada
penjualnya, baik waktunya dekat, tunai atau jauh, maka hukumnya
tidak berbeda. Tidak baik membeli kecuali dengan harga tertenfu
pada saat keduanya melakukan akad jual-beli.

Jika seseorang melakukan akad salaf kepada orang lain
dengan obyek berupa kurma basah, kurma kering atau apa saja
yang dia inginkan, maka seluruhnya sama_ Dia mengambil
setengah dari harga pokoknya dan setengah dari obyek salafnya,
maka tidak dilarang. Jika dia boleh meminta pembatalan seluruh
salaf atau mengambil seluruh obyek salaf, maka mengapa dia tidak
boleh mengambil setengah dari obyek salaf dan setengah dari
harta pokoknya?

Jika mereka mengatakan, "Perbuatan tersebut dimakruhkan
oleh Ibnu [Jmar," maka jawabnya adalah perbuatan ini
diperbolehkan lbnu Abbas, dan menurut qiyas hukumnya boreh.

Muslifndak boleh mengambil setengah dari obyek sarafnya
dan membeli makanan dari selainnya dat'. muslaf dengan sisa
uangnya, karena muslif memiliki hak makanan padanya. yang

demikian ifu dianggap sebagai penjualan makanan sebelum
diterima. Akan tetapi, dia boleh menghapus juar-beli sehingga dia
memiliki hak berupa dinar tunai atas muslaf.

Jika seseorang mengadakan akad salafterhadap orang rain
dengan obyek kurma basah hingga jangka wakfu tertenfu, raru

kurma basahnya habis sebelum pembeli mengambil haknya karena
lambat, atau dibiarkan oleh pembeli atau penjual, atau karena
penjualnya kabur, maka pembeli memiliki hak pilih antara
mengambil harta pokoknya, atau menangguhkannya hingga
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tersedia kurma basah dengan sifat-sifat yang dia tetapkan sehingga

dia mengambiln5a.

Seseorang boleh mengadakan akad slaf dengan obyek

berupa buah kurma basah di luar musimnya manakala dia

mensyaratkan untuk mengambilnya di musimnya. Tetapi tidak baik

sekiranya dia mengadakan akad salaf dengan suatu obyek kecuali

dalam keadaan dapat dipastikan dan tidak ada halangan baginya

unfuk mengambilnya pada waktu yang dia syaratkan.

Jika dia mengadakan akad salaf terhadap obyek salaf di

suatu keadaan, sedangkan pada saat ifu sebenamya obynk

tersebut tidak tersedia, maka saya tidak membolehkannya. Dia

seperti orang yang mengadakan akad salal dengan obyek berupa

kebun tertentu atau tanah tertentu. Akad salaf dengan obyek

seperti itu hukumnya terhapus. Jika dia sudah terlanjur menerima

obyek salafnya, maka dia harus mengembalikan kepada

penjualnya dan mengambil harta pokoknya.

1547. Asy-Syafi'i berkat#s3: Rasululluh # melarang

penjualan gharar,454 seperti penjualan budak yang melarikan diri

dan unta yang kabur.455

453 Dari sini hingga akhir bab disebutkan dalam bab Muzabnah, pernbahasan'

Perdamaian Berikutngra. Tetapi Al Bulqini memindahnya di sini karena menuruttya

masih berkaitan dengan jual-beli, dan ini merupakan akhir bahasan jual-beli-
454 6u6 gharar adalah sesuatu yang luamya merripu pembeli, sedangkan ishya

tidak diketahui.
45s HR. Al Baihaqi dalan Ma'nfah As-Sunan un Al Atsar(pqrrbahasan' Jual-Beli,

bab: larangan Jual-Beli Gharar, 4/37+3751dari jalur Al Muzanni dari Asfsyafi'i dari

Malik; dan darl lalur Ibnu Bukair dari Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Said bin

MusagnTib bahwa Rasulullah i$ melarang jual-beli ghamr.

Hadits ini statusnya mursal, dan dia diriwayatkan secam tersambung sanadnya dari

Zhuhur oleh Ath-Thabrani (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Jual-Beli Gharar,
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2/654, no. 75); dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnp Jual-Beli Hashah
dan Jual-Beli yang Mengandung Kesamaran, 3/1153) dari jalur Yah5ra bin Said dari
Ubaidullah dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Huraimh rg, dia berkata,
"Rasulullah $ melarang jual-beli hashah dan jual-beli ghanr.-

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunan Al Kubn (pembahasan:
Jual-Beli, bab: larangan Jual-Beli sinin, 5/302) dari jalur Muhammad bin hrahim Al
Abdi dari umayyah bin Bistham dari Mu'tamir bin sulaiman dari ayahnyn dari Nafi'
dari Ibnu Umar rS bahwa Rasulullah $ melarang jual-beli ghanr.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam At lhsan (no. 4951).
Al Albani berkata, "sanadnya shahihmenurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."
Uh. Irwa'Al Ghalil, (5/134)
syariat memiliki sebagian riwayat tentang jual-beli yang dilarang dan disebutkannp

dalam lkhh'laf Al Hadits. Riwayat tersebut patut disebutkan di sini untuk
menyempumakan pernaparan sebagai berikut:

a- larangan najxJ (menaild<an harga barang bukan untuk mernbelinya,
melainkan untuk mengelabui orang lain):

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari hnu Umar rg, bahwa
Rasulullah $ melarang jual-bdi najsy.

2. Sufi7an mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari lbnu Musayryib,
dari Abu Hurairah rg, dia berkata: Rasululhh #t b€rsabda, .,Janganlah

kalian saling melakukan naisy."
3. Sufun mengabarkan kepada kami, dari Ayy,b, dari hnu Sirin, dari Abu

Hurairah rg dengan redaksi yang serupa.
b. larangan seseorang menjual di atas penjualan orang lain.

4. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar rS, bahwa
Rasulullah ;l$ bersabda, 'uanganlah salah somng di antan lalian manjuat
di atas penjualan sebgian yang lain."

5. Suflpn bin Uyainah mengabarkan kepada karni, dari Az-hfui, dari hnu
MusaSryib, dari Abu Hurairah 4p, bahwa Rasulullah $ b€msabda,
"Janganlah saeonng manjual di abrs penjualan

6. AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan SuEan
mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah @, bahwa Rasulullah ils b€rsabda, "Janganlah s&agian dad
kalian menjual di atas penjualan sefugian Sang lain."

7- sufuan bin uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayy,b, dari Ibnu
Sirin, dari Abu Humirah igg, bahwa Nabi $ b€rsabda, "Janganlah
saeomng manjual di atas penjualan saudaranjm."

c. Omng kota menjtalkan orang Badui atau desa.
8. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi,, dari hnu Umar 4g, bahwa

Rasulullah $ bersabda, 'tanganlah onng kota mqinllan brug untuk
omng daa."
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Pengecualian apa yang ada dalam perut hetr,ran betina ifu
juga termasuk gharar. Demikian pendapat Malik.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang menjual barang

kepada orang lain dengan syarat tidak dipertanggungkan

kekurangan padanya, maka jual-beli tidak sah. Jika seseorang

menjual barang, maka pembayaran menjadi milik penjual, dan dia

tidak berhak atas upah standar atau apapun.

Pendapat ini disepakati oleh Malik, tetapi dia mengatakan,

"Penjual berhak atas upah standar."

Jika jual-beli telah berlaku dan kedua pihak telah berpisah,

kemudian penjual mensyaratkan hal tersebut, maka ifu semata

sebuah janji yang dia berikan kepada pernbeli. Dia bebas memilih

antara memenuhi janii ifu atau tidak memenuhinya.

Barangsiapa yang di hadapannya ada sefumpuk makanan,

kemudian seseorang berkata kepadanya, "Takarlah makanan ini!

Berapa saja hasilnya, saya akan membayarrnu safu dinar untuk

dua kali tumpukan ini," maka itu fidak baik.

Tidak baik menjual biji wijen dengan syarat dia boleh

memerasnya karena wrjen ifu bercampur dengan minyaknya, yang

satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain kecuali dengan

9. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir rg, bahwa

Rasulullah 5$ bersaMa, "Janganlah omng kob maniualan bnng untuk

orang daa."
d. Mencegat barang.

lo.Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dad Al A'rai, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda, "langanlah l<alian mencqat
bmng"

Aqrq,afi'i berkata, "Sap mendengar redaksi dala,rn hadits ini, 'Barangsiapa gang

mencegat barang di lalan, maka pemilik barang merniliki hak pilih sesudah dia Uba di

pasar."
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pengolahan, sedangkan pengolahannya itu berbeda-beda. Bisa jadi

dia menghabiskan minyak yang ada di dalamnya, dan bisa jadi dia
tidak menghasilkan. Lagi pula, ukuran minyak dari pemerasan

tersebut tidak bisa diketahui, sehingga dengan demikian pembeli
telah membeli sesuatu yang tidak diketahui. Seseorang tidak boleh
menjadi orang upahan atas sesuafu yang dia sendiri merupakan
sekutu dalam kepemilikannya. Contohnya adalah dia mengatakan,
"Gilinglah waibalfs6 ini, nanti kamu memperoleh
seperempatngra," atau semacatn itu. Tidak baik memberikan
hqbifsz terhadap kolam ikan. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh Malik-

Tidak baik seseorang menjual tanaman dengan syarat
penjual merrtnennya, mengiriknya dan membersihkan ampasnya.

4O- Kesaksian dalam Jual-Beli

Allah S berfirman,

G-;3:':6tiy\i3npf3

'Dan petsaksikanlah apabila karnu berjual beli." (es. AI
Baqarah 12h2821

as6 Waibh&lahukuran yang setara dengan 22 akru24 mudd.67 Tqbtt dalah pertanggungan, tetapi terkadang dia digunakan unhrk arti
p€nyeuraan.
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Perintah Allah untuk mengadakan kesaksian saat jual-beli

ini mengandung dua Kemungkinan.

Pertama, petunjuk di dalamnya mengarah kepada jual-beli

yang sepantasnya dikuatkan dengan kesaksian, boleh

meninggalkannya, dan bukan sebuah keharusan yang barangsiapa

meninggalkannya maka dia dianggap durhaka-

Kedua, dimungkinkan perintah tersebut adalah keharusan

yang barangsiapa meninggalkannya maka dia dianggap durhaka-

Pendapat yang saya pilih adalah hendaknya dua pelaku jual-

beli tidak meninggalkan persaksian. Alasannya adalah karena jika

keduanya mengadakan kesaksian, maka tidak ada lagi ganjalan

dalam hari. Karena seandainya perintah tersebut adalah hanrs,

maka kedua pihak telah menunaikannya.

Tetapi jika hanya sebagai arahan, maka keduan5a telah

menjalankan arahan tersebut. Setiap yang disenrkan Allah, baik

fardhu atau arahan pasti membawa berkah bagi orang yang

mengerjakannya. Tidakkah Anda melihat dalam persaksian jual-

beli bahwa jika kedua pihak atau salah satunya ingin berbuat

zhalim, maka ada bukH yang menguatkannya sehingga dia

terhalang untuk melakukan perbuatan zhalim yang membawa

dosa. Tetapi seandainya dia meninggalkan persaksian, maka dia

tidak bisa dihalangi.

Seandainya salah satu pihak lupa atau keliru lalu dia

mengingkari, maka dia bisa tercegah dari pertuatan dosa dengan

adanya bukti. Demikian pula dengan para ahli waris keduanya.

Apa pendapat Anda seandainya kedua pihak atau salah safunya

metwakilkan seorang wakil unfuk menjual harganya, lalu

pemiliknya menjual hartanya itu kepada seseorang dan wakilnya
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juga menjual hartanya kepada orang lain, sedangkan jual-beli yang
pertama tidak diketahui? Pembeli yang pertama tidak diberi hanya
berdasarkan perkataan penjual. Seandainya ada bukti, maka dapat
ditetapkan jual-beli mana yang terjadi lebih dahulu.

Jadi, kesaksian menjadi sarana terhentinya perbuatan saling

menzhalimi dan pengukuhan hak. Setiap periwayakrya Allah
kemudian periwayatnya Rasulullah $ ifu membawa kebaikan yang

tidak tergantikan bagi orang yang meninggalkannya.

Jika ada yang bertanya, "Lalu, makna mana yang lebih
tepat untuk ayat tersebut? Apakah keharusan mengadakan
kesaksian ataukah hanya sebagai arahan saja?" Tampaknya, Allah
Mahatahu dan hanya kepada-Nya saya memohon taufiq,
maknanya adalah arahan saja, bukan keharusan yang barangsiapa
meninggalkan persaksian tersebut maka dia berdosa.

Jika dia bertanya, "Ap. dalilnya unfuk pendapat yang Anda
kemudian?" Maka jawabnya adalah firman Allah @, '€1i'1i'{V

W( i34 'Padahal Allah telah menghalalkan iuJ oai dan
mengharamkan iba."(Qs. AI Baqarah 121:275)

Allah @ menerangkan bahwa jual-beli itu hukumnya halal,
tetapi Allah & tidak menjelaskan keterangan tambahan.
Sedangkan mengenai ayat hutang, Allah @ berfirman, ';A:rG tiy

ii 'Apabila kamu bermuamalah tidak seara funai. "'(es. Al
Baqarah l2l 282l,Padahal hutang itu juga termasuk jual-beli, dan
di sini Allah memerintahkan pencatatan. Di sini Allah menjelaskan
alasan yang karenanya Dia memerintahkan pencatatan. Apa yang
dijelaskan Allah dalam ayat tentang hutang ini menunjukkan
bahwa Allah memerintahkannya sebagai kehati-hatian, bukan
sebagai keharusan.
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Allah @ berfirman, 'i&'6,i4 ,tr:6t" {a';i:lltiy
"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai unfuk waktu yang

ditenfukan, hendaklah kamu menuliskannya. " (Qs- Al Baqarah [2]:

282l,.

Kemudian dalam konteks ayat Allah berfirman, {f$o{t

r,.3st a$t;$Lai #'6 ig'"^4ii"6)*yirL4 d3#
"Jika kamu dalam (dan bermuamalah tidak secara funai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaHah

ada barang bnggwngan Wng dipegang (oleh png berpiutang)-

Akan tetapi jika sebagian kamu memerayai sebagian yang lain,

maka hendaklah yang dipercagi ifu menunaikan amanatt5n

(utangnya). "(Qs. Al Baqarah [2]:2831

Oleh karena Allah memerintahkan adanya barang

tanggungan yang dipegang seandainya mereka tidak mendapati

seorang juru tulis, kemudian Allah membolehkan unhrk

meninggalkan barang tanggungan, dimana Allah berfirman, 'Akan

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian tnng lain,"maka

hal ihr menunjukkan bahwa perintah yang pertama mempakan

perintah anjuran untuk melakukan yang terbaik, bukan keharusan

yang barangsiapa meninggalkannya maka dia dianggap durhaka.

1548. Diriwayatkan dari Nabi r$, bahwa beliau melakukan

transaksi jual beli dengan seorang Badui atas seekor kuda, lalu
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Badui tersebut mengingkari lantaran perintah sebagian orang
munafik sedangkan antara beliau dan orang itu tidak 6d. g;L6.a58

Seandainya perintah ini adalah suatu keharusan, tentulah
Rasulullah S tidak mengadakan jual-beli tanpa bukti. Saya juga

menghafal dari sejumlah periwayat yang saya temui dengan makna
seperti pendapat saya bahwa orang yang meninggalkan persaksian
itu tidak dianggap maksiat, dan bahwa jual-beli tersebut tetap
mengikat. Jika kedua pihak saling membenarkan, maka ketiadaan
saksi tidak membatalkannya sebagaimana pemikahan batal akibat
ketiadaan saksi lantaran perbedaan hukum keduanya.

4s8 HR. Abu Dawud (pembahasan, Peradilan, bab, Jika Hakim Mengetahui
Keiuiuran satu saksi, maka Dia Boleh Mernutuskan dengan satu saksi, 4/sl-32, no.
3607) dari Muhammad bin Yahya bin Faris dari Hakam bin Nafi' dari syr'aib dali. Az-
zuhri dari Umarah gip l(1rzai6ah dari pamannya bahwa Nabi $ mernbeli seekor
kuda dari seoriung Badui, lalu Nabi $ mernintanyra mengikutin5ra agar mernbayarkan
harga kudanyra.

Nabi $ berjalan cepat, sedangkan orang Badui tersebut @alan lambat. Tidak
lama kernudian ada beber-apa orang lang mencegat orang Eladui ihr, lalu mereka
menawar kudanya itu. Mereka tidak bhu bahrua Nabi $ telah merrbelinp. o.arrg
Badui itu memanggil Rasulullah # dan be*ata, 'Engkau bmar-benar mernbeli kuda
ini? Jika udah aku menjualnya." Nabi $ berhenti ketika mendengar panggilan omng
Badui itu, dan beliau bertanya, " Tidakkah aku sudah manbelinSa darimu?' orang
Badui itu berkata "ndak, derni Allah. Aku tdak menjualnya kepadamu." Nabi $
bersabda, "Benar:, aku sudah mantbelin5a darimu." Namr.rn orang Badui itu b€rkata,
"Marn saksinya?"

Khuzaimah bin Tsabit berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau sudah membelinya."
Nabi$ melihat kepada l(huzaimah dan bertanyra, "hgaimana carantm angl<au
bersaksi? Dia menjawab, "Dengan cara merrpercalnimu, r,rahai Rasulullah."

Hadits ini juga diriwayratkan oleh AI Hakim cr/tam At Mustadrak(z/17-lgldari jalur
Abu Yaman dari Syu'aib bin Abu Hamzah dan setemsnla.

Dia berkomentar, "Sanad badits shahih dan para periwayahya menurut pendapat
yang disepakati Al Bulfiari dan Muslim y4a tsiqah. Namun keduanya tidak
melansimya- umarah bin Khuzaimah merrdengar hadits ini dari aynhnya juga."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan, Jual-Beli, bab:
Kernudahan dalam Meninggalkan Persaksian atas Jual-Beli,7/got-goz) dari ialur Az-
Zubaidi dari Az-Zuhri dan seterusnl,ra.
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41- Bab: Salaf dan yang Dimaksud adalah 5.6-45e

Allah @ berfirman,

,12J,fi tlt i*'#.i 6y rli r. <r- iti 6:6-

J *y 4U{ i')6it?rb';# e"VP's
'"{;i, *iL l-iiirS;:i; .:.i 4+ X;l;(?;K-

AIUrurc

I z?,&)si!:i'ti
'Hai oftng-orang tnng beriman, apabila katnu

bermuamalah tidak secara htnai unfuk unktu Jnng ditenfukan,

hendaHah kamu menuliskann5n. Dan hendaHah seorzrng penulis

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan ianganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah

mengajarkannya, mal<a hendaHah dia menulis, dan hendaHah

onEng 

'nng 
berutang ifu mendiktekan (apa yang al<an ditulis itu),

dan hendaHah dia berbkvn kepada Allah Tuhanrya' " (Qs' Al

Baqarah 121.2821

Oleh karena Allah memerintahkan pencatatan kemudian

Allah memberikan keringanan terhadap persaksian jika mereka

berada dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang iuru hrlis,

maka dimungkinkan perintah tersebut adalah perintah walibr,dan

$g fulanz atau sala.f adalah akad atas suatu barang yang disebutkan sifat-sifatrrya

dalam pertanggungan dengan pernbayaran tunai. Dia dinamai spllamlarqra pelakunya

menyerahkan pernbayaran, dan dinamai salafl<arqtamodalnyra diba5rarkan di muka.
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bisa jadi perintah arahan. Oleh karena Allah berfirman, !;j
"41;i "Maka hendaktah ada banng tanggungan yang dipegaig
(oleh yang berpiutang)" (Qs. AI Baqarah [2]: ZB3), sedangkan
barang tanggungan ifu berbeda dari pencatatan dan kesaksian,
kemudian Allah S berfirman, l;Si ,s$i;!S 6i Fa 6 ig
i^k1 "Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang
lain, maka hendaklah yang ifu menunaikan amanabtya
(utangryn)"(Qs. Al Baqarah l2l: 28gl

Kitab Allah menunjukkan bahwa perintah Alrah terhadap
pencatatan, kemudian kesaksian, kemudian barang pertanggungan
mempakan perintah arahan, bukan perintah keharusan bagi
mereka. Karena firman Allah, "Akan tetapi jika sebagian kamu
memerayai sebagian yang lain, maka hendaHah tnng dipercayai
ifu menunaikan amanabtya " menunjukkan perkenan
sebagian memercayai sebagian yang lain dengan cara
meninggalkan pencatatan, kesaksian dan barang jaminan.

