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57- Akad salaf dengan objek Keju daram Keadaan
Basah dan Kering

Akad salaf dengan ob;ek keju basah dan segar ifu sama
seperti salaf dengan objek susu. Hukumnya tidak boleh kecuali
dengan mensyaratkan sifat berupa keju hari ini, atau mengatakan
keju basah dan segar. Karena kesegaran keju dapat diketahui.
Sedangkan keju yang ghad itu berbeda dari keju yang segar.

Jadi, kesegaran pada keju mempakan sifat yang bisa
diketahui secara persis- Tidak baik sekiranya seseorang
mengatakan keju ghab, karena lika dia keju telah keluar dari batas
segar, maka dia disebut ghab. Jika dia telah melewati beberapa
hari, maka dia disebut ghab. Berlalunya hari-hari tersebut menjadi
faktor yang mengurangi kuaritas keju, sebagaimana banyaknya
keasaman dapat mengurangi kualitas susu.

ndak boleh mengatakan ghab karena awar waktu keju
menjadi ghab itu tidak terpisah dari waktu sesudahnya. Karena itu,
dia harus dibatasi secara persis dengan suatu sifat. Jawaban
tentang hal ini sama seperti jawaban tentang keasaman susu.

Tidak baik melakukan akad saraf dengan objek keju kecuari
dengan timbangan. Adapun dengan bilangan, ifu udak baik karena

7l<ata ghab sudah ditafsirkan dalam penjerasal Imam Asy-syaft,i, yaitu keju yang
sudah keluar dari batas segar. Dalam et ui"nounditerangkan-berli;; ffi ghabberarn
makanan yang sudah melalui satu malam, baik telah rusak atau tidak.

1
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tidak berbeda sehingga penjual dan pembeli tidak mengetahui

batasan persisnYa.

Dalam akad salaf keju disyaratkan penyebutan keju

kambing, atau keju domba, atau keju sapi sebagaimana yang telah

kami terangkan terkait susu. Keduanya sama dalam makna ini.

Keju basah adalah keju yang dimasuki anafikfi sehingga

aimya terpisah, lalu unsur kentalnya diperas. Jika seseorang

melakukan akad salaf terhadapnya dalam keadaan basah, maka

tidak ada mantan sahaya, baik dia menyebut ukuran kecil atau

besar. Hukumnya boleh asalkan bisa disebut keju.

Tidak ada larangan melakukan akad salaf terhadap keju

kering secara timbangan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang

saya sampaikan, yaitu menyebutkan keju kambing atau sapi.

Adapun unta, saya kira dia tidak menghasilkan keju. Pembeli juga

harus menyebutkan negeri penghasilnya, karena keju dari berbagai

negeri itu berbeda-beda. Saya lebih senang sekiranya dia

mengatakan, "Keju sebulan yang lalu, atau sejak waktu demikian,

atau keju tahun ini" jika sifat ini bisa diketahui. Karena terkadang

keju saat memasuki batas kering itu lebih berat daripada keju yang

sudah lama kering."

Seandainya dia tidak menyebutkan hal-hal ini, maka ihr

tidak menrsak akad salafkarena kami membolehkan tindakan yang

sama pada penjualan daging. Daging saat disayat ihr lebih berat

2 Anafikh adalah jamak dari kata infikhah, ada pula lrang menyebutrya minfakhah

!,ang jamaknya adalah manafil<h. Dia dite{ernahkan sebagai raznel yaitu

sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang merrytr.sui unhtk mmcerna

susu ibu. Rannet mengandung erplm protalytic (protease) yang mernisahkan susu

menjadi bagian padat dan cair. Kegunaan rennet adalah untuk membuat keju dan

junket

2
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daripada sesudah dia kering. Buah-buahan di awal keringnya itu
nyaris lebih sedikit penyrusutannya daripada sesudah sebulan
atau lebih. Karena pembeli harus mengatakan, "Keju yang tidak
lama."

Setiap keju yang dibawakan penjual lalu para ahli
mengatakan bahwa keju tersebut bukan keju lama, maka pembeli
harus menerimanya meskipun sebagiannya lebih segar daripada
sebagian yang lain. Karena objek salaf harus berupa keju yang
setidaknya bisa disebut segar, sedangkan pembeli rela menerima
lebih dari itu. Tidak baik sekiranya pembeli mengatakan, "Keju
yang lama sekali", karena batasan minimal keju disebut lama sekali
itu tidak bisa ditentukan.

Demikian pula, akhir masa keju itu tidak terbatasi. setiap
yang disebut lama itu bisa berkurang seiring berlalunya hari demi
hari sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya terkait
keasaman susu. setiap hal yang dianggap sebagai cacat pada keju
oleh para ahlinya, seperti terlalu asing, atau rasanya asam, atau
selainnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya.

58. Akad Salaf dengan Objek Ub*

Tidak ada larangan melakukan akad salafdengan objek tiba
dengan timbangan tertentu. Tidak baik melakukan akad salaf
terhadapnya kecuali se@ra timbangan; tidak boleh secara takaran

s liba berarti susu pertama (Al Qamus). Nama populemya saat ini adalah

3
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karena renang dalam alat penakar' Ketentuan unfuknya sama

seperti ketentuan unfuk susu dan keju'

Pembeli hams menyebutkan hewan penghasilnya' yaitu

kambing, domba atau sapi. Pembeli juga harus menyebutkan

kondisinya, yaitr-r segar, sehingga dia berhak menerima liba dengan

kondisi minimal yang bisa disebut segar. Penjual dianggap sukarela

sekiranya dia memberikan yang lebih baik dari itu. Pembeli tidak

boleh mengatakan selain yang segar, karena sifat ini seperti yang

saya jelaskan tidak bisa dibatasi awal dan akhimya. Semakin jauh

dari sifat segar, maka semakin dia merugikan pembeli'

59. Wol dan Bulua

Tidak baik melakukan akad salaf dengan objek wol kambing

tertentu dan bulunya jika jatuh temponya hingga safu hari atau

lebih. Alasannya adalah karena terkadang kambing tersebut

terserang penyakit sehingga merontokkan atau mengurangi wol

dan bulunya sebelum sehari; dan terkadang merusaknya dari sisi

lain. Tidak baik melakukan akad salaf dengan obSek susu kambing

tertentu, kejunya, minyak samin, susu pertama dan kejunya'

meskipun dilakukan dengan takaran dan timbangan tertentu.

a Al Bulqini mencatat bahwa bab ini tidak bert<aitan khusus dengan wol dan bulu,

melainkan dia juga menambahkan masalah selain masalah wol dan bulu yang

*"-puf.* bagiar;dari kambing, seperti samin dan susu. Dia menggarisbawahi hal itu

dnngu., In..rgulukurr, "Yang dii-raksua auti judul ini adalah melakulsan akad sala/atas

wol kambing tertentu atau bulunya, atau yang tidak tertenhr selain wol dan bulu'"

4
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Alasannya adalah karena bisa jadi kambing tersebut
terserang penyakit yang mematikannya sehingga objek sataf tidak
tersedia darinya; atau dia terserang penyakit yang tidak sampai
mematikannya namun mengurangi objek saraf. Demikian pura,
tidak baik melakukan akad sarafatas susu dari kambing tertentu
meskipun dia diperas unfuk Anda pada hari Anda memberinya
karena bisa jadi dia terserang penyakit sebelum perunasan.

Alasannya, seandainya kami memperkenankan akad saraf
ini, lalu kambing terserang penyakit sehingga menggagalkan hasil
seluruh objek salaf atau sebagiannya, ralu kami menunfut penjual
unfuk mengadakan barang dengan sifat yang ,uma seperti sifat
yang disebutkan dalam aJ<ad sataf, maka ifu berarti kami telah
menzhaliminya, karena dia menjual dengan sifat dari kambing
tertentu, lalu kami mengalihkannya kepada kambing lain. padahal,
seandainya dia menjual kambing tertenfu lalu kambing tersebut
mati, maka kami tidak mengalihkannya kepada kambing lain.

seandainya kami tidak mengalihkannya kepada kambing
lain, maka ifu berarti kami membolehkan membeli selain ob;ek
tertenhr dan sesuafu yang tidak dipertanggungkan padanya dengan
suafu sifat dimana dia dibebani untuk mendatangkannya manakala
telah jafuh temponya. Dengan demikian, kami telah
memperkenankan jual-beli yang bukan merupakan bagian dari jual-
beli umat Islam. Padahal jual-beli di antara umat Islam itu hanya
berupa jual-beli barang tertentu yang dimiliki pembeli dan
ditanggung penjual, atau dengan sifat tertentu yang dimiriki
pembeli dan ditanggung penjuar unfuk dia serahkan kepada
pembeli.

5
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Oleh karena seseorang tidak boleh melakukan akad salaf

kepada orang lain dengan objek buah dari kebun tertenfu, dan

tidak pula gandum hinthah dari lahan tertentu berdasarkan alasan-

alasan yang kami sampaikan, yaihr terjadinya penyakit pada buah

dan tanaman, maka susu dan janin temak itu tercakup ke dalam

makna ini. Dia bisa terkena penyakit seperti halnya tanaman dan

buah terkena penyakit. Bahkan penyakit yang menyerang susu dan

janin itu lebih cepat dalam banyak kesempatan'

Demikian pula setiap akad salaf dengxr oblek berupa

barang tertenhr yang bisa gagal diperoleh. Tidak baik melakukan

akad salafkecuali dengan objek yang tersedia pada waktu yang

dipersyaratkan sebagai jatuh temponya di negeri yang dia

syaratkan; tidak boleh berbeda sarna sekali. Jika berbeda, maka itu

tidak baik karena pada saat itu objek tidak bisa diserahkan. Inilah

ketentuan untuk setiap akad salaf dan hal-hal yang diqiyaskan

kepadanya.

Tidak ada larangan bagi Anda untuk melakukan akad salaf

dengan objek yang tidak tersedia di tangan manusia pada saat

Anda melakukan akad salaf manakala Anda mensyaratkan jatuh

temponya pada waktu objek tersebut tersedia di tangan manusia.

60. Akad Salaf dengan Objek Daging

Setiap jenis daging di suahr negeri yang tidak kosong pada

waktu jatuh temponya itu boleh dijadikan objek salaf. Sedangkan

apa saja yang tidak tersedia pada waktu jatuh tempo, maka tidak
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baik dijadikan oblek salaf. Jika suatu barang tidak kosong pada
wakfu jahfi temponya di negeri rain, meskipun kosong di negeri
lain, maka dia boleh dijadikan objek salaf dinegeri dimana barang
tersebut tidak kosong.

sedangkan akad sataf di negeri yang barang tersebut
kosong hukumnya tidak boleh kecuali oblek berupa barang yang
tidak berubah dalam perjalanan sehingga dia dibawa dari satu
negeri ke negeri lain, seperti pakaian dan semisalnya. Adapun jika
objeknya berupa makanan basah yang bila dibawa dari satu negeri
ke negeri lain akan berubah, maka dia tidak boleh dijadikan objek
salaf di negeri dimana barang tersebut tidak tersedia.

Demikianlah ketentuan setiap barang apabila tidak kosong
pada waktunya di suatu negeri, maka dia boleh dijadikan objek
salaf- Tetapi jika dia kosong di suatu negeri, maka dia tidak boleh
dijadikan objek salaf *,da waktu dia kosong jika berupa makanan
yang basah.

61. Sifat Daging, serta Daging yang Boleh dan
yang Tidak Boleh Dijadikan Objek Salaf

Barangsiapa yang melakukan akad saraf dengan objek
daging, maka hukumnya tidak boleh kecuali dia menyebutkan sifat-
sifatrya, seperti mengatakan daging kambing jantan yang dikebiri,
atau kambing yang berumur dua tahun atau lebih, atau anak
kambing yang menwsu, atau anak kambing yang sudah disapih,
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atau kambing yang gemuk, atau munqirf dari bagian hrbuh

demikian dan seterusnya. Dalam akad ini juga disyaratkan

penyebutan timbangan atau mengatakan, "Daging kambing betina

dua tahun atau lebih, atau yang kecil," dengan menjelaskan sifat-

sifat daging dan tempatnya dengan mengatakan daging yang

empuk dan seterusnYa.

Khusus unhrk unta, dia hams mengatakan unta yang

digembalakan atau yang diberi pakan karena keduanya berbeda.

Alasannya adalah karena daging itu ada dua jenis, yaitu jantan atau

betina, kecil atau besar, yang dikebiri atau yang dijadikan pejantan-

Tempat-tempat dagingnya dan dagingnya sendiri juga berbeda-

beda. Jika pembeli memberi batasan gemuk, maka pernbeli berhak

atas batasan minimalyang bisa disebut gemuk'

Jika penjual memberinya yang lebih baik dari itu, maka dia

dianggap sukarela. Jika pembeli menetapkan syarat munqin, maka

dia berhak atas batasan minimal yang bisa disebut munqin-

Pemberian yang lebih dari itu dari penjual dianggap sebagai

kerelaan darinya.

Saya memakruhkan syarat kums dalam keadaan apapun

karena kums itu berbeda-beda, sedangkan bertambah kurusnya

hewan itu mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Sifat kurus pada

daging itu seperti sifat asam pada susu sebagaimana yang telah

saya terangkan; tidak bisa dibatasi maksimal dan minimalnya. Jika

sifat kurusnya bertambah, maka hal itu menjadi suah: kekurangan

yang tidak bisa ditenturkan batas persisnya. Sedangkan

pertambahan pada sifat gemuk itu merupakan sesuatu yang

diberikan penjual kepada pembeli secara sukarela'

8
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Jika pembeli mensyaratkan daging dari anggota tubuh
tertentu, maka bagian tubuh tersebut ditimbang berikut fulangnya
karena tulang tidak bisa dipisahkan dari daging sebagaimana tanah
dan kerikil bisa dipisahkan dari gandum. seandainya fulang
dipisahkan dari daging, maka itu dapat merusak daging. Daging itu
sebaiknya tidak dipisahkan. Boreh penjual tulang bersama
dagingnya karena bercampumya daging dengan tulang. Dia tidak
ada bedanya dengan biji kurma saat dibeli secara timbangan,
karena bili kurma itu bisa dikeluarkan dari kurmanya, namun jika
biji kurma dikeluarkan maka dia tidak awet seperti seandainya
bijinya masih ada di dalamnya.

Pada zaman Rasulullah S, orang-orang melakukan jual-beli
kurma secara takaran dalam keadaan mengandung bui. setahu
kami, mereka sama sekali tidak melakukan jual-beli daging kecuali
beserta fulangnya. oleh karena boleh menjual kurma kering
berikut bijinya, maka Sunnah menunjukkan bahwa penjualan
daging berikut fulangnya ifu semakna dengan penjualan kurma
kering, bahkan lebih diperkenankan. Dengan demikian, dasar
masalah ini adalah qlyas, khabardan atsar. Saya tidak mengetahui
adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Jika seseorang melakukan akad salafdengan objek lemak
perut atau ginjal dengan menyebutkan sifat-sifatnya secara
timbangan, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dia hanya
mengatakan lemak, maka hukumnya tidak boleh karena lemak
perut berbeda dari lemak bagian fubuh rainnya. Demikian pula, jika
dia melakukan akad salaf dengan objek pantat, maka dia
ditimbang. Jika dia melakukan akad salaf dengan objek lemak,
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maka dia harus menyebutkan lemak kecil atau besar, kambing atau

domba.

62- Daging Hewan Liar

Dagrng selunrh her,rnn liar itu seperti dagT's hewan jinak

sebagaimana telah saya jelaskan. Jika di suahr negeri daging het'uan

tersebut tersedia dan tidak kosong pada waktu jahrh tempooVd, maka

dia boleh dijadikan objek salaf. Tetapijika dia kosong di satu waktu

dan tersedia di wakh.r yang lain, maka dia tidak boleh dijadikan objek

satafkea,nlipada saat dia tidak kosong'

Menurut hemat saya, daging hewan liar tidak senantiasa

ada di suatu negeri melainkan seperti ini. Alasannya adalah karena

di antara negeri itu ada yang tidak memiliki hewan liar- Kalaupun

ada hewan liar, ada kalanya pemburunya bisa menangkapnya dan

ada kalanya dia gagal menangkapnya. Di sisi lain, meskipun di

sebagian negeri itu tidak selalu ada suahr jenis daging, namun di

tempat tersebut di setiap hari pasti tersedia sebagian jenis daging,

tidak sebagian yang lain. Kambing, unta dan sapi nyaris ditemukan

di setiap hari. Dari sini muslif dapat mendesak penjual trntuk

menyembelih dan menyerahkan haknya, karena

penyembelihannya bisa dilakukan dengan cara pembeli'

Sedangkan perburuan hewan liar itu tidak bisa dilakukan

dengan cara pembelian seperti halnya he',,rran jinak. Jika di suafu

negeri tidak ditemukan daging hewan jinak, atau tidak ditemukan

pada waktu jatuh temp o salaf, maka daging tersebut tidak boleh
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dijadikan objek salaf pada waktu daging tersebut tidak bisa
ditemukan.

Tidak boleh melakukan akad sarafterhadap daging hewan
liar jika ada di suafu negeri kecuali dengan ketenfuan seperti
ketenfuan unfuk daging hewan jinak sebagaimana telah saya
sampaikan, yaifu dengan mengatakan daging biawak, kelinci,
tsaital (hartebets, sejenis antelop), sapi liar, unta merah liar, atau
salah safu jenis khusus. pemberi juga harus menyebutkan kecil atau
besar, menyebutkan sifat daging sebagaimana telah saya
sampaikan, yaifu gemuk atau bertulang sebagaimana saya
terangkan terkait daging; tidak berbeda sama sekali kecuali safu
sifat khusus yang tidak ada pada daging hewan jinak. Jika ada
hewan buruan yang diburu dengan suafu cara sehingga
menghasilkan daging yang baik, sedangkan ada hewan buruan lain
yang diburu dengan cara lain sehingga menghasirkan daging yang
kurang baik, maka harus disyaratkan perburuannya seperti ini,
bukan seperti itu.

Jika dia tidak mensyaratkan, maka para ahlinya ditanya.
Jika mereka menyatakan adanya kerusakan pada sebagian daging,
maka kerusakan tersebut dianggap sebagai cacat sehingga pembeli
tidak wajib menerimanya. Jika mereka mengatakan itu bukan
cacat, melainkan perburuan seperti ini memang lebih baik, maka
itu tidak dianggap sebagai kemsakan, daging tidak dikembalikan
kepada penjual, dan pembeli wajib menerimanya. Ketenfuan ini
mencakup kambing sehingga sebagiannya rebih bagus dagingnya
daripada sebagian yang lain, dan dagingnya tidak ada yang
dikembalikan kecuali akibat rusak.
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Manakala hewan liar bisa ditangkap, maka ketenfuan unhrk

sama seperti ketenhran untuk hewan jinak. Akad salaf terhadapnya

sah hanya dengan cara menyebutkan sifat, umur dan jenis.

Boleh melakukan akad salal dengan objek seluruh jenis

burung dengan menyebutkan sifat, kegemukan, tulang, dan

timbangannya. Hanya saja, hewan liar tidak bisa ditentukan

umumya sehingga sebagai gantinya dia dijual dengan ukuran kecil

atau besar. Ada hewan yang mungkin dijual secara terbagi-bagi

dengan sifat yang dikemukakan, dan ada hewan yang tidak

mungkin dijual secara terbagi-bagi lantaran kecil. Her,van seperti ini

harus disebutkan sifat-sifatnya, baik burung atau selainnya. Dia

diladikan objek salaf secara timbangan, tidak boleh secara hitungan

dalam keadaan telah menjadi daging. Yang boleh secara hitungan

adalah saat hidup, bukan hewan yang sudah disembelih.

Sedangkan hewan yang sudah disembelih itu termasuk kategori

makanan sehingga tidak boleh diladikan objek salaf keanali secara

timbangan.