Saya lebih menyukai dilakukannya pencatatan dan
persaksian karena itu merupakan arahan dari Allah, tetapi perlu
melihat keadaan penjual dan pembeli. Alasannya adalah karena
kalaupun keduanya sama-sarna tepercaya, namun bisa jadi
keduanya atau salah satunya meninggal dunia sehingga fidak
diketahui hak penjual atas pembeli. Dengan demikian, hak penjual
atau para ahli warisnya menjadi hilang, atau pembeli menjadi
rnemikul beban dalam suahr urusan yang tidak dia kehendaki. Ada
kalanya akal pembeli terganggu sehingga penjual dirugikan. Ada
kalanya pembeli keliru sehingga dia tidak mengakui, dan dia pun
berbuat zhalim tanpa dia sadari.
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Allhwn.

Hal itu juga bisa terjadi pada penjual sehingga dia

mengklaim sesuatu yang bukan haknya- Jadi, pencatatan dan

kesaksian dapat mencegah terjadinya semua ini pada penjual dan

pembeli serta pada para ahli waris keduanya, dan tidak

memicunya melakukan hal-hal seperti di atas. Karena itu

seyogianya orang yang mengikuti agama Allah memilih unhrk

melakukan hal-hal yang diarahkan oleh Allah. Barangsiapa yang

meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan perkara penting,

dan saya tidak senang sekiranya perkara tersebut ditinggalkan.

Hanya saja saya tidak mengklaim bahwa itu haram baginya sesuai

penjelasan saya tentang ayat tersebut-

Allah & berfirm *r, T,fr '^i; C'- 4< 6 *y AU-{i'D*
jangantah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah

mengajarkannya." (Qs. Al Baqarah l2l 282l Dimungkinkan

perintah adalah ayat ini adalah keharusan bagi orang !'anE

diperintahkan untuk menulis, sehingga apabila seseorang

meninggalkannya maka dia dianggap durhaka. Tetapi

dimungkinkan pula maksudryn adalah seperti yang saya paparkan

dalam htab Jima'Al 'IImi bagi orang yang menghadiri pencatatan

bahwa hendaknya mereka tidak lengah dalam mencatat suafu hak

di antara dua orang

Jika ada seseoturng png melakukannya, maka ifu sudah

menctrkupi bagi mereka, sebagaimana mereka wajib menshalati

jenazah dan memakamkannya. Jika ada seseorang yang

mengerjakannya, maka hal itu telah mengeluarkan orang yang

tidak mengerjakannya dari dosa. Seandainya setiap orang yang

hadir meninggalkan pencatatan, maka saya khawatir mereka

semua berdosa. Tetapi, sepertiryn sa!,a Udak berpendapat bahwa
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mereka keluar dari dosa. Siapa saja di antara mereka yang
melakukannya, maka itu sudah cukup bagi mereka.

Inilah makna yang paling mendekati kebenaran.
E

Redaksi G! Y 6yi(t$i 4Y_{; "Jansanlah saksi-saksi itu
enggan (memberi apabila mereka dipanggil, (es. AI
Baqarah I2l: 2821 dimungkinkan maknanya adalah seperti yang
saya terangkan, bahwa janganlah setiap orang saksi yang dipanggil
untuk bersaksi itu menolak panggilan; dan dimungkinkan pula
maknanya adalah orang-orang yang menghadiri suatu hak-hak
wajib bersaksi sebagian saja. Jika sebagiannya telah bersaksi, maka
yang lain juga keluar dari dosa. Jika orang yang menghadiri
kesaksian itu tidak mau bersaksi, maka saya khawatir mereka
berdosa, bahkan saya tidak ragu akan hal tersebut. Inilah makna
yang paling mendekati kebenaran.

Adapun orang yang terlanjur bersaksi dengan cara dijadikan
saksi, atau dia mengetahui suafu hak bagi seorang muslim atau
kafir dzimmi, maka tidak ada kelonggaran baginya untuk tidak
hadir menyampaikan kesaksian kapan saja kesaksian ihl
dibutuhkan darinya dalam keputusan hak.

Pendapat terkait setiap hutang, baik salaf atau selainnya
adalah seperti yang saya terangkan. saya menyukai kesaksian
dalam setiap hak yang wajib dalam jual-beli atau selainnya karena
rnelihat kesudahannya nanti dengan alasan seperti yang telah saya
sampaikan dan dengan alasan lain seperti gangguan akal.

Redaksi ' J-j3fu 4; W "Maka hendaktah walinya

mendiktel<an dengan jujur"(Qs. Al Baqarah l2l: Z82\mengandung
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dalil mengenai berlakunya pembatasan hak transaksi, dan hal itu

dijelaskan dalam bahasan tentang pembatasan hak transaksi.

Redal$i .!4 Sll rlt il+ F::; ri! "Apabila kamu

bermuamalah fidak secara tunai untuk wakfu Smng ditenfukan"(Qs.

Al Baqarah 121 2821 dimungkinkan maknanya adalah setiap

piutang, dan dimungkinkan maknanya adalah akad salaf saia.

Dalam hal ini Ibnu Abbas r$ berpendapat bahwa maknanya

perintah ini berkaitan dengan salaf.
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L549. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ay4nrb, dari Qatadah, dari

Abu Hassan Al A'raj, dari lbnu Abbas @, dia berkata, iiAku

bersaksi bahwa salafyangberada dalam tanggungan hingga jangka

waktu tertentu itu telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan
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telah diizinkan-Nya." Kemudian dia membaca firman Ailah, "Hai
orang-onng yang beiman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditenfukan " (es. Al Baqarah t2l:
2821+eo

Jika maknanya seperti yang dikatakan oleh hnu Abbas.rg,,
yaitu terkait dengan salaf, maka kami juga berpendapat demikian
dalam semua hutang dengan cara qryas terhadapnya, karena
hutang yang lain itu sernakna dengan qiyas. Akad salaf int
hukumnya boleh menurut sunnah Rasulullah S dan atsar. Hal ini
tidak diperselisihkan oleh para ulama yang saya tahu.
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o1o Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan:
(pembahasan: Jtral-Beli, bab: Tidak Merakukan salaf ke.:uali hingga Jangka waktu
Tertentu, 8/5, no. t4-64) dari jalur Ma'mar dari eatadah dari Abu Hassan Al A'mj
<lari lbnu Abbas ds dan setemsnya; Al Baihaqi daram sunan Al Kubra (pembahasan:
Jual-Beli, Kumpulan Bab Salam, bab: Kebolehan salafyugDipertanggungkan dengan
sit-at, 618, no. 11081) dari jalur Ibrahim bin Marzuq dari-satd bin Aiir dari syr,bah
dari Abu Hmsan AI A'raj dan seterusnya; dan Ar Hakim (2/2g6l dari jalur sufuin dan
setenrsnya dengan komentar, "Sanad hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan
Muslim tetapi keduanya tidak melansimya."

Al Albani b€rkata, "Sanad hadits shahih, natllun hanya sesuai dengan krit€ria
Muslim saia karena riwayat Hassan tidak dilansir oleh AI Bukhari."

Uh. hwa' Al Ghalil, (5/273)
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1550. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi

Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu

Abbas, bahwa Rasulullah $ tiba di Madinah dalam keadaan

orang-orang mengadakan akad salaf pada kurma kering selarna

setahun dan dua tahun -kalau tidak salah dia berkata, dua tahun

dan tiga tahun. Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa Wng
mengadakan akad talaf, maka hendaklah dia mengadakan akad

slaf dalam takamn Wng diketahui, timbangan yang diketahui, dan

batas unktu 5nng dikebhui.'Ml

61 HR. Al Bukhari (penrbahasan: Salam, tnb: Salam dalam Timbangan yang

Dikehhui, 2/124, no.224}f,241) dari jalur Shadaqah dari hnu Uyainah; dari Ali dari

Ibnu Uyainah; dan dari Qutaibah dari Ibnu t-ryainah dan setemsn5ra atau sebagiannya;

dan Gab, salam hingga Batas Waktu 5rang Dik€tah$, 2/7261dari Abtr Nu'aim dari

Sutnn Ats-Tsauri tanpa redaksi, 'Hingga baAs waktu yang diketahui." Al Bukhari

berkata, "Riwayat Abdullah bin Walid dari Sufpn Ats-Tsauri s€e€rti sebelumnln." (no.

2?531
Al Bukhari juga meriwaptkan sab: Salam dalam Takaran 5nng Diketahui,2/1241

dari ialur Amr bin Zwarah dari Isrnail bin Ulagph dari hnu Abi Najih dan setenrsnya.

pi dalamnya ada keraguan dari Aqfqpfi'i, dan dia menyebtrtkan bahwa keraguan ini

dari Ismailbin Ulayph.
Juga dari Muhammad dari Ismail dari Ibnu Abi Najih dan setemsnya. Dalam kedua

jalur ini disebutkan, "Dalam takaran yang diketahui dan timbangan lnng diketahui,"

tanpa ada redaksi, 'hitggu batas wdkhr 1nng diketahui."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (penrbahasan, Musaqah, bab: Salam,

3/L22G1227) dari jalur Yahya bin Yahr," dan Amr An-Naqid dari sulpn bin Uyainah

dan seterusnya; dari jalur Abdul Warits dari lbnu Abi Najih dan setemsnya tanpa

redaksi "hinggu batas wakhr yang diketahui"; dari jalur hnu uyainah dan seterusnya

tanpa menyebutkan "hir,gga batas uraktu yang diketahui", dan dari jalur Ats-Tsauri dari

tUnu RUi Najih dan seteru^snyra derrgan merryebtrtkan "hitgga batas waktu yang

diketahui". Dalam sernua inhx. rir,rarrat ini fidak ada keraguan (no. L27-128/r604).
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saya menghafalnya sebagaimana yang saya sampaikan dari
Sufyan berkali-kali.

l/1f '. r.o.! c z lll . I o . /.o f.tur dLie*., f asJet d GflS -\oo\
,

.?rr- S;i a,y\t;Jtt)'.ik jts
ll/

1551. Orang yang aku percalra mengabarkan kepadaku
dari sufyan, bahwa dia berkata seperti yang aku katakan. Dan dia
juga mengatakan mengenai batas wakfunya hingga batas wakfu
yang diketahui.452

C., c c / ttl lo ) z .//.o ff lY tJ. + L;rel -\ ooY
I9r .u'

,:Jrr;tlfiLht ,*, d6 u.t y fft,w *-za

-tk otjt Gbrlt at etuu cj \
//-za

L552- Sa'id bin salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraii, dari Atha', bahwa dia mendengar hnu Abbas g, berkata,

Hadits ini luga diriu,al.tkan oleh Al Hurnaidi (r/2g7, no. 510) dari sutpn dan
setemsnya dengan redaksi "setahun dan dua bhun',, dan tanpa tambahan redaksi
"rnaka hendaldalr dia mengadakan akad sablabs lorrrna lang di["b]"d."

462 Shkan b*a takhnjhadits sebelumnp.
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"Kami tidak melihat adanya larangan terhadap salaf- Sedangkan

perak ditukar dengan perak secara 1rnui."453

ozl ot c u ... tc I t ,../c 1

e'; i.t * lP J-4r*-'ur.-l -\ oor

" i ok'# utLi )6; i.i3 *'oP4- tJD 't' (Jt , . 2

1553. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari lbnu

Juraii, dari Amr bin Dinar, bahwa hnu Umar melegalkannya (akad

satal.@

6 Su}la tidak menenrukannya pada selain Aqfqraf i. Hadits ini diriwayad<an oleh

Al Baihaqi c6lan As-Stnan (6/19) dan Manfah As-Sunan w Al AP44/4O3) dari

jnlur Aqrq,afi'i.
464 HR. AMurrazzaq dalart Mushannafrya (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Tidak

Boleh Melakukan Akad sala/kecuali Hingga Batas Waltu yang Diketahui, 8/5, no.

14061) dari Ma'mar dari A54rub dan AMul Karim AI Jazari dari Nafi' dari hnu Umar

bahwa dia fidak melihat adanya larangan seseorang melakukan akad sala/telfiadap
perak hingga batas waktu yang diketahui dan takaran yang diketahui.

Juga dari Ma',mar dari AMul Karim Al Jazan, dia berkata: Aku dikabari oleh orang

yrang mendengar hnu Umar r& berkata, "Sayra ingin ada orang grang mengambil dariku

uang satu dinar untuk makanan, dan dia mernbawakannya kepadaku dari Syam." (no.

L4O62l
Sep€rti inilah riwapt dari Nafi', yaihr terhenti sanadnya pada Abdul Karim Al

Jazari. AIGn tetapi, dalam Al Muwaththa 'sanadnya sampai kepada hnu Umar. Al

Baihaqi b€rlota, "Perinrayat lain mertmyatkannln dari Nafi' dari lbnu Umar."

765



Al Umm

t1

t

J a.!-)

t rk trl O/

,.c
^9,

,t]]c 6?i -\oot

fu t'r*T ?tL e,y:)t'k-"oi it,tl//r-

FJT
6. t

# ;;i
t

I I
I

1554. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi,, bahwa
dia berkata, "Tidak ada larangan bagi seseorang mengadakan akad
salaf pada makanan yang disebutkan sifatnya, dengan harta yang
diketahui, hingga batas wakfu yang diketahui.,',16s

465 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Jual-Beri, bab: saraf dugan oblrek
Makanan, 2/6M) dari Nafi' dari AMullah bin Umar bahwa dia b€rkata, "Tidak
dilarang seseotzrng mengadakan akad salaldengan orang Iain dengan obyek makanan
yang disebutkan sifat-sifatnyra, dengan harga yang diketahui, hinggi i*sku unktu yang
diketahui, selama bukan berupa tanaman yang belum ,"r6"u- I{ualibs dan
kematangannya, atau kurma kering yang belum tampak kualitas dan kematanganngra.-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dalarn Mushannahrya
{pembahasan: Jual-Beli, bab: salaf dengan obyek i,tuk** dan Kurma Kering,
4/4801dari jalur hnu Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahr,va dia
tidak melihat larangan bagi seseorang untuk mengadakan akad sala/dengan obyek
makanan dengan takaran yang diketahui hingga jangka wakhr yang dikeran*ui, selama
bukan tanaman atau kurma sebelum tampak kualitas dan kematans*! ."

Al Baihaqi menafsirkan hadits ini demikian, "Maksudnya, Aruh ltluh.t"hr,
seseorang mengadakan aL<ad salaf dengan obyek tanaman atau buahtuahan terterrfu.
sbseorang tdak boleh menjual buah-buahan tertentu di atas pohonnya, melainkan
1nng boleh adalah ke6ka telah tampak kr.ralitas dan kernatangarurya."

l-jh. funan Al Kubn,16/19)
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1555. Ibnu Ula5ryah mengabarkan kepada kami, dari

Ayryrub, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia ditanya tentang gadai

dalam salaf. Dia menjawab, "Jika jual-beli itu hukumnya halal,

maka pergadaian termasuk perkara yang diperintahkan."66
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1555. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia tidak melihat larangan

terhadap gadai dan hamifST dalam akad salamdan selainny6.458

o

466 HR. Ibnu Abi q/aibah dolam Mushannafnya (pernbahasan: Jual-Beli, bab:

Gadai dalam Al<ad &lam, 7 /2721dari jalur lsmail bin hrahim, yaitu hnu Ula5nTah dan

seterusnSra. Dalam redaksinya disebutkan, "Jika !,ang pertama hukumnya halal, maka

gadai itu termasuk perkam yang diperintahkan."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannal+rya (pembahasan:

Jual-Beli, bab: Gadai dan Penjaminan dalam Sakf,8/l0l dari Ma'mar dari A!ry,ub dari

Ibnu Sirin, dia berkata, "Jika akad sakf ndak ada larangannya pada pokoknya, maka

gadai dan hamiliuga tidak dilarang." (no. 14085)

'67 Harnil dalah jaminan.
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L557. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dari Atha', bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi
seseorang mengadakan akad salaf pada sesuatu, dimana dalam
akad itu dia mengambil gadai atau jaminar;r.'469
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4ffi S.yu tidak menernukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalan Ma'rtfah As-sunan un At Atsar daiialur Arysyrafi'i waAl.

Akan tetapi, Al Baihaqi merir,uayatkan hadits yang serupadari jalw lbnu Juraij dari
Amr bin Dinar dari lbnu Umar.

uh- sunn Al Kubm, (perrbahasan: Juat-Beri, bab: Kebolehan Gadai dan Jaminan
dalam-Sa/af 6/321.

- -T HR lbnu Abi q/aibah dhhm Musharutafnya(pernbahasan dan bab lrar\g sarna,
4/2721dari jalur Abu Usamah dari Said dari eataaan dari Said Ut U,rolryiU aur,
Atha' bahwa lteduan5ra tidak melihat adangra larangan terhadap iaminan dalarn al6d
salam.
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1558. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa

Rasulullah @ menggadaikan baju besinya pada Abu Syahm Al

Yahudi, seorang laki{aki dari Bani Zhafar.4To
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azo Sanad hadits ini terputus sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam

Sunan Al Kubn (6/371. Tetapi dia diriwaSratkan dari beberapa jalur riwayat lain futtg
dise,palot, yraitu:

Al Bukhari (p6nbahasan: Jual-Beli, bab: Pembelian Nabi $ secara Tce,:tpo,2fl9,
no. 2068) dari Mu'alla bin Asad dari AMul wahid dari A'masy, dia b€rkata: Kami

berbicara di hadapan lbrahim tentang jaminan dalam akad alam, lalu dia berkata:

Awad menceritakan kepadaku, dati Aiqrah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi $
membeli makanan dari seorang Yahudi secara ternpo, dan beliau menggadaikan

padanla baju besi." (padarnnnya ada pada no. 2096,22OO, 2252,23t35,2fi9,
25L3,3916,4d671

Juga dari Muslim dari Hiqpm dari Qatadah dari Anas... (hadrs) dan dari

Muhammad bin Abdullah bin Hauryab dari fubafi dari Abu Yasa' Al Bashari dari

Hisyam Ad-Dustwn'i dari Qatadah dari Anas r$, bahwa dia berialan meniumpai

Nabi $ dengan membawa roti dari gandum sinir dart minSnk grang sudah bau.

Nabi $ menggadaikan baju besi milik Miau di Madinah pada seorang Yahudi, dan

beliau mengambil darinSn gandum slanr untuk keluarga beliau. Aku mendengar Anas

bersabda, "Seiak kemarin keluarga Muhammad tidak merniliki satu sia'gandum dan

tidak pula sahr sha'biji gandum, padahalbeliau menriliki sembilan isti." (no. 2069)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (p€rnbahasan: Musaqah, bab: Gadai dan

Kebolehannya dalam Kcadaan. Mukim dan Bepergian, 3/7226, no, 724.126/*$;03l
dari jalur lshaq bin lbrahiin Al l-Ianzhali dari Al Makharmi dari AMul Wahid biiri&frad

dan seterusnSn; dari ialgr Apu MrnwiVeh dari A'maal dari hrahim dengan redaksi grang

serupa; dari jahrr. Isa bin Yunus dari A'maq, dengan redalsi !,ang s€ruPa; dan dari jalur

A'masy dengan redaksi !,ang s€ruPa. r
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1559. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,
dari Yahya bin Said, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa dia tidak
melihat adanya larangan bagi seseorang menjual sesuafu secara

tempo, dimana dia tidak memiliki modalnya.aTl

7a) ,>s' /. f lt", LJ.

! z -zz.o I

* Urel -\ o1.
ozt o oto

PLJ ,Jv,
1560. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dari Nafi' mantan sahaya hnu Umar, dari lbnu Umar,
dengan redaksi yang sama.472

Sunnah Rasulullah $ mengandr.ng banyak dalil. Di
antaranya adalah Rasulullah $ membolehkan akad sataf jil<a

obyek yang dijadrkan salaf itu dalam takaran yang diketahui dan
dengan sifat yang diketahui. Nabi S bersaMa, "Dengan

timbangan yang diketahui dan batas wakfu yang diketahui,,, atau
"hingga batas wakfu yrang diketahui." Hat ifu menunjukkan bahwa
sabda beliau "dengan timbangan yang diketahui,, apabila
seseorcmg mengadakan akad salaf secara takaran maka hendaknla
dia melakukannya dalam takaran yang diketahui; dan jika dia
menyebutkan waktunya maka hendaklah dia menyebutkan batas
waktunya 5nng diketahui; dan jika mengadakan akad salaf dalam

o': tlR. Al Baihaqi dalam Sr.rran Al Kubn(p€rnbarrasan: (pernbahasan: &.al-ffi,
tnb: Kebolehan crdd dan Peniamlnan dalam sr/a/t 6ffi, t.r.. trogg) ddi Fer
Sa'dan bh t{astr dari Ab,u Muawiyah dili Yahlp btr Said; dm fu Fel. Aslfqfdfi,i
dari hralrirn hn Muharnmad dan set€nsn],a.

472 5;5;*r fu bkt nihdits s€befunsrya.

'^4 t z ! o. o ,

-P ul rf td7o O.
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7m



AlUmm

timbangan, maka hendaklah dia melakukannya dalam timbangan

yang diketahui.

Oleh karena Rasululluh # memperkenankan alaf dengan

obyek kurma selama dua tahun dengan takaran atau timbangan

serta dengan batas waktu yang diketahui seluruhnya, sedangkan

kurma itu bisa jadi masih basah. Nabi s memperkenankan

sekiranya kurma basah dijadikan obyek salaf yang

dipertanggungkan tidak pada musimnya, karena jika dia boleh

dijadikan obyek salaf selama dua tahun maka sebagian dari dua

tahun ifu terjadi di luar musimnya.

Sataf tU bisa jadi merupakan penjualan sesuatu yang tidak

ada di tangan penjual. Oleh karena Rasululluh # melarang Hakim

untuk menjual sesuatu yang tidak dia miliki tetapi beliau

mengizinkan nlaf, maka kami menjadikan hal itu sebagai dalil

bahwa beliau tidak melarang sesuafu yang beliau perintahkan; dan

kami tahu bahwa beliau hanya melarang Hakim unttrk menjual

sesuatu yang tidak dia miliki manakala tidak dipertanggungkan,

dan itu merupakan jual-beli barang (tunai).

Akad salaf yang merupakan jual-beli sifat dan jual-beli

barang tunai ihr memiliki safu kesamaan, yaihr pada keduanya

tidak boleh dilakukan jual-beli yang dilarang. Namun keduanya

berbeda dalam hal ukuran yang sembarang, dimana jual-beli

barang hrnai boleh secara sembarang, sedangkan salaf tidak boleh

dilakukan kecuali dengan perkara, timbangan atau sifat yang

diketahui.

Akad salaf itt didasarkan pada sifat dan batasan waktu-

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang

ulama pun yang saya catat pendapatnya.
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Saya mencatat atsar sesudah mencatat AI eur'an dan
sunnah serta ijma' bukan karena ada sebagian dari atsarini yang
memperkuat sunnah Rasulullah S; dan tidak pula seandainya
atsar bertentangan dengan sunnah Rasulullah #i. sebaliknln,
dengan sunnah tersebut Allah telah memutus atasan untuk tidak
menerimanya- Hanya saja, kami mengharapkan pahala dengan
berusaha memberikan petunjuk kepada orang gnng mendengar
apa !,ang kami tulis, karena di antam yang kami fulis itu ada hal-
hal 5nng membuka hati mereka unfuk menerimanya. seandainya
kelalaian menyingkir dari mereka, tenfulah mereka menjadi sama
seperti kami dalam hal merasa cukup unfuk berpegang pada Kitab
Allah kemudian pada sunnah Nabi-Nya $. Ketika Alrah
memerintahkan penjaminan dalam hutang, mereka tidak butuh
pemyataan seseorang bahwa penjaminan tersebut hukumnya
boleh dalam akad salaf, karena sifat maksimal salafadalah berupa
hutang png dipertanggungkan.

Oleh karena Rasulullah $ membolehkan penjualan
makanan dengan sifat secara tempo, maka penjualan makanan
dengan sifat secara hrnai itu lebih diperbolehkan karena tidak ada
makna dalam jual-beli selain bahwa dia dilakukan dengan suatu
sifat se@ra dipertanggungkan pada penjualnya. Apabila dia
dipertanggungkan dalam keadaan ditangguhkan, maka dia juga
dipertangguhkan dalam keadaan tunai. Namun yang funai ifu lebih
disegerakan daripada yang ditangguhkan, dan yang lebih segera itu
lebih jauh dari unsur gharar (kqamann). Tetapi Snng segera ifu
menyamai yang ditangguhkan dalam hal dia dipertanggungkan
pada perrjualnya dengan sifat.
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42- Bab: Sesuatu yang Diperbolehkan dari Salaf

Tidak boleh mengadakan akad salaf sebelum memenuhi

beberapa hal, yaitu muslif menyerahkan pembayaran obyek salaf,

karena Nabi @ bersabda, ',-idi Lil, ,i "Banngsiapa wng

mengadakan akad salaf, maka hendaklah dia melalrukan akad

alaf..." Nabi S tidak mengatakan, maka hendaklah dia

melakukan jual-beli. Suatu akad tidak disebut salaf sebelum muslif

memberikan pembayaran untuk obyeknya sebelum dia

meninggalkan muslaf, serta menetapkan syarat takaran untuk

obyek yang ditakar, atau timbangan untuk obyek yang ditimbang-

Takaran dan timbangan harus dikenal masyarakat luas.

Adapun iil<a muslif memperlihatkan suatu timbangan atau

takaran kepada muslaf kemudian keduanya mensyamtkanngra,

maka hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena seandainya

keduanya berselisih tentang takaran, atau takaran dan timbangan

tersebut nrsak, maka tidak lagi diketahui ukurannya. Tidak peduli

apakah takaran tersebut telah dianulir oleh pemerintah atau tidak,

selama dia dikenal oleh masyarakat.

Jika obyeknya berupa kurma kering, maka muslif harus

menyebut kurma shaihani, bardi, ajwah, ianib, atau jenis kurma

lain yang dikenal luar. Jika obyeknya berupa gandum, maka dia

harus mengatakan gandum s5nmigtyah, misani5yah, mishrtSyah,

maushiliygh atau jenis gandum lain yang disebutkan sifat-sifahya.

Jika obyeknya berupa jagung, maka dia harus mengatakan jagung

merah, kuning, atau sifat-sifat lain yang disebutkan. Jika berupa

gandum syair, maka dia harus mengatakan gandum s5mir da.vi
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negeri ini- Jika berbeda-beda jenisnyra, maka dia harus
menyebutkan sifatnya dan mengatakan yang bagus, atau 3nng
buruk, atau pertengahan. Dia juga hanrs men3nmpaikan batas
waktunya gnng diketahui jika ofuekqn disaahkan secarr terrpo.
Jika dia bukan tempo, maka harus tunai.

Sap senang sekiraqra da merts raratlw, terrpo
penyerahan obyek salaf.

Jil€ obyek salaf berupa budah malta da mengataknt
budak nubi berasal dari sudan), bennnur lirna tahuru enam tatnrr,
atau yang sudah der,rasa. Atau dia menyehillon tandatanda
fisiknya, apakah kulit4n hitarn, hrning atau rEgE, s€rta
mengatakan tidak cacat. Demikian pula dengirn budak-hrdail< yang
lain, harus dia sebutkan sifabrya, usia, urama l{ulit, dan b€bas dari
cacat; kecuali dia ingin mengatakan, "Kecuali cacat akibat terapi
bakar, wama merah pada kulit, betisn5ra kecil, dan lairFlain.,

Jika obyek salafbentpa unta, malo dia hanrs mengatakan,
"(Jnta dari petemakan Bani Fulan, yang masuk tsia enam tahr.rn,
pendek , bersih dari cacat, bagus benh.rknya, bertuama
merah, Iuas bagian tengahnya, benrsia empat tahun, atau
memasuki sembilan tahun." Demikian pula dengan hevrnn-hewan
temak yang lain; dia menyebutkan sifat-sifatrln dari segi
kefurunan, jenis, wama, gigl, kaki, kebebasanngp dari .u"ut,
kectrali dia menyebutkan safu cacat ynng penjual terbebas dari
tanggungjar,rnb terhadapnya.

Dia menggambarkan pakaian dari segi jenisrya apakah
tertuat dari katun atau linen, tenunan negeri rnana, berapa hash
panjang dan lebamya, ketebalannya, ktralitasryra, larna atau baru.
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Begifu juga makanan, apakah lama atau baru, dipanen pada tahun

kapan.

Demikian ptrla dengan pemk. ua harus menyebutkan sifats

sifatnln: apaftah putih, atau memh. Dia flrga nrcnggarnbarl€n besi

apakah b€dnlra itu ienb l(er6 atar hrnak, atau jerris hfor Xka da

pr.mF-

Bataan rnirfonal lrebolehan sahf adahh menggarnbadran

obyek sahf dfi,rlgnrsiht rlang dkaa[nri cileh para ulilla tilG pihak

musfrf dan mt&f bcrse[sih- Jilra ohdsqn tidak dilteta[rui dan

tidak bisa diiela*an lcitcriar6;a, atau ternponya tidak dil(etahui,

atau ukuran hastarrya Udak diketahui, atar.r mwfrf belum

menyerahkan pada unlOr all6xJ shf sebehrn dia

meninggalkan tempat transalsi, maka al,rxJ salaf fidak sah. Jika

akad salaftdak sah, maka mushlmerrgembalikan modalnlra.

Dernikian pula dengan setiap barang 37ang ted<ena transaksi

dimana ahli barang yang diradilgn ohrek &laf tersebut

mengenalinln. Barang tersehfi boleh diiadikan d salaf.

Tidak ada larangan s€seorang mengadakan alGd salaf

dengan obyek bempa kurma basah sebehrn pohon kurma

mengeluarkan bmhnya iika dia menetapkan iangka r,uaktunya,

yaitu saat dimungkinkannp kurma basah tersebut tersedia.

Demikian pula dengan bualrbuahan lain 5nng ditakar dan bisa

dijelaskan silat-silatrryn. Dernikian pula, seseoremg boleh

mengadakan akd, slaf dengan ianska u,alfru setahun dengan

obyek makanan baru iika halmf telah iatuh'

Kualitas makanan dan buahbuahan temasuk hal yans

Udak bisa dikesampingkan untuk diradil@ sgnmt karena terkadans
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suatu makanan baru tetapi dia lama sehingga dia dianggap sebagai
cacat lantaran lama.

Seandainya muslif menetapkan syarat pada obyek makanan
dengan mengatakan, "Yang paling bagus dari makanan ini, atau
yang paling buruk dari makanan ini," atau dia mensyaratkan hal
tersebut pada obyek pakaian, budak atau obyek-obyek yang lain,
maka akad salaf tersebut tidak sah karena batasan yang paling
bagus dan yang paling buruk dari sesuatLr tidak bisa dicapai. yang
bisa dicapai hanyalah bagus atau buruk. Karena kita
mengambilnya dengan batasan minimal suatu barang disebut
bagus atau buruk.

43. Bab: Batasan Waktu dalam Salaf dan Jual-Beti

Sabda Nabi S, "Barangsiapa yang mengadakan akad sataf,

maka hendaHah dia mengadakan akad salaf dalam takaran yang
diketahui, timbangan yang diketahui, dan batas rurakfu wng
diketahui" menunjukkan bahwa batasan waktu itu tidak boleh
kecuali hams diketahui secara persis. Demikian pula dengan

firman Allah, &, F: tlL ;r+ p::i ti! ,Apabik 
kamu

bermuamalah tidak seara funai unfuk wnkfu yang ditenfukan.'
(Qs. Al Baqarah l2l282')

Tidak boleh melakukan jual-beli dengan pembayaran yang
ditangguhkan hingga keluar tunjangan, wakfu panen, hari raya
Nasrani- Batasan waktu ini tidak diketahui karena Allah
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mengharuskan agar wakfu-waktunya ditetapkan dengan bulan sabit

sesuai penanggalan umat Islam.

Allah $ berfirman,

6ii 4q 4-$ e it"-i,i*i G. 6M
'Mereka bertanya tentang bulan sabit.

I{atakantah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi

manusia dan ha7i ibadah) haii."(Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Allah &b jusa berfirman,

ir"$i r+ $ c rti {'t5:-, ;i
"(Bebempa han yang ditentukan itu dialah) bulan

Ranadhan, bulan tnng di dalamnya diturunkan (permulaan) Al
Qurbn. "(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah & juga berfirman,

"UJJlfii'6J1
"(Musim) haji adalah bebenpa bulan tpng dimakfumi- "(Qs-

Al Baqarah I2l: L97l

46ii#i;r&Mt
"Mereka bertanya kepadamu tenbng berpenng pada bulan

Hararn. "(Qs.Al Baqarah tzl:2L7)

" ;< s!*-|i 2q1 O'ifi 1 ib;G

m



AlUmm

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa
hari yang terbilang. "(Qs. Al Baqarah 121:203)

Allah S menandai sejumlah waktu dengan bulan sabit, dan
juga menandai sejumlah peristiwa dengan bulan sabit. Allah &
tidak memberikan tanda bagi umat Islam selain bulan sabit.

Barangsiapa yang memberi tanda dengan selain bulan sabit, maka
itu tdak sesuai tanda yang diberikan Allah.

Seandainya tidak demikian maknanya, maka tidak boleh
menjadikan tanda waktu berupa panen secara berbeda dari tanda
bulan sabit. Hal ifu tidak sesuai dengan firman Allah, "..-unfuk

waktu tnng ditentukan " (Qs. Al Baqarah [21 2821 Sedangkan
waktu yang ditentukan itu adalah waktu yang tidak diperselisihkan.
Kita semua tahu bahwa panen itu terkadang terjadi lebih cepat dan
terkadang terjadi lebih lambat sesuai dengan kondisi tanah dan
cuaca. Sedangkan Allah tidak menetapkan batas waktu untuk
pembayaran yang ditangguhkan kecuali batas wakfu tersebut
diketahui dengan pasti. Pemberian tunjangan dari pemerintah juga

bisa cepat dan bisa lambat.

Perhihrngan kalender Nasrani menumt saya berbeda dari
perhihrngan Islam dan waktu yang dijadikan oleh Allah sebagai

tanda. Ada kalanya hari besar Nasrani di suafu tahun jafuh pada
suatu bulan, tetapi di tahun lain dia jatuh di bulan yang berbeda.

Seandainya kami membolehkan penangguhan hingga hari besar
Nasrani, maka ifu berarti saya membolehkan penangguhan hingga
batas waktu yang tidak diketahui sehingga hukumnya makruh
lantaran tidak diketahui dengan pasti.

Selain ifu, penangguhan tersebut bertentangan dengan
yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kesaksian di dalamnya
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tidak berlaku kecuali menurut perkataan orang-orang Nasrani

sesuai dengan perhifungan yang mereka gunakan dalam

menghitung hari. Dengan demikian, kita menrberikan batasan

waktu dalam urusan hutang piutang berdasarkan kesaksian orzlng-

orang Nasrani padahal kita tidak mempe,rkenankan kesaksian

mereka atas sesuatu. Menurut kami hal ini Udak boleh dilakukart

oleh seorang muslim.

t.ou! I

I -\ o1\O2J, f d;.-9
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Y i,Sufr o& i.r,y{,k *"et4r ..cr(lr
,r/tt'

.4:!-xsr JL:v),J--r!tri JL:v)16t A|ry
1551. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Abdul l(arim Al Jazari, dari tl$imah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia

berkata, "Janganlah kalian menjual (dengan penangguhan) hingga

keluar tunjangan, iangan pula hingga andaF3 dan jangan pula

hingga pengirikan. "474

473 4rr6ru6 baidara&lahternpat mengirik hasil ananran
474 HR. Abdurnzzaq dalan Mushannahry : (pernbaftnsan: Jual-Bdi,

bab' Tidak Boleh &tafkecuali Hingga Batas Waktu Terterrhr 8/51dali Ats-Tsad dari

Abdul Karim dengan redaksi yang s€rupa; dan At Baihad dahm .9rflan N Ififrm
(pernbahasan, JuJBet, bah ndak Bol€h sablKecuah Dcngan lfuga rans Ulrcahui,
6/25, ,*. lrrr5) dari ialrr sa'dan bin Nashr dari s4Fn dad Abdul lfutn dsFn
redalsi !,ang s€rupq juga dari Fh.u Qabishah dari s6ran AbrTsa|li dari Abdul IfutD
dengan redaleri lrang s€rupa (no. 1tl17).

F-u prri,qnt Al Bailtaqi dabrn &a iahr ri,u,alrat terseht, ltatu F&Il, Ab-Tari
dan lbnu tJlrainah, adahh shalaii dan szna'sana tqh€di Fda knr AbbE *" 4W
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L562. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Juraii, bahwa Atha' ditanya tentang seseorang yang menjual
makanan, (dia mengatakan), 'Jika makanan ifu berubah di
tanganku, maka makananmu di hari berikutrya sebagai saraf."
Atha' menjar,vab, 'Tidak boleh, kecuali hingga jangka waktu yang
diketahui, sedangkan keduanya merupakan jangka rrrakfu yang
tdak diketahui sampai kapan dari keduanya itu penjual
menyerahkan makanannya kepada pembeli. "47s

Seandainya seseorcmg menjual seorang budak dengan
harga serafus dinar dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga
keluar tunjangan, atau hingga waktu pemetikan buah-buahan atau
hingga r'rnkfu panen, maka jual-beli tersebut tidak sah. seandainya
pembeli ingin membatalkan syarat dan mempercepat pembayaran,
maka hukumnya tidak boleh karena transaksi telah terjadi secara
fidak sah sehingga dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Kedua

a7s 5u* tidak menernukannya pada selain AqrSlraf i. Hadits ini diriunSatkan oleh
Al Baihaqi &hm Matrifah As-sunan ua At Abardariialur Asr,=qrufi'il4/4141.
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pihak juga tidak boleh memperbaiki kalimat transaksi yang tidak

sah kecuali dengan melakukan jual-beli yang baru-

Jadi, salaf adalah jual-beli yang dipertanggr-rngkan dengan

sifat. Jika seseorang memilih pernbayaran yang ditangguhkan,

maka hukumnya boleh. Pembayaran tunai lebih diperkenankan

karena dua alasan.

Perbma, dia dipertanggungkan dengan sifat sebagaimana

hutang dipertanggungkan dengan sifat.

Kdua, apa saja yang disegerakan oleh pembeli itu lebih

menjauhkannya dari kerusakan akibat ghanrdan faktor insidental

daripada pembayaran yang ditangguhkan-

a
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1563. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha', lalu seseorcng berkata
kepadanya, "Aku telah menyerahkan emas kepadanya sebagai
akad salaf unfuk makanan yang akan dia serahkan sebelum
malam. Aku menyerahkan emas ifu kepadanya sebelum makanan,
tetapi sebenamya dia tidak memiliki makanan." Atha' menjawab,
"Tidak boleh karena adanya syaf76. Dia sudah tahu bagaimana
pasar dan berapa harganya." hnu Juraij berkata: Aku bertanya
kepadanya, "Akad salaf tidak boleh kecuali untuk barang yang
ditangguhkan?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali unfuk barang yang
ditangguhkan, yang tidak diketahui bagaimana harga pasar;
apakah dia berunfung atau tidak berunfung." hnu Juraij berkata,
"Sesudah itu dia menarik pendapafuiln igr.n477

Maksudnya adalah dia memperkenankan ataf secara
1un.i.478

476 11u1u syafbuarh tambahan, tetapi terkadang dia diartkan kekurangan. Jadi, diatlTlil kata yang merniliki dua makna yang kontradiktif. Dan yang dimaksud di sini
adalah tambahan.