Jika seseorang melakukan akad salaf dengan obiek daging

buruk secara timbangan, maka dia tidak wajib mengambil

kepalanya saja secara timbangan, dan tidak pula kedua kakinya

tanpa memasukkan pahanya, karena kedua kakinya burung tidak

berdaging. Terkait kepala, jika pembeli bermaksud memperoleh

daging, maka kita tahu bahwa kepala itu tidak bisa disebut dengan

nama daging yang menjadi tujuan pembelian seperti halnya daging

pada umumnya.
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63. Ikan

Jika terjadi akad salaf atas ikan pada waktu dia dapat
diupayakan manusia di negeri tempat akad salaf, maka dia boleh
dijadikan objek salaf. Tetapi jika pada waktu jatuh tempo
penyerahan ikan ifu dia tidak tersedia, maka tidak baik
mengadakan akad salaf terhadapnya sebagaimana yang kami
kemukakan terkait dagung hewan liar dan hewan jinak.

Jika ikan dijadikan objek salaf, maka boleh dalam keadaan
asin secara timbangan, atau dalam keadaan segar dengan
timbangan tertenfu. Dia tidak boleh dijadikan objek salaf dengan
timbangan sebelum pembeli menyebutkan jenis setiap ikan karena
dia berbeda-beda seperti perbedaan daging dan selainnya. Tidak
boleh mengadakan akad salafatas ikan kecuali dengan timbangan.

Jika ada yang bertanya, "Anda membolehkan akad salaf
atas hewan darat secara bilangan dan disebutkan sifat-sifatrya.
[alu, apa bedanya hevuan darat dan ikan?" Jawabnya, hewan darat
dibeli karena dua alasan, yaitu:

Pertama, manfaat pada hewan dalam keadaan hidup, dan
itu merupakan manfaat terbesar pada hev,ran dan mencakup
berbagai aspek.

Kdua, untuk disembelih dan dimakan.

Karena ihr saya membolehkan pembeliannya dalam
keadaan hidup lantaran ada manfaat yang paling besar, tetapi saya
tidak membolehkan pembeliannya dalam keadaan telah disembelih
secara bilangan. Tidakkah Anda melihat bahwa jika seseorang
berkata, "Aku jual kepadamu daging kambing dua tahun" tanpa
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mensyaratkan timbangan, maka saya tidak membolehkannya

karena ukuran daging tidak bisa diketahui dengan penyebutan

sifat, melainkan dengan penimbangan. Juga karena orang-orang

membeli secara kira-kira setiap makanan dan minuman yang

mereka bisa lihat. Sedangkan makanan dan minuman yang

dipertanggungkan itu tidak mereka beli secara kira-kira.

Menumt qiyas terhadap akad salafatas daging ikan secara

timbangan, pembeli tidak wajib menerima timbangan ikan ekomya

karena ekor tidak memiliki daging. Tetapi dia wajib menerima

bagian ikan yang disebut ekor asalkan ada dagingnya. Pembeli

juga tidak wajib menerima timbangan ikan berikut kepalanya,

tetapi dia wajib menerima di antara itu, kecuali kepala ikan yang

besar sehingga dia dimasukkan ke dalam timbangan bukan yang

dijadikan objek salaf

Tidak boleh melakukan akad salaf atas ikan kecuali pada

bagian yang mengandung daging seperti halnya kambing

mengandung daging. Pembeli hams menyebutkan bagian yang dia

minta. Jika suatu bagian tidak mengandung daging, maka

ketentuannya sama seperti yang saya sampaikan terkait burung.

64. Kepala dan Kildl

Menurut sgd, tidak boleh melakukan akad slaf atas

kepala, baik kecil atau besar, dan tidak pula atas kikil karena kami

tidak memperkenankan akad salaf atas sesuatu selain her'r'ran

kecuali kita bisa mengukumya dengan harta, takaran atau
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timbangan. Adapun salaf dengan cara bilangan tersendiri ifu
hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena kepala yang
disebut kecil itu sulit dibedakan dari kepala yang bisa disebut besar.

oleh karena kita tidak bisa mengukumya sebagaimana kita
mengukur barang yang serupa dengan cara timbangan, takaran
dan hasta, maka kami memperkenankannya dalam keadaan tidak
terukur. Kami melihat orang-orang tidak menimbang kepala
karena banyak bagian yang dibuang dari kepala dan tidak
dimakan, seperti wol dan bulu di kepala, dan seperti ujung bibir,
hidung, kulit pipi, dan bagian-bagian sejenis yang tidak dimakan
dan tidak diketahui ukurannln namun itu tidak sedikit.

seandainya mereka menimbang kepala, maka mereka akan
menimbang juga selain bagian yang dimakan, yaifu wol, bulu dan
selainnya. Dia tidak sempa dengan bili kurma karena terkadang biji
kurma bisa dimanfaatkan; dan tidak pula serupa dengan kulit
kacang walnut karena terkadang kulit kacang walnut dapat
dimanfaatkan. Sedangkan bagian pada kepala ini tidak bisa
dimanfaatkan unfuk apapun.

Seandainya seseorang bersikap toleran dan
membolehkannya, maka menumt saya seseorang tidak boleh
diperintahkan untuk membolehkannya kecuali secara timbangan.
Pendapat yang membolehkannya itu memiliki satu sisi yang
memungkinkan, dimana sebagian madzhab ulama Fiqih ifu
mengandung sisi yang lebih jauh dari ifu.

Di tempat lain saya telah menjeraskan bahwa jual-beli itu
ada dua macam- Yurrg pertama adalah jual-beli barang yang
tersedia- Tidak ada larangan unfuk menjuarnya secara funai dan
hutang manakala barang telah diterima. yang kedua adblah
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penjualan sesuahr yang disebutkan sifatnya dan dipertanggungkan

pada penjualnya dan dia harus mendatangkannya, baik tunai atau

secara tempo. Jual-beli ini tidak boleh sebelum pembeli

menyerahkan harganya sebelum dua pihak berpisah. Kedua jual-

beli ini sama manakala di dalamnya disyaratkan tempo, atau

pertanggungan, atau salah satunya tunai dan yang lain hutang atau

dipertanggungkan.

Alasannya adalah karena jika saya menjual suatu barang

kepada Anda dan saya telah menyerahkannya kepada Anda,

sedangkan pembayarannya tempo, maka itu berarti barangnya

funai dan harganya tempo hingga jangka waktu tertentu. Jika saya

menyerahkan kepadanya seratr-s dinar untuk makanan yang saya

sebutkan sifat-sifatnya unhrk diserahkan secara tempo, maka

serafus dinar tersebut tunai sedangkan barangnya

dipertanggungkan dan harus didatangkan oleh penjualnya'

Tidak baik jual-beli hutang dengan hutang. Seandainya

seseorang membeli tiga puluh ritl daging dengan harga sahr dinar

secara titipan, dimana dia mengambil sahr ritl setiap hari, dimana

awal jafuh temponya adalah saat penjual menyerahkan daging

sedangkan akhir temponya adalah sebulan sesudahnya, dan semua

itu terjadi dalam satu transaksi, maka hukumnya tidak sah'

Pembeli hams mengembalikan daging seperti yang dia

ambil, atau mengembalikan nilainya jika tidak ada padanannya.

Alasannya adalah karena yang demikian itu merupakan jual-beli

hutang dengan hutang. Seandainya dia membeli safu ritl secara

tersendiri, dan membeli dua puluh sembilan ritl sesudahnya dalam

sahr transaksi yang berbeda dari transaksi pertama, maka ritl yang

pertama hukumnya boleh, sedangkan dua puluh sembilan ritl
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sesudahnya tidak boleh. Pengambilannya terhadap ritl yang

pertama manakala dia tidak mengambilnya di satu tempat bukan

merupakan faktor yang mengeluarkan sisanya sebagai hutang.

Tidakkah Anda melihat bahwa dia tidak boleh mengambil

ritl daging sesudah yang pertama kecuali dalam jangka waktu

tertentu? Orang ini tidak sempa dengan orang yang membeli

makanan dengan hutang lalu dia memulai menakamya karena

temponya satu. Dia boleh mengambil seluruhnya di tempatnya itu

kecuali dia tidak mampu mengambilnya kecuali dengan cara

seperti di atas (bertahap) tanpa ada batasan waktu. Seandainya

yang demikian ihr hukumnya boleh, maka boleh pula seseomng

membeli tiga puluh srSa'gandum hinthah dengan harga satu dinar

dimana dia mengambilsatu srla'setiap hari.

Seperti inilah ketentuan yang berlaku unfuk kurma basah,

buah dan selainnya. Setiap sesuatu yang pembelinya tidak boleh

menerimanya pada saat kedua pihak melakukan jual-beli, dan

penjualnya tidak boleh menyerahkan sebagiannya saat pembeli

memulai menerima seluruhnya, maka dia tidak boleh dijadikan

hutang.

Seandainya yang demikian itu hukumnya boleh dilakukan

pada daging, maka boleh juga dilakukan pada semua barang, baik

ihr pakaian, makanan atau selainnya.

Barangkali ada yang berkata, "Cara ini boleh dilakukan

untuk daging," dan dia mengatakan, "Cara ini seperti seseorang

menyewa rumah hingga jangka waktu tertenfu, sehingga dia wajib

membayar uang sewanya menumt hifungan hari dimana_- dia

menempati rumah tersebut." Dia mengatakan, "lnilah ketentuan

yang berlaku untuk rumah."
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Pendapatnya ifu tidak benar. Seandainya pendapatnya itu

benar, tenfulah mengqiyaskan daging kepada makanan ifu lebih

tepat daripada mengqiyaskannya kepada rumah lantaran jauhnya

rumah dari daging pada tataran pokok dan cabang.

Jika dia bertanya, "Apa perbedaan antara rumah dan

daging pada tataran cabang?" Maka jawabnya: Apa pendapat

Anda seandainya saya menyewakan kepada Anda rumah selama

sebulan, dan saya telah menyerahkannya kepada Anda tetapi

Anda tidak menempatinya? Apakah Anda wajib membayar

sewanya? Jika dia menjawab, "Ya," maka saya katakan,
"Seandainya saya menyerahkan kepada Anda sekejap mata saat

berlalu masa dimana saya menyewakannya kepada Anda, apakah

Anda wajib membayar sewanya?" Jika dia menjawab, "Ya," maka

saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya saya menjual

kepada Anda 30 ritl daging secara tempo, dan saya telah

menyerahkan kepada Anda satu ritl, tetapi setelah tiga puluh hari
berlalu Anda tidak menerima selain ritl yang pertama? Apakah

saya terbebas dari 30 ritl sebagaimana Anda bebas dari menempati

mmah selama 30 hari?" Jika dia menjawab, "Tidak," maka dapat

dikatakan, "Ifu karena saya di setiap hari perlu terbebas dari

tanggungan satu ritl daging untuk saya serahkan kepada Anda. Ritl
yang sebelumnya tidak membebaskan saya dari pertanggungil,
dan tidak pula berjalannya wakfu, kecuali dengan menyerahkan

daging ihr kepada Anda." Dia menjawab, 'Ya."

Kemudian dikatakan kepadanya, "Tidak seperti ini
ketenfuannya unfuk rumah." Jika dia mengatakan, "Tidak," maka
diajukan pertanyaan, "Apakah menunrt Anda keduanya (rumah

dan daging) itu berbeda pada tataran pokok, cabang dan nama?
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Lalu, mengapa Anda tidak mengqiyaskan daging kepada makanan

yang semakna dengannya dari segi riba, timbangan dan takaran,

melainkan Anda mengqiyaskannya kepada sesuatu yang tidak

sempa dengannya? Ataukah Anda berpendapat bahwa jika saya

menyewakan rumah tertenfu kepada Anda lalu rumah tersebut

mnfuh, apakah saya harus menyerahkan rumah lain sesuai dengan

sifat rumah tersebut?" Jika dia menjawab, "Tidak," maka dapat

diajukan pertanyaan, "Jika seseorang menjual kepada Anda daging

dengan disebutkan sifatnya, sedangkan orang tersebut memiliki

hewan temak, lalu temaknya itu mati, apakah dia wajib memberi

Anda daging dengan sifat tersebut?" Jika dia mengatakan, "Ya,"

maka diajukan pertanyaan, "Apakah menurut Anda keduanya

berbeda dalam masing-masing urusannya? L-alu mengapa Anda

mengqiyaskan yang satu dengan yang lain?"

Jika seseorang melakukan akad salaf atas suafu bagian dari

daging kambing tertentu secara timbangan, maka dia diberikan

bagian tersebut dari satu kambing. Jika bagian tersebut tidak bisa

memenuhi sifat akad salaf, maka penjual memberinya dari

kambing lain dengan sifat yang sama. Jika seseorang melakukan

akad salaf atas makanan lalu penjual memberinya sebagian

makanan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang dia

syaratkan, maka pembeli tidak berhak atas sisanya dengan kualitas

yang lebih baik daripada yang dia syaratkan manakala penjual

telah memenuhi syaratnya. Dia tidak berkewajiban lebih dari itu.
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65. Bab: Salaf atas Minyak Wangi Secara
Timbangan

Setiap sesuahl yang bisa diupayakan manusia seperti

minyak wangi, sedangkan dia memiliki sifat yang bisa digunakan

untuk mengetahuinya dan bisa ditimbang, maka boleh melakukan

salaf terhadapnya. Jika nama minyak wangi mencakup beberapa
jenis yang berbeda-beda kualitasnya, maka akad salaf terhadapnya

tidak boleh sebelum pembeli menyebutkan nama barang yang dia
jadikan objek akad salaf, sebagaimana kata kurma mencakup

seluruh jenis kurma tetapi masing-masing memiliki nama yang

khusus dan berbeda. Karena itu, tidak boleh melakukan akad salaf
atas minyak wangi kecuali dengan menyebutkan jenisnya, yaifu

baik atau buruk.

Inilah yang menjadi dasar akad salafatas minyak wangi dan

benda-benda lain yang bisa diqiyaskan kepadanya. Minyak

ambergris ifu ada yang benuama abu-abu, hijau, putih dan lain-

lain. Tidak boleh melakukan akad salaf atasnya kecuali menyebut

wamanya abu-abu atau hijau, baik atau buruk, satu potong, serta

dengan timbangan sekian. Jika Anda menginginkan yang putih,

maka Anda menyebutkan yang putih. Jika Anda menginginkan

satu potong, maka Anda menyebutkan safu potong.

Jika Anda tidak menyebutkan demikian, melainkan Anda
menyebutkan potongan yang benar, maka Anda tidak berhak
ambergris yang pecah-pecah. Dia berbeda dari segi harga dan
telah keluar dari sifat yang Anda minta. Jika Anda menyebutkan

ambergris serta wama dan kualitasnya, maka Anda berhak atas
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ambergris dengan wama dan kualitas yang Anda sebutkan, baik
kecil atau besar.

Jika pada ambergris terdapat sesuatu yang berbeda-beda di
setiap negeri, dan dia dikenal dengan nama negerinya, maka akad

salaf tidak boleh kecuali dengan menyebutkan ambergris dari
negeri ini dan ifu, seperti halnya akad salaf atas kain tidak boleh

kecuali dengan menyebutkan nama negeri penghasilnya, seperti

Manpi dan Harawi.

Sebagian ahli minyak misik mengklaim bahwa minyak
tersebut terambil dari pusar hewan seperti krjang yang

dikeluarkannya pada waktu tertenfu. Sepertinya mereka

berpandangan bahwa minyak misik merupakan darah yang

mengkristal sehingga tidak boleh digunakan sebagai wewangian

sebagaimana telah saya jelaskan.

Ulama tersebut mengatakan, "Apa alasan Anda boleh

menggunakan sesuafu sebagai wewangian sedangkan para ahli

memberitahu Anda bahwa benda tersebut terlontar dari hewan

hidup? Apa saja yang terlontar dari hewan yang hidup itu menurut

Anda sama maknanya dengan bangkai sehingga Anda tidak boleh

memakannya."

Saya katakan kepadanya bahwa saya berpendapat demikian
berdasarkan khabar, ijma'dan qiyas. Dia berkata, "silakan Anda
sebutkan qiyasnya!" Saya katakan, "Khabar lebih baik unfuk Anda

ketahui." Dia berkata, "Saya akan menanyakannya kepadarnu,
sekarang jelaskan saja qiyas untuknya!" Saya katakan, Allah &
berfirman, t2t|6 f, ;,j ,n,.".5. Ovi.''*i4:X .;*i,t:lS'tV
',+S 6\1 "Dan saungguhnya pada bnitang temak ifu benar-
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benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum

daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang

bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang

yang meminumnya."(Qs. An-Nahl [16]: 66)

Allah @ menghalalkan sesuatu yang keluar dari hewan yang

hidup manakala hewan yang hidup tersebut memiliki dua sifat,

yaitu baik dan bukan merupakan anggota tubuh darinya sehingga

keluamya benda tersebut bisa menguranginya sehingga tidak

kembali ke tempatnya seperti sedia kala. Darah hukumnya haram,

baik keluar dari hewan yang disembelih atau dari hewan yang

hidup.

Allah & tidak menghalalkan bagi seorang pun untuk

memakan darah yang mengalir, baik dari sembelihan atau dari

selainnya. Al Qur'an meredaksikan hal itu, seperti air kencing dan

kotoran. Alasannya adalah karena dia bukan termasuk benda-

benda yang baik berdasarkan qiyas terhadap kewajiban mencuci

darah yang keluar dari hewan yang hidup. Mengenai air kencing

dan kotoran, dia masuk dalam keadaan baik dan keluar dalam

keadaan kotor. Saya mendapati anak keluar dari hewan yang

hidup sebagai sesuatu yang halal, dan mendapati telur yang keluar

dari induknya dalam keadaan hidup sebagai sesuafu yang halal,

karena keduanya termasuk yang baik-baik.

Lalu, mengapa Anda menentang keberadaan minyak misik
yang sangat baik manakala keluar dari herr,ran yang hidup sebagai

sesuatu yang halal? Mengapa Anda menyamakannya dengan

bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup, padahal

anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup itu tdak
kembali kepadanya untuk selama-lamanya dan mengakibatkan
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kekurangan, sedangkan minyak misik ini kembali? Anda
mengklaim bahwa minyak misik itu tetap pada keadaannya semula

sebelum dia jatuh dari hewannya? Apakah dia lebih mirip dengan
susu, telur dan anak, ataukah lebih mirip dengan darah, air
kencing dan kotoran? Dia menjawab, "Dia lebih mirip dengan

susu, telur dan anak.

Jika dia kembali seperti sedia kala, maka dia lebih mirip
dengan susu, telur dan anak daripada dengan anggota tubuh yang

terpotong dari hewan yang hidup. Oleh karena dia lebih baik

daripada susu, telur dan anak, maka hukumnya halal. Sedangkan

yang lebih rendah sifat baiknya daripada minyak saja, yaifu susu

dan telur, hukumnya halal karena baik. Dengan demikian, minyak
misik itu lebih halal karena dia lebih tinggi sifat kebaikannya. Dia
tidak serupa dengan kotoran yang busuk."

Dia bertanya, "Lalu mana khabar yang Anda maksud?"

Saya jawab:
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1572. Az-7anji mengabarkan kepada kami, dari Musa bin

Uqbah, bahwa Rasulullah S menghadiahkan beberapa uqigh

minyak misik kepada Raja Najasyr, kemudian beliau bersabda

kepada Ummu Salamah, "Sesungguhnya aku telah

menghadiahkan kepada Raja Naiasyi beberapa uqiyah min5mk

misik, namun sepertinya dia telah meninggal dunia sebelum

minyak itu sampai kepadan5m. Jika minyak ifu datang, aku akan

memberimu sekian." Ketika minyak tersebut datang, beliau

memberikan sebagiannya kepada Ummu Salamah dan orang lain.6

6 Hadis ini di sini terputus sanadnya, tetapi dia diriwayatkan oleh selain Asy-

Syaf i secara tersambung sanadnya, yaitu:

Al Humaidi dalarn Musnad Ummi Kultsum binu Uqfuhl6/4041dari jalur Yazid bin
Harun dari Muslim bin Khalid dari Musa bin Uqbah dari Yahya dari Ummu Kultsum;

dan dari Husain bin Muhammad dari Muslim dari Musa bin Uqbah dari ibunya yaihr

Ummu Kultsum binti Abu Salamah, dia berkata: Ketika Rasulullah $ menikahi Ummu

Salamah, beliau bersaMa kepadanya, 'Saungguhnja aku telah manghadiahlan
pakaian indah dan uqilnh mkgk misik kepada Raia Naiasyi, dan setahuku

Raja Najasyi sudah meninggal dunia, dan setahuku hadiahku itu akan dibawa ketnbli
kepadaku. Jika ia dikembalikan kepadaku, alru alan memberikann5m kepadamu."