477 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syaf i. Hadits ini dirir,yaptkan oleh
Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-sunan wa At Abar dari jalur Asysyafi.i (perrbahasan:
Jual-Mi, bab: Salafdan Gadai, 4/406).

47a Mengenai kebolehan salaf sqaratunai, Al Baihaqi berargumen dengan hadits
yang dia riwayatkan dari jalur yahya bin Salam dari Hammad uin 6uu.ut dJ Hisyam
bin urwah dari ayahnya dari Aisyah mdhiyallahu 'anha bahwa Nabi $ membeli unta
dengan kurma dari seorang Badui. orang Badui itu berpikir bahwa seluruh kurma
kering sdah ada pada Nabi 6$, tetapi temyata sebagiannya ada pada beliau
sedangkan sebagian yang lain tidak ada pada beliau. Nabi $ lantas bertanya, "Apakah
kamu mau mengambil sebagian buahmu, dan sebagiannya nanti saat panen?" orang
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Pendapat yang dia rujuk sesudahnya itu lebih saya sukai

daripada pendapat yang dia kemukakan di awal. Pengetahuan

salah satu dari keduanya tentang kondisi pasar itu tidak

mengandung hal yang merusak jual-beh- ndak pula seandainya

salah sahr pihak mengetahui kondisi pasar sedangkan pihak lain

tidak mengetahuinya. Seandainya seseorang menjual emas kepada

orang lain dalam keadaan penjual mengetahui pasamya atau

harganya sedangkan pembeli tidak mengetahuinya, atau pembeli

mengetahuinya sedangkan penjual tidak mengetahuinya, apakah

menumt Anda keadaan tersebut mengandung sesuafu lrang

merusak jual-beli?

Keadaan ini sama sekali tidak mengandung sesuatu Snng

memsak jual-beli yang diketahui dengan pasti, baik tempo atau

tunai.

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf dengan

penangguhan hingga wakfu panen, maka jual-beli tersebut tidak

sah.

itu menolak sehingga beliau melalarl<an slaf kurma dan menyerahkannyra kepada

orang ihr."
Riwayat ini diikuti oleh Yahya bin Umair mantan sahaya Bani Asad dari Hisyam.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini mengandung dalil tentang kebolehan sahm (sala0

tunai."
Dia berkata, "Kami meriwalntkan dari jalur Thariq bin Abdullah mengenai

pembelian unta oleh Nabi $ dengan harga sekian dan sekian srla'kurma dari luar

Madinah, dan pengambilan unta oleh beliau, kembalin5ra beliau ke Madinah, kemudian

pemberian kurma oleh beliau, serta perkataan utusan (omng yang beliau ufus unfuk

menyerahkan kurma), 'Aku adalah utusannya Rasulullah $ kepada kalian. Beliau

mernerintahkan kalian unhrk memakan kurma ini hinggA kenyang, dan menakar

hingga sernpuma (maksudnya sebagai pembayaran unta."
Uh. Ma'nfah As-Sunan wa At Atar, (pernbahasan dan bab !,ang saln4 4/M

4071.
Lih.iuga Swan Al Kubml6/2H2ll karerra di terrpat itu dia meriwaSratkan kedua

hadits ini dengan redaksi png lebih lengkap-
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Setahu saya, panen di setiap tahun itu selalu mundur,
bahkan saya pemah menemukan panen dilakukan pada bulan
Dzulqa'dah, kemudian sesudah itu saya melihat panen dilalukan
pada bulan Muharram tanpa ada penyakit pada pohon-pohon
kurma. Adapun jika pohon-pohon kurma mengatami penyakit atau
berbeda negerinya, maka jarak waktu kemunduran dan
percepatannya lebih dari ifu.

Jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan hingga
shadar itu hukumnya boleh. shadar adalah hari dimana para
jamaah haji melaktrl<an nafar dari Mina. Jika seseorang yang
berada di luar kota Makkah mengatakan, "sampai u/alfu
keluamya jamaah haji, atau sampai jamaah haji pulang," maka
jual-beli tersebut fidak sah karena waktu yang demikian ihr tidak
diketahui.

Jadi, penangguhan tidak boleh dilalilkan hingga terjadinSn
perbuatan manusia karena terkadang mereka mempercepat
perjalanan dan terkadang mereka menundanya karena suatu
alasan. Penangguhan juga tidak boleh hingga keluamya buah di
pohon dan panennya, karena dia berbeda-beda dari segi bulan-
bulan yrang dijadikan Allah sebagai tanda.

Allah @ berfirman,

fuf$Gt;"L'^+AlrJbiL-
'SaungguhnSm bilangan bulan pada sisi Allah dialah dua

belas bulan. "(Qs.At-Taubah [9], 36)

Karena panen itu dilakukan sesudah musim kemarau, saya
mendapati musim kemarau ifu berteda-beda menurut hifungan
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bulan-bulan kita yang diladikan Allah sebagai ukuran waktu bagi

kita. Di suatu tahun dia tedadi pada bulan ini, kemudian di tahun

berikutnya dia terjadi di bulan sesudahnya. Jadi, penangguhan

tidak boleh dilakukan hingga waktu 5nng berlainan dari bulan-bulan

yang dijadikan Allah sebagai penanda waktu bagi kita, dan tidak

pula hingga terjadi perbuatan yang dilakukan manusia.

Penangguhan tidak boleh dilakukan kecuali hingga batas waktu

dimana manusia tidak memiliki andil dalam memajukan atau

memundurkannya, melainkan Allah-lah yang menjadikannya

sebagai safu wakhr.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf dengan

mengatakan, "sampai bulan ini, dan jika belum tersedia maka

sampai bulan ini," maka akad tersebut tidak sah. Batasan wakh:

dalam al<ad salafharus satu dan diketahui.

Penetapan batas waktr.r tdak boleh dilakukan kecuali

bersamaan dengan akad dan sebelum keduanya berpisah

meninggalkan tempo transaksi. Jika keduanya mengadakan jual-

beli dan berpisah sebelum menetapkan batas wakfunya, kemudian

keduanya bertemu dan mempertarui batas wakfunya, maka

hukumnya tidak boleh kecuali keduanya memperbami jual-beli.

Demikian pula, seandainya seseorang mengadakan akad

salaf seratts dinar dengan obyek sahr takaran makanan yang

diserahkan muslaf kepadanya pada bulan demikian, tetapi jika

tidak tersedia maka diserahkan pada bulan demikian, maka akad

ini tidak boleh karena mengandung dua batas waktu, bukan safu

batas waktu.

Jika muslaf mengatakan, "Aku akan serahkan kepadamu

antara engkau membagarkan uang ifu kepadalru hingga
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pertengahan bulan, maka ifu merupakan batas waktu yang tidak
definitif sebagai satu batasan waktu. Demikian pula seandainya dia
mengatakan, "Batas wakfunya adalah bulan demikian, baik di awal
atau di akhir," maka ifu tidak disebut sebagai batas waktu sehingga

akad tidak sah kecuali dengan safu batas wakfu.

Seandainya seseorang mengadakan akad salafhingga bulan
demikian, tetapi jika muslafmenahannya maka muslif memperoleh
sekian, maka itu adalah jual-beli yang tidak sah. Seandainya

seseorang mengadakan akad salaf dengan mengatakan, "Hingga
bulan Ramadhan tahun sekian" maka hukumnya boleh. Batas

waktunya adalah ketika terlihat bulan sabit Ramadhan, kecuali dia
mengatakan, "Hingga lepas bulan Ramadhan, atau pada tanggal
sekian bulan Ramadhan".

Seandainya dia mengatakan, "Aku menjual kepadamu
hingga hari demikian," maka batas wakfunya tidak jatuh sebelum
tertit fajar hari tersebut. Jika dia mengatakan, "Hingga Zhuhur,"
maka jika waktu Zhuhur telah masuk sedikit saja, maka jatuhlah

temponya. Seandainya dia mengatakan, "sesudah bulan
demikian", maka ifu adalah batas waktu yang tidak diketahui dan
tidak sah.

Seandainya kedua pihak mengadakan jual-beli tanpa
batasan wakfu, tetapi sebelum keduanya berpisah keduanya telah
menetapkan batas wakfunya, maka batas wakfu tersebut mengikat.
Jika keduanya berpisah sebelum menetapkan batas waktu,
kemudian dia memperbarui batas wakfu, maka hukumnya tidak
boleh kecuali dengan memperbarui jual-beli. saya membolehkan
yang pertama karena jual-beli belum terlaksana. Jika jual-beli telah
terlaksana dengan terjadinya perpisahan, maka kedua pihak tidak

786



AlUtm

boleh mempertarui batas wat{fu kecuali dengan mempertarui iual-

beli.

Demikian pula seandainya kedua pihak melakukan jual-beli

secara tempo kemudian keduaqn membatalkanngra sebelum

berpisah. Yang menjadi batas waktu adalah yang temkhir. Jika

keduanya membatalkan batas uaktu sesudah berpisah dengan

batas waktu yang lain, tetapi keduanp tidak membatalkan jual-

beli, maka jual-beli yang pertama mengikat dan terlaksana

berdasarkan batas waktu yang pertama, sedangkan yang terakhir

hanya janji sehingga pembeli bebas memilih antara memenuhi

janjinya atau tidak memenuhi janjinya.

Tidak boleh mengadakan al<ad slaf semtus dinar untuk

sepuluh kutf79, dimana lima dinar diserahkan pada wakt,

demikian dan lima sisanya diserahkan pada wakfu demikian

sesudahnya. Akad salaf ini tidak boleh karena nilai lima kuryang

dibayarkan belakangan itu lebih sedikit daripada nilai lima lrur
yang dibayarkan di awal. Dengan demikian, transaksi terjadi dalam

keadaan tidak diketahui porsi masingmasing lima kur dari emas

yang dibayarkan, sehingga transaksi terjadi pada obyek yang tidak

diketahui. sedangkan jual-beli itu tidak boleh dalam keadaan

obyeknya tidak diketahui.

Tidak boleh mengadakan akad salaf emas dengan emas'

perak dengan perak, emas dengan perak, dan perak dengan emas'

Tetapi boleh masing-masing digunakan dalam akad salal untuk

sesuatu yang berbeda dari keduanya, seperti timah, perunggu'

479 566 kwrsma dengan 5O qafiz, satu qafisama dengan delapan mukuk, *tu
mukuk sama dengan satu setengah sha'. N Azhari b€rkata, "Jadi, satu kur7mqllu[ut
perhitungan ini sama dengan L2 waW."
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tembaga, besi, barang yang ditimbang, ditakar, dimakan dan
diminum, serta barang-barang lain yang boleh dibeli.

Saya membolehkan salaf dengan obyek fulus (mata uang
perunggu) karena dia berbeda dari emas dan perak lantaran dia
tidak dikenai zakat. Selain ifu, fulus bvkan merupakan alat
pembayaran unfuk segala barang sebagaimana dirham dan dinar
adalah alat pembayaran unfuk segala barang yang dirusu1. 480

selain itu, dinar dan dirham itu dikenai zakat, sedangkan rtlus
tidak dikenai zakat. saya mengembalikan tibf8\ kepada aslinya,
sedangkan asli timah itu tidak termasuk barang yang dikenai zakat.

Jika ada yang bertanya, "l-alu, siapakah yang
membolehkan alaf dengan obyek fulus?" Maka jawabnya adalah:
lebih dari satu ulama.

e o(: i ):;)? avat G?l -\ o1r,
,ro

'rti, j$fi eG)u.)b. u, jLa)tep cft,

as Maksudngra, jika sesuahr dirusak dan diganti, maka dia dinilai dengan ernas dan
perak. Tidak lama lagi Asy-Sgrafi'i berkata, "sedangkan gandum hindlah bvl,aln
mempakan pernbayaran untuk yang dirusak. Dernihan pula dengan r{r/us. Seandaingra
seseorang merusak barang senilai safu dirham atau kurang milik omng lain, maka dia
tidal jibebani pertanggungan kecuali dengan emas dan perak, bukan dutgan fulus."

481 Al Azhati berkata, " Tibr dan jenis dirham dan dinar adalah dirham dan dinar
yang patah atau berkeping-keping, tdak berbentuk mata uang. Dernikian pula dengan
tibrdartjerris perunggu dan barang tambang lainnfra.
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1564. Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Aban, dari Hammad bin hrahim, bahwa dia

berkata, "Tidak ada larangan salamdengan 61ut-'482

c u)jV \ d:it W'Jt3 ) - \ o 1 o

tro

'r-r"-u,l

1565. Said Al Qaddah berkata, "Tidak ada larangan salam

dengan 1u1*."483

Mereka yang membolehkan salaf denga5r obyek timah ifu

juga harus membolehkannya dengan obyek fufus

Jika ada yang bertanya, "Ada kalanya dia boleh di beberapa

negara seperti kebolehan dinar dan dirham." Jawabnya, hanya

pada sebagiannya, bukan pada sebagian yang lain, dan ifu harus

dibatasi dengan syarat. Demikian pula dengan gandum hinthah

dia boleh di Hijaz dimana ditetapkan ahrran kebolehan salam

dengan obyek dinar dan dirham, tetapi tidak boleh dengan obyek

fulus.

482 47*, ini milik Muhammad bin Hasan Asfsyaibani (pembahasan: Jual-Beli,

bab: Penjaminan dan Gadai dalam salam, hlm. 115) dari ialur Abu Hanifah dari

Hammad dari lbrahim mengenai salam dengan o67ek fulus lalu penjual menerima

penjaminan, dia berkata, "Tidak dilarang." Muhammad berkata, "Kami berpegang

pada pendapat ini, dan ini meruPakan pendapat Abu Hanifah." (oo.7461
48[l Saya fidak menemukannya pada selain Asy-Syali'i. Al Baihaqi

meriwa5ratlonnya &lam Sunan Al Kubn dari ialur AslfS!,afi'i bersama riwayat

sebelumnya (pembahasan: Jual-Beli, bab, Tidak Ada Riba pada Makanan dan

Minuman, 5/487)-
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Jika ada yang bertanya, "Tetapi gandum hinthah ifu bukan

alat pembayaran unfuk sesuafu yang dirusak." Jawabnya, demikian
pula dengan fitlus. Seandainya seseorang merusak barang orang

lain senilai sahr dirham atau kurang, maka dia tidak dipuhrskan
menanggung selain emas dan perak, bukan fulus. Seandainya ada

orcng yang memakruhkan, maka dia memakruhkannya karena

alasan ini, sehingga seyogian5ra dia juga memakruhkan salam

dengan obyek gandum hinthah karena merupakan alat
pembayamn di Hijaz, dan juga jagung karena merupakan alat
pembaSnran di Yaman.

Jika ada yang bertanya, 'Tetapi gandum hinthah menjadi

alat pembalaran dengan syarat," maka demikian pula fulus. Dia
tidak menjadi alat pembayaran kecuali dengan syarat. Tidakkah
Anda melihat bahwa seandaingn seseorang memiliki hak pada

orang lain berupa daniq (salah satu jenis dinar), maka dia tidak
boleh dipaksa untuk mengambilnya dalam benfuk fulus, melainkan

dia hanSn boleh dipaksa untuk mengambil perak. Saya menerima

kabar bahwa sebagian pelaku pasar di suafu negeri
memperkenankan khazaf di antara mereka sebagai pengganti

fulus, sedangkan khaaf adalah barang tembikar tetapi dia
dijadikan kedudukannla seperti fulus. Apakah boleh dikatakan
bahwa salaf dengan obyek khaafiU hukumnya makruh?

Apakah Anda melihat emas dan perak yang ditempa
menjadi dinar dan perak ifu sama dengan emas dan perak yang
bukan dinar atau dirham, dimana tidak boleh ada selisih pada salah
safungra atas yang lain, baik emas dengan dinar atau perak dengan
dirham, kecuali secara sarna ukurannya, dan timbangan dengan
timbangan? Emas dan perak yang sudah ditempa dan yang belum
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ditempa ifu hukumnya sama, tidak berbeda. Emas dan perak yang

sudah ditempa dan yang belum ditempa ifu sama-sama merupakan

alat pembayaran, karena yang menjadi harga adalah dirham dan

dinar, bukan perak. Tidak boleh ada selisih pada yang ditempa

atas yang belum ditempa. Riba pada yang sudah ditempa dan yang

belum ditempa itu hukumnya sama. L-alu, bagaimana mungkin

boleh menjadikan fulus yang ditempa itu berbeda dengan yang

belum ditempa? Yang demikian itu tidak terjadi pada emas dan

perak.

Setiap barang yang selisih sebagiannya atas sebagian yang

lain dianggap sebagai riba itu tidak boleh dijadikan sebagai obyek

salamdengan penangguhan; dan tidak boleh salah sahrnya dengan

disertai unsur lain (bukan emas dan perak) dijual dengan yang

lainnya, baik mumi atau disertai unsur lain- Tidak boleh

mengadakan akad salam seekor kambing betina yang mengandung

susu dengan susu secara tempo, melainkan penjual harus

menyerahkan kambing tersebut dalam keadaan telah diperah,

tanpa susu, tanpa samin, dan tanpa buih- Karena porsi susu yang

ada dalam kambing itu dihargai dengan sebagian dari susu yang

ditangguhkan hingga waktu tertentu tanpa diketahui berapa

ukurannya. Bisa jadi lebih banyak, dan bisa jadi lebih sedikit.

Sedangkan susu tidak boleh dlual dengan susu kecuali secara

sama dan funai dengan tunai. Seperti inilah ketenfuannya untuk

seluruh masalah dalam bab ini dan hal-hal yang bisa diqiyaskan

kepadanya.

Menurut saya, berargumen dengan Sunnah dan qiyas

lrang saya paparkan, sesuatu yang dimakan atau diminum

serta ditakar tidak boleh dijadikan sala/ untuk makanan atau
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minuman yang ditimbang; dan makanan atau minuman yang

ditimbang tidak boleh dijadikan salaf untuk makanan atau

minuman yang ditakar. Tidak boleh mengadakan akad salaf
dengan satr.t mud gandum hinthah untuk obyek safu ritl madu,

tidak pula safu ritl madu dengan saht mud kismis, atau semacam

itu. Seluruhnya diqiyaskan kepada emas yang tidak boleh dijadikan
pembayaran sala/untuk obyek perak, dan perak yang tidak boleh

dijadikan pembayaran salaf unfuk obyek emas. Menurut qiyas

terhadap emas dan perak, tidak boleh melakukan salaf dengarr

pembayaran makanan yang ditimbang untuk makanan yang

ditakar; tidak pula makanan yang ditakar unfuk makanan yang

ditimbang, dan tidak pula makanan atau minuman lain sama

sekali. Yang demikian ifu sama seperti salaf dengan pembayaran

dinar unhrk obyek dirham. Suatu jenis makanan sama sekali tidak
boleh diperjualkan dengan makanan lain secara tempo.