Dia berkata, "Terjadilah seperti yang disabdakan Rasulullah $. Hadiah beliau itu

dikembalikan kepada beliau, lalu beliau memberi masing-masing istui beliau atu uqigh
minyak misik, dan beliau memberi Ummu Salamah sisa minyak misik dan perhiasan."

Sesudah menyitir hadits ini, Al Haitsami dalarn Maima'Az-hwaidoerlata, "Hadits

ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam sanadnya terdapat Muslim bin

Khalid Az-Zanji. Dia dinilai tsiqah oleh hnu Ma'in dan'selainnya, tetapi dia dinilai
lemah oleh sekelompok ahli Hadits. Sedangkan Ummu Musa bin Uqbah tidak sa5ra

kenal. Adapun para periwayat selebihnya mempakan para periwayat shahih." Pab,
Hadiah, 4/l4Gl47l

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Hibban dalam Mawarid Azh-Zham'an (no.

11214) dari jalur Muslim bin Khalid dan seterusnya. Dia berkata: Dari ibunya yaitu

Ummu Kultsum binti Abu Salamah."
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L573. Asy-Syaf i berkata: Ibnu Umar ditanya tentang
minyak misik, "Apakah ia hanutfl?" Dia menjawab, "Bukankah
minyak misik ifu termasuk wewangian terbaik kalian."8

1574. Said pemah memakai wewangian dengan minyak
sul<9 dan dzarirahLo, dan di dalamnya ada kandungan minyak
misik.11

7575. Ibnu Abbas pernah memakai weruangian dengan
minyak ghatiyahLz sebelum ihram, dan minyak tersebut
mengandung minyak misik. 13

hnu Hajar ddam Fathul Ban 6/222], berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ahmad dan Ath-Thabrani dari ummu Kultsum binti Abu Salamah, dan dia adalah anak
peretnpuan Ummu Salamah. Sanad hadits hasan."

Al Bushiri dalam Mukhtashar lthaf As-sadah N Mahamh (s/sz-3sl berkata,
"hadits ini diriwagratkan oleh Musaddad, Ahmad, Abu Ya'ladan Al Hakim. Darinyralah
Al Baihaqi meriwayatkan. "

Lh. Sunan Al Kubm l<arga Al Baihaqi (6/26-27) dan Ma'nfah As-Sunan wa Al
Atsa44/4174181.

7 Hanuth adalah balsam untuk mayat.
8 suyu tidak menemukannya pada selain Asrsyafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-sunan ova Al Atsar diari jalur Asrrsyafi'i (4,241g).Hadib
ini juga diriwayatkan oleh Al Baghawi Al Fana' dalam s5arh As-sunnah seperti ini
seram mu'allaq, sehingga sagra tidak tahu apakah dia mengambilnya dari fuy-Syaf i
atau dari omng lain.

Lh. S5mrh As-Sunnah, (pembahasan: Pakaian, bab: Weruangian, 6/204, terbitan
Danrl Ilmiy4ph)

s .9.2k dalam Al Qamus dijelaskan sebagai wanrangian yrang terbuat da.l- mmik
(campuran minynk wangi, berrwama hitam) yang ditumbuk, diayak, dicampur air,
diremas kuat-kuat, dibulatkan, dan dibiarkan selama dua hari. Sesudah itu dilobangi,
disusun dengan benar dan dibia*an selama setahun. Sernakin lama dia semakin
wangl.

lo Danimh adalah salah sahr jenis weurangian. Az-zannkhq,nri mengahkan bahr.rn
dannladalah sertuk kayu wangi yrang didatangkan dari Indh.

1l Tehh disebutkan sebelumnya pada no. (]r}77l bab: mernakai warrangian untuk
ihram dalam bahasan haji.
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Menurut saya, para ulama tidak berbeda pendapat

mengenai kebolehannya.

Seseorang berkata kepada saya, "Saya diberitahu bahwa

anbar adalah sesuahl yang dilontarkan ikan dari perutnya.

Mengapa Anda menghalalkan hasil penjualannya?" Saya jawab,

saya juga diberitahu oleh sejumlah orang yang saya percayai

bahwa anbar adalah tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah di

dasar laut.

Kemudian beberapa orang di antara mereka berkata

kepada kami, "Argumen kami adalah angin yang bertiup ke

jazirah. Ketika kita berdiri di pantai, maka kita bisa melihat

hasyafahl4 yang keluar dari air. Di antaranya ada yang terdapat

pohon anbar di atasnya. Batangnya panjang seperti leher

kambing, sedangkan anbar itu terbentang di cabangnya. Kemudian

kami merawatnya agar bisa melihatnya lebih besar. Kami menunda

pemotongannya dengan harapan dia semakin besar, tetapi ada

angin yang bertiup kencang sehingga menggerakkan ombak di laut

dan mematahkan pohon tersebut. Dia pun terbawa oleh ombak.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa

anbar adalah seperti yang mereka gambarkan. Keliru orang yang

mengatakan bahwa anbar ifu ditemukan oleh ikan atau burung,

lalu dimakannya karena lunak dan baunya harum. Sebagian ulama

mengklaim bahwa hewan yang memakannya pasti akan mati,

12 Ghaliyah adalah weurangian yang terbuat dari campuran beberapa jenis minyak
wangi.

13 Telah disebutkan sebelumnya pada no. (1078) bab: mernakai wewangian untuk
ihram dalam bahasan haji.

14 H"syafah adalah bahr rapuh yang dibungkus dengan tanah berpasir, atau batu
yang tumbuh di laut. Jamaknya adalah hisyaf.Malna kedua inilah yang dimaksud.
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sehingga ikan yang memakannya pun mati. Ikan yang mati
tersebut terlempar ombak lalu diambil, dibelah perutnya dan

dikeluarkan anbar darinya.

Dia bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai benda yang

dikeluarkan dari perut ikan?" Saya jawab, benda tersebut dicuci
jika terkena kotorannya, dan sesudah itu dia halal dijual dan

digunakan sebagai wewangian karena berbentuk benda padat dan

tidak larut. Dia tidak tercampuri sesuatu yang mengenainya

sehingga seluruhnya larut di dalamnya. Dia hanya terkena bagian

luamya saja seperti bagian luar kulit terkena sesuafu lalu dicuci dan

menjadi suci lagi. Dia seperti emas, perak, pemnggu, timah dan

besi yang terkena najis lalu dicuci dan menjadi suci lagi.

Dia bertanya, "Apakah ada khabar tentang anbar?" Saya
jawab, "Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama pun yang

berbeda pendapat bahwa tidak ada larangan menjual anbar. Tidak

ada seorang pun dari para ahli anbar yang berkata tentangnya

kecuali seperti yang saya sampaikan kepada Anda, bahwa anbar

adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan tumbuh-tumbuhan itu tidak

ada yang haram."

Dia bertanya, "Apakah ada atsar tentang hal ini?" Saya

jawab, "Ya, yaitu:

,
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L576. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

fuy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari hnu Thawus, dari ayahnya, dari

hnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang anbar, lalu dia menjawab,

"Jika ada sesuafu (nilai) di dalamnya, maka ia dikenai zakat

seperlima."15
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1577. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Udzainah,

15 HR. hnu Abi Syaibah ddam Mushamafnya (pembahasan' Zakat, bab:

Kalangan yrang Mengatakan Anbar tidak Dikenai ?akat,3/743) dari jalur Waki' dari

Sufuan Ats-Tsauri dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dan seterusnya; dan

Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubta (pernbahasan:7a}ert, bab: Harta yang Tidak Dikenai

hkat,4/746, no. 7595) dari jalur Ahmad bin Syaiban dari Su[Bn sebagaimana yang

diriwayatkannya dari jalur Asy-Syali'i.
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bahwa Ibnu Abbas berkata, "Anbar tidak dikenai zakat. Ia
hanyalah benda yang dicampakkan oleh laut."16

Tidak boleh menjual minyak misik secara timbangan dalam
kantongnya, karena minyak misik tersebut tidak tampak, serta
tidak bisa diketahui berapa berat minyak misik dan berapa berat
kulitnya.

Kayu memiliki perbedaan yang besar sehingga dia tidak
boleh dijual sebelum disebutkan setiap jenisnya, negeri
penghasilnya, dan ciri khas yang membedakannya dari kayu lain.

Sebagaimana akad salaf atas pakaian tidak boleh kecuali dengan
menyebutkan jenisnya sebagaimana telah saya terangkan. Bahkan
kayu ini lebih banyak ragam dan jenisnya daripada kurma kering.

Saya pemah menemukan satu mana77 darinya ada yang
berharga dua rafus dinar, narnun kain mana dari jenis yang lain
hanya berharga lima rafus dinar, padahal keduanya sama-sama

16 HR. AI Bukhari (pembahasan:7al<at, bab: Harta yang Dikeluarkan dari [-aut,
1/4641 serara mu'allaq. Dia berkata: hnu Abbas & berkata, "Anbar itu bukan harta
rikaz, melainl<an benda yang dilontarkan laut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunan Al Kubn (pembahasan
dan bab yang sama, 4/L46') dari jalur Al Humaidi, Ibnu Qa'nab, dan Said, seluruhnya
dari sufiyan dan setemsnya, namun redaksinya sama seperti redaksi Al Bukhari;
sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur AsySyaf i dengan redaksi seperti
yang ada di sini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: 7al<at, bab: Kalangan yang Mengatakan Anbar tidak Dikenai Zakat,
3/142-L431dari jalur waki' dari Sufuan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar dad udzainah
dan seterusnya.

Ibnu Hajar mempertemukan dua pendapat hnu Abbas dalam dua riwayat ini,
bahwa pada mularyn dia ragu tentang anbar tetapi kemudian dia menemukan
kejelasan bahwa tidak ada ko.uajiban zakat pada anbar sehingga dia mernastikan hal
tersebut.

l.jh. Fathul Bad(3/353I
17 Mana adalah salah satu takaran yang digunakan unfuk menakar minyrak samin

dan selainnya.
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dianggap kain berkualitas baik dari jenisnya. Demikian pula

ketentuan untuk setiap minyak wangi yang berbeda-beda jenisnya

karena dipengaruhi faktor negeri penghasilnya, wama, serta besar

dan kecilnya. Tidak boleh melakukan akad salaf terhadapnya

kecuali dengan menyebutkan hal-hal tersebut. Sedangkan suatu

barang yang tidak berbeda-beda karena faktor-faktor ini harus

disebutkan sifat baik dan buruknya, nama dan timbangannya.

Tidak boleh melakukan akad salaf atas sesuatu yang

tercampuri anbar, melainkan harus kosong dari anbar atau

campuran-Ar-Rabi' ragu. Jika pembeli mensyaratkan sesuai

berikut tanahnya, atau sesuahr berikut kulitnya secara timbangan

sedangkan kulitnya itu tidak berguna, atau sesuafu yang tercampur

dengan unsur lain sehingga tidak diketahui kadar dan ukuran

masing-masing, maka tidak boleh melakukan akad salaf

terhadapnya.

Mengenai kantong anbar, jika dia berasal dari hev,ran

buman laut yang hidup di laut, maka tidak dilarang. Tetapi jika dia

berasal dari hewan yang hidup di darat dan berupa kantong, maka

dia tidak boleh diperjualbelikan jika dia belum disamak.

Jika dia telah disamak, maka penyamakannya ifu bisa

menyucikannya sehingga dia tidak dilarang untuk diperjualbelikan.

Setiap kulit yang membungkus minyak wangi, dan setiap minyak

wangi yang tersembunyi di dalamnya, serta bahan-bahan obat dan

selainnya itu mengikuti ketenfuan ini. Hanya saja, tidak boleh

menjual kulit anjing dan babi, baik sudah disamak atau belum

disamak, baik berasal dari keduanya atau dari salah sahlnya.
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66. Bahan-Bahan Obat

Bahan-bahan obat ifu sama seperti bahan-bahan minyak
wangi, tidak berbeda sedikit pun. Apa saja yang berbeda-beda
jenis, wama atau selainnya, maka harus disebutkan jenis tersebut
dan hal-hal yang membedakannya. Pembeli juga harus
menyebutkan timbangannya, lama atau bam, karena jika dia telah
berubah maka dia tidak bisa bekerja dengan baik. Bahan obat yang
tercampur dengan unsur lain tidak boleh dijual seperti yang saya

katakan terkait bahan minyak wangi.

Tidak boleh melakukan akad salaf terhadap suatu barang
kecuali secara tunggal, atau bersama arang lain tetapi masing-
masing dapat diketahui timbangannya dan diambil secara terpisah.
Adapun akad salaf atas dua atau beberapa jenis yang tercampur,
seperti obat yang telah diracik, atau sekumpulan obat yang
tercampur safu sama lain tanpa disatukan, maka hukumnya tidak
boleh karena tidak diketahui batasannya, timbangan masing-

masing dan kualitasnya manakala telah tercampur.

Barang yang ditimbang tetapi bukan termasuk jenis yang
dimakan dan diminum jika demikian keadaannya, maka dia
diqiyaskan kepada barang yang telah saya sebutkan, tidak berbeda.

Jika berbeda-beda jenisnya, maka pembeli harus menyebutkan
jenis-jenisnya. Jika berbeda-beda wamanya, maka dia harus
menyebutkan wamanya. Jika wamanya mendekati, maka dia
harus menyebutkan timbangannya. Inilah ketenfuan yang berlaku
untuk bab ini dan bab-bab lain yang diqiyaskan kepadanya.

Bahan-bahan obat dan selainnya yang tidak bisa diketahui
dan tidak bisa dibedakan dari jenis yang lain, dan barang yang
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bukan termasuk bahan obat yang apabila dilihat maka bisa

diketahui oleh para ahli yang adil dari kalangan umat Islam,

komoditas tersebut tidak boleh dijadikan objek salaf, meskipun

pengetahuan tentangnya sudah masyhur di kalangan para dokter

dari luar kalangan umat Islam.

Obat-obatan yang digunakan oleh non-muslim, para budak,

atau orang-orang yang tidak adil itu menurut saya tidak boleh

dijadikan objek salaf. Saya hanya memperkenankan salaf dengarr

objek obat-obatan yang diketahui secara umum oleh para ahli yang

adil dari kalangan umat Islam. Setidaknya saya harus mendapati

dua orang adil yang memberikan kesaksian mengenai

kekhususannya.

Bahan-bahan obat apa saja yang terambil dari sesuatu yang

haram tidak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang tidak boleh dibeli
juga tidak boleh dijadikan objek salaf, karena salaf adalah salah

satu bentuk jual-beli. Bahan obat tersebut juga tidak boleh dimakan

dan diminum. Obat yang seperti pohon yang tidak diharamkan

kecuali dari sisi membahayakan, maka ifu dianggap sebagai racun;

tidak boleh membeli raqrn untuk dimakan dan diminum. Jika dia

digunakan untuk mengobati bagian luar fubuh dan tidak sampai ke

rongga fubuh, dan jika suci maka dia aman dan tidak

membahayakan orang lain, serta ada manfaatnya unfuk obat,

maka tidak ada larangan membelinyra.

Tidak baik membeli sesuatu yang tercampur dengan daging

ular, baik itu obat atau selainnya, karena ular hukumnya haram

lantaran bukan termasuk makanan yang baik. Juga karena itu
mempakan campuran bangkai. Tidak baik pula membeli susu dari

makhluk yang tidak boleh dimakan selain ASI; dan tidak pula air
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kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya atau hewan
lain. Air kencing itu seluruhnya najis, tidak halal kecuali dalam
keadaan darurat. Ketenfuan yang saya sampaikan ini berlaku unfuk
bab ini seluruhnya dan bab-bab lain yang diqiyaskan kepadanya.

Intinya, sesuafu yang haram dimakan ifu hanya ada pada
hewan yang bemyawa kecuali minuman memabukkan yang
diharamkan. Tidak ada sesuafu pun dari tanah dan tanaman yang
haram kecuali dari segi bahaya yang ditimbulkan seperti racun.

Makhluk bemyawa apa saja yang termasuk kategori obat itu itu
tidak halal seandainya hewan tersebut haram dimakan. sedangkan
hewan yang tidak haram dimakan itu tidak dilarang untuk dijadikan
obat.

67. Bab: Akad Salaf atas Intan dan Barang-Barang
Berharga Lainnya

Menurut saya, tidak boleh melakukan akad salafatas intan,
peridot, safir atau bebatuan lain yang dijadikan perhiasan.

Alasannya adalah karena seandainya saya mengatakan, "Saya

melakukan akad salafatas intan yang mumi, beratnya sekian dan
sekian, sifatrya panjang," maka timbangan intan dengan sifat ini
bisa sama dan bisa berbeda, karena di antara intan ifu ada yang

Iebih berat daripada yang lain sehingga sehingga dia berbeda-beda

berat dan kualitasnya. Demikian pula dengan yaqut dan selainnya.

Jika seperti ini yang terjadi pada barang yang ditimbang,
maka perbedaannya -seandainya tidak ditimbang- pada sebutan
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kecil dan besar itu jauh lebih bervariasi, meskipun saya tidak

menilainya akad ini tidak sah dari segi kemumian. Jika dia

berbeda-beda dan saya memberikan dengan batasan minimal yang

bisa disebut mumi, maka saya tetap menilai akad ini tidak sah dari

sisi yang saya sampaikan di atas, karena sebagiannya pasti lebih

berat daripada sebagian yang lain. Jadi, bafu yang berat meskipun

ukurannya kecil itu berbeda dari batu lain yang lebih ringan

timbangannya meskipun ukurannya besar, sehingga keduanya

berbeda harga secara mencolok.

Saya tidak bisa menenfukannya dengan sifat besar untuk

selama-lamanya manakala dia tidak ditimbang, karena sebutan

besar ih-r tidak bisa dijadikan ukuran pasti manakala tidak disertai

penimbangan. Oleh karena keduanya berbeda dari segi timbangan,

maka perbedaan keduanya dalam keadaan tidak ditimbang itu jauh

lebih besar.

68. Bab: Akad Salaf atas Barang Tambang Selain
Emas dan Perak

Tidak ada larangan unhrk melakukan akad salafatas emas,

perak atau barang tambang lain dalam benfuk batangan seperti

perunggu, besi, dan timah dengan timbangan tertenfu dan sifat

tertentu. Ketentuan unfuk semua jenis barang ini sama seperti

ketenhran untuk objek-objek salaf lain yang telah saya paparkan.

Jika dalam suafu barang ada beberapa jenis yang berbeda wama,
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dimana yang safu berwama putih dan yang rain berwama merah,
maka disebutkan wama bamng yang diminta.

Demikian pula jika berbeda kehalusan dan kekerasannya,
atau berbeda kemumiannya. Sifat-sifat ini harus disebutkan. Jika
ada satu sifat yang tidak disebutkan, maka akad salaftidak sah.
Demikian pula, jika pembeli tidak menyebutkan sifat baik atau
buruk, maka akad salaftidak sah.

Ketenfuan ini juga berlaku unfuk besi, timah, pemnggu, dan
merkuri- Jika merkuri berbeda-beda dari segi keenceran dan
kekentalannya, maka sifatoya itu harus disebutkan. Setiap jenis
yang berbeda dalam safu aspek juga harus disebutkan manakala
dia berbeda seperti yang kami katakan terkait masalah yang
pertama. Demikian pula dengan zimikhl8 dan selainnya. seluruh
barang yang ditimbang dan bisa disebut sebagai suahr jenis seperti
bafu kristal, belerang, bafu celak, dan lain{ain. Ketentuan yang
berlaku untuk seluruhnya adalah sama, sama seperti ketenfuan
unfuk akad salafdengan objek-objek sebelumnya dan sesudahnya.