Tidak ada larangan melakukan akad salaf dengan
pembayaran berupa suahr barang unfuk obyek suafu barang yang

sama selama bukan makanan dan minuman.

ozl ot o / tt/ ) o ) z .a..c (
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1556. Said bin Salim mengabarkan t.puaulmi, dari hnu
JuraU, dari Atha', bahwa dia berkata, "Tidak ada larangan menjual
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barang dengan barang, dimana yang safu h:nai dan yang lain

hutang."484

e; ,r-t ,r lP:;1*; t{;*i -\ o1v
7/,
t3ui{ #U a,t3r L( ii tbL f9

,

td
4il

'Jt,

,;f" rli
1567 - Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dari Atha', dia berkata kepadanya, "Apakah aku menjual

barang dengan bamng yang keduanya sma-sama hutang?" [-alu

dia memakruhkannSra.ffi

Kami bpegang pada pendapat ini. kami katakan, Udak

boleh menjual hutang dengan hutang.

f568. Ketentuan ini diriwaptkan dari Nabi dari satu jalur

riwapt-€6

e Suf udak menemukannva pada selain Aqrq/af i.
6 SuSr. tidak menernukarurya pada selain Aqrq/afi'i.
4s6 HR. Al Baihaq! dalalrl. Sunan Al Kubn (pernbalrasan, Jual-Bdi, bab: Riwayrat

tentang Larangan Moti nl Hutang dengan Hutang, 5/29G2911 dari plur Abdul Aziz

bin Muharnmad A&Darawarrdi dari Musa dari Nafi' dari hnu Umar:$ bahura Nabi $
mdarang penjualan hutang dengan hutang.

Al Baihaqi b€rkat4 "Musa ini adalah Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi. $7ail'.h kami

Abu Abdullah b€rkata dalam riwayatnya: Dari Mtrsa bin Uqbah. Ini keliru, dan

herannSra Abu Hasan AdDanquthni syailh di masanya meriwayatkannya hadiS ini

drrtan. As-gnan dari Abu Flasan Ali bin Muhammad Al Mishri ini (maksdnya yang

meniadi sunber riunlratrya), ruunun dia berkata= dari Musa bin Uqbah. Sernentara

slraikh lerni Abu Husain (bin Barymn) k€Pada kami dari Abu Hasan
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Al Mishri pada jilid ketiga dari Sunan Al Mishn, hlu dia berkata: dari Musa, tanpa
menyebutkan nasab."

Al Baihaqi juga berkata, "Abu Said Al Malini mengabarkan kepada kami, Abu
Ahmad bin Adiy Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Qasim bin Mahdi menceritakan
kepada kami, Abu Mush'ab menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz Ad-Darawardi,
dari Musa bin Ubaidah, lalu dia menyebutkan redaksi yang sama. Musa berkata: Nafi'
berkata, "lh-r adalah penjualan hutang dengan hutang."

Abu Ahmad berkata, "Hadits ini dikenal sebagai riwa!,at Musa bin t baidah dari
Nafi'."

Al Baihaqi juga berkata, "Ubaidullah bin Musa, Zaid bin Habbab dan selainnya
meriwayatJ<annya dari Musa bin Ubaidah dari Abdutlah bin Dinar dari lbnu Umar."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "S!,aikh Abu Hasan Ad-Daruquthni nhinahullah
meriwayatkann5ra dari Abu Hasan Al Mishri, namun dia berkata; dari Musa bin uqbah

Uh. Sunan Ad-Daruquthni, pn2l
Sementara syaiLh kami Abu Abdullah meriwayatkannya dengan sanad lain dari

Miqdam bin Dawud Ar-Ra'ini, lalu dia berkata: dari Musa bin Uqbah. Ini jelas keliru
ljh. Al Musbdnk, (2/57)
Hadits ini masyhur sebagai riwagrat Musa bin Ubaidah; satu kali dari Nafi' dari Ibnu

Umar, dan satu kali dari Abduilah dari lbnu umar. Allah yang memberi kita taufiq."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam stnantrya (pernbahasan:

Jual-Beli, bab. 3n\ dari jalur Khushaib bin Nashir dari AMul Aziz bin Muhammad
Ad-Damwardi dari Musa bin Uqbah dari Naft' dan seterusnya.

Akan tetapi, Al Hafizh dalam At-Talkhish mengutip bahwa Ad-Daruquthni
memastikan bahwa Musa bin Ubaidah meriurayatkanngra seomng diri.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (2/571darljalur Rabi' bin Sulaiman dari
Khushaib bin Nashih dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Musa bin uqbah. Dia
berkata, "Status t.e.dits shahih menurut kriteria Muslim," dan penilaiannya ini
disepakati oleh Adz-Dzahabi.

sebelumnya telah disampaikan kritik Al Hafizh Al Baihaqi terhadap keduangra
terkait pemyataan: Musa bin Uqbah.

Al Albani berkata, "saya menduga kekeliruan ini berasal dari lbnu Nashih, sehingga
dialah yang rnenyebutkan nama tersebut, karena menyandarkan kekeliruan padanya itu
lebih beraiasan daripada mengrandarkan kekeliruan pada dua hafizh yang masThur,
yaitu Ad-Daruquthni dan AI Hakim.

Saya katakan, hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalur l(hushaib bin Nashih,
dan di dalamnya ada Musa bin Uqbah sebagaimana telah disebutkan.

Al Hafizh menyebutkan dari Asy-srra{i'i bahwa dia berkata, "Para atrli hadis
menilai lemah hadits ini." Al Halizh juga mengutip dari Imam Ahrnad bahwa dia
berkata, "lldak ada sahr hadils shahih tentang hal ini, tehpi pam ulama se,pakat tidak
boleh menjual hutang dengan hutang."

Hadits ini merniliki rtuvayat pendukung dari Abdurrazzaq dalam Mushannafnya
(penrbahasan: Jual-Beli, bab: Tenrpo dengan Ternpo, 8/9Ol dari Al Aslami (Ibrahim
bin Abu Yahya) dari Abdullah bin Dinar dari lbnu Urnar, dia berkata: Rasulullah db

794



Al Umm

Setiap sesuafu yang boleh dijual sebagiannya dengan

sebagian yang lain secara selisih itu juga boleh dijadikan obyek

salaf sebagiannya dengan sebagian yang lain, selain emas untuk
perak, perak unfuk emas; makanan dan minuman diperjualbelikan

satu sama lain, karena dia telah keluar dari makna ini. Tidak ada

larangan salaf dengan *ht mud gandum hinthah unhrk seekor

unta, seekor unta unfuk dua ekor unta, dan safu kambing untuk

dua kambing, baik kambing itu dibeli dengan dua kambing dengan

tujuan untuk disembelih atau tidak, karena kedua pihak melakukan

jual-beli he',,rran dengan ha,ruan, bukan daging dengan daging, dan

melarang jual-beli l*rli', Varn, jual-beli hutang dengan hutang, serta melarang jual-beli
majar, yattu menjual janin 5rang ada di perut unta, serta melarang ni,l<ah syighar. " (no.
L444ol

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang mirip oleh N Baz?il dari Abdullah bin
Umar rg, dia berkata: Rasulullah $ melarang pernikahan syiglnr, iual-beli majar, jual-

bdt ghanr,jual-beli kali'dagan bli', hnjual-beJi tempo dengan tunai."
Dia berkata, "Majar adalah ianin yang ada dalam perut. Ghanr adalah engkau

penjual sesuatu 5rang belum meniadi milikrnu. Jual+eli kali'dagan lali'adalah hutang
dengan hutang. Sedangkan jual-beli tempo dengan tunai adalah engkau memiliki
piutang seribu dirham pada seseorang, lalu seseorang berkata, "Aku akan bayar funai
kepadamu lima rahrs, tetapi sisanya kamu tinggalkan." Adapun rtlah syighar adalah
seomng perempuan dinikahi dengan cara ditukar dengan wanita lain (untuk dinikahi
wali perempuan pertama) tanpa ada mahar di antara keduanSra."

Uh. f{asyf Al,astar (2/91-921
N Bazzar berkata, "Karni Udak menernukan seseorang 5ang meriwayatkannya

dengan redaksi yang lengkap ini sdain Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar dari
hnu Umar. Al Bushiri berkata, "Jalw-plur riwayat hadits lbnu Umar ini berkisar pada
Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, namun stahrsnya lemah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Mu'fittrxrya dari Ahmad bin
Abdullah N Bazar At-Tustari dari Muhammad bin Abu Yusuf AI Masiki dari
Muhammad bin Ya'la bin Zanbur dari Musa bin Ubaidah dari Isa bin Sahl bin Raff' bin
Khadff dari ayahnya dari kakel<nya dengan redaksi yang serupa.

Uh. Al l{abia (4/3171
Al Bushiri menSrandarkan larangan iual-beli l<ali'dengan kali'kryda Abu Balbi bin

Abu Spibah dan Ahmad bin Mani'.
Uh. Mulrhbshar lthaf As-Hah Al Mahrah, (4/44Ll
Saya katakan, barang kali hadits Musa dan Al Aslarni itu sama-sama lemah, tetapi

sebagiannya menguatkan s€bagian yang lain.
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buka. pula daging dengan hewan. Makna ini mencakup jual-beli
seekor hewan liar dengan dua ekor heruan liar yang disebutkan
sifat-sifatnya, selain yang saya sebutkan di atas-

Makanan dan minuman yang tidak ditimbang dan tidak
ditakar menumt saya diqiyaskan kepada makanan dan minuman
yang ditimbang dan ditakar.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda mengqiyaskan
makanan dan minuman yang tidak ditakar dan tidak ditimbang
kepada makanan dan minuman yang ditakar dan diumbang?',

Jawabnya, saya mendapati bahwa pokok jual-beli itu ada
dua.

Pertama, jual-beli sesuafu yang selisih sebagiannya atas
sebagian yang lain dianggap sebagai riba.

Kdua, jual-beli sesuatu yang selisih sebagiannya atas
sebagian yang lain tidak dianggap sebagai riba. Barang lnng selisih
sebagiannya atas sebagian yang lain dianggap riba adalah emas
dan perak- Keduanya berbeda dari barang-barang yang lain
sehingga barang-barang yang lain fidak bisa diqiyaskan kepada
keduanya lantaran perbedaannya dari sisi lrans terah .aya
sampaikan, yaitu bahwa emas dan perak menrpakan alat
pembayaran segala barang.

Keduanya boleh digunakan unhrk membeli segala sesuafu
selain emas secara funai dengan hnai atau tempo, baik itu
gandum hinthah, gandum syair, kurma kering dan haram. Semua
ini adalah makanan yang ditakar, padahal dalam sunnah terdapat
larangan terhadap selisih dari setiap jenisnyra atas makanan lain
yang sejenis. Karena ifu kami mengqiyaskan makanan yang ditakar
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dan ditimbang kepada keduanla, dan kami rnendapati sesuafu

yang dijual tidak secara ditakar dan ditimbang.

Karena ifu boleh adangra selisih pada sebagiannya atas

sebagian yang lain, baik ifu heuran atau pakaian atau komoditas
lain yang tidak ditimbang. Oleh karena yang dimakan tetapi tidak

ditakar dan yang ditimbang menurut masyarakat umum itu sama-

sarna dirnakan, maka dia menyramai makanan yang ditakar dan

ditimbang dari sisi ini.

Kami mendapati penduduk berbagai negeri ifu berbeda-

beda dalam hal jual-beli. Di antara mereka adalah yang

menimbang. Kami mendapati banyok penduduk di berbagai negeri

yang menimbang daging, tetapi bar,yak pula yang tidak

menimbangnya. Kami mendapati banyak penduduk di berbagai

negeri menjual kurma basah se@ra kira-kira. Jadi, perbuatan

mereka ifu berteda-beda, dan seluruhnya memungkinkan untuk
ditimbang dan ditakar.

Ada pula di antara mereka yang menakar sesuafu, tetapi

orang lain fidak menakamyra. Kami mendapati seluruhnya bisa

ditakar, tetapi kami mendapati banyak ulama yang menimbang

dagrng, dan banyak pula ulama yang tidak menimbangnya. Kami

mendapati banyak ulama ynng menjual kurma basah secara kira-

kira. Tindakan mereka terhadapnln berbeda-beda, dan seluruhnya

memungkinkan unfuk diumbang, ditakar, atau keduanya.

Seluruhnya diqiyaskan kepada makanan dan minuman
yang ditakar dan ditimbang, dan ihr lebih baik bagi kami daripada

diqi5raskan kepada sesuahr yang diiual secara bilangan dari jenis

selain makanan, yaifu pakaian dan selainnya, karena kami

mendapatinya berteda dari sisi yang saya sampaikan itu, dan
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dari sisi bahwa pakaian dan selainnya ihr tidak boleh dijual kecuali

dengan menyebutkan sifat, penanaman, jenis dan usianya pada

hewan, serta sifat yang tidak ditemukan padanannya pada makanan.

Berdasarkan qiyas terhadap pendapat kami ini, tidak baik
menjual safu delima dengan dua delima secara bilangan, bukan

secara timbangan; satu buah quince dengan dua buah quince, atau
satu buah semangka dengan dua buah semangka. Tidak baik
menjual buah tersebut dengan sejenisnya kecuali secara timbangan

dengan timbangan, dan secara funai dengan funai sebagaimana

yang kami katakan terkait gandum hinthah dan syaA.

Jika berbeda jenis, maka tidak dilarang adan5n selisih pada

sebagiannya atas sebagian yang lain asalkan se@ra funai dengan
tunai; tidak baik secara tempo. Tidak ada larangan menjual safu

delima dengan dua quince atau lebih, baik secara hitungan atau
timbangan; sebagaimana tidak ada larangan menjual safii mud
gandum hinthah dengan dua mud kurma kering atau lebih, dan

tidak pula saht mud gandum hinthah dengan kurma kering secar.r

kira-kira, baik lebih sedikit atau lebih banyak daripada gandum

hinthah. Karena jika selisih di dalamnya se@ra funai dengan funai
tidak dianggap riba, maka saya tidak peduli sekiranya kedua pihak
tidak saling menakamya. Saya memerintahkan kedua pihak untuk
saling menakar hanya jika komoditas tidak halal diperjualbelikan

kecuali secara sama ukurannya.

Adapun jika diperkenankan adanya selisih di dalamnya,

rnaka sesungguhnya larangan jual-beli selain dengan takaran ifu
hertujuan agar tidak ada selisih, sehingga dalam hal ini tidak ada

makna bahwa tidak dilakukannya penakaran itu mengakibatkan

keharaman jual-beli tersebut. Jika komoditas ini dijual dengan
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sesama jenis, maka tidak baik dilakukan secara hitungan. Dia tidak
baik dijual kecrrali secara timbangan dengan timbangan, dan

masalah ini telah dipaparkan di tempat lain berilart alasan-

alasannya.

Seseorang tidak boleh mengadakan akad salaf dengan

makanan atau minuman untuk makanan atau minuman sama

sekali, sebagaimana dia tidak boleh mengadakan akad sala{'

dengan perak untuk empat. Komoditas tersebut tidak boleh dijual

kecuali secara funai dengan tunai, sebagaimana perak boleh dijual

dengan perak, dan emas dengan emas.

Makanan tidak boleh dijadikan obyek salaf secara hitungan
karena dia tidak memiliki sifat seperti sifat haran, serta lebar pada

kain dan kayu. Minuman tidak boleh dijadikan penukar atau obyek

salaf kectrali secara timbangan yang diketahui, atau takaran yang

diketahui jika memang dia bisa ditakar. Tidak boleh mengadakan

akad salaf dengan obyek kacang walnut, telur, almond dan

selainnSla secara hitungan karena seluruhnya berbeda benfuk; dan

karena tidak ada batasan unfuk mengetahuinya seperti batasan

untuk mengetahui selainnya.

Pendapat yang paling saya sukai adalah tidak boleh

mengadakan akad salaf dengan emas, perak, makanan, pakaian

dan atau sesuatu apapun secara kira-kira. Suatu komoditas tidak
boleh dijadikan obyek salafkeqtali dia bisa disifati. Jika obyek salaf
berupa dinar, maka sifat dinar itu meliputi cetakan, kualitas dan

timbangannya. Jika obyek salaf berupa dirham, maka sifatrya
sama seperti itu, ditambah lagi sifat apakah dia putih atau hitam,
serta sifat-sifat lain untuk mengenalinya. Jika obyekn5a berupa

makanan, maka Anda bisa menyebut kurrna shaihani !,ang baik
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dan takarannya sekian. Demikian pula jika obyeknya berupa

gandum hinthah. Jika obyeknya berupa kain, maka Anda bisa

mengatakan kain marwa yang panjangnya sekian dan lebamya

sekian. Jika obyeknya berupa unta, maka Anda bisa mengatakan

unta mahriyang berkulit merah, benfuknya pendek, dan lainlain.

Anda juga harus menyebutkan sifat-sifat pembayaran salaf

sebagaimana Anda harus menyebutkan sifat-sifat obyek salaf, dan

dengan itu Anda menjual secara kasatmata, tidak boleh menunrt

penglihatan orang lain. Jika pelaku akad meninggalkan sebagian

dari hal-hal ini, atau dia meninggalkan penyebutan hutang di

dalamnya, maka saya khawatir hukumnya tidak boleh. Kondisi

barang yang Anda jadikan pembayaran dalam akad nlaf itrt
berbeda dari kondisi barang yang Anda jadikan sebagai obyek

salaf. Masalah yang berbeda dari salaf ni dianggap sebagai

penjualan barang (secara funai)-

Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada larangan bagi

seseorang unfuk membeli seekor unta yang telah dilihat oleh

penjual dan pembeli meskipun keduanya tidak menyebutkan sifat-

sifat unta tersebut (membeli) dengan buah kurma di kebun yang

telah tampak kualitas dan kematangannya, dan kedua pihak sudah

melihatnya. Penglihatan keduanya itu terkait dengan penaksiran,

serta berkaitan dengan buah-buahan atau obyek jual-beli yang

belum keduanya sebutkan sifat-sifatnya, sanna seperti sifat pada

obyek salaf.

Dalam akad salaf, saya tidak boleh mengatakan, "Saya

melakukan salafkepadamu dengan obyek buah pohon larma 5nng
baik dari jenis pohon kurma yang paling baik hasilnSn, atau paling
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sedikit, atau pertengahan." Karena buah yang dihasilkan kurma ifu
berbeda-beda dari dua sisi.

Pertama, dari sisi tahun. Ada kalanya di suatu tahun pohon

kurma menghasilkan kurma yang lebih baik daripada di tahun yang

lain akibat kondisi tanah atau hal-hal lain yang hanya diketahui
oleh Allah ffi.

Kedua, ada kalanya sebagian pohon kurma menghasilkan

kurma yang keropos, dan sebagian yang bukan menghasilkan

kurma yang padat-

Oleh karena saya tidak mengetahui adanya seorang ulama

yang berbeda pendapat bahwa mereka membolehkan taksiran

dalam penjualan barang yang tersedia, sedangkan barang itu
berbeda dari obyek yang disebutkan sifat-sifatnya karena

penglihatan mata itu lebih akurat daripada penyebutan sifat,

namun mereka menolak cara taksiran dalam akad salaf, maka

mereka pun membedakan hukum keduanya-

Dalam masalah penjualan barang yang tersedia, mereka

membolehkannya tanpa batasan waktu. Sedangkan dalam jual-beli

salaf yang ditangguhkan, mereka tidak membolehkannya. l,ebih

tepat sekiranya dikatakan -Allah Mahatahu- bahwa sebagaimana

obyek iual-beli yang ditangguhkan itu tidak boleh kecuali dalam

keadaan dapat diketahui dengan cara seperti mengetahui barang

semisal, yaifu dari sisi sifat, timbangan, takaran dan selainnya,

maka demikian pula seyogianya barang yang digunakan unfuk

membelinya itu juga harus diketahui dengan sifat, timbangan dan

takarannya. Dengan demikian, harganya diketahui sebagaimana

obyek jual-belingra diketahui. Pembayaran dalam al<ad salam ndak
boleh sarnar sifat dan timbangannya unfuk obyek yang tidak
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tampak dan belum terlihat, sehingga yang demikian ifu merupakan
jual-beli sesuatu yang tidak diketahui dengan hutang.