69- Bab: Akad Salaf Atas Getah Kayu

Seperti ifu pula akad salaf atas kemenyan fuab, getah
damar, getah perekat, dan lain-lain. Jika dia berasal dari safu
pohon seperti luban (kemenyan Arab), maka dia harus disebutkan
sifatnya yaifu putih, dan ifu bukan merupakan sebutan baginya.

78 zmikh atau arsenik adalah nama batu yang popurer, ada yang berwama putih,
merah dan kuning.

35



AlUmm

Jika ada yang dikenali oleh para ahlinya memiliki suatu sebutan

apabila ditumpuk, maka akad salaftersebut tidak sah.

Jika ada yang terambil dari banyak pohon seperti getah

perekat, maka hams disebutkan pohonnya dan hal-hal yang

membedakan darinya. Jika dia berasal dari safu pohon, maka

hams disebutkan sifatrya sebagaimana saya menyebutkan sifat

luban. Antara yang kecil dan yang besar tidak ada perbedaan yang

perlu disifati dengan timbangan. Penjualnya tidak boleh

menimbangnya berikut kulitnya, atau dari pohon yang dicabut

bersama getahnya. Getah tidak ditimbang unfuk pembeli kecuali

dalam keadaan mumi.

70. Bab: Tanah Armani, Tanah Buhairah dan'' Makhfum

Saya pemah melihat tanah yang diklaim oleh para ahlinya

sebagai tanah armarui, dan diambil dari suatu tempat yang masyhur

di Arman. Ada pula tanah yang disebut sebagai tanah Buhairah

dan Makhfum. Keduanya sama-sama tercakup ke dalam kelompok

obat. Saya mendengar seseorang yang mengaku tahu tentang

keduanya mengklaim bahwa kedua tanah tersebut telah dicampur

dengan tanah lain sehingga khasiaturya tidak seperti aslinya.

Kadamya dari seratus ritl tidak sampai sahr ritl. Saya sebenarnya

pemah melihat tanah di tempat kami, yaifu di Hijaz, yang mirip

dengan tanah yang saya lihat dan mereka klaim sebagai tanah

armani.
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Jika di antara tanah yang saya rihat ifu ada yang bercampur
antara tanah yang mumi dan tanah yang saya dengar dari para
ahlinya, maka dia tidak boleh dijadikan objek salaf sama sekali.
Jika ada dua orang musrim yang adil mengetahui dengan persis
kedua tanah tersebut (Buhairah dan Makhtum), maka boleh
melakukan akad salaf terhadapnya. Ketenfuannya sama seperti
akad salaf atas obat-obat yang rain sebagaimana terah saya
terangkan sebelumnya- pendapat tentang har ini sama seperti
pendapat tentang obat lain. Jika dia berbeda-beda dari segi wama,
jenis dan negeri penghasilnya, maka tidak boleh melakukan akad
salaf terhadapnya kecuari dengan menyebutkan wama, jenis, dan
timbangannya.

71. Bab: Jual-Beli dan Akad Salaf atas Hewan
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LsTS.Malikmengabarkankepadakami,dariZaidbin

Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Rafi" bahwa Rasulullah s
melakukan akad, salaf atas seekor biki9,lalu sesudah itu beliau

menerima unta-unta zakat. Abu Rafi' berkata, "Kemudian

Rasulullah @ menyuruhku untuk membayarkan unta bikr kepada

orang itu. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, saya tidak menemukan di

antara unta-unta itu selain unta khiyar ruba'PO - " Rasulullah 'S

bersabda, "Berikan unta ifu kepadanSa, karena sebaik-baiknya

manusia adatah Snng paling baik pembaSmnnnya''2L

19 Unta 6/<rmaksudnya adalah unta yang masih kecil'
20 Unta khiWr ruba,iadalah unta yang iuluh b*r-ur enam bhun dan memasuki

tahun kehrjuh ketika telah tumbuh gigi geraham'
21 HR. Ath-Thabrani (ponbJalai, Jual-Beli, bab: Boleh yang Diperkenankan,

2/680, no. 89); dan Musiim (pernbahasan: Musaqah, bab: Orang yang Meminjam

sesuatu dan Membayamya dengan Yang l.ebih Baik, 3/1224, no. 118/1600) dali

lalur Abu Thahir Ahmad bin Amr bin sarh dari Ibnu wahb dari Malik-

selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu

Hurairah-sebagaimana pada hadits berikutnya, Insya'allah'
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1579. Seorang periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada

kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, semakna dengan hadits

di atas.22

22 HP.. Al Bulihari (pernbahasan: Pinjaman, bab: Apakah Boleh Mernberi yang
Lebih Tua Usianyra?, 2/t73, no. 23921dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufuan
dari Salamah bin Kuhail dengan sanad ini, dia berkata, "Ada seorang laki{aki yang

mendatangi Rasulullah # u"trk menagih seekor unta, lalu Rasulullah $ bersabda,
"Berikan untanya!" Orang-orang berkata, "Kami tidak menemukan selain umur yang
lebih baik daripada umumya." Orang itu berkata, "Sernpumakanlah hakku, semoga

Allah menyempumakan bagimu." Rasulullah # prn bersaMa, "Berilan unta itu
kepadan5a, karena sebaik-bilaya manusia adalah 5tang pling baik pembagrann5a."

Juga pada bab berikukr5n (pelunasan !,ang baik) dari Abu Nu'aim dari Sufuan
dengan redaksi yang serupa (no. 2393), dan pada bab sebelumnya (merninjam unta)
dari Abu Walid dari Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dengan redaksi yang serupa.
Dalam redaksi hadits yang terakhir disebutkan, "Orang Badui itu berkata kasar kepada
beliau sehingga para sahabat bermaksud memberinya pelajaran, namun beliau
bercabda, "Biarl<an dia, l<arana onng tlang berhak itu bebas bicam- "(no. 2390)

Hadits ini juga diriwagratkan oleh Muslim (pembahasan dan bab lang sama,
3/L225, no. 120/160) dari ja.lur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far
dari Syu'bah dan seterusnyn seperti yang ada pada Al Bul.hari.

Juga dari jalur Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dengan redaksi
yang serupa (L2L/I6ll1' dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya
dari Sufuan dari Salamah (122/16071.

Selain itu, Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam
madzhab lama dari Abdul Majid bin Suhail dari Abu Salamah dan seterusnya (Ma'nfah
As-Sunan wa Al Atsar, 4/4081.

Abdurrazzaq juga menyebutkan Sufuan Ats-Tsauri dari Salamah 18/25, no.
141571.
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Inilah hadits yang tsabit dari Rasulullah @, dan kami

berpegang pada hadits ini. Dalam hadits ini diterangkan bahwa

Rasulullah S menjamin seekor unta dengan sifat. Hal itu
menunjukkan bahwa beliau menanggung seluruh hewan dengan

sifat dalam akad salaf, dan dalam penjualan sebagiannya dengan

sebagian yang lain.

Setiap transaksi yang mengakibatkan pertanggungan hewan

dengan sifat, jenis dan usia, maka ketentuannya seperti dinar yang

dipertanggungkan dengan sifat, jenis dan timbangan; dan seperti

makanan yang dipertanggungkan dengan sifat dan takaran. Hadits

ini juga mengandung dalil bahwa seseorang tidak dilarang

membayar dengan yang lebih baik daripada kewajibannya secara

sukarela tanpa syarat. Hal ini juga diterangkan dalam hadits-hadits

lain.
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1580. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat
yang tsiqah yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami,
dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata,
"Seorang budak datang lalu dia berbaiat kepada Rasulullah @
unfuk hijrah. Beliau belum mendengar berita bahwa orang ifu
adalah budak. Kemudian datanglah tuannya untuk mencarinya.
Nabi S pun bersabda, Uuallah dia!'Kemudian beliau membelinya

dengan dua budak hitam. Sesudah itu beliau tidak membaiat
seseorang sebelum bertanya kepadanya, apakah dia budak atau
orang merdeka."23

Kami berpegang pada hadits ini, yaitu membeli seorang

budak dengan dua orang budak. Seseorang boleh membayarkan

harga sesuatu yang sudah di tangannya sehingga pembayarannya

ifu dianggap seperti dia menerima barang.

'cut 6:;i
ozt

t 6.

cs,
. .///o 'EI U_rel -\oA\

4z/o/ |l^e dl

: Jte

o

: Jtl* lt'U 1"' 6?(
I

1F!-r J.,/

23 Hadits ini telah disebutkan pada no. (1u158) meskipLrn secara ringkas, dan
telah disebutkan di ternpat tersebut.
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1581. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Jurarj, bahwa Abdul Karim

Al Jazari mengabarkan kepadanya, bahwa Ziyad bin Abu Maryam

mantan sahaya Utsman bin Affan mengabarkannya, bahwa

Nabi S mengutus seorang petugas zakat beliau, kemudian dia

mendatangi beliau dengan membawa unta tunggangan

musinnaPa. Ketika Nabi $$ melihatnya, beliau bersabda, "hgkau

telah binasa dan membinasakan. " Orang ifu berkata, "Ya

Rasulullah, sesungguhnya aku menjual dua atau tiga unta kecil

42

24 Musinnah adalah unta yang sudah tumbuh gigi seringra.
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dengan unta dewasa musinnah secara funai- Aku mengetahui
kebuhrhan Nabi S terhadap hewan tunggangan.,, Nabi g$
bersabda, "Kalau begifu sudahlah."2s

Sanad hadits terputus, dan hadits seperti ini tidakrah tsabit
Kami mencatatnya hanya karena periwayat yang tepercaya
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Hafsh,
atau: Abdullah bin Umar bin Hafsh mengabariku.25

Sabda Nabi S$, "Karnu telah binasa dan membinasakan,'
jika memang benar maka maksudnya adalah: kamu telah berdosa
dan memsak harta benda orang-orang. Maksudnya, engkau telah
mengambil dari mereka sesuafu yang bukan kewajiban mereka.
sedangkan kalimat "aku mengetahui kebufuhan Nabi $ terhadap
hewan funggangan" maksudnya adalah hewan yang diberikan para
pembayar zakat untuk di jalan Allah. sedangkan unhrk ibnusabil di
antara mereka dan selainnya diberikan dari bagian para penerima
zakat pada saat mereka membufuhkannya.

.'1HR. Abdurrazzaq dalam Mushannahrya (pernbahasan: (pembahasan: Jual-Beli,
bab: Penjualan Her,van dengan heunn, 8/231 daijalur Ma'mar dari Abdul Karim Al
Jazari dan seterusnya.

Asrsyafi'i seperti yang Anda lihat mengatakan bahwa sanad hadits terputus, dan
hadits seperti ini Udaklah ,sa6if.

25 sepertinya Imam AsySyafi'i ingin mengatakan: Karena dikabarkan kepadanya
oleh periwayat yang tsiqah dari Abdullah bin umar bin Hafsh, atau dikabarkan
kepadanya oleh Abdullah bin umar bin Hafsh, sehingga dimuregkinkan shahih
meskipun terpuhrs sanadn5ra.
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L582. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari hnu Thawus, dari ayahnya, dari

hnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang penjualan seekor unta

dengan dua ekor unta, lalu dia menjawab, "Ada kalanya seekor

unta lebih baik daripada dua ekor unta-"27
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z7 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf<rya (pembahasan' Jual-Beli, bab: Penjualan

Herl,ran dengan Hewan, 8/21-22, no. 1414) dari jalur Ma'mar dari hnu Thawus dari

ayahnya bahwa dia bertanya kepada Umar t$, tentang penjualan seekor unta dengan

dua ekor unta secara tempo, lalu dia menjawab, "Tidak boleh." Dia memakruhkannya.

Kemudian Thawus bertanya kepada Ibnu Abbas, dan lbnu Abbas ptrn menjawab, "Ada

kalanya seekor unta ihr lebih baik daripada dua ekor unta."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Jual-Beli, bab:

Penjualan Seomng Budak dengan Dua Budak, dan Penjualan Seekor Herryan dengan

Dua Ekor Her.van secara Tempo,2/L211 se-r,ara mu allaq-

Seperti inilah Anda melihatrya tersambung sanadnya pada fuy-Syafi'i dan

Abdurrazzaq. Sedangkan sanadnya shahih sampai ke hnu Abbas @,-
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1583. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari shalih bin Kaisan, dari Al Hasan
bin Muhammad bin AIi, bahwa Ali bin Abu Thalib menjual seekor
unta miliknya yang bemama Ushaifir dengan dua puluh unta
secara tempo.28
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1584. 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
dia membeli kendaraan dengan empat ekor unta yang

28 Hadits telah disebutkan seMumnya pada no. 1470 bab tentang penjualan
barang.

ar., )
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ditanggungkan atasnya, dimana dia membayarkannya kepada

pemiliknya di Rabadzah.2e
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1585. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, bahwa dia bertanya kepada hnu
Syihab tentang penjualan hewan dua ekor dengan safu ekor secara

tempo. lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."30

29 Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 1459 bab tentang penjualan

bara.rg.
Al Baihaqi menolak riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayrat tersebut.

Dia mengatakan, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar rp bahwa dia memakruhkan. Seperti

itu pula yang diriwayatkan dari Hudzaifah, namun hadits dari keduanya terputus

sanadnya. Sedangkan hadits dari Ibnu Umar dan hnu Abbas tersambung sanadnya

menurut kami.
Asy-Syafi'i dalam ma&hab lama mengatakan, "Bisa jadi lbnu Mas'ud

memakruhkannya karena unfuk menghindari perniagaannya."

l.jh. Ma'nfah As-Stnan un AlAbar, (4/4L31
30 Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (74721 bab tentang penjualan

barang.
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1586. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari hnu Musayyib,
bahwa dia berkata, "Tidak ada riba dalam penjualan hewan, tetapi
di antara hewan-hewan itu yang dilarang adalah madhamin,
malaqih, dan habalal habalah. Madhamin adalah penjualan anak
unta yang masih berada di punggung unta jantan. Sedangkan
malaqih adalah penjualan hewan yang masih berada di perut
hewan betina. Adapun habalal habalah adalah jual-beli yang

dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta
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hingga dilahirkan unta betina, kemudian lahirlah janin yang ada

dalam perutnya."31

^
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3r Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (14711bab: penjualan barang.
32 Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam As-Sunan dari tiga jalur riwayat, yaitu:

1. Dari Malik bin Anas dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah $ melamng

penjuatan habalat habatah. Itu adalah jual-beli yang dipraktikkan masyarakat

jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta hingga dilahirkan unta betina, kemudian

lahirlah janin yang ada dalam perutnya."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-

Beli Gharar dan Habal Al Habalah) dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Keharaman Jual-beli Habal Al Habalah).

2. DanSufuan bin uyainah dari Ayryub As-sakhtiyani dari said bin Jubair dari hnu
Umar :g bahwa Rasulullah $S melarang penjualan habalal habalah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Habal

Al Habalah, 7 /2931, Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, bab: l-amngan

Membeli Sesuatu yang Ada dalam Pemt dan Ambing Herrran serta Hasil

Tangkapan Penyelam, no. 2197l,.

3. Dari Ismail bin Ulagryah dari Ayyub bin Abu TamimahAs-sakhtiyani dari said

bin Jubair dan Nafi' mantan sahaya hnu Umar dari Abdullah bin Umar tg
bahwa Nabi S melarang penjualan habal al habalah- (lih. As-Sunan karya fuy-
Syafi'i, I /326-328, no. 231-2331

, o / z ) o1| * gil rJ) -\ oAV,v
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1587. Diriwayatkan dari Nabi*b bahwa beliau melarang

penjualan habalal habatah.3z
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1588. Ar-Rabi' mengabarku, tnpual kami, dia ,*U^o,

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha', bahwa dia

berkata, "Hendaklah dia membeli seekor unta dengan dua ekor

unta secara funai, salah safu dari keduanya ada tambahan perak,

dan perak itu dibayarkan secara tempo."33

Kami berpegang pada semua hadits ini. Tidak ada larangan

seseorang melakukan akad salaf dengan objek unta dan semua

hewan yang disebutkan batasan umur, sifat dan jangka waktunya

sebagaimana dia melakukan al<ad salaf dengan objek makanan.

Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk menjual seekor unta

dengan dua ekor unta yang sarna atau lebih secara tunai dengan

tunai atau tempo; atau menjual seekor unta dengan dua ekor unta

dengan disertai tambahan dirham, baik secara funai dengan funai

atau tempo asalkan salah satu dari dua objek tersebut seluruhnya

h.mai, atau seluruhnya tempo. Dalam transaksi tidak boleh ada

funai sekaligus tempo.

33 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh
Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur Asy-Syaf i (4/4lll.
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Saya tidak peduli apakah transaksi tersebut tunai atau

tempo; dan tidak pula unta tersebut dekat selisihnya atau jauh

selisihnya, karena memang tidak berlaku riba pada penjualan

hewan dengan hewan berdasarkan argumentasi dengan jual-beli

yang diperkenankan. Rasulullah s& tidak mengharamkannya, dan

jual-beli ini berada di luar makna jual-beli yang diharamkan tetapi

ada kekhususan kehalalan di dalamnya. Dan masih banyak lagi

argumen-argumen lain yang tidak kami sampaikan di sini.

Dalam akad salaf saya memakruhkan sekiranya salah satu

dari dua objeknya dibagi-bagi, yaitu sebagiannya tunai dan

sebagian yang lain tempo. Karena seandainya saya melakukan

akad salafatas dua ekor unta dimana yang safu funai dan yang lain

tempo, maka dalam transaksi tersebut tedadi penjualan hutang

dengan hutang. Seandainya saya melakukan akad salaf dengan

dua ekor unta secara funai unfuk dua ekor unta secara tempo

dengan dua tempo yang berbeda, maka nilai dua unta yang

berbeda temponya itu tidak diketahui perbandingannya dengan

nilai dua unta yang funai, karena meskipun keduanya memiliki safu

sifat namun biasanya yang diserahkan belakangan itu lebih kecil

nilainya daripada yang diserahkan sebelumnya. Dengan demikian,

terjadilah jual-beli yang ditangguhkan dimana porsi masing-masing

dari dua unta tersebut tidak diketahui.

Demikian pula, tidak boleh melakukan al<ad salaf dengan

dinar untuk sesuahr yang memiliki dua tempo dalam satu transaksi.

Demikian pula, tidak boleh melakukan akad salafdengan satu ekor

unta untuk dua puluh ekor unta secarcr tunai dengan tunai dan

tempo meskipun tidak ada riba pada hewan. Tidak ada larangan

unfuk menjadikan hewan sebagai mahar, kompensasi perdamaian,
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dan lain-lain. Hewan yang dibatasi sifat dan usianya itu sama
seperti dinar, dirham dan makanan; tidak berbeda sama sekali.
setiap yang boleh dijadikan harga dari jenis-jenis ini (dinar, dirham
dan makanan) dengan dibatasi sifat, takaran atau timbangan itu
juga boleh diganti dengan hewan secara dibatasi dengan sifat dan
usia- Hewan boleh dijadikan objek salaf secara takaran dan
timbangan.

Demikian pula dinar dan dirham serta seluruh komoditas
hewan, baik yang sejenis atau yang lain jenis secara tempo. Dia
juga boleh dijual secara tunai dengan tunai. Tidak berlaku tiba
pada seluruh hewan. Tidak ada larangan bagi orang yang
menjualnya dengan sesuafu dengan akad yang sah, kecuali
penjualan daging dengan hewan.

Setiap komoditas yang selisih di antara yang safu dengan
yang lain tidak dianggap riba, baik tunai atau tempo, tidak dilarang
unhrk dijadikan objek salaf saht sama lain, baik dari satu jenis atau
dari beberapa jenis, atau jenis lain yang diperkenankan adanya
selisih di dalamnya.

72- Bab: Sifat-Sifat Hewan Manakala Menjadi
Hutang

Jika seseorang melakukan akad salaf dengan objek seekor
unta, maka salafterhadapnya tidak boleh dilakukan kecuali dengan
mengatakan temak bani f.rl*, sebagaimana dia mengatakan
pakaian jenis matwi, kurma kering burdi, gandum hinthah Mesir.
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Alasannya adalah karena adanya perbedaan di antara berbagai

jenis komoditas dari berbagai negeri, baik ihr pakaian, kurma atau

gandum. Dia juga harus mengatakan budak berumur empat tahun,

enam tahun, atau bemmur sekian. Dengan demikian, umur hewan

itu bisa dikenali dari penyebutan namanya, seperti hasta untuk

pakaian yang diukur dengan hasta, dan makanan yang diukur

dengan takaran. Karena cara ini merupakan cara yang paling tepat

unhrk mengetahui ukurannya secara persis, sebagaimana takaran

dan hasta merupakan ukuran yang paling tepat unhrk makanan

dan pakaian.

Pembeli juga harus menyebutkan wamanya karena pakaian

itu memiliki selisih dalam hal wama. Sifat wama pada ha'van ihr

seperti sifat warna pada kain. Setiap komoditas disifati dengan

sifat yang paling mendekati tepat. Pembeli juga hams

menyebutkan jenis kelaminnya, apakah jantan atau betina, karena

memang ada perbedaan antara jantan dan betina. Jika dia tidak

menyebutkan satu dari sifat-sifat ini, maka akad salaf atas hewan

hukumnya tidak sah.

Saya lebih senang sekiranya dia mengatakan bebas dari

cacat. Kalaupun dia tidak mengatakannya, dia tidak memperoleh

yang cacat. Saya juga lebih senang sekiranya dia menyebutkan

kualitasnya yang bagus fisiknya, sehingga dia berhak atas batasan

minimal yang bisa disebut bagus fisiknya, Kalaupun dia tidak

mengatakannya, maka dia menerima yang cacat karena cacat

mempakan bukan penyakit. Tidak boleh ada cacat pada

komoditas yang diminta meskipun pembeli tidak mensyaratkannya.

Jika hewan temak bani fulan yang dimintanya ihr berbeda-

beda, maka dia berhak memperoleh batasan minimal yang
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dianggap memiliki sifat yang diminta, dari hewan ternak mereka
mana saja yang dia inginkan. Jika penjual menambahkan, maka ifu
dianggap sebagai kebaikan yang sukarela. Menurut sebuah
pendapat, jika hewan temak mereka berbeda-beda, maka akad
salaf nsak kecuali disebutkan safu jenis dari hewan-hewan ternak
mereka.

Seluruh hewan itu ketenfuannya sama seperti unta. Tidak
ada safu hewan pun yang sah dijadikan obiek sarafkecuali dengan
cara yang sah dalam akad salafatas unta.

Jika kuda diladikan objek akad salaf, maka keabsahannya
mengikuti cara keabsahan akad salaf unta. Saya senang sekiranya
dalam akad salaf atas unta ifu disebutkan belangnya bersamaan
dengan warnanya. Jika pembeli tidak melakukannya, maka dia
berhak memperoleh warna polos, tidak memiliki belang. Jika kuda
yang diberikan memiliki belang, maka pembeli memiliki hak pilih
antara mengambilnya atau meninggalkannya. sementara penjual
dalam penyerahannya memiliki hak untuk memilih wama yang
polos.

Demikian pula dengan wama kambing jika disebutkan
wama dan sifatnya, baik yang ubun-ubunnya berwama putih atau
tidak. Pembeli juga harus menyebutkan ciri unfuk mengenali wama
yang dia inginkan dari kambing. Jika dia tidak menyebutkannya,
maka dia memperoleh wama polos. Demikian pula dengan semua
jenis hewan temak, baik keledai, bagal atau birdzaun (kuda besar),
serta temak-temak lain yang dijual. Inilah ketentuan yang berlaku
pada bab ini seluruhnya serta bab-bab lain yang diqiyaskan
kepadanya.
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Demikian pula ketentuannya untuk budak laki-laki dan

perempuan. Pembeli harus menyebutkan umur, wama kulit dan

jenisnya, berambut keriting atau lurus. Jika dia telah menyebutkan

umur, warna dan jenis, maka ifu sudah cukup. Jika dia

meninggalkan salah safunya, maka akad salaftidak sah. Pendapat

terkait dengan budak itu sama seperti pendapat terkait objek-objek

sebelumnya. Penyebutan sifat hiasan ifu lebih saya sukai, tetapi

jika dia tidak menyebutkan maka dia tidak memperoleh yang

cacat, sebagaimana dia tidak memperoleh yang cacat dalam jual-

beli. Hanya saja, jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak

lantas boleh diberi yang cacat sebagaimana dia tidak boleh diberi

yang cacat dalam jual-beli. Namun jika kedua pihak berselisih

mengenai suatu sifat ketika pembeli diberi budak perempuan yang

berambut keriting, sedangkan dia membelinya secara tunai tanpa

sifat, maka dia memiliki hak pilih untuk mengembalikannya jika dia

tahu bahwa budak tersebut berambut lums, karena dia membelinya

lantaran dia melihatnya sebagai perempuan yang berambut

keriting, sedangkan budak perempuan yang berambut keriting ifu

lebih tinggi harganya daripada budak perempuan yang berambut

lurus.

Seandainya dia membelinya dalam keadaan berambut lurus

kemudian budak tersebut mengalami perubahan sehingga menjadi

berambut keriting, kemudian budak tersebut diserahkan kepada

muslif, maka dia tidak boleh mengembalikannya karena dia wajib

menerimanya dalam keadaan lurus karena rambut lurus ifu bukan

sebuah aib yang karenanya budak tersebut boleh dikembalikan. Ihr

hanya menrpakan kekurangan yang sedikit, berbeda dengan jenis

seperti kecantikan dan kelembutan.
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Tidak baik melakukan akad salaf atas budak perempuan

dengan sifat, dengan syarat penjual memberikannya dalam
keadaan hamil; dan tidak baik pula akad salaf dengan ketentuan

seperti itu dengan objek hewan yang memiliki rahim. Alasannya

adalah karena kehamilan itu merupakan perkara yang hanya

diketahui oleh Allah, dan karena pembeli mensyaratkan sesuafu

pada diri budak perempuan tersebut yang tidak ada padanannya.

Ifu merupakan pembelian sesuatu yang tidak diketahui, sedangkan

pembelian janin dalam pemt ibunya itu hukumnya tidak boleh
karena tidak diketahui.

Dia tidak diketahui apakah dia benar-benar ada atau tidak.
Tidak baik pula melakukan akad salaf atas seekor unta betina

dengan sifat dengan disertai anaknya yang juga disebutkan
sifatnya. ndak baik pula akad salaf atas setiap hewan yang

memiliki rahim dengan ketenfuan seperti ifu.

Akan tetapi, jika budak perempuan, atau unta betina, atau
hewan lain yang memiliki rahim itu dijadikan oblek salaf dengan

sifat bersama seorang budak laki-laki dengan menyebutkan

sifaturya, sedangkan pembeli tidak menyebutkan anak budak
perempuan, atau anak unta atau kambing betina, dan dia juga

tidak menyebutkan anak kambing betina yang diberikan

kepadanya, maka hukumnya boleh. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan apakah dia melakukan akad salaf atas budak yang

masih kecil atau yang sudah besar dengan disebutkan sifatnya, usia

yang sama pada keduanya, atau yang besar juga.

Saya memperkenankannya akad salaf atas budak
perempuan bersama budak laki-laki dengan sifat berdasarkan

alasan yang telah saya sampaikan bahwa boleh melakukan akad
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salaf terhadap dua objek. Namun saya memakruhkan sekiranya

disebutkan anaknya -meskipun memang ada- dengan disebutkan

sifatnya, karena bisa jadi budak tersebut melahirkan dan bisa jadi

tidak melahirkan; bisa jadi sifat itu terjadi padanya dan bisa jadi

tidak terjadi padanya. Saya memakruhkannya seandainya pembeli

menyebutkan anaknya bersama ibunya meskipun dia tidak

menyebutkan sifatnya. Karena yang demikian ifu dianggap sebagai

pembelian suafu objek tanpa menyebutkan sifat, dan sesuafu yang

tidak dipertanggungkan pada penjualnya. Tidakkah Anda melihat

bahwa saya tidak membolehkan akad salaf atas anak-anak yang

dihasilkan budak perempuan selama setahun, karena bisa jadi dia

melahirkan dan bisa jadi tidak melahirkan; bisa jadi anaknya sedikit

dan bisa jadi banyak? Akad nlaf di tempat ini berbeda dari

penjualan barang yang tersedia.

Seandainya dia melakukan akad salaf atas seekor unta

betina yang disebutkan sifaforya, atau hewan temak, atau budak

laki-laki yang disebutkan sifatnya bahwa dia ahli membuat roti,

atau budak perempuan yang disebutkan sifatnya sebagai ahli

penata rambut, maka akad salafsah. Pembeli berhak memperoleh

batasan minimal yang bisa disebut ahli menata rambut dan ahli

membuat roti, kecuali sifat yang disebutkan itu tidak ditemukan

sama sekali di negeri tempat diadakan akad sala.f sehingga

hukumnya tidak boleh.

Seandainya dia melakukan akad salaf atas hewan yang

menghasilkan susu, maka ada dua pendapat tentang hal ini, laitu:

Pertama, hukumnya boleh. Jika hewan tersebut sudah bisa

disebut sebagai penghasil susu, maka ihrlah yang menjadi hak

pembeli sebagaimana yang telah kami sampaikan pada masalah-
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masalah sebelumnya, meskipun susu yang dihasilkan ifu berbeda-
beda tingkatannya sebagaimana perbedaan tingkatan dalam
masalah jalan dan pekerjaan.

Kedua, hukumnya tidak boleh karena itu adalah objeknya
berupa kambing dan susu ifu adalah penjualan kambing berikut
susunya karena syaratnya pembeli adalah membeli susu,

sedangkan susu dapat dipilah dari kambing. Lagi pula, susu

tersebut bukan merupakan hasil perbuatan kambing ifu sendiri,
melainkan sesuatu yang diciptakan Allah pada kambing

sebagaimana terjadinya kotoran dan selainnya pada kambing. Jika
sifat yang ditetapkan muslif mengarah kepadanya, maka akadnya
tidak sah sebagaimana akad tidak sah sekiranya dia mengatakan,
"Saya melakukan akad salafkepadamu atas seekor unta betina,"
dengan menyebutkan sifatnya berikut susunya tanpa ditakar dan
tanpa disebutkan sifatnya. Sebagaimana dia tidak boleh

mengatakan, "Aku mengadakan akad salaf denganmu atas budak
perempuan yang mengandung." Ini merupakan pendapat yang
paling mendekati qiyas di antara dua pendapat tersebut.

Seperti inilah ketenfuan dalam akad salaf atas selunfi
hewan, serta penjualannya dengan hewan lain; tidak ada

perbedaan antara hewan yang bemilai tinggi dan yang bemilai
rendah. Unta, sapi, kambing, unta dan seluruh hewan itu
hukumnya sama, berikut hewan liar yang sudah ditangkap manusia

dan halal dijual. Seluruhnya boleh dijadikan objek salaf dengan

menyebutkan sifatnya kecuali budak perempuan karena kami
memakruhkan akad salaf atas mereka. Juga kecuali anjing dan
babi karena keduanya tidak boleh dijual, baik dengan hutang atau

dengan funai.
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Hewan buas yang tidak bermanfaat telah dijelaskan di

tempat lain. Setiap hewan yang tidak boleh dijual juga tidak boleh

dijadikan objek salaf, karena salaf adalah salah satu bentuk jual-

beli.

Setiap hewan atau selainnya yang Anda jadikan objek salaf

dengan mensyaratkan objek lain bersamanya, jika yang disyaratkan

bersamanya ini disebutkan sifatnya dan boleh dijadikan objek salaf

secara tersendiri, maka hukumnya boleh. Pada hakikatnya Anda

mengadakan akad salaf atas hewan tersebut bersama objek lain

yang Anda sifatnya. Tetapi jika objek lain tersebut tidak boleh

dijadikan objek salaf secara tersendiri, maka al<ad salaf tersebut

tidak sah.

Tidak boleh mengadakan akad salaf atas hewan yang

disebutkan sifatnya di antara hewan-hewan milik orang tertenfu,

atau dari negeri tertenfu. Tidak boleh pula mengadakan akad salaf

atas hewan temak orang tertentu. Tidak boleh mengadakan akad

salafkecuali terhadap objek yang terjangkau oleh tangan manusia

sebagaimana yang kami katakan dalam bahasan tentang makanan

dan selainnya.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Saya tidak boleh meminjami Anda seorang budak

perempuan, tetapi saya boleh meminjami Anda segala sesuahr

selain budak perempuan, baik itu dirham atau dinar. Alasannya

adalah karena kemaluan itu dijaga melebihi hal-hal lainnya. Oleh

karena jika saya melakukan meminjami Anda atas seorang budak

perempuan maka saya berhak mengambilnya dari Anda karena

saya tidak mengambil dari Anda penggantinya, maka Anda tidak

58



AlUmm

boleh menggauli budak perempuan yang saya berhak
mengambilnya dari Anda.

73- Perbedaan Pendapat Mengenai Jual-Beli
Hewan Secara Tempo, atau Kebolehan Jual-Beli

Dua Ekor dengan Safu Ekor

Seorang ulama menentang pendapat kami terkait hewan.
Dia mengatakan bahwa hewan tidak boleh ditangguhkan untuk
selama-lamanya. Dia mengatakan, "Apa alasan Anda
membolehkan unfuk menjadikan hewan sebagai hutang sedangkan
dia tidak bisa ditakar dan ditimbang? Sementara penyebutan sifat
ditu;ukan pada dua budak dalam keadaan di antara keduanya ada
nilai dinar, dan pada dua unta dalam keadaan di antara keduanya
ada selisih harga." Jawabnya, kami berpendapat demikian
berdasarkan perkara yang paling pantas unfuk kami pegang dalam
pendapat ini, yaifu dengan Sunnah Rasulullah S mengenai
peminjaman beliau terhadap seekor unta dan pembayaran beliau
terhadapnya. Kami juga berpegang pada qiyas terhadap Sunnah
beliau yang lain. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai hal
ini.

Dia berkata, "Silakan Anda sampaikan!" Saya jawab,

adapun Sunnah merupakan ketetapan yang baku, karena beliau
meminjam seekor unta. sedangkan Sunnah yang kami jadikan dalil
adalah beliau menetapkan diyat berupa serafus unta. Saya tidak
mengetahui umat Islam berbeda pendapat bahwa unta-unta
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tersebut harus memiliki usia tertentu, dan tidak pula berbeda

pendapat mengenai berjalannya usia tiga tahun. Selain itu,

Rasulullah gi* pemah memberikan kompensasi kepada orang yang

tidak rela hatinya dengan pembagian dari para tawanan Hawazin

berupa seekor unta yang beliau sebutkan umumya' yaifu enam

atau lima tahun secara temPo.34

Dia berkata, "Tentang hal ini saya tidak tahu-" Kami

katakan, "Betapa banyaknya ilmu yang tidak Anda ketahui." Dia

bertanya, "Apakah sanadnya tsabi?" Saya menjawab, "Ya, tetapi

saya tidak ingat sanadnya." Dia berkata, "Saya tidak mengetahui

masalah diyat bersumber dari Sunnah." Saya katakan, "Tetapi

Anda bisa tahu dari hal yang tidak ada perselisihan dengan kami

bahwa seseorang boleh membebaskan budak dengan tebusan yang

disebutkan sifatnya, atau seorang laki-laki memberi mahar kepada

seorang perempuan berupa budak atau unta dengan menyebutkan

sifat." Dia menjawab, benar, tetapi diyat ifu harus dibayarkan

tanpa harus berupa barang tertenht-" Saya katakan, "Demikian

pula, diyat berupa emas ihr harus dibayarkan tanpa harus berupa

emas tertentu, tetapi harus berupa uang yang berlaku dalam

negeri, diketahui ukurannya dan tidak ditolak. Demikian pula, unta

yang harus dibayarkan adalah unta milik kerabat pelaku, dengan

usia tertentu dan tidak cacat. Seandainya dia mengurangi sebagian

dari umumya, maka hukumnya tidak boleh.

Menurut hemat saya, Anda pasti menetapkan batasan

waktu pembatasannya dan boleh secara hutang. Demikian pula,

Anda pasti membolehkan mahar dibayar secara tempo dan

g Hadits-hadits tentang tawanan Hawazin akan disampaikan pada no. (1875,

7877 dan 2072), insin Allah.
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disebutkan sifahya; dan membolehkan kitabah (kompensasi

pembayaran budak) secara tempo dan disebutkan sifatnya.

Seandainya kami tidak meriwayatkan suatu hadits tentang hal ini,

melainkan hanya berpegang pada pendapat yang Anda sepakati

dengan kami, bahwa hewan boleh dijadikan hutang dalam tiga

kasus ini, maka tidakkah pendapat Anda terbantah bahwa hewan

tidak boleh dijadikan hutang, dan tidakkah alasan Anda dalam

masalah ini lenyap?"

Dia bertanya, "Bagaimana dengan nikah tanpa mahar?"

Saya jawab, "Apakah Anda menetapkan mahar standar di

dalamnya jika Anda telah menggauli perempuan yang Anda
nikahi? Apakah Anda tidak menyamakan persetubuhan itu seperti

konsumsi barang dalam jual-beli yang rusak, dimana Anda
menetapkan pertanggungan berupa nilainya?" Dia menjawab:

1589. Kami memakruhkan akad salaf atas hewan karena

Ibnu Mas'ud memakmhkannya. 35

35 Yang berkata demikian adalah ulama yang berbeda pendapat dan menjadi
lawan debat Imam fuy-Syafi'i. Seperti yang Anda lihat, Imam Asy-Syafi'i mengikuti
pendapat yang sebaliknya.

Atsarini diriwayatkan oleh Abdunazzaq dalam Mushannafi,tva (pembahasan: Jual-
Beli, bab: Akad salaf atas Hol.ran, 8/23-24, no. 141471 dari jalur Ma'mar dari
Hammad dan selainnya dari hrahim, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang dibawa
menemui Abdullah bin Mas'ud. Orang itu mengadakan al<ad salaf atas unta muda
secara tempo, lalu dia melamngnya.

Juga dari Ats-Tsauri dari Hammad dari Ibmhim bahwa AMullah memakruhkan
akad say'alatas her,van (no. 14148).

Juga dari Abdullah bin lGtsir dari Syu'bah, dia bertata: Qais bin Muslim
mengabarkan kepadaku, dari Thariq bin Syibah, dia berkata: Zaid bin lGulaidah
mengadakan akad salaf dengan 'ltris bin 'Urqub dengan obyek unta muda; masing-
masing unta muda itu dihargai lima puluh dinar. Ketika ternponya telah jatuh, Zaid
datang untuk menagihnya, tetapi sebelum itu dia mendatangi hnu Mas'ud untuk
meminta pandangan darinya. Namun Abdullah melarangngra dan menyuruhnyra unfuk
mengambil pokoknya. (L47491
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Kami jawab, "Apakah akad salaf atas hewan dan jual-

belinya itu berbeda ataukah keduanya sama?" Dia menjawab,

"Tidak berbeda, melainkan jika masing-masing boleh di;adikan

hutang dalam satu keadaan, maka dia boleh diladikan hutang

dalam setiap keadaan." Saya katakan, Rasulullah $ telah

menjadikan hewan sebagai hutang dalam akad salafdan diyat, dan

Anda pun tidak berbeda pendapat dengan kami bahwa hewan

dapat dijadikan hutang dalam dua kasus lain, yaitu mahar dan

kitabah.

Jika Anda mengatakan bahwa antara budak dan tuannya

tidak terjadi riba, maka saya ajukan pertanyaan: Apakah seseorang

boleh mengadakan kitabah terhadap budak sebagai seorang tuan,

atau dengan syarat budak tersebut memberinya buah-buahan yang

belum tampak kualitas dan kematangannya, atau memberi

anaknya yang dilahirkan darinya; sebagaimana hal-hal tersebut

boleh seandainya budak tersebut tetap menjadi budaknya, dan

hran berhak mengambil harganya?" Dia menjawab, "Hukumnya

budak tidak sama dengan hukumnya hlan." Kami katakan, "Saya

lihat, setiap kali Anda berargumen dengan sesuahr dalil makna ada

meninggalkannya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Kami tidak melihat Anda memperkenankan dalam kitabalrelain

yang Anda perkenankan dalam jual-beli.

L-alu, mengapa Anda memperkenankan dalam kiabah

sekiranya hewan dibayarkan secara tempo, tetapi Anda tidak

Juga dari Ats-Tsauri dari air dari Thariq dengan redaksi lrang sama (no. 14150)
Silakan baca hadits-hadits tersebut dalam Atsar Al Imam Muhammad bin Hasan Asy
Ssnibani(hal. 1651.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah secara ringkas (bab: Ulama yang

Memakruhkan Akad sala/Atas Herrvan, 4/4L9, no. 216921
Asy-Syaf i berkata, "sanadnya terpuhrs." Maksudnya adalah hrahim dari Abdullah-
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memperkenankannya dalam salafl Apa pendapat Anda
seandainya riwayat tersebut tsabit dari hnu Mas'ud rS, bahwa dia
memakruhkan akad salaf atas hetr.ran tanpa ada perbedaan
mengenai periwayatannya darinya, sedangkan menurut Anda akad
salaf adalah hutang sebagaimana yang telah kami sampaikan,
maka apakah seseorang memiliki kekuatan hujjah di hadapan
Rasulullah S bersamaan dengan adanya ijma' umat Islam?" Dia

menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Tetapi Anda menjadikan
seseorang sebagai argumen yang mengalahkan segala argumen di
banyak tempat, padahal Anda mengklaim dalam prinsip pendapat
Anda bahwa riwayat tersebut tidak tsabit dari hnu Mas'ud ig?"
Dia bertanya, "Di mana?" Saya jawab, "Sanad atsar ini terpufus
dari hnu Mas'ud."

1590. Asy-Sya'bi yang notabene lebih besar daripada
periwayat yang meriwayatkan pendapat makruh dari Ibnu Mas'ud
mengklaim, bahwa dia melakukan akad sala/unfuk lbnu Mas'ud
atas anak unta tertenfu, padahal menurut kami dan seluruh ulama
akad seperti ini hukumnya makruh. Ini adalah jual-beli malaqih darr
madhamin.36

1591. Saya pemah berkata kepada Muhammad bin Hasan,
"Engkau mengabarkan aku dari Abu Yusuf dari Atha' bin Saib

dari Abu Al Bakhtari, bahwa anak-anak paman Utsman

s6 HR. Abdurrazzaq dalarn Mushannalnya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Akad
*laf atas Her,van, 8/24) dan jalur Ma'mar dari Ayyub dan Qatadah dari Asys5ra'bi,
dia berkata: Abdullah mernaknfikannya karena orang tersebut mens5nratkan dari
keturunan hewan temak Abu fulan dan dari pejantan milik Abu fulan.
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mendatangi sebuah lembah lalu mereka melakukan suatu

kejahatan terhadap unta milik seorang laki-laki sehingga air

susunya berhenti keluar. Mereka juga membunuh anak-anak unta

tersebut.

Kemudian orang ifu mendatangi Utsman yang saat itu

bersama Ibnu Mas'ud, dan orang itu pun rela dengan kepufusan

lbnu Mas'ud. hnu Mas'ud memutuskan agar dia diberi di

lembahnya seekor unta seperti untanya dan anak-anak unta seperti

anak-anak untanya. Utsman pun melaksanakan kepufusan

tersebut. Karena itu diriwayatkan dari hnu Mas'ud bahwa dia

memutuskan perkara pembunuhan hetlran dengan denda hev.ran

yang sama secara hutang, karena jika keputusannya dijafuhkan di

Madinah sedangkan laki-laki tersebut diberi haknya di kampungnya

maka itu disebut hutang. Selain itu diriwayatkan dari Utsman

bahwa dia berpegang pada pendapat hnu Mas'ud ini. 37

L592- Kalian meriwayatkan dari Al Mas'udi dari Qasim bin

Abdurrahman, dia berkata: Diadakan al<ad salaf unhrk Abdullah

bin Mas'ud atas beberapa orang budak laki-laki. Salah seorang dari

mereka adalah Abu Zaidah, mantan sahaya kami.38

37 Saya tidak menemukannya pada selain AslrSlrafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur AsSrSyafi'i (4/4131 dart

Sunan Al Kubn(6/231.
hnu At-Tarkumani dalam Al Jauhar An'Naqiymengatal<art, "Abu Al Bakhtari tidak

menjumpai keduan5n. Maksudnya tidak menjumpai Utsman dan Abdullah bin

Mas'ud @. Sedangkan hnu Saib mengalami perubahan akal di akhir hayatnya."
38 Saya tidak menemukannya pada selain AsySyafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur AqrSyafi'i (4/4L3l darr

Sunan Al Kubn(6/23\.
hnu At-Tarkumani dalam Al Jauhar An'Naqiy mengatakan, "Riwayat Qasim dari

Ibnu Mas'ud juga terputus."
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Saya katakan, "Seandainya menumt Anda pendapat hnu
Mas'ud tentang hal ini berbeda, lalu seseorang berpegang pada

sebagian pendapat, bukan pada sebagian yang lain, bukankah hal

ih.r menjadi haknya?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan,
"Meskipun dalam masalah ini tidak ada selain pendapat yang

berbeda dari hnu Mas'ud?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan,
"Lalu, mengapa Anda menentang pendapat hnu Mas'ud yang

didukung dengan Utsman, serta menentang makna Sunnah dan

ijma'?"

Salah seorang di antara mereka berkata, "Meskipun Anda
mengklaim tidak boleh melakukan akad salafdengan objek hewan,

tetapi dia boleh dijadikan pembayaran dalam akad salaf, boleh

dijadikan pembayaran diyat, kitabah dan mahar, serta boleh

menjual seekor unta dengan dua ekor unta secara funai?" Saya

katakan, "Silakan Anda sampaikan jika Anda mau." Dia berkata,
"Bagaimana jika Anda mengatakannya?" Saya katakan, "Dasar

pendapat Anda bahwa hewan tidak boleh dijadikan hutang adalah

keliru dari awal." Dia berkata, "silakan Anda menyampaikan

riwayakrya." Saya katakan, "Kalian meriwayatkan dari Ibnu Abbas

bahwa dia membolehkan akad salafatas hewan, dan dari sahabat

Nabi ,S yang lain."

Dia berkata, "Kami benar-benar meriwayatkannya." Saya

katakan, "Jika seseorang berpegang pada pendapat keduanya,

atau pendapat salah safu dari keduanya, bukan pendapat hnu
Mas'ud, apakah hal ifu boleh baginya?" Dia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Bagaimana jika pendapat keduanya atau pendapat salah

satu dari keduanya didukung dengan qiyas terhadap Sunnah dan

ijma'?" Dia menjawab, "Ifu lebih kuat unfuk dijadikan pegangan."
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Saya katakan, "Apakah pada orang yang membolehkan akad salaf

atas hewan ifu Anda mendapati qiyas mengenai apa yang saya

jelaskan?" Dia menjawab, "Ya, tetapi saya tidak mengetahui alasan

para sahabat kami meninggalkannya." Saya bertanya, "Apakah

Anda mengoreksi pendapat Anda dan merujuk kepada qiyas?" Dia

menjawab, "Saya pertimbangkan." Saya katakan, "Kalau begitu,

orang lain juga hanrs ditolerir sekiranya dia menimbang-nimbang

unhrk halyang sudah jelas baginya?"

Sebagian mereka dari kalangan ahli atsar mengoreksi

pendapat mereka membolehkan akad salaf atas objek het,van,

padahal dahulu mereka membatalkannya.

Muhammad bin Hasan berkata, "Sahabat kami mengatakan

bahwa kalian berhadapan dengan satu kasus dimana kalian

meninggalkan prinsip pendapat kalian bahwa kalian tidak

membolehkan peminjaman anak heuran secara khusus, tetapi

kalian membolehkan penjualannya secara hutang dan akad salaf

atasnya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya kami

meninggalkan pendapat kami dalam satu kasus dan

menerapkannya secara konsisten dalam semua kasus lain. Apakah

kami bisa ditolerir?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya,

"Apakah karena yang demikian itu kelim?" Dia menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Apakah orang yang sedikit keliru itu lebih baik

keadaannya ataukah orang yang banyak kelim?" Dia menjawab,

"Orang yang sedikit keliru lebih baik, meskipun tidak ada toleransi

terhadapnya." Saya katakan, "Tetapi Anda mengakui kesalahan

yang banyak, dan kalian menolak unfuk meninggalkannya,

sedangkan kami tidak keliru. Prinsip pendapat kami adalah kami

membedakan ketentuan tersebut sesuai dengan perbedaan hukum-
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hukum menurut kami dan Anda karena alasan yang lebih ringan
dari ifu." Dia bertanya, "silakan Anda jelaskan!"

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya saya

membeli dari Anda seorang budak perempuan yang disebutkan
sifat-sifatnya secara hutang; apakah saya memiliki hak atas Anda
selain sifat? Seandainya Anda memiliki seratus budak perempuan

dengan sifat seperti yang saya minta, tetapi tidak ada safu budak
perempuan pun yang difunjuk secara definitif, dan Anda boleh
memberiku yang mana saja dari mereka yang Anda inginkan,

apakah saat ifu saya memilikinya?" Dia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Bukankah Anda tidak boleh mengambilnya dari saya,

sebagaimana Anda tidak boleh mengambilnya seandainya saya

telah menjualnya dan menerima pembayarannya?" Dia menjawab,
"Ya." Saya katakan, "Apakah objek yang dibeli dengan harga ifu
dimiliki seperti ini?" Dia menjawab, "Ya.' Saya katakan, "Jika

saya meminjami Anda budak perempuan, apakah Anda
berpendapat bahwa saya boleh mengambilnya sesaat sesudah

Anda menerimanya atau kapan saja?" Dia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "Apakah Anda boleh menggauli seorang budak
perempuan yang kapan saja saya ambil, atau saya bersihkan lalu

saya gauli?" Dia menjawab, "Apa yang membedakan antara budak
perempuan dengan yang lain?" Saya jawab, "Persetubuhan."

Dia berkata, "Dalam diri budak perempuan -lantaran
alasan persefubuhan- terdapat sesuahr yang ada pada seorang

laki-laki, tetapi hal itu tidak ada pada hewan." Saya katakan,
"Karena itu saya membedakan keduanya." Dia berkata, "Jadi,

seseorang tidak boleh meminjamkan budak perempuan karena jika
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peminjam menggaulinya maka dia tidak mengembalikan budak

tersebut melainkan mengembalikan padanannya?"

Saya katakan, "Apakah boleh saya meminjami Anda

sesuatu kemudian Anda berhak menghalangiku untuk

mengambilnya tetapi sesuatu tersebut tidak lepas dari kepemilikan

saya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apa alasan Anda

-jika Anda menggaulinya- tidak ada jalan bagi saya unh.rk

mengambil budak tersebut padahal dia belum terlepas dari

kepemilikan saya? Seandainya yang demikian itu hukumnya boleh,

maka tidak ada satu pendapat pun yang benar tentang hal." Dia

berkata, "Mengapa tidak ada satu pendapat yang benar tentang

hal ini seandainya saya membolehkannya?" Saya katakan, "Karena

jika saya memberikan kewenangan kepada fuan unfuk

meminjamkan, maka ifu berarti saya membolehkan kemaluan

budak perempuan tersebut bagi orang yang meminjamnya,

sehingga apabila pemimpin tidak menggaulinya hingga fuannya

mengambilnya, maka saya membolehkannya kembali bagi si tuan.

Jadi, dengan demikian, kemaluan budak tersebut halal bagi

seseorang, kemudian dia haram baginya tanpa ada tindakan

darinya unhrk mengeluarkan budak tersebut dari kepemilikannya,

tidak pula mengalihkan kepemilikan atas diri budak perempuan

tersebut kepada orang lain, serta tidak ada talak."

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Setiap kemaluan yang halal itu menjadi haram

semata karena terjadi talak, atau pemiliknya mengeluarkannya dari

kepemilikannya kepada kepemilikan orang lain, atau perkara-

perkara lain yang tidak safu pun ada pada diri orang yang

meminjam." Dia berkata, "Apakah Anda bisa menjelaskan hal ini
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dengan kasus lain agar kami lebih memahami?" Saya katakan,
"Ya, secara qiyas bahwa Sunnah membedakan keduanya."

Dia berkata, "Silakan Anda sampaikan." Saya katakan,
"Tidakkah Anda berpendapat bahwa perempuan dilarang

bepergian kecuali bersama muhrimnya, dilarang berduaan dengan

seorang laki-laki tanpa disertai muhrimnya, dan dilarang

melakukan sesuatu yang halal baginya yaitu pemikahan kecuali

dengan wali?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah Anda

menemukan alasan dalam larangan terhadapnya ini selain hal-hal

yang diciptakan Allah dalam diri manusia, yaitu syahwat laki{aki
kepada perempuan dan syahwat perempuan terhadap laki-laki?

Karena itulah hams ada pencegahan agar tidak mengakibatkan

terjadinya perbuatan yang diharamkan. Selain itu, yang halal pun

harus diafur agar tidak mengakibatkan hilangnya hak perempuan."

Dia berkata, "Larangan ini tidak mengandung selain alasan ini atau

semacam ifu." Saya katakan, "Apakah Anda mendapati hewan

temak betina itu atau budak laki-laki memiliki makna demikian?"

Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Dengan demikian, telah jelas bagi Anda

perbedaan yang ditetapkan Kitab dan Sunnah di antara objek-

objek tersebut, dan bahwa peminjaman budak perempuan itu

dilarang unfuk mencegah timbulnya slnhwat terhadap mereka?"

Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda berpegang

pada prinsip dzari'ah (mencegah hal buruk)?" Dia menjawab,

"Tidak, dan alasannya bukan pada dzari'ah melainkan pada

argumentasi dengan l<habar yang tsabit, atau qiyas terhadapnya,

atau logika."
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74. Bab: Akad Salaf atas Kain
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1593. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata,

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada hnu Syihab tentang penjualan satu pakaian dengan dua

pakaian secara kredit. Dia menjawab, "Tidak dilarang, dan saya

tidak mengetahui adanya seorang ulama yang

memakruhkannya."39

Asy-Syafi'i berkata: Saya juga telah menyampaikan riwayat

bahwa Rasulullah S menetapkan tanggungan atas penduduk

Najran berupa pakaian tertentu yang diketahui oleh para ahli di

Makkah dan Najran. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat bahwa boleh melakukan akad salaf atas kain dengan

menyebutkan sifatnya.

39 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur Asy-Syafi'i (4/4151.
Dalam Mushannaf Abdurazzaq (pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan Kain

dengan Kain) terdapat beberap riwayat dari orang yang membolehkannya, yaitu dari

Mughirah, hrahim, fuy-Sya'bi, Ibnu MusaS4yib, Hakam bin Utaibah, Atha' dan Hasan.

(8 / 35-36, no. 14L97 -l42OLl
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Sifat-sifat pada kain yang harus disebutkan dan akad salaf
tidak boleh sebelum menyebutkan sifat-sifat tersebut adalah

dengan mengatakan, "Aku mengadakan akad salaf denganmu atas

kain marwi, atau harawi, atau razi, atau balkhi, atau baghdadi,4o

panjangnya sekian dan lebamya sekian, tebal halus atau tipis." Jika
penjual telah mendatangkan batasan minimal yang bisa disebut

dengan sifat ini, maka hukumnya sah. Tetapi seandainya dia

mendatangkan yang lebih baik kualitasnya, maka dia dianggap

berlaku dermawan asalkan masih sesuai dengan sifat yang

disebutkan. Saya mengatakan halus karena batasan minimal yang

bisa disebut halus itu tidak berbeda dari yang paling halus.

Sedangkan yang lebih halus darinya itu merupakan nilai tambah

pada pakaian. Saya tidak mengatakan tebal saja, karena sifat tebal

itu ada pada pakaian yang halus dan yang kasar.

Dengan demikian, jika penjual memberinya yang kasar,

maka itu dia telah memberinya yang lebih buruk daripada yang

halus; dan jika dia memberinya yang halus, maka ifu berarti dia

memberinya yang lebih baik daripada yang kasar. Keduanya sarna-

sama bisa memiliki sifat tebal.

Ketenfuannya sama seperti yang saya terangkan dalam

semua bab sebelumnya. Jika pembeli menetapkan syarat minimal
yang bisa disebut dengan suatu kata, sedangkan kata tersebut juga

bisa digunakan unfuk menyebut sesuatu yang berbeda darinya

tetapi lebih baik, maka pembeli harus mengambilnya. Karena yang

lebih baik tersebut merupakan tambahan yang diberikan penjual

secara sukarela. Tetapi jika kata tersebut juga digunakan untuk

@ Pakaian-pakaian ini dinisbatkan kepada negara-negara penghasilnya, lraihr
marwa, Harah, Ray, Balkh dan Baghdad.
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yang lebih buruk, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena

sifat yang lebih buruk merupakan kekurangarl yang tidak diterima

dengan rela oleh pembeli.

Jika pembeli mensyaratkan tebal lagi kasar, maka penjual

tidak boleh memberinya yang halus meskipun lebih baik, karena

pakaian memiliki keistimewaan tersendiri, yaifu bahwa pakaian

yang tebal lagi kasar ihr lebih menghangatkan di musim dingin dan

lebih nyaman di musim panas, dan barangkali lebih awet. Inilah

alasan yang tidak ada pada pakaian yang halus. Meskipun harga

pakaian yang lebih halus itu lebih tinggi, namun itu bukan yang

dijadikan objek salaf dan disyaratkan sesuai kebutuhan pembeli.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengadakan akad sala^f atas

pakaian suafu negeri yang menghasilkan beberapa jenis pakaian

yang berbeda tenunan dan pengerjaannya, dimana masing-masing

dikenali dengan nama yang berbeda dari kain lain, maka akad salaf
tidak boleh sebelurn menyebutkan sifat seperti yang saya

sampaikan sebelumnya. Yaifu dengan mengatakan, "Pakaian

demikian dan demikian dari negeri demikian." Manakala dia
meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka alad salaftidak sah

karena ifu menrpakan penjualan sesuatu yang tidak tampak dan

tidak disebutkan sifat-sifat,ya dengan jelas, sebagaimana aJ<ad salaf
atas kurma kering tidak sah sebelum menyebutkan jenisnya.

Setiap kain yang dijadikan oblek salaf itu demikian
ketentuannya. Jika berupa kain brokat, maka pembeli harus

menyebutkan asal pembuatannya dengan mengatakan Wsu{i,
najrani atau fari', atau dengan nama lain yang biasa digunakan

unhrk mengenalinya. Jika bukan berupa kain brokat, melainkan
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dari jenis tenunql benang serat dan tinta-tinta cat atau yang

menyerupainya, m*a-.dla hams menyebutkan sifat-sifat tersebut

dan negeri penghasilnya. Jika p-embuatan di negeri ihr berbeda-

beda, maka dia mengatakan, "Dhgen cara pengerjaan seperti

ini." Tanpa ifu akad sala/udak sah.

Demikian pula ketentuannya pada kain katun, Viihi sepeq

ketentuan pada kain dari benang serat sebelumnya. Demikian pula

dengan wama putih, bahan sutera, benfuk thailasan, wol, dan lain-

lain. Jika kain terbuat dari unsur sutera, linen dan kain, maka

pembeli juga harus menyebutkan sifat tersebut. Jika dia tidak

menyebutkan sifat pemintalannya manakala dikerjakan oleh para

pemintal yang berbeda-beda, atau dari kapas malwi, atau dari

kapas yang kasar, maka hukumnya tidak sah.