Barangsiapa yang berpandangan seperti ini, maka dia juga

berpandangan bahwa jika akad salaf batal, maka muslif bisa
mengenali modalnya; dan itu adalah jual-beli sesuafu yang

diketahui sifahrya dengan sesuatu yang diketahui sifatnya. Jual-beli

sesuatu yang diketahui sifatnya dengan sesuatu yang diketahui
sifatnya, ifu bukan merupakan barang yang tersedia namun tidak
diketahui. Sesuatu yang diketahui sifatnya itu bukan merupakan
barang yang tersedia.

Terkadang kami mendapati pendapat yang berbeda dari
pendapat ini sebagai sebuah madzhab yang bisa diterima meskipun

kami telah memilih pendapat yang kami sampaikan. Pendapat

dimaksud adalah: jika sesuatu dijual secara kira-kira, maka ifu
boleh hanya jika pihak yang mengira-ngira melihatnya.

Jadi, pengamatan orang yang mengira-ngira ifu sama

kedudukannya dengan penyebutan sifat unfuk barang yang tidak
tersedia, atau lebih dari itu. Tidakkah Anda berpendapat bahwa

buah di suatu kebun tidak boleh dibeli secara kira-kira dengan

hutang; hutang tidak boleh kecuali dalam keadaan disebutkan

sifahrya jika dia tidak tersedia di tempat, sehingga apabila buahnya

tersedia secara kira-kira maka dia seperti sesuafu yang disebutkan
sifat-sifatnya dalam keadaan tidak tersedia?

Barangsiapa yang berpegang pada pendapat terakhir ini,
maka seyogianya dia membolehkan salaf secara kira-kira, baik
berupa dinar, dirham atau apapun. Dia harus mengatakan bahwa
jika akad salaf batal, maka perkataan lnng dipegang adalah
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perkataan penjual karena darinyalah barang diambil, dengan

disertai sumpahnya.

Misalnya adalah seseorang membeli rumah dalam keadaan

tersedia dengan buah-buahan di suahl kebun lalu jual-beli tersebut

batal. Dalam kasus ini, perkataan yang dipegang adalah perkataan

penjual. Sedangkan ulama yang berpegang pada pendapat

pertama, bahwa dalam akad salaf pembayamnnya harus berupa

sesuatu yang diterima dan disebutkan sifatnya sebagaimana obyek

salaf disebutkan sifatnya dalam keadaan tidak tersedia, maka dia

juga harus berpendapat seperti yang saya sampaikan.

Pendapat pertama lebih saya sukai.

Qiyas pendapat yang saya pilih ini adalah seseorang tidak

boleh mengadakan akad qryas dengan serafus dinar unhrk serafus

srSa' gandum hinthah dan serahrs sha' kurma kering yang

disebutkan sifat-sifakrya, kecuali dengan menyebutkan pokok harta

masing-masing, karena transaksi terjadi dalam keadaan harga

masing-masing tidak diketahui.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf dengan

seratus dinar unfuk obyek berupa dua rafus sha'gandum hinthah,

dimana serahrsnya dibayarkan pada bulan demikian dan seratus

yang lain dibayarkan pada bulan berikutorya, maka hukumnya tidak

boleh menunrt pendapat ini karena dia tidak menyebutkan harga

masing-masing secara persis; dan karena seandainya keduanya

dinilai, maka serafus sha' yang lebih dekat temponya ifu lebih

tinggi nilainya daripada seratus sha' yang lebih jauh temponya.

Transaksi terjadi atas dua rafus srla'dalam keadaan porsi harga

masing-masing tidak diketahui.
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Menurut pendapat ini, Anda sama sekali tidak boleh

melakukan salaf dengan dua obyek yang berbeda, atau lebih dari
itu kecuali Anda menyebutkan modal (harga) untuk masing-masing

dan jatuh temponya sehingga safu transaksi mencakup beberapa
jual-beli yang berbeda.

Jika dia melakukan salaf seraits dinar untuk dua ratus srSa'

gandum hinthah dimana serafus srSa' seharga enam puluh dinar
dan temponya jafuh pada bulan demikian, dan serafus yang lain
seharga empat puluh dinar dan temponya jafuh pada bulan
demikian, maka hukumnya boleh karena meskipun hanya safu

transaksi namun dia mencakup dua jual-beli yang diketahui dengan
dua harga yang diketahui.

Jual-beli seperti ini berbeda dengan jual-beli barang yang
tersedia dalam kasus ini. Seandainya seseorang pembeli dari orang
lain dengan harga serafus dinar unfuk serafus srSa' gandum
hinthah, seratus sr5a'unfuk kurma kering, serafus sha'wijen, dan
seratus sha' bulsun (kacang adas), maka hukumnya boleh
meskipun dia tidak menyebutkan harga masing-masing, dan
rnasing-masing jenis memiliki nilai tersendiri dari serafus dinar
tersebut.

Tidak boleh mengadakan al<ad salaf untuk sesuatu secara
takaran kemudian dia mengambil secara timbangan, dan tidak pula
unfuk sesuafu secara timbangan kemudian dia mengambilnya
secara takaran. Alasannya adalah karena Anda mengambil sesuatu
yang bukan hak Anda, baik dalam jumlah yang kurang atau lebih,
karena perbedaan antara takaran dan timbangan. Jadi, makna
takaran dalam hal ini berbeda dari makna timbangan.
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Demikian pula, jika seseorang mengadakan al<ad salam

dengan obyek dua kain, yang satunya kan hanwi dan png lain

adalah katn matwi, maka hukumnya tidak boleh sebelum dia

menyebutkan harga masing-masing. Demikian pula seandainya

obyeknya berupa dua kain marwt'karena dua kain marwi ifu bisa

jadi tidak sama. Dia tidak sama dengan gandum hinthah sebagai

suatu jenis, dan tidak sama pula dengan kurma kering sebagai satu

jenis, karena yang ini tidak berteda, sebagiannya sama seperti

sebagian yang lain. Akan tetapi, seandainya seseorang

mengadakan akad sala/unhfi dua gandum hinthah satnan'dan
mahmulah dalam keadaan ditakar, maka hukumnya tidak boleh

kecuali dia menyebutkan harga masing-masing karena dua gandum

tersebut berbeda satu sama lain.

44- Bab: Barang yang Boleh Dijadikan Obyek Salaf
dan yang Tidak Boleh, serta Takarannya

Prinsip yang saya jadikan acnan dalam masalah salaf dart

dalam membedakannya dari yang lain itu tercakup ke dalam nash

Sunnah dan indikasinya, Karena ketika Rasulullah S
memerintahkan salaf dalam perkara tertenfu, timbangan tertenfu,

dan jangka waktu tertentu, maka perintah beliau ifu mengandung

pesan bahtrn sesuatu yang diizinkan oleh Rasulullah $ unhrk

dijadikan obyek salaf adalah sesuafu yang sifatrya sama menumt

pengetahuan penjual dan pembeli.
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Jika akad salaf te4adi sesuai ketentuan ini, maka hukumnya
boleh. Jika pengetahuan penjual dan pembeli tentangnya berbeda,

atau obyek berupa barang yang tidak bisa digambarkan dengan
sifat-sifat, maka hukumnya tidak boleh karena dia keluar dari
makna obyek yang diizinkan Rasululluh #.

Umat Islam melakukan jual-beli dengan takaran dan
timbangan sesuai makna yang saya terangkan, yaifu bahwa obyek
tersebut telah mereka ketahui bahwa alat timbangan akan
menunjukkan bahwa apa yang diperjualbelikan itu dapat diketahui
ukurannya; alat penakar juga diketahui ukurannya, atau setidaknya
mendekati; dan bahwa setiap barang yang ditakar kemudian dia
telah memenuhi seluruh alat penakar tanpa ada kerenggangan
sedikit pun, maka hukumnya boleh.

Seandainya boleh menakar sesuafu yang renggang dalam
penakar sehingga penakar tersebut terlihat penuh dari atas tetapi
kosong di dalamnya, maka alat penakar menjadi tidak memiliki
makna, dan hasilnya menjadi tdak diketahui. Karena
kerenggangan itu berbeda-beda besar dan kecilnya, sehingga dia
menjadi tidak diketahui baik oleh penjual atau oleh pembeli.

Jual-beli menurut Sunnah dan ijma' tidak boleh dilakukan
dengan obyek yang tidak diketahui oleh salah seorang di antara
penjual dan pembeli. Jika jual-beli hukumnya tidak boleh lantaran
salah satu dari dua pelaku jual-beli tidak mengetahuinSn, maka
terlebih lagi jual-beli tidak boleh sekimnya kedua pihak sama-sama

tidak mengetahuinya.

Dalam hadits Rasulullah $ diterangkan bahwa beliau
melarang mereka melakukan salaf kecuali dengan takaran,
timbangan dan jangka waktu tertenfu sebagaimana yang telah saSn
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terangkan sebelum ini, dan bahwa mereka mengadakan salaf

dengan obyek larma kering selama setahun atau dua tahun,

sedangkan lilrma kering ifu sebelumnya benrpa kurma basah,

sedangkan kurma basah Udak tersedia dalam dua tahun, melainkan

dia ditemukan pada safu wakfu dari satu tahun, tidak pada u,akfu

yang lain.

Kami memperkenankan akf dengan obyek kurma basah

tidak pada musimnya hanya kefika kedua pihak mensyaratkan

pengambilannya pada musim dimana kurma basah tersedia.

Karena Nabi $ memperkenankan sakf dalam dua dan tiga tahun

dengan obyek yang disebutkan sifatnya, karena beliau fidak

melarang kecuali dengan takaran dan timbangan serta jangka

waktu. Beliau tidak melarang salaf selama dua tahun atau tiga

tahun. Kita tahu bahtra kurma basah tidak ditemukan dalam

sebagian besar wakfu dari setahun atau dua tahun itu.

Tidak boleh melalarkan akad salaf dengan obyek sekali

terima atau safu mud lqxma basah dari kebun tertenfu dengan

jangka unktu safu hari, karena terkadang kurma basah ifu terkena

penyakit dan tidak diternukan di suatu hari. Jika dalam satu hari

saja tidak boleh, maka terlebih lagi tdak boleh lebih dari sahr hari.

Akad salaf han1za boleh untuk ohyek lnng teriarnin

ketersediaarulya, baik sedikit atau banyak. Seandainya saya

mernbolehkan alaf duryan obyek soitu mud kurma basah sesuai

ularan mad Nabi $ dari kebun tertenfu, maka saya juga

membolehkannya dengan obyek seribu sha'iil<ajumlah seperti ifu

memungkinkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antam sedikit

dan banyak.
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45- Bab: Salaf secara Takaran
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L569. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari
Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Tidak boleh menekan,
tidak boleh melebihi ukuran takaran, dan tidak boleh menggoyang-
goyang."487

Barangsiapa mengadakan akad salaf seeara takaran, maka
dia tidak boleh menekan-nekan apa yang ada dalam takaran,
mengguncangnVa, dan menahan dengan kedua tangannya di atas

kepala takaran. Dia hanya berhak atas apa yang terambil oleh alat
penakar. Dia tidak boleh melakukan salaf swra takaran terhadap
sesuafu yang berbeda dalam alat penakamya, seperti sesuatu 5nng
berbeda benfuknya, besar dan keras. Terkadang di sela-selanya

ada kekosongan, tidak berisi sesuatu.

Dengan demikian, masing-masing dari keduanya tdak
diketahui berapa diberikan dan berapa diambil. Alat penakar itu
fungsinya untuk diisi, sedangkan barang seperti ini tidak boleh
dijadikan obyek salaf kecuali secara timbangan. Dia juga tidak
boleh dijual jika seperti ini secara takaran sama sekali, karena jika
dia dilual secara takaran maka dia tidak memenuhi takaran. Tidak
ada larangan melakukan salaf untuk obyek yang ditakar dengan

s7 su!. tidak menernukanngra pada selain Aqrqrdf i. Hadits ini diriwaptkan oleh
Al Baihaqi dahm Ma'rifah As-sunan wa At Abar dari ialur Asy-s!,afi'i (4/4211dan
Sunan Al KubnlS/3L\.

.ilT Yj ,?3t \ )
O/
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menggunakan alat penakar yang telah dianulir dan ditinggalkan

asalkan masih menjadi pengetahuan umum di kalangan ahli yang

adil.

Jika tidak ditemukan dua orang adil yang mengetahuinya,

atau tidak melihatnya sebagai alat penakar, lalu seseorang berkata,
"Takarlah untukku dengan alat penakar ini," maka akad salaltidak

sah. Seperti ifu pula pendapat terkait alat penimbang karena

terkadang dia rusak dan tidak diketahui ukurannya, lalu kedua

pihak berselisih sehingga akad salafunhrknya tidak sah.

Di antara ulama ada yang menilai tidak sah al<ad salaf
dengan cara seperti ini, tetapi dia membolehkannya secara

perkiraan padahal makna keduanya sarna. Tidak baik melakukan

al<ad salaf untuk barang yang ditakar kecuali dengan disebutkan

sifat-sifatorya sebagaimana telah kami terangkan mengenai sifat-

sifat barang yang ditakar dan ditimbang.

46- Bab: Akad Salaf untuk Obyek Gandum Hinthah

Akad salaf dengan obyek gandum hinthah di seluruh negeri

itu ketenfuannya sama, baik persediaan makanan di negeri

tersebut banyak atau sedikit. Jika barang yang dijadikan obyek

salaf pada waktu jatuhnya tempo itu tidak berbeda, dan muslif

telah menyebutkan sifat-sifat gandum hinthah dengan mengatakan,

"Jenis mahmulah, atau muwalladah, atau buzanjaniySah, kualitas

baik atau buruk, hasil panen tahun ini atau tahun sebelumnya,"

dan dia menyebutkan tahunnya dan sifat-sifatnya, maka akad slaf

EG'



AlUmm

tersebut hukumnya boleh. Jika dia meninggalkan sebagian dari hal-

hal tersebut, maka hukumnya tidak boleh karena gandum hinthah

ifu berbedh-beda, ada png lama dan ada yang baru, dan juga

berteda-beda sifatrya.

Muslif juga harus menyebutkan tempat dia menerima

gandum hinthah dan jatuh temponya. Jika dia meninggalkan salah

satu dari hal-hal ini, maka hukumnla tidak boleh.

Ulama lain mengatakan bahwa jika dia tidak menjelaskan

tempat dimana dia menerima gandum hinthah, maka itu fidak

dilarang, dan dia menerimanya di tempat dia mengadakan akad

alaf.

Ada kalanla seseorrng mengadakan akad salaf dalam
perjalanan di ruafu negeri yang bukan menrpakan kampung
halaman salah satu dari kedua pihak, dan di dekat tempat tersebut
juga tidak ada makanan. Seandainya dipaksakan unfuk membawa

makanan ke tempat tersebut, maka ihr akan merugikannya dan
juga merugikan muslaf. Ada kalanya seseorang mengadakan akad

salaf dalam perjalanan laut.

Setiap barang yang membufuhkan biaya unhrk
membawanla, baik ifu makanan atau selainnya, maka mentmrt
saya tidak boleh ditinggalkan penetapan syarat terkait tempat
serah terimanya, seperti yang saya katakan terkait makanan dan
selainnya dengan alasan seperti ynng telah sala sarnpaikan.

Jika seseorang mengadakan akad sala/ untuk obyek
gandum hinthah secara takaran, maka muslafhants menyerahkan
gandum hinthah kepada muslif dalarn keadaan bersih dari kerikil,
ampas, dan lain-lain lrang biasa mencampurin3n. Karena

seandainya kami memutusl<an muslif wajib mengambilnSra dalam
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keadaan mengandung campuran benda-benda tersebut, maka ifu

berarti kami belum menyempumakan takarannya lantaran

tercampuri sesuahr, karena campuran tersebut tetap memiliki

tempat dalam takaran. Seandainya kami memaksanya unfuk

mengambil ini, maka itu berarti kami memaksanya unfuk

mengambil makanan dalam keadaan kurang dari haknya lantaran

sesuatu yang tidak dia ketahui.

Muslifndakwajib mengambil barang yang dia jadikan obyek

salaf dalam keadaan cacat dari sisi apapun, baik cacat itu berupa

ulat, atau hal-hal lain; dan tidak pula mengambil barang yang

apabila para ahli melihakrya maka mereka mengatakan bahwa

barang tersebut mengandung cacat.

47. Bab: Akad Salaf dengan Obyek Jagung

Jagung ifu ketentuannya sama seperti gandum hinthah.

Jagung disifati dengan jenis, wama, kualitas baik atau buruk,

kemumian, tahun panen, takaran dan jafuh temponya. Jika salah

satunya ditinggalkan, maka hukumnya tidak boleh.

Ada kalanya jagung dipendam, sedangkan sedikit

pemendaman saja sudah merupakan cacat bagi jagung. Jadi,

dengan adanya tindakan apa saja yang dianggap mencacati

jagung, penjual tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli.

Demikian pula dengan setiap cacat yang ada pada jagung. Penjual

harus menyerahkan kepada pembeli iagung dalam keadaan
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diln par dan dipipil dari kulitnya jika dia memiliki kulit seperti

sekam gandum.

Wama kemerah-merahan yang ada pada jagung ifu
men:pakan u/ama pada bagian atasnya, seperti wama pada bagian
atas apel dan beras. Itu bukan kulit yang harus dibuang dari
jagung, tdak sebagaimana ampas gandum dibuang sesudah

digiling. Adapun sebelum digiling dan ditumbuk, bagian tersebut
tidak bisa dibuang.

Kami mengatakan tidak boleh mengadakan akad salaf
terhadap gandum hinthah dalam sekamnya atau jagung dalam
kulitrya karena lmlit dan sekam merupakan penufup di atas kulit
ari png merupakan bagian dari bfii itu sendiri dan melekat pada
biji. Kulit ari ini tidak bisa dipilah selama bi;inya masih utuh kecuali
dengan cara digiling atau ditumbuk. Jika dia dibuang dengan cara
dihrmpu( maka bijinya tidak bisa bertahan lama karena kulit ari
tersebut mempakan penyempuma benfuk ciptaannya, sama
seperti kulit yang menjadi faktor kesempumaan fisik dan tidak bisa

dipisahkan darinya. Sedangkan kelopak dan sekam itu bisa
dipisahkan, dan bili-bqian bisa tahan dalam keadaannya itu, tidak
rusak seandainya kelopak dan sekamnya dibuang.

Jika seseorang salah paham dengan mengatakan bahwa
kacang walnut dan almond itu ada kulitnya, maka sesungguhnya

kacang r,valnut dan almond itu termasuk kacang yang tidak ada
krlitrya. Dia tidak bisa bertahan lama kectrali dengan kulitorya,

karena jika kulitnya dikupas lalu dia dibiarkan, maka dia cepat
nlsak. Sedangkan biji-bijian itu dibuang kulitrya yang bukan bagian
dari dirinya, sehingga biji-bijian tersebut bisa awet dan tidak cepat
rusak.
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Pendapat terkait gandum syair ifu sama seperti pendapat

terkait jagung; kelopaknya harus dibuang. Apa yang tersisa itu

seperti kulit b[i hinthah yang sudah dibuang sekamnya, sehingga

dia boleh diserahkan dengan kuliturya yang melekat pada bendanya

seperti halnya gandum hinthah.

Gandum syair disebutkan sifat-sifafurya sebagaimana jagung

dan gandum hinthah disebutkan sifat-sifatnya jika jenis-jenisnya

berbeda. Setiap jenis dari biji-bijian ihr disebutkan sifaturya sesuai

negerinya.

Jika bli-bijian berbeda macam tetapi masih sahr jenis, maka

dia disebutkan sifat-sifat kekeroposan dan kepadatannya karena

biasanya biji-bijian itu berbeda dari segi kekeroposan dan

kepadatannya. Karena itu, jika salah satu sifatnya ditinggalkan,

maka hal itu dapat merusak akad salaf. Alasannya adalah karena

sebutan bagus itu sama-sama digunakan untuk biji-bijian yang

padat dan yang kurang padat, namun keadaannya berbeda

sehingga yang keropos itur lebih murah harganya daripada yang

padat.

48. Bab: Alasffi8

Alas adalah salah satu jenis gandum hinthah yang dalam

satu butir sekamnya ada dua biji. Sekamnya ini juga dibiarkan

N Alat ditafsirkan Imam AsySyaf i dalam kalirnat berikutrya. Sdangkan dalam

Al Qamus dijelaskan bahwa 'alas adalah salah sahr ianis gandum yang dalam setiap

kulitryra terdapat dua biji. Dia dan kacang adas menidi makanan bagi P€nduduk
Shana'a.
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karena bisa mengawetkannya hingga dia diolah unfuk dimakan,
yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam gilingan unhrk dihilangkan
sekamnya, lalu jadilah dia biji-bijian yang bersih, lalu dikonsumsi.

Pendapat tentang alas itrt tidak berbeda dari pendapat

tentang gandum hinthah dalam sekamnya. Dia tidak boleh
dijadikan obyek salaf kecuali dalam keadaan dikupas dari
kelopaknya karena dua alasan, yaitu perbedaan kelopak dan
terhrtupnya biji sehingga dia tidak bisa dikenali dengan suatu sifat.

Pendapat terkait sifat-sifat dan jenis-jenisnya jika memang dia
memiliki jenis, serta kepadatan dan kekeroposannya itu sama

seperti pendapat terkait gandum hinthah, jagung dan gandum
syair. Apa saja yang boleh untuk yang ini juga boleh untuk yang
itu; dan apa saja yang ditolak untuk yang ini juga ditolak untuk
yang itu.

49. Bab: Qutfu1iyyafua8e

Tidak boleh mengadakan akad salaf untuk obyek
quthni54,ah secara takaran dalam keadaan terbungkus dalam
kelopaknya hingga kelopaknya dikupas sehingga terlihat. Dia tidak
boleh dijual hingga dia disebut himmash, atau 'adas, atau
julubban,49o atau masy.497 Setiap jenisnya dihitung tersendiri. Jika

8e Quttu,iytnh adalah biji-biiian dalam tanah, atau selain gandum hinthah,gandum
qai4 l<ismis dan kurma kering; atau biji-bijian yang dimasak.

a% Jifubnsamadengan biji qithani, rurnu Iuti*1n lathStus.
491 Masy &t.* At Qarnus diard<an sebagai uui-Lir-, yang populer, yaitu kacang

hijara berkhasiat unh.rk orang !,ang sakit dernam dan batuk. Jika dimasak dengan o.rka
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berbeda jenis, maka masing-masing disebutkan sifatnya dengan

nama yang dapat digunakan unhrk mengenali jenisnya, seperti

yang kita katakan untuk gandum hinthah, syairdanjagung. Hal-hal

yang boleh dan yang ditolak di sini juga ditolak di sana.

Demikian pula setiap jenis biji-biiian seperti beras,

dukhn,492sul44ss atau selainnya. Dia disebutkan sifat-sifatnya

seperti halnya gandum hinthah disebutkan sifat-sifahya, dan

kelopaknya hams dihilangkan. Apa saja yang diperkenankan untuk

gandum hinthah dan syair juga diperkenankan untuknya. Dan apa

saja yang tidak diperkenankan untuk keduanya juga tidak

diperkenankan unfu knya.

Setiap biji-bijian dianggap satu jenis dalam hal-hal yang

merusaknya atau memperbaikinya. Kulit ari yang ada padanya ifu

sama seperti kulit ari pada gandum hinthah, maksudnya dia di;ual

bersama kulit air tersebut. Karena kulit ari ifu bukan kelopak.

50. Bab: Salaf dengan Obyek Kurma Basah dan
Kurma Kering

Ketenfuan terkait kurma kering sama seperti ketenfuan

terkait biji-bijian. Seseorang tidak boleh melakukan akad salaf

maka bisa mengobati luka yang sudah bemanah. Dia iuga bisa menguatkan anggota
tubuh yang lernah.

4e2 pu1r1- u1u, millet adalah nama biji-bijian 5rang populer.
493 Srltatau jarawut adalah salah satu jenis gandum syairyarry tidak merniliki kulit

air, dan sebarannya. ada di Ghaur dan Hijaz. Derrikian penjelasan Al Jauhari.
Sedangkan menurut lbnu Faris, sulr adalah salah satu jenis gandum yrang kulit arinyra

sangat tipis dan bentuknya lebih kecil.
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dengan obyek kurma kering sebelum dia menyebutkan sifat-

sifatnya, seperti bami,494 ajwah, shaihani, 9s atau burdf96. Jika
jenis-jenis ini berbeda di berbagai negeri, maka seseorang tidak
boleh melakukan akad salaf terhadapnya sebelum mengatakan,
"Burdi dari negeri ini, atau ajwah dari negeri ini." Dia tidak boleh
menyebut negeri selain negeri yang besar, luas dan banyak

tanamannya yang fumbuh sehat dan terjamin dengan seizin Allah
dari penyakit yang memsak seluruhnya sehingga terhenti
pasokannya jika pembeli mensyaratkan yang baru; atau yang

basah jika pembeli meminta yang basah.

Pembeli juga harus menyebutkan sifatnya, apakah padat

berisi, besar atau kecil, bagus atau jelek. Karena terkadang kata
baiktu bisa mencakup biji yang kecil dan yang lebih baik dari itr-r.

Sedangkan kata jelek bisa mencakup brji yang keropos. Jadi, arti
kata jelek itu berbeda dari arti kata kecil.

Jika seseorang melakukan akad salaf terhadap kurma
kering, maka dia tidak wajib mengambilnya kecuali dalam keadaan
kering karena kurma tidak disebut sebagai tamar (kurma kering)
sebelum dia kering. Pembeli juga tidak wajib mengambil kurma
yang cacat. Tanda cacatnya adalah jika dilihat oleh para ahli maka
mereka akan mengatakan bahwa kurma tersebut cacat. Dia juga

tidak harus mengambil dalam keadaan di dalamnya ada satu
hasgf;6497 karena itu dianggap sebagai cacat, dan ihr mengurangi
nilai harganya; atau bentuk-bentuk cacat yang lain.

494 Baniadalahjenis kurma terbaik. As-Suhaili mengutip bahwa nama ini b€rasal
dari luar Arab, dan artinya adalah membawa berkah.

a% gnilnniadalah jenis kurma yang populer di Madinah.
a% Butdi *lahsalah satu ;enis 

-kurma 
terbaik.

497 Hasfrh berarti kurma grang bunrk, yaih.r kurma yang kering dan mengeras
sebdum rrntang sehingga tidak memihki biji, tidak manis dan 6dak berdaging.
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Seandainya seseorang melakukan akad alafdengan obyek

kurma basah, maka dia tidak harus mengambil dalam bentuk

kurma mengkal dan tidak pula mudzanna#g8. Dia tidak wajib

mengambil selain yang telah matang seluruhnya. Dari yang matang

seluruhnya, dia tidak mengambil yang rapuh, atau yang sudah

lama dan telah hampir kering atau berubah, karena yang demikian

itu bisa jadi tidak lagi disebut sebagai kurma basah, dan bisa jadi

ada cacat pada kurma basah tersebut. Seperti itulah ketentuannln

unfuk semua jenis kurma basah dan kurma kering, serta berbagai

jenis anggur, dan setiap jenis buah yang dijadikan obyek alaf
dalam keadaan basah atau kering.

Tidak boleh melakukan akad salaf terhadap makanan

kecuali secara takaran atau timbangan. Adapun secarl bilangan,

hal itu tidak diperkenankan. Tidak ada larangan untuk melakukan

akad salaf terhadap buah tin dalam keadaan kering, buah persik

dalam keadaan kering, dan seluruh buah yang bisa kering dalam

keadaan kering secara takaran sebagaimana akad salaf terhadap

kurma kering. Tidak ada larangan untuk melakukan akad salaf

terhadap buah yang ditakar dalam keadaan basah seperti akad

salaf terhadap kurma basah. Ketenfuan mengenai penyebutan

sifat-sifatnya, nama dan jenisnya ifu seperti ketenfuan unfuk kurma

basah, tidak berbeda sama sekali. Jika di antara jenis-jenisnya itu

terdapat wama yang lebih baik daripada wama lain, maka akad

salaf ldak boleh sebelum menyebutkan wamanya, sebagaimana

akad salaf dengan obyek budak tidak sah sebelum menyebutkan

wama kulitnya.

498 Mudzamabb€rarti lnrma png sudatr mulai rnahrg.
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Setiap makanan yang salah safu jenisnya berbeda dari jenis

yang lain itu dianggap berbeda-beda kualitasnya dari segi wama

atau besar kecilnya. Dia tidak boleh diladikan obyek salaf kea,nli
dengan menyebutkan wama dan besamya. Jika hal ihr

ditinggalkan, maka hukumnya tidak boleh karena kata 6agzzs itu

mencakup jenis yang kecil dan yang besar, yang putih dan yang

hitam. Bisa jadi yang hitam lebih bagus daripada yang putih, atau

yang putih lebih bagus daripada yang hitam. Setiap takaran dan

timbangan itu memiliki kesamaan dalam sebagian besar

maknanya. Sedikit sekali faktor yang menyebabkan perbedaannya

safu sama lain, Insya'Allah.

Seandainya seseorang melakukan al<ad salafterhadap suatu
jenis kurma kering, kemudian dia diberi yang lebih baik darinya

atau yang lebih buruk dengan kerelaan hati dari kedua pihak,

bukan unfuk membatalkan syarat di antara keduanya, maka ifu
tidak dilarang. Alasannya adalah karena pemberian ini merupakan
pelunasan, bukan iual-beli. Akan tetapi, seandainya pembeli diberi
gandum hinthah atau selainnya sebagai ganti kurma kering, maka

hukumnya tidak boleh karena penjual telah memberinya barang

dari luar jenis yang menjadi haknya. Yang demikian itu dianggap

sebagai penjualan sesuafu yang belum diterima, yaitu penjualan

kurma kering dengan gandum hinthah.

Tidak baik melakukan akad salaf terhadap suatu jenis

makanan secara bilangan karena tidak bisa diketahui secara detil
dengan sifat-sifatnya, sebagaimana hewan dapat diketahui secara

detil dengan umur dan sifahya, dan sebagaimana kain dapat

diketahui secara detil dengan lebar dan panjangnya serta sifatnya.

ndak ada larangan unfuk melakukan al<ad salafterhadap semua
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itu dengan sifat dan timbangan. Jadi, penimbangan di dalamnya

sama seperti pengukuran hasta pada kain. Tidak dilarang

melakukan akad salafterhadap suafu jenis melon tertenfu, dengan

menyebutkan sifatnya kecil atau besar, dari negara mana, dan

timbangannya berapa. Buah yang bisa ditimbang itu fidak

dikembalikan kepada hitungan manakala sifat minimal sudah bisa

dilekatkan padanya, sebagaimana emas dan perak yang ditimbang

itu tidak dikembalikan kepada bilangan.

Jika kedua pihak berselisih mengenai besar dan kecilnya,

maka penjual wajib memberinya ukuran minimal yang bisa disebut

besar, dan dengan batasan minimal sifat yang dia sebutkan.

Kemudian pembeli meminta pelunasannya secara timbangan.

Demikian pula dengan quince, mentimun, persik dan lain{ain yang

dijual manusia secara bilangan dan secara perkiraan dalam

wadahnya. Dia tidak boleh diladikan obyek salaf kecuali secara

timbangan karena dia berbeda-beda dalam takaran. Apa saja yang

berbeda-beda dalam alat penakar sehingga masih ada mang

kosong di dalamnya itu tidak boleh dijadikan obyek salaf secara

takaran.

Jika jenis-jenis obyek akad salaf itu berbeda-beda, seperti

mentimun, melon dan buah-buahan lain yang tidak ditakar, maka

pembeli harus menyebut setiap jenisnya secara tersendiri dan

sifatnya; tanpa itu tidak mencukupi. Jika dia meninggalkan hal itu,

maka akad salaf tidak sah. Ketenfuan mengenai kerusakan dan

kebolehan akad salaf ketika jenis-jenisnya berbeda itu seperti

ketentuan untuk komoditas yang saya sampaikan sebelumnya,

yaitu gandum hinthah, kurma kering dan selainnya.
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51- Bab: Inti Penjelasan Salaf secara Timbangan

Timbangan berbeda dengan takaran dalam sebagian

maknanya, namun timbangan lebih mendekati akurasi dan lebih
jauh dari perbedaan pendapat di kalangan ahli daripada takaran.

Karena susunan yang renggang dan yang tidak renggang dalam
timbangan ifu sama, karena selunrhnya diukur dengan timbangan.

Sedangkan kerenggangan dalam takaran ifu berbeda-beda secara

mencolok. Jadi, dalam komoditas yang ditimbang tidak ada

perbedaan dari segi timbangan yang menjadi alasan unfuk
menolak akad salaf lantaran perbedaannya dalam timbangan

sebagaimana yang kami jelaskan terkait takaran. Tidak ada safu

obyek salaf secara timbangan yang definitif pun yang tidak sah

kecuali karena faktor di luar timbangan.

ndak ada larangan untuk melakukan akad salaf terhadap
sesuafu secara timbangan meskipun biasanya dia dilual se@ra

takaran; dan tidak pula terhadap sesuatu secara takaran meskipun
dia di;ual secara timbangan manakala dia tidak renggang dalam
takaran seperti minyak yang cair. Jika suatu barang dijual di
Madinah pada zaman Nabi S secara timbangan, maka tidak

dilarang unfuk menjualnya secara takaran. Jika dia dijual secara

takaran, maka tidak ada larangan unfuk melakukan akad alaf
terhadapnya secara timbangan, seperti minyak samin, madu dan
semisalnya dari jenis lauk.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dia dijual di zaman
Nabi ei?" Kami jawab, Allah Mahatahu, adapun cara yang kami

dapati dilakukan oleh dua orang yang melakukan jual-beli

terhadapnya adalah jika sedikit maka dia dijual secara takaran.
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sedangkan jumlah yang banyak dijual secara timbangan. Berbagai
khabar menunjukkan cara seperti yang kami dapati dirakukan
masyarakat banyak.

1570. Umar iS, berkata, "Aku tidak makan samin selama

samin dijual dengan uqiyali.'Agg Tampaknya, uqgnh adalah
takaran.

Akad salaf yarry sah secara timbangan tidak bisa rusak
kecuali dari segi sifat. Jika barang tidak sesuai dengan sifat,
sedangkan jika sifat-sifatnya berbeda maka berteda pula kualitas
dan harganya, maka hukumnya tidak boleh karena ifu berarti
barang tersebut tidak diketahui oleh para ahli. Manakala obyek
tidak diketahui oleh mereka, maka hukumnya tidak boleh.

Jika seseorang melakukan akad salaf secara timbangan,
kemudian penjual memberinya secara takaran, maka hukumnya
tidak boleh karena suafu barang itu bisa jadi ringan, sedangkan

barang yang lain dari jenis yang sama lebih berat darinya. Jika
penjual memberinya dengan takaran yang lebih sedikit atau lebih
banyak daripada yang dia akadkan, maka itu berarti penjual
memberinya makanan yang wajib sebagai ganti makanan yang
wajib secara selisih atau tidak diketahui ukurannya. Padahal akad
salaf boleh hanya jika penjual memberinya dalam uhrran yang
diketahui.

499 HR. Al Baihaqi dahm Sunan Al Kubm (pernbahasan: Jr.ral-Beli, bab: Sa/a/
secara Timbangan terhadap Komoditas yang Dijual secara Takaran, 6/26l dari jalur
Yahyra bin Abu Bukair dari Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin
Abu Bakrah dari ayahnya bahwa dia berkata, "umar bin Khaththab 6, dizuguhi roti
dan minyrak, lalu dia berkata, "Demi Allah, wahai penrt, kamu hanrs b€rtath m€nerirn r

roti dan minlnk selama samin dijual dengan uqiyah(al<aran, karena rnatraD."
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Jika penjual memberinya sesuai haknya, maka itulah

batasan yang harus dia lakukan. Jika dia memberikan haknya dan

menambahkan secara sukarela tanpa ada syarat dalam akad, maka

itu adalah kebaikan darinya. Jika penjual memberinya kurang dari

haknya lalu pembeli membebaskan penjual dari tanggungan

sisanya, maka itu merupakan kerelaan dari pembeli sehingga tidak

dilarang.

Adapun jika keduanya sama-sama tidak'sengaja berbuat

lapang, lalu keduanya menentukan ukuran secara kira-kira sebagai

ganti takaran seperti keduanya mengira-n$ra timbangan, maka

jika hal ini hukumnya boleh maka boleh juga penjual memberi

pembeli secara kira-kira sebagai ganti takaran, bukan karena

kerelaan hati dari keduanya.soo

52- Pencabangan Masalah Timbangan Terhadap
Madu

Batasan minimal kebolehan akad salaf terhadap madu

adalah muslif melakukan akad alafsecara takaran atau timbangan

yang diketahui, serta dengan sifat yang diketahui dari segi

wakhrnya dengan mengatakan, "Madu yang dihasilkan wakfu

demikian." Dengan demikian, pada hari dia menerimanya dia

mengetahui kualitas madu dari segi usianya. Selain itu rzusl/harus
menyebutkan jenisnya.

ffi Suyra menduga makna kalimat ini adalah akil salaf Udak sah dalam dua
keadaan ini.
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Sifat-sifat madu yang bisa disebutkan adalah seperti

pemyataan, "Madu yang jemih, putih, dari negeri ini, yang bagus

atau yang jelek."

Seandainya sifat "jemih" pada madu tidak disebutkan,

maka menurut saya hukumnya boleh karena seandain5n penjual

memiliki madu, maka pembeli tidak harus mengambil lilin yang

ada dalam madu, melainkan dia boleh mengambil madunya saja.

Kejemihan madu itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu jemih dari lilin
dan jemih wamanlla.

Jika seseorang melakukan akad slafterhadap madu 5nng
jemih, kemudian dia diberi madu yang telah dijemihkan dengan

api, maka dia tidak wajib meneriman5a karena api bisa mengubah

rasanya sehingga harganya berkurang- Akan tetapi, penjual hams

menjemihkan madu untuknya tanpa menggunakan api. Jika

penjual mendatangkan madu yang tidak jemih wamanla, maka itu

dianggap sebagai cacat pada madu sehingga pembeli tidak wajib

mengambilnya jika ada cacat padanya.

Jika seseorang melakukan akad salaf terhadap madu,

kemudian penjual mendatangkan madu lang encer, maka madu

tersebut harus diperlihatkan kepada orang-orang yang ahli masalah

madu. Jika mereka mengatakan bahwa sifat encer pada madu

jenis ini dianggap sebagai cacat yang mengurangl harganya, maka

pembeli tidak wajib mengambilnya. Tetapi jika mereka

mengatakan, "Seperti inilah madu hi," dan mereka juga

mengatakan, "Madu ini encer karena cuaca negeri tempat

dihasilkannya panas, atau karena faktor di luar cacat pada madu

ifu sendiri," maka dia wajib mengambilnya.
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Seandainya dia mengatakan, "Madu bur (nama tanaman),"

atau mengatakan, "Madu sha'tar (thyme), atau madu sharwu

(nama tanaman, nama latinnya cupressussemperwrens), atau madu

us5tr$tamatanaman sejenis apel), dan dia menyebutkan wama dan

negeri penghasilnya, kemudian penjual memberinya dengan wama

dan negeri tersebut, tetapi dari lain jenis yang disyaratkan pembeli,

baik lebih rendah atau lebih tinggr, maka pembeli tidak wajib

mengambilnya- Dia bisa menolaknya karena salah safu dari dua

alasan. Pertama, kurang dari yang dia minta. Kedua, setiap jenis

madu itu memiliki khasiat yang berbeda dari jenis yang lain.

Peniual tidak boleh memberikan selain yang disyaratkan pembeli

manakala manfaat madu berbeda-beda.