Tetapi seandainya kain dibuat dari satu jenis benang di

negeri yang disyaratkan, maka tidak masalah sekiranya pembeli

tidak menyebutkan sifat pemintalannya manakala dia telah

menyebutkan sifat halus, pembuatan dan ukurannya. Unfuk setiap

objek yang dia pesan, dia hanrs menyebutkan sifat baik atau

buruk, dan dia harus menerima kain apa saja yang sudah bisa

disebut baik atau buruk, atau sifat png dia syaratkan.

Jika dia mengadakan akad slaf atas kain brokat, maka

tidak boleh sebelum dia menyebutkan sifat kain brokat

yang dapat diketahui oleh para ahlinya yang adil. Tidak baik

penjual memperlihatkan kepadanya sobekan kain dan

meletakkannya di tangan ahli yang adil unfuk mencocokkan kain

brokat tersebut dengannya, manakala kain brokat tersebut tidak

dikenali sebagaimana yang saya gambarkan. Karena sobekan kain

itu bisa rusak sehingga kain brokat tidak bisa dikenali.
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75. Bab: Akad Salaf atas

Tidak salaf atas kulit unta, sapi,

kambing, serta yang telah disembelih atau yang belum

di tersebut tidak dapat dijual kecuali dengan dilihat

, tertebih dahulu." Alasannya adalah karena kita tidak boleh

mengqiyaskan kulit dengan kain, karena seandainya kita

mengqiyaskan kulit kepada kain, maka kulit tidak boleh dijual

kecuali diukur dengan hasta dan disebutkan sifat-sifatnya.

Sedangkan kulit itu tidak bisa diukur dengan hasta karena berbeda-

beda bentuknya. Seandainya kita mengqiyaskan kulit pada hewan
yang kami perbolehkan dijual dengan sifat, maka qlyas tersebut

tidak benar.

Alasannya adalah karena kami memperkenankan akad salaf
atas unta dari temak bani fulan, sehingga hal ini sama seperti

ukuran hasta pada pakaian. Sedangkan fisik dari setiap umur
her.,van itu lebih besar daripada umur sebelumnya hingga dia
mencapai puncaknya. Yang demikian itu dapat diketahui dan

diukur seperti ukwan hasta. Sedangkan hal ini tidak mungkin
dilakukan pada kulit. Tidak bisa dikatakan, "Kulit sapi betina yang

benrmur safu tahun atau yang bagus keadaannya. Demikian juga

dengan kambing yang mempunyai keadaan yang sama." Kulit
tidak bisa dibedakan dengan mengatakan "Sapi betina dan hasil

negeri demikian", sebab apa yang dihasilkan oleh negeri

bernacam-macarn ukuran besamya.

OIeh karena kulit itu tidak dapat diketahui ukurannya
sebagaimana heunn lain yang berada di depan mata dan dapat
diketahui, yaifu dengan mengenali sifat hewan yang dihasilkan oleh
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negeri asalnya dari segi besar dan kecilnya, maka kulit hewan ifu

berbeda dari hewan yang masih berdiri dari sisi ini.

Juga dari segi bahwa ada kalanya hewan itu tubuhnya lebih

kecil daripada hewan lain dengan umur lnng sama, tetapi yang

lebih kecil itu lebih baik menurut para pedagang, serta lebih bisa

memild beban saat masih hidup. Dari sini pedagang membeli

seekor unta dengan dua puluh ekor unta atau lebih meskipun

seluruh unta tersebut lebih besar daripada unta yang pertama. Itu

karena para pedagang mengutamakan kemampuan berjalan pada

unta, dan dengan demikian sifat dan jenisnp bisa diketahui.

Ketentuan ini Udak ada pada lmlit. Dia tidak memiliki

kehidupan, hanya mempunyai kelebihan dalam hal tebal, luas,

keras dan tempat-tempatrya. Oleh karena kami tidak mendapati

khabarvntuk kami ikuti, dan tidak ada pula qiyas terhadap sesuaht

yang kami perbolehkan untuk melalnrkan salaf padanya, maka

kami pun tidak dipe6olehkan al<ad salaf terhadapnya. Menunrt

kami, oleh karena ukuran kulit itu tidak bisa diketahui dengan

pasti, maka kami menolak akad salaf atas' objek kulit, dan kami

juga tdak memperkenankan penjualann5ra secara tempo.

Alasannya adalah karena sesuatu yang dijual secara tempo ih-r

tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan diketahui sifat dan

ukurannya, sedangkan kulit tdak bisa diketahui dengan

menyebutkan sifatrya sarna sekali.
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7 6 - Bab: Akad Salaf atas Kertas

Jika kertas itu dapat diketahui dengan menyebutkan sifat

atau keadaannya, sebagaimana kain bisa diketahui dengan
menyebutkan sifat, ukuran hasta, panjang, lebar, baik, tipis, tebal,

dan kualitas pembuatannya, maka boleh dilakukan akad salaf, salaf
padanya berdasarkan sifat (keadaan) seperti yang tersebut di atas.

Akad salaftdak sah sebelum menyebutkan seluruh sifat ini. Tetapi
jika sifat-sifat yang ada di desa-desa atau daerah-daerah ifu
berbeda, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan sala.fhingga

dikatakan "produk desa ifu". Jika dia meninggalkan sesuafu dan
hal-hal ini, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan salaf
padanya.

Ketenhran dalam hal ini sama seperti ketentuan tentang
objek lain yang kami memperkenankan unfuk dijadikan objek salaf.

Namun jika kertas tidak bisa ditentukan dengan sifat-sifat seperti
ini, maka tidak boleh melakukan akad salaf terhadapnya. Tetapi
menurut saya kertas bisa ditenfukan dengan sifat-sifat ini, atau
bahkan penenfuan sifatnya itu lebih benar daripada penenfuan

sifat pada kain dan semisalnya.
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77. Bab: Akad Salaf dengan Objek Kayu Secara
Hasta

Barangsiapa melakukan akad salaf atas kuy,r, lalu ia
mengatakan, "Kayu yang benfuknya memanjang, ukurannya

sekian, tebalnya sekian, dan wamanya demikian", maka akad

tersebut diperbolehkan. Jika hal itu ditinggalkan, maka tidak

diperbolehkan. Kami membolehkan jual-beli ini karena sempuma

perfumbuhannya, dan karena ketebalan kedua ujungnya tidak

mendekati bagian tengahnya; dan tidak pula semua bagian antara

kedua ujungnya. Meskipun kedua ujungnya berbeda, namun

keduanya berdekatan. Jika disyaratkan ketebalan tertenfu lalu

penjual mendatangkan salah satu ujungnya setebal yang

disyaratkan sedangkan uiung lain lebih besar, maka dia dianggap

memberikan kelebihan dengan sukarela, dan pembeli wajib

mengambilnya. Tetapi iika penjual mendatangkan yang kurang

panjangnya, atau kurang ketebalannya pada salah sahr sisi, maka

pembeli tdak wajib menerimanya karena yang demikian itu

merupakan pengurangan haknya.

Setiap kanr yang sempulna pertumbuhannya sehingga

antara kedua ujungnya tidak lebih kecil daripada kedua ujungnya,

dan salah satu ujungnya lurus, atau ujungnya meliuk tetapi masih

bisa diukur dengan hasta, atau ujungnya berputar tetapi masih bisa

diukur dengan hasta, Ialu disebutkan syarat-syarat seperti yang

saya sebutkan pada kayu yang memanjang, maka boleh dijadikan

objek salaf dengan menyebutkan jenisnya. Jika di antaranya ada

jenis yang berbeda sehingga sebagiannya lebih baik daripada

sebagian yang lain seperti kayu dum, dimana salah safu jenis
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kayunya bisa lebih baik daripada kayu yang serupa, maka tidak
bisa tidak menyebutkan jenisnya, sebagaimana tidak bisa tidak
menyebutkan jenis kain. Jika muslif tidak menyebutkan jenisnya,

rnaka akad salaf tidak sah. Sedangkan jenis-jenis yang tidak
berbeda itu kami perkenankan akad salaf terhadapnya dengan
menyebutkan sifat dan hasta sebagaimana yang telah saya

sampaikan.

KaW yang kedua ujungnya atau salah satunya lebih besar
pada yang lain, sedangkan antara kedua ujungnya atau bagian
rnana saja di antara kedua ujungnya ifu kurang, maka tidak boleh
riiiadikarr akad sa./a.f karena saat itu tidak bisa disebutkan sifat
lebarnya, sebagaimana tidak boleh mengadakan akad salaf pada
pakaian yang disebutkan panjangnya tetapi tidak disebutkan
lebamya. Inilah dasar ketenfuan yang berlaku unfuk akad sala/atas
kayu yang dijual secara hasta seluruhnya, dan inilah qiyasnya.

Hukumnya tidak boleh kecuali setiap kayu yang dijadikan objek
akad salaf itu disebutkan sifatnya dan batasannya sebagaimana
telah saya paparkan. Demikian pula dengan kayu yang digunakan
untuk meja makan; dia hanrs disebutkan panjang, lebar, jenis dan
wamanya.

Tidak ada larangan untuk melakukan akad salafatas ka1ru

dengan kuyr. Riba tidak berlaku pada selain objek yang ditimbang
dan ditakar dari jenis makanan dan minuman seluruhnya, emas
dan perak. selain itu semua tidak dilarang adanya selisih
sebagiannya atas sebagian yang lain, baik funai dengan funai atau
dengan tempo, baik dalam akad salafatau selainnya, dengan cara
apa saja asalkan diketahui persis ukurannya.

78



AlUmm

78. Bab: Akad Salaf dengan Objek K.yu Secara
Timbangan

Rabi' berkata: AsSrSyaf i berkata: KaW yang kecil tidak
boleh dijadikan objek salaf secara bilangan atau ikatan, dan tidak

boleh pula sebelum menyebutkan jenisnya seperti kayu sasam4T

hitam, atau kayu pinus. Dia juga harus menyebutkan wamanya
secara relatif dengan ketebalan dari jenis kayu yang dijadikan objek

sala{ atau secara relatif dengan jenisnya yang tipis. Adapun jika

Anda membeli secara pukul rata, maka Anda mengatakan kecil,

sedang atau tebal, dan timbangannya sekian dan sekian. Tanpa ifu
hukumnya tidak boleh. Jika Anda meninggalkan salah satu dari

hal-hal ini, maka akad salaftidak sah. Saya senang sekiranya Anda

mengatakan yang lurus. Kalaupun Anda tidak mengatakannya,

Anda tidak berhak mendapatkan kayu yang bengkok karena

bengkok merupakan cacat yang mengurangi nilai kayu. Setiap

objek yang mengandung cacat yang mengurangi nilainya sehingga

tidak sesuai dengan yang diinginkan itu tidak harus diterima oleh

pembeli. Demikian pula, setiap kayr yang dibeli untuk diniagakan

sebagaimana yang saya paparkan kepada Anda hukumnya tidak

boleh kecuali secara diukur dengan hasta yang pasti atau

ditimbang dengan timbangan yang pasti sebagaimana yang saya

paparkan.

Adapun kaytr yang dibeli untuk kayt, bakar itu harus

disebutkan sifakrya seperti kayu bakar samur, salam, hamdh, arak,

qarazh atau 'ar'ar. Dia juga harus disebutkan sifakrya dari segi

ar &san dengan mengikuti pola 'ahn adahh kayr: hitam atau kayu yang

digunakan untuk membuat panah. W. Al OamA
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tebal, sedang dan kecilnya, serta timbangannya. Jika seseorang

meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka hukumnya tidak

boleh. Kayu bakar tidak boleh dijadikan akad salafsecara bilangan,

per ikat, serta tanpa disebutkan sifat dan timbangannya sarna

sekali; dan tidak pula kayu yang ditimbang tetapi tidak disebutkan

ketebalan, ketipisan dan jenisnya. Jika dia meninggalkan hal-hal

ini, maka al<ad salaftidak sah.

Adapun kayu untuk busur panah tidak boleh dijadikan

sebagai objek nlaf kecuali dengan suatu faktor yang jarang tidak

ditemukan padanya. Adapun jika faktor tersebut ada padanya,

maka hukumnya boleh. Misalnya adalah dengan mengatakan,

"Kayru syauhathalf'y*g lurus dari negeri demikian, yang tumbuh

di lembah atau bukit, tipis atau sedang, panjang dan lebamya

sekian, lebar kepalanya sekian, kayunya lunts, serta ketebalan di

antara dua sisinya. Setiap kayu busur yang bisa digambarkan

dengan sifat-sifat ini boleh dijadikan objek salaf. Sedangkan ka5m

busur yang tidak bisa digambarkan dengan sifat-sifat ini tidak boleh

dijadikan objek salaf. Alasannya adalah karena kap yang

dihasilkan dari berbagai negeri ifu berbeda-beda, seperti perbedaan

antara kayu lembah dan kayu gunung. Selain ihr, ketebalan dan

ketipisannya juga berbeda-beda.

Setiap objek yang bisa digambarkan dengan sifat ini dari

berbagai jenis kayu busur ihr boleh dijadikan objek salaf. Seseorang

bisa menyebutnya khuttfs atau filqal# Filqah in: lebih hra

42 Spuhathah adalah nama pohon yang kayunya digunakan untuk busur

panah. W. Al Qamus)
as l{huth adalah dahan yrang lunak, atau setiap batang kayr grang tidak

bercabang. [ih. Al Qamull
4 Filqahadalah busur yang dibuat dari setengah batang kayr.
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umurnya daripada khuth. Sedangkan khuth adalah kayu muda.
Tidak baik mengadakan akad salafatas wadah anak panah, baik
dari kay-r lembah atau dari kayu gunung, atau selainnya, karena
tidak bisa disebutkan sifat-sifaturya. Dia berteda-beda ketebalan
dan ketipisannya sehingga ketebalannya tidak bisa dihitung dengan
hasta, dan tidak bisa dikira-kira. Karena ifu kami memperkenankan
oblek minimal yang bisa disebut tebal sebagaimana kami
memperkenankannya dengan objek kain.

79. Akad Salaf dengan Objek Wol

ndak boleh mengadakan akad salaf dengan objek wol
sebelum menyebutkan wol domba dari negara mana karena wol
domba ih: berteda-beda sesuai negeri penghasilnya. Dia juga

harus menyebutkan wama wol karena warnanya juga berbeda-
beda. Dia juga harus menyebutkan: dipotongpotong atau utuh,
atau telah dicuri dari kotoran yang melekat padanya. Dia juga

harus menyebutkan panjang dan pendeknya wol karena panjang

dan pendeknya juga berbeda-beda. Akad alaf dengan objek wol
harus dilakukan dengan timbangan tertenfu. Jika seseorang

meninggalkan sebagian dari hal-hal ini, maka akad salaf
terhadapnya tidak sah. Jil<a muslaf merrdatangkan wol dengan
batasan minimal 5nng bisa disebut panjang, batasan minimal png
bisa disebut bagus, batasan minimal yang bisa disebut putih,
batasan minimal yang bisa disebut bersih, dan mendatangkannya

dari negeri yang disebutkan, maka pembeli harus menerimanya.
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Seandainya wol domba betina dan jantan berbeda,

kemudian hal itu diketahui sesudah dipotong-potong, maka

hukumnya tidak boleh, melainkan muslif harus menyebutkan wol

domba jantan atau betina. Tetapi jika keduanya tidak berbeda dan

tidak bisa dipilah, dan itu bisa diketahui sesudah dipotong, tetapi

dalam transaksi tersebut disebutkan panjangnya dan hal-hal yang

saya sampaikan di atas, maka akad salafterhadapnya hukumnya

boleh.

Tidak boleh mengadakan akad salaf atas wol kambing

tertenfu milik seseorang karena bisa jadi kambing tersebut mati

dan wolnya rusak. Tidak boleh mengadakan akad salaf kecuali

terhadap sesuahr yang bisa disebutkan sifat-sifatnya,

dipertanggungkan, dan tersedia pada waktunya tanpa meleset.

Tidak boleh mengadakan akad salaf dengan objek wol kambing

tertentu milik seseorang karena bisa jadi hasilnya meleset dan tidak

sesuai sifat yang disebutkan, meskipun batas waktunya tidak

sampai sehari karena bencana bisa menimpa domba ifu atau

sebagiannya saat ifu juga.

Demikian pula dengan setiap objek akad sakf yang

dipertanggungkan. Tidak baik mengadakan akad salafatas sesuatu

tertenfu karena bisa meleset. Tidak baik mengadakan akad salaf

atas wol tanpa sifat, melainkan hanya memperlihatkan wol lalu

berkata, "Aku meminta darimu wol dengan wama putih,

kebersihan dan panjang seperti wol ini." Karena wol yang

diperlihatkan itu bisa rusak sehingga tidak bisa diketahui

bagaimana sifakrya. Dengan demikian, akad tersebut menjadi akad

salafterhadap sesuatu yang tidak diketahui.
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Jika seseorang mengadakan al<ad salafatas bulu unta atau
bulu kambing, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan cara-
cara yang saya sampaikan dalam a}aid salafatas wol. Hal-hal yang
membatalkan di sana juga membatalkan di sini, tidak berbeda
sama sekali.

80. Akad Salaf dengan Objek Kapas

Tidak baik mengadakan akad salaf atas kapas berikut
kelopaknya karena kapas ifu bukan termasuk komoditas yang
terjaga kualitasnya dengan disimpan bersama kelopaknya. Kelopak
kapas merupakan lnrlit yang dibuang pada wakfu dia diproses.
Akad salaf inijuga tidak baik kecuali dengan menyebutkan kapas
dari negara mana, kualitasnya baik atau buruk, wamanya putih
bersih atau cokelat, dan harus dengan timbangan dan jangka

waktu tertentu. Jika seseorang meninggalkan salah satu dari hal-
hal ini, maka akad salafterhadapn5n frdak boleh.

Alasannya adalah karena kapas dari berbagai negara ifu
berbeda-beda kelembutan dan kekasarannSa, panjang dan
pendeknya bulu, serta wamanya. Tidak baik melakukan akad salaf
atas kapas dari tanah milik seseorang tertentu sebagaimana telah
kami paparkan sebelumnya. Akan tetapi, seseorang boleh
melakukan akad salafatas sifat yang terjamin di tangan seseorang.

Jika kapas lama dan kapas baru berbeda, maka dia harus
menyebutkan kapas lama atau baru, yang disimpan selama
setahun atau dua tahun. Jika kapasnya lembab, maka dia harus
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menyebutkannya. Demikian pula jika kapasnya kering. Tanpa itu

akad sataftidak sah. Seandainya seseorang mengadakan akad sakf

atas kapas yang telah dibersihkan dari bijinya, maka itu lebih saya

sukai. Tetapi saya tidak melihat adanya larangan untuk

rnengadakan akad salafatas kapas dengan bijinya, sama seperti biji

kurma dalam kurma-

81- Bab: Akad Salaf dengan Objek Sutera Linen

Jika sutera bisa diidentifikasi dengan mengatakan, "Sutera

dari negara demikian", serta bisa disebutkan sifat wamanya,

kemumiannya, kebersihannya, kebebasannya dari cacat dan

timbangannya, maka tidak ada larangan untuk menjadikannya

sebagai objek akad salaf. Tidak baik sekiranya seseorang

meninggalkan salah satu dari hal-hal ini. Jika dia meninggalkannya,

maka tidak boleh mengadakan akad salaf terhadapnya. Jika sutera

tidak bisa diidentifikasi dengan sifat-sifat tersebut, maka dia tidak

boleh dijadikan objek salaf. Demikian pula dengan linen (rami).

Tidak baik mengadakan al<ad salaf atas sesuafu tertenfu

yang diambil darinya, karena sesuafu tertentu ihr bisa rusak dan

berubah. ndak boleh mengadakan akad salaf terhadapnya dan

yang semakna dengannya, melainkan dengan sifat-sifat yang bisa

diidentifikasi. Jika panjang sutera dan linen itu berbeda secara

mencolok, maka panjangnya hanrs disebutkan. Jika panjangnya

tidak berbeda, maka ditimbang, dan itu hukumnya sah, insya

Allah. Sesuatu yang di;adikan objek salaf secara takaran tidak
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boleh dibayarkan secara timbangan lantaran adanya perbedaan
antara timbangan dan takaran. Demikian pula, sesuafu yang
dijadikan objek salaf secara timbangan tidak boleh dibayarkan
secara takaran.

82. Bab: Salaf dengan Obiek Batu, Batu
Penggilin$, dan Jenis Bafu l-ainnya

Tdak ada larangan mengadakan akad slaf atas bafu
bangunan. Bafu itu beltdabeda wanna, jenis dan besamya.
Karena itu tidal( boleh mengadakan akad stalatas bahr sebelum
menyebutkan wamanya hijau atau putih, jenis ahrfs atau
sunbulF, dan menyebutkan narna yang biasa digunakan unfuk
mengenalinya, s€trta menyebutkan kekerasannya, dan bahwa dia
tidak mengandr.rng karang dan l<ala di dalamnln. I{ala adalah batu
buatan. Dia juga harus menyebutkan apakah bafu tersebut bulat,
keras, fidak mempan besi, Xka dipuhl rnaka dia pecah dengan
pecahan 1lang tidak se$ai keinginalr orang 3ang memukul.

Dia itrga hanrs mengrebutkan seperti
mengatakan, "Yang unta bisa mengangkat dua, tiga, empat atau
enarn bafu," serta dengan timbangan tertenfu. Alasannya adalah
karena beban batu ifu berteda-beda. Ada kalanln dua bafu dibawa
di atas seekor unta tetapi keduanya tidak seimbang sehingga salah
safun5n disertai batu lnns kecil. Karena ifu tidak boreh

4s Batu glang prrtih b€rsih.

't6 Batu gang bqasd dari Sunbul, sebuah negeri di Rornawi.
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mengadakan akad salaf atau terhadapnya kecuali dengan

timbangan. Atau batu dibeli dalam keadaan dilihat sehingga itu

termasuk jual-beli secara sembarang sesuai yang tampak

pengamatan.

Demikian pula, tidak boleh mengadakan akad salaf atas

ragl (batu-batu kecil) kecuali dengan menyebutkan sifat kecilnya,

kepadatannya dan lain-lain sehingga bisa diketahui oleh ahlinya.

Akad salaf terhadapnya tidak boleh kecuali secara timbangan

karena dia Udak bisa ditakar lantaran renggang. Batu tidak bisa

disifati secara persis seperti kain, hewan dan selainnya yang dijual

secara bilangan. Akad salaf terhadapnya tidak boleh sebelum

mengatakan keras. Jika dia telah mengatakan keras, maka dia

tidak berhak mendapatkan yang keropos, berlobang dan pecah-

pecah.

Tidak ada larangan untuk membeli batu yang keropos,

tetapi dia harus menggambarkan setiap batu yang keropos dengan

panjang, lebar, ketebalan, kemumian dan kualitasnya- Jika bahr

memiliki suatu sifat yang berbeda-beda dan menghasilkan

keutamaan sebagiannya atas sebagian yang lain, maka harus

disebutkan. Jika Udak, maka cukup dengan apa yang saya

sebutkan. Jika muslaf telah mendatangkannya tetapi muslif

berselisih dengannya, maka batu itu diperlihatkan kepada para

ahlinya. Jika mereka mengatakan bahwa batu tersebut sudah bisa

disebut bagus dan mumi, serta sesuai dengan panjang, lebar dan

ketebalan yang muslif syaratkan, maka dia wajib menerimanya.

Tetapi jika kurang satu saja dari hal-hal tersebut, maka dia tidak

wajib menerimanya.
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Tidak ada larangan akad salaf terhadap batu marrner
dengan besaran dan timbangan sebagaimana yang saya
gambarkan unfuk bafu sebelumnya, dan dengan kemumiannya.
Jika dia memiliki jenis dan wama yang berbeda-beda, maka dia
harus menyebutkan jenis dan wamanya.

Tidak ada larangan unfuk membeli bejana dari marmer
dengan sifat panjang, lebar, kedalaman, tebal dan cara
pembuatannya. Jika cara pembuatannya berteda-beda, maka dia
harus menyebutkan sifat pembuatannya. Seandainya selain ifu
bejana tersebut ditimbang, maka itu lebih saSra sukai. Tetapi jika
dia maninggalkan masalah timbangannya, maka hal itu tidak
menrsak akad salaf insya Allah. Jika dari batu gilingan itu ada
sesuafu yang berbeda sesuai negeri penghasilnya, dimana bafu
gilingan dari suatu negeri itu lebih baik daripada batu gilingan dari
negeri lain, maka alreid salaf tidak boleh sebelum menyebutkan
bafu dari negeri mana dan sifat-sifatnya. Demikian pula, jika batu-
bafu di suafu negeri ifu berbeda-beda jenisnya, maka dia harus
menyebutkan jenis batu.

83. Bab: Akad Salaf dengan Oblek Batu Tahu
(Plester) dan Batu Kapur

ndak ada larangan mengadakan akad salaf atas batu tahu
dan bafu kapur serta berbagai bahan bangunan lainnya. Jika bafu-
bafu tersebut memiliki perbedaan yang mencolok, maka al<ad sataf
terhadapnya tidak boleh sebelum menyebutkan batu kapur dari
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negeri demikian, atau bafu tahu dari negeri demikian, serta

mensyaratkan kualitasnya, atau mensyaratkan wama putih atau

abu-abu, atau wama apa saja jika dia memiliki perbedaan kualitas

akibat wama. Muslif iuga mersyaratkannya dengan takaran

tertenfu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu. Tidak

baik mengadakan akad salaf terhadapnya secara angkutan unta

dan pikulan karena hasilnya berteda-beda.

Tidak ada larangan untuk membelinya funai secara

angkutan unta dan pikulan, atau secara sembarang tidak pada

angkutan unta atau pikulan manakala barangnya tersedia dan dua

pelaku jual-beli juga ada.

Demikian pula dengan tanah lumpur- Tidak ada larangan

mengadakan akad salaf terhadapnln dengan takaran tertentu.

Tetapi tidak baik secara angkutan unta, pikulan dan sembarang.

Akad salaf terhadapnya tidak boleh kecuali secara takaran dan

disebutkan sifahya, baik dan buruknya, dan tanah liat dari negeri

mana. Jika warna tanah liat dari tempat yang sama ifu berbeda-

beda, sedangkan sebagiannya memiliki kelebihan dari sebagian

gnng lain, maka dia harus menyebutkan wama tanah liamya itu:

apakah hijau, kelabu atau hitam.

Jilla muslif menyebut kualitasnya bagus, maka bagusnya

harus bisa dibedakan dari jenis yang lain. Jika tanah liat tersebut

mengandung garam, atau batu, atau kerikil, maka dia tidak wajib

mengambilnya karena tanah liat tersebut berlawanan dari kualitas

bagus. Demikian pula, jika yang menjadi objek salaf adalah bahr

tahu atau bafu kapr-r, maka tidak boleh kecuali dengan cara yang

saya paparkan
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JilG bafu tahu dan batu kapur png didatangkan ifu terkena
hujan, maka pembeli fidak wajib menerimanya karena air hujan
pada keduanya mempakan cacat- Demikian pura, jika usianya
sudah terlalu lama sehingga berdampak negatif terhadapnya, maka
pembeli tidak wajib menerimanya karena yang demikian itu
merupakan cacat. sedangkan air hujan fidak menimbulkan
kerusakan bagi tanah liat jika dia kernbali kering seperti sedia kala.

84- Bab: Akad Salaf Secara Bilangan

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi,i
berkata: Tidak Qoleh mengadakan akad salaf terhadap sesuatu
secara bilangan kecuali sebagaimana akad satafterhadap her;,ran
yang telah saya sampaikan, yaitu umumSra secara persis, sifat dan
jenisnya dapat ditenfukan; atau seperti pakaian dan jenisnya,
perhiasan dan ukurannya bisa ditenhrkan dengan persis; atau
seperti kay-r dan jenisnya, sifat dan bisa ditmnfian
dengan persis, serta objek-objek lain png semakna.

Tidak boleh melakukan ak,d salafdengan objek semangka,
mentimun, labu, delima, pala, persik, pisang, kepala, telur-dari
hewan apapun, baik ayarn, bunrng merpati atau selainnya.
Demikian pula dengan objek-objek lain png biasa diperjualkan
masyarakat secara bilangan selain yang saya kecrralikan, dan yang
semakna dengannya karena perbedaan bilangan.Tidak ada sifat
yang bisa dijadikan patokan sehingga tidak diketahui dengan
persis, kecuali barangbarang yang bisa ditakar atau ditimbang

89



AlUmm

sehingga dapat diukur secara persis dengan takaran dan

timbangan

85. Bab: Akad Salaf Terhadap Makanan Secara

Takaran atau Timbangan

Ada dua kategori utama barang yang dijadikan objek salaf

oleh masyarakat. Ada barang yang ukurannya kecil, bentuknya

sama sehingga bisa termuat dalam takaran, dan jika ditakar maka

dia tidak renggang dalam takaran. Karena jika renggang maka satu

biji saja sudah mencolok dalam timbangan, lebar bawahnya tetapi

kecil kepalanya, atau lebar bawah dan kepalanya tetapi kecil

tengahnya, sehingga apabila sesuatu jatuh di sampingnya, maka

lebar bawahnya barang tersebut menghalanginya unfuk menempel

padanya dan jatuh dalam takaran, padahal ruang di antara

keduanya kosong. Kemudian, lapisan yang di atasnya juga seperti

itu. Jika demikian adanya, maka dia tidak boleh ditakar.

Kami menjadikan hal itu sebagai dalil bahwa orang-orang

tidak menakamya karena alasan ini. Barang seperti itu tidak boleh

dijadikan objek salaf secara takaran, serta barang sempa dengan

alasan seperti ini, yaitu yang besar dan keras sehingga satu barang

jahrh dalam takaran, lalu barang lain jatuh di dalamnya secara

melintang, sedangkan di bawahnya masih ada kekosongan. Barang

yang melintang di atasnya ifu menutupi ruang kosong yang ada di

bar,uahnya, lalu di atasnya dihrmpuk dengan barang lain. Dengan

demikian, dalam takaran tersebut ada kekosongan yang jelas.

90



AlUmm

contoh barang ini adalah delima, kepala, labu dan komoditas lain
yang serupa dan memiliki kesamaan makna seperti yang saya

paparkan. Tidak boleh melakukan akad salaf terhadap oblek ini
secara takaran meskipun dua pelalar sala.fsama-sama rela.

Ada pula barang yang kecil dan jika dimasukkan ke dalam
takamn maka dapat memenuhinya, serta tidak mengakibatkan

kerenggangan yang mencolok di dalamnln, seperti kurma kering-
Ada pula yang lebih kecil dari ifu, dimana bentuk dan ukurannya
tidak berbeda secara mencolok, seperti bi;i wilen dan sejenisnya.

Barang seperti ini boleh dijadikan objek salaf secara takaran.

Setiap barang yang saya sebutkan tidak boleh dijadikan
objek salaf secara takaran itu fidak dilarang untuk dijadikan objek
salaf secara timbangan. S5nratnya adalah menyebutkan nama
setiap jenis sesuai nama yang biasanya digunakan unfuk
mengenalhya. Jika muslif mensyaratkan yang besar, lalu muslaf
mendatangkan barang dalam ukuran minimal yang bisa disebut
besar serta sesuai timbangannya, maka pembeli wajib
menerimanya. Adapun barang yang kecil, yang paling kecil adalah
yang bisa disebut kecil, tetapi saya tidak perlu menjelaskan
masalah ini.

Misaln5n adalah seseorang berkata, "Saya memesan melon
I(hurasan, atau semangka Syam, atau delima Imlis, atau delima
Harran." Dalam akad salaf terhadap delima harus disebutkan
rasanya, apakah manis, tawan atau asam. Adapun semangka tidak
ada perbedaan rasanya, melainkan cukup mengatakan besar atau
kecil. Unfuk timun juga seperti itu, yaifu dengan mengatakan
timun yang paniang atau pendek. Unhrk melon dia hanrs
menyebutkan besar dan kecilnya serta timbangannya. Tidak baik
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sekiranya dia mengatakan timun yang besar dan kecil, karena tidak

bisa diketahui seberapa besar dan kecilnya timun, kecuali dia

mengatakan sekian dan sekian ritl timbangannya dalam ukuran

kecil, atau sekian dan sekian ritl timbangannya unfuk ukuran besar-

Demikian pula dengan labu dan sejenisnya. Inilah ketentuan untuk

r"t6p masalah dalam bab ini dan yang diqiyaskan kepadanya.

Tidak ada larangan terhadap akad salaf terhadap sayrr

seluruhhya jika disebutkan setiap jenisnya, yaitu dmgan

mengatakan selada, seledri, bawang perai, dan lainlain. Jenis apa

saja yang dijadikan objek salaf secara timbangan tertenhr tidak

boleh diserahkan kecuali secara tirnbangan. Jika seseorang tidak

menyebutkan jenisnya atau timbangannya, maka hukumnya tidak

boleh.

Jika ada suatu jenis yang berbeda kecil dan besamlra, maka

akad salaf terhadapnya tidak boleh kecuali dengan menyebutkan

kecil atau besar. Misalnya adalah sayur kembang kol yang berbeda-

beda kecil dan besamya. Juga seperti sayur lobak dan wortel.

Begitu juga dengan sayur yang berteda-beda di antara yang besar

dan yang kecil dari segi rasa dan harga.

Kacang walnut boleh dijadikan objek salaf seeara timbangan

meskipun dia tidak renggang dalam takaran sebagaimana saya

gambarkan. Dia juga boleh dijadikan obiek salaf secara takaran,

tetapi secara timbangan lebih saya sukai dan lebih sah.

Mengenai batang tebu, jika muslif mensyaratkan jahrh

temponya pada saat dipastikan tersedia di tempat akad, maka

tidak ada larangan unfuk menjadikann5a objek salaf secara

timb'angan. Tidak boleh menjadikannya objek salaf secara

timbangan sebelum mensyaratkan sifat batang jika berbeda-beda.
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Jika bagian atasnya termasuk sebagian yang tidak mengandung
rasa manis dan tidak bermanfaat, maka dia tidak boleh diikutkan,
melainkan muslf harus mensyaratkan agar bagian atasnya yang

sifakrya seperti itu dipotong, meskipun dia diperjualbelikan. Kulit

Snng melekat pada batang tebu juga harus dihilangkan, dan tempat
berkumpulnya akar di bagian bawahnya harus dipotong.

Tidak boleh mengadakan akad salafatas batang tebu secara

per ikat dan bilangan karena batasannya tidak bisa diketahui
dengan cara seperti ifu meskipvn musliftelah melihatrya.

Tidak baik sekiranya seseorang membeli batang tebu, sayrur

dan sejenisnya dengan mengatakan, "Aku membeli darimu
tanaman demikian dan demikian secara per angkutan sapi, atau
sekian dan sekian ikat sayrur hingga jangka waktu demikian dan
demikian. Karena tanaman komoditas tersebut berbeda-beda;

terkadang sedikit dan terkadang banyrak, terkadang bagus dan
terkadang jelek. Kami menganggap akad tersebut batal karena
hasil tanamannya berbeda-beda dari segi banyak dan sedikitrya,
dengan alasan seperti yang kami sampaikan bahwa komoditas
tersebut bukan menrpakan komoditas png ditakar dan ditimbang,
serta tidak bisa diketahui sedikit dan banyaknya. Tidak boleh
mernbeli komoditas-komoditas tersebut kecuali dengan cara

melihatnya. Demikian pula dengan batang tebu dan qurilf7.
Setiap hasil bumi tidak boleh dfadikan objek salaf keuah secara

takamn atau timbangan dengan sifat yang dipertanggungkan,

47 Jlka dibaca CtuthrakaartinSra adalah salah satu lenis bawang perai. Tebpi
iika dibaca qil, rrlralra artinya adalah tarnrnan seperti alhlfa tetapi bentuknya
l€bih besar.
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bukan dari tanah tertentu. Jika seseorang mengadakan akad salaf

terhadapnya dari tanah tertentu, maka akad salaftidak sah-

Demikian pula, tidak boleh mengadakan akad salaf atas

batang tebu, qurth, qashil,48 dan selainnya secara per ikat atau per

u.gf*tur,. Tidak boleh mengadakan akad salafterhadapnya kecuali

ru.a- timbangan dan mengikuti sifat. Demikian pula dengan buah

tin dan selainnya; tidak boleh kecuali secara takaran atau

timbangan, serta harus disebutkan jenisnya jika suatu hasil bumi

merniliki jenis-jenis yang berbeda. Jika seseorang meninggalkan

salah satu dari hal-haltersebut, maka akad salaftidak sah.

86. Bab: Akad Salaf atas Sesuatu Yang
Mengakibatkan Sesuatu yang Lain Meniadi Baik

Setiap sesuatu yang boleh diiadikan oblek salaf sendirian

marnkala dicampur dengan sesuatu yang lain yang bukan sejenis

dan bisa menetap di dalamnya tanpa bisa dipisahkan darin5n sama

sekali selain air, dan sesuafu yang dicampurinla ifu juga tetap ada

dan termasuk objek yang boleh dijadikan objek salaf, dan

menjadi campuran yang tidak bisa dipisahkan,

(komoditas tersebut) tidak boleh dijadikan objek salaf. Alasannya

adalah karena apabila keduanya telah tercampur sehingga yang

satu tidak bisa dipilah dari yang lain, maka saya tidak tahu berapa

harga yang diambil dari yang ini dan yang ifu. Dengan demikian,

.a::.1

:45 Qashil berarti tanaman apa saja yang dipotong dalam keadaan masih

hijau.
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saya telah melakukan akad salaf terhadap sasuatu yang tidak
diketahui. Misalnya adalah saya mengadakan akad salaf atas
sepuluh ntl sawi{g kacang almond, dimana gulanya tidak bisa

dipilah dari minpk kacang almond, dan tidak pula kacang almond
itu bisa dipilah manakala salah satu dari keduanp telah bercampur
dengannya, sehingga dengan demikian penerimanya yang
memberitahu, berapa gula, minyak almond dan kacang almond
yang dia terima.

OIeh karena demikian keadaannya, maka ifu merupakan
jual-beli yang tidak diketahui ukurannya. Demikian pula, jika saya
mengadakan akad salaf atas sawiq yang dihancurkan secara
takaran, karena saya tidak mengetahui ukuran sawiq dibandingkan
minyaknya. Sawiq itu bisa bertambah takarannya ketika dia
dihancurkan. Kalaupun dia tidak bertambah, maka jual-beli

tersebut tetap tidak sah karena ifu berarti saya menjual sawiq darr
minyak, sedangkan minyaknya tidak diketahui meskipun sawiqrrya
diketahui.

Yang lebih dari makna ini, dan yang lebih kuat alasannya
adalah tidak boleh mengadakan akad sakf atas fufud^P.
Seandainya saya mengatakan, "Yang jelas manisnya, atau lang
jelas lemaknya," maka hukumnya tidak boleh, karena sa5ra tidak
bisa mengetahui kadar nasyasbfl dibandingkan madunya, serta

a9 &w dalam kitab Al Mishbah dijelaskan sebagai makanan png terbuat
dari gandum. Tetapi dari pemyataan Asy-syafi'i dipahami bahwa ia juga bisa
dibuat dari kacang almond atau mingraknla dan dari gula.

50 tralud-aj adalah manisan dari tepung dan madu atau gula dan minyak.
Seperti inilah 5rang dipahami dari pernptaan AsV-St/af i.

5L Naqnstaq dalam kitab Al Mishbah beraff makanan Snng terbuat dari biji
gandum hinthah, dan ia juga bisa dibuat dart bili jagung.
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gula, minyak yang mengandung lemak, dan