Ap. yang saya sampaikan terkait jenis madu, seperti madu

bur, thyme dan setiap jenis madu lainnya ifu sama seperti jenis-

jenis grang berbeda pada minyak samin. Anda harus menyebutkan

sifat-sifatn5n dalam al<ad nlaf. Jika tidak, maka akad sala/udak

sah. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya saya

melal$rkan akad salaf terhadap minyak samin dan saya

menyebutkan sifahrya tetapi saya tidak menyebutkan jenisnya,

maka akad tersebut tidak sah? Alasannp adalah karena samin

kambing ifu berbeda dari samin domba, dan samin seluruh jenis

kambing ifu berteda dari samin sapi dan kertau.

Jika penyebutan sifat tidak mengenai pada jehis yang bisa

bertda-beda, maka al<ad salaftidak sah sebagaimana akad salaf

tidak sah seandainya saya meminta gandum hinthah tetapi saya

tidak menyebutkan jenisnya dengan mengatakan gandum hinthah

Mesir, Yaman atau S5ram.
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Demikian pula, seandainya madu tidak disebutkan sifatnya

dari segi wama, maka akad salaf tidak sah karena harganya

berteda-beda sesuai dengan kualitas wama dan tempat pencarian

makanan lebah. Demikian pula seandainya sifat berupa negeri

penghasilnya tidak disebutkan, maka akad alaf tidak sah karena

perbedaan madu-madu dari berbagai negeri ifu berbeda seperti

pertedaan makanan dari bertagai negeri, dan seperti perbedaan

kain dari berbagai negeri, seperti dari Marwa, Harawi, Razi dan

Baghdad.

Demikian pula, seandainya pembeli tidak mengatakan,

"Baru yang baru pada waktu demikian," maka akad salaftidak sah

karena adanya perbedaan antara madu yang lama dan madu yang

baru. Jika dia mengatakan, "Madu dengan waktu demikian", dan

madu tersebut ada di bulan Rajab sedangkan dia menetapkan jatuh

temponya pada bulan Ramadhan, maka dia sudah tahu berapa

lama usia madu tersebut. Seperti itulah ketentuan unfuk setiap

komoditas yang be$eda-beda antara yang lama dan yang bam,

seperti samin, gandum hinthah dan selainnya.

Setiap faktor yang oleh para ahli dianggap sebagai cacat

pada suatu jenis obyek salafiu tidak wajib diterima. Demikian pula

dengan setiap komoditas yang sifatorya berbeda dari sifat yang

dis5nratkan. Seandainya pembeli mensyaratkan madu dari selain

madu shatwu, madu dari negeri ini, dan sifatnya seperti ini, lalu

penjual mendatangkan madu dengan sifat tersebut dari segi wama

dan negeri penghasilnya, maka dikatakan bahwa ini bukan madu

shatwu mumi, dan ini adalah madu shatwu dan selainnya, maka

pernbeli tidak unjib menerimanya sebagaimana samin sapi yang

tercampur dengan samin kambing. Orang png melakukan akad
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salaf terhadap salah satu dari dua jenis samin tersebut tidak wajib
menerimanya.

Seandainya pembeli mengatakan, "Sa5ra meminta
kepadamu madu sekian ritl, atau dengan takaran sekian berikut
lilinnya," maka akad tersebut tidak sah karena lilin yang ada dalam
madu itu bisa banyak dan bisa sedikit, bisa berat dan bisa ringan.
Demikian pula seandainya dia mengatakan, "Saya memintamu
sarang madu dengan timbangan atau takaran," karena fidak
diketahui kadar madu dan lilin yang ada pada sarang madu.

53. Bab: Salaf dengan Obyek Samin

Ketentuan unfuk samin sama seperti ketentuan unfuk madu
sebagaimana yang saya terangkan. Setiap makanan ifu semakna
dengan madu sebagaimana lrang saya jelaskan. Dalam al<ad ntaf
samin, pembeli hams mengatakan, "Samin kambing, atau samin
domba, atau samin sapi." Jika samin kerbau berbeda dari samin
sapi, maka dia harus mengatakan, "Samin kerbau." Tanpa ifu
tidak mencukupi. Jika samin dari jenis yang sama ifu berteda-beda
antara satu negeri dengan negeri lain, maka dia harus
mengatakan, "Samin kambing demikian," seperti dia mengatakan,
"Samin Makkah, atau samin kambing Najed, samin domba
fihamah." Alasannya adalah karena keduanya berbeda wama,
sifat, rasa dan harga.

Ketentuan unfuk samin sarna seperti ketentuan unfuk madu
sebelumnya. Apa saja yang dianggap sebagai cacat atau keluar dari

826



AlUmm

sifat yang ditetapkan muslif, maka musliftidakwajib menerimanya.

Samin yang lama itu berbeda dari madu yang lama, karena samin

lebih cepat berubah daripada madu. Samin ada yang diasapi dan

ada Snng tidak diasapi. Karena itu pembeli tidak wajib menerima

samin yang diasapi karena itu dianggap sebagai cacat.

54. Bab: Akad Salaf dengan Obyek Minyak

Jika minyak itu berbeda-beda satu sama lain, maka akad

salaf ndak sah kecuali dengan menyebutkan sifat dan jenisnya.

l.amanya usia minyak itu dapat mengubahnya. Pembeli juga harus

menyebutkan kualitasnya, atau menyebutkan perasan tahun

sekian, agar penjual mendatangkan minyak yang dikenali oleh

pembeli dan penjual. Ketenfuan terkait cacat dan perbedaannya

sarna seperti ketenfuan terkait cacat pada samin dan madu.

Seluruh jenis lauk 5ang berupa salitlFor dan selainnya

apabila berbeda-beda, maka masing-masing disandarkan kepada

jenisnya. Jika yang lama dan yang baru berbeda, maka dia disebut

dengan sifat lama atau sifat baru. Jika dia berbeda dari madu dan

samin dalam hal ini, dimana dia tidak rusak dalam jangka waktu

yang dekat dan tidak berubah, maka harus dikatakan, "Perasan

tahun sekian." Tanpa itu tidak sah. Ketenfuan mengenai cacatnya

sama seperti ketenhran mengenai cacatrya komoditas sebelumnya.

Setiap komoditas yang dinilai cacat oleh para ahli itu tidak wajib

tfrr Salith dalah setiap minlrak yang diperas dari biii-biiian. (Al Qatnus)
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diterima oleh pembeli kecuali dia mau menerimanya secara
sukarela.

Tidak baik seseorang berkata, "Aku memintamu yang
terbaik dari jenis ini," karena batasan terbaik tidak bisa dicapai
selama-lamanya. Adapun batasan yang paling jelek, saya

memandangnya makruh tetapi jual-beli tidak rusak karena jika
penjual memberikan yang lebih baik dari barang yang paling
buruk, maka dia dianggap berbuat baik dengan sukarela, dan dia
tidak keluar dari sifat buruk secara keseluruhan.

lauk yang biasa dibeli secara takaran ifu ditakar; dan lauk
yang dibeli secara timbangan berikut wadahnya itu tdak boleh
dibeli dengan timbangan dalam wadahnya karena perbedaan
wadah satu sama lain, dan karena timbangan wadah tersebut tidak
diketahui secara persis. Seandainya seseorang membeli secara
kira-kira, padahal dia mensyaratkan secara timbangan, maka
pembeli tidak mengambil apa yang dia ketahui dari timbangan
yang dibeli kecuali kedua pihak (penjual dan pembeli) sama-sama
rela sesudah menimbang minyak dalam wadah, dengan
membiarkan sisa minyak untuk pembeli.

Tetapi jika keduanya tidak rela, dan masing-masing
menginginkan timbangan yang seharusnya, maka wadahnya
ditirnbang sebelum dimasuki. minyak, kemudian dia ditimbang
kerikut isinya, kemudian hasilnya dikurangi dengan beratrya
',r.radah. Jika dalam wadah terdapat minyak dan rubb,502 maka dia
l"lanrs dikosongkan, kemudian wadahnya ditimbang, kemudian
hasilnya dikurangkan pada minyak. Jika seseorang melakukan
akad salafterhadap minyak, maka dia berhak menerimanya daram

soz Br66dalahampas setiap buah sesudah diperas, dan ampas samin.
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keadaan jemih dari ampas dan kotoran serta benda-benda lain

yang meniadakan sifat jernih.

55. Akad Salaf dengan Obyek Keiu

Akad salaf dengan obyek keju itu sama seperti akad nlaf
dengan obyek samin. Pembeli harus menyebutkan, "Keju kambing,

keju domba, keju sapi", dan dia juga harus mengatakan, "Dari

Najed atau Tihamah." Tanpa itu tidak sah. Pembeli juga hams

mensyaratkan secara takaran atau timbangan, atau mensyaratkan

keju pada hari itu, karena keju pada keesokan harinya itu bisa

berubah sehingga menjadi asam, atau berubah karena panas, atau

berubah karena din$n. Di Najed keju seperti itu bisa dimakan,

narnun keju hari ini bisa berubah pada esok hari. Jika pembeli

tidak menyebutkan sebagian dari sifat-sifat ini, maka al<ad salaf

tidak sah.

Mustaf trdak boleh memberinya keju yang nakhifos-

Alasannya adalah karena saat ihr dia tidak disebut sebagai keju

segar, melainkan keiu 5nng sudah berubah lalu dia dimasukkan ke

dalam wadah yang berisi susu mumi untuk menghilangkan

so3 Nakhij cnlam Al Qamus diarukan sebagai keju yang menernpel di pinggir-

pinggf wadah fermentasi. Sedangkan pada entri !i'5 diartikan sebagai keiu cair yang

keluar dari wadah apabila dibawa di aras unta sesudah kejunya yang pertama

dikeluarkan. Menurut Al Azhari, nakhij adalah susu lama dihrangi susu segar setringga

keluar kejunya dan sifabry'a encer, tidak memiliki sifat keras seperti keju yang pertama.

Apapun malsranla, Irnam AqfSyafi'i sudah menafsirkan kata ini pada kalimat

berikutrya, yaitu: keju lang sudah berubah lalu dia dimasukkan ke dalam r,uadah png
berisi susu mumi unfuk menghilangkan penrbahannya.
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perubahannya- Jadi, kondisi tersebut dianggap sebagai cacat
karena susu segar tersebut menjadikannya seperti bam, padahal
dia tidak baru. Juga karena keju tersebut encer dari sananya, dan
rasanya berubah. Ketenfuan mengenai halyang diketahui para ahli
sebagai cacat sehingga ada alasan untuk menolaknya itu sama
seperti ketentuan mengenai komoditas yang saya sebutkan
sebelumnya.

56. Akad Salaf dengan Obyek Susu

Boleh melakukan akad salaf dengan obyek susu
sebagaimana boleh melakukan akad salaf dengan obyek keju.
Akad sala.fsusu bisa rusak sebagaimana akad salafkeju bisa rusak
lantaran tidak menyebutkan hewan penghasilnya, yaifu kambing,
domba atau sapi. Jika susu unta, maka dia harus mengatakan susu
awadi,5o4 atau arak,505 atau hamdhi5ryah.5o6 grrlrL selunfinya dia
harus mengatakan susu hewan yang digembalakan atau diberi
pakan dalam kandang karena adanya perbedaan antara susu unta
yang digembalakan dan yang diberi pakan, serta adanyra
perbedaan tingkat rasa, kesehatan dan harga.

Jadi, iika hal-hal ini tidak disebutkan, maka akad sala/tidak
sah. Akad salaf juga tidak sah kecuali dengan mengatakan susu

soa Adawiadalah unta gnng digembalakan di semak-sernaks5 unta amkadalahunta yang makan dari pohon ank. Jamaknyaadalah uruk. N
Azhari mengutipngra dari AsySyafi'i dalam Al M*hbshar.
- 

fi6 Flamdhlyjah berarti unta 5rang makan dari pohon.pohon lrang rasanya asam
dan pahit.

830



AlUmm

segar atau susu hari ini, karena dia bisa berubah pada keesokan

harinya.

Susu segar adalah susu yang diperas saat ifu juga- Batasan

akhir sifat segar adalah berkurangnya rasa manis pada susu, yaifu

ketika dia berpindah hingga keluar dari kata segar.

Jika seseorang melakukan akad salaf secara takaran, maka

dia tidak boleh menakamya dengan buahnya karena buih bisa

menambah hasil takaran. Selain ifu, buih ifu bukan susu dan

keawetannya tidak seperti keawetan susu. Akan tetapi, jika

seseorang melakukan akad sa/a/ susu secara takaran, maka

menumt saya tidak dilarang menimbangnya dengan buihnya

karena dia tidak menambahkan timbangannya. Namun apabila

para ahli mengklaim bahwa dia menambahkan timbangannya,

maka penjual tidak boleh menimbangnya sebelum mengendap,

sebagaimana dia tidak boleh menakamyn sebelum mengendap.

Tidak baik melakukan akad salaf dengan obyek susu yang

diasamkan karena dia tidak bisa diasamkan kecuali dengan

mengeluarkan kejunya, sedangkan kejunya tidak bisa keluar kecuali

dengan air. Padahal, pembeli tidak mengetahui berapa porsi air di

dalamnya lantaran air larut dalam susu. Ada kalanya penjual juga

tidak mengetahuinya karena dia menuangkan air ke dalamnya

tanpa takaran, dan menambahinya berkali-kali.

Sedangkan air ifu bukan susu. Jadi, seseorang tidak boleh

mengadakan akad salaf dengern obyek satl't mud susu, lalu penjual

memberikan sembilan persepuluh mudsusu dan sepersepuluh air,

karena pada saat itu air dan susu tidak bisa dipisahkan. Jika

ukuran air tidak diketahui, maka hal ifu lebih merusak al<ad salaf
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karena pernbeli tidak tahu berapa perbandingan antara susu dan

Tidak baik melakukan akad salaf dengan obyek susu tetapi
dia mengatakan hamidh (asam), karena terkadang susu disebut
hamidh sesudah safu hari, dua hari atau beberapa hari. Semakin

asam suzu maka semakin mengurangi nilainya. Dia tidak seperti

rasa manis dimana pembeli boleh mengambil makanan dengan

sifat minimal manis bersama sifat-sifat yang lain. Tambahan di atas

batasan minimal yang bisa disebut manis merupakan tambahan
yang baik unfuk pembeli dan pemberian sukarela dari penjual.

Sedangkan tambahan rasa asam pada susu sebagaimana yang

saya sampaikan ifu justru merugikan pembeli.

Jika pembeli mensyaratkan susu hari ini, atau susu dua hari,
maka maksrrdnya adalah susu yang diperah pada hari ini, dan susu

yang diperah sejak dua hari. Jadi, dia mensyaratkan selain Snng
asam. Jika di suafu negeri susu tidak mungkin tidak asam dalam
jangka waktu tersebut, maka tidak baik melakukan akad alaf
dengan sifat ini sesuai dengan alasan yang saya sampaikan, yaifu
batas keasamannya tidak bisa ditepati sehingga dikatakan, "lnilah

awal wakfu susu menjadi asam," sehingga pembeli wajib
menerimangra. Bertambahnya keasaman pada susu mengakibatkan
kekurangan bagi pembeli sebagaimana telah kami paparkan dalam
masalah sebelumnya.

Tidak baik menjual susu dalam ambingnya meskipun telah
terkumpul di dalamnya unfuk safu kali perah, karena fidak
diketahui ukuran dan kondisinya. Yung demikian itu juga

merupakan jual-beli barang yang terlihat, dan bukan jual-beli

sesuatu png dipertanggungkan atas penjualnya dengan sifat dan
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takaran. Jual-beli ini berada di luar jual-beli yang diperkenankan

bagi umat Islam.
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L571. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari

Musa, dari Sulaiman bin Yasar, dari hnu Abbas, bahwa dia

memakruhkan penjualan wol yang melekat di punggung kambing

dan susu dalam ambing kambing kecuali dengan tuku-rr.So7

fi1 HR. Al Baihaqi dahm Stnan Al Kubm (pernbahasan: Jual-Beli, trab:

I-arangan Penjualan Wol yang Masih Melekat di Punggung Kambing, Susu dalam
Ambing Kambing, dan Samin dalam Susu, 5/5551 dari ialur Umar bin Farrukh dari

Habib bin Zubair dari llrirnah dari hnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $ meJarang

buah-buahan dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya, atau wol diiual di
atas punggung, atau samin dalam susu, atau susu dalam ambing."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara mar{u' oleh Umar bin Famlkh
seorang diri, sedangkan dia bukan periwayat yang kuat. Hadits ini diriwayatkan secara

musal oleh Waki', dan diriwa5ntkan secara mauqufoleh selainn5ra."

Al Hafizh dalan At-Talkhish (V5) berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani dalam // Ausath dari riwayat Umar tersebut, dan dia berkata, "ndak
diriwayatkan dari Nabi $ kecuali dengan sanad ini."

Kemudian Al Baihaqi meriwaSatkann5n dari jalur Ishaq Al Azraq dari Sut/an dari
Abu Ishaq dari lkrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kami tdak membeli susu dahm
ambingnya, dan tidak pula wol di atas punggungnyra."

Al Baihaqi berkata, "Hadits yang terjaga ini terherrti sanadnya pada Ibnu Abbas.

Seperti ihrlah hadits ini diriwayatkan oleh Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq, dan
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seperti itr.rlah dia diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar dari hnu Abbas secara
mauquf."

hnu At-Tarlsrmani merniliki pandangan lain tefiadap Umar bin Famfih. Dia
mengatakan, "Umar ini dikenal dengan nama Al Qattab. Setahu saya tidak ada grang

merrglaitiknya selain Al Baihaqi. Namanya disebutkan Al Bukhari datam TariAltnya
tanpa komentar. Ibnu 'Adiy juga tidak menyinggung kelemahannyra. Bahkan dia dinilai
tshah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim, serta diterima dengan baik oleh Abu Dawud."

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam At-Talkhish(S/61,'Dia
dinilai biqah oleh Ibnu Ma'in dan selainnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMurmzzaq dalam Mushannafttya (pernbahasan:
Jual-Befi, bab: Jual-Beli Gharar 5rang Tidak Diketahui, 8/671 dai, jalur Syahr bin
Hauqlab dari Abu said Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah @ melarang peniualan
harta rampasan sebelum dibagikan, penjualan sedekah sebelum diterima, penjualan
budak dalam keadaan kabur, penjualan janin yrang ada dalam her,van ternak sebelum
dilahirkan, melarang susu yang ada dalam ambing kecuali dengan takaran, dan
melarang hasil perolehan penyelam (mutiam)." 220

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah cnlam Mushannafnya
(pernbahasan: Jual-Beli, bab: 4,2311) dari jalur syrahr bin Hausyab dan setemsnya; dan
dari Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari lkrimah, dia berkata: Ibnu Abbas rgg berkata,
"Janganlah kalian memperjualbelikan wol di atas punggung kambing, dan jangan pula
susu dalam ambing!"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bushiri dalanl. Ithaf As-sadah Al Mahamh
(perrbatnsan: Jual-Beli, bab: larangan Penipuan, Penjualan Makanan Sebelum
Diterima, Perkiraan, Susu dalam Ambing, dan Lain-lain, 4/4L81 dari jalur
Abdurmhman bin Yazid -salah seomng kawan majelis Abu Humirah, dia berkata: Aku
bertanya kepada Abu Hurairah mengenai pernbelian susu dalam ambing kambing, lalu
dia menjaurab, "Tidak baik." Aku juga bertanyra kepadanya mengenai pernMian
seekor kambing dengan dua ekor kambing, lalu dia menjawab, "Asalkan tunai dengan
tunai."

AI Bushiri berkata, "Hadits ini dirtuva5Tatkan oleh Musaddad, dan dia merniliki
rivlayat pengrat dari hadits Ibnu Abbas yang diriwaSratkan oleh Al Hakim; dan

Al Baihaqi merir,uayatkan- "
Saya katakan, hadits inilah yang disebutkan sebelumnln. Hadits Abu Said bersama

hadits Umar bin Farrukh menurjukkan bahwa dia merniliki dasar sarnd dari Nabi $,
dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.
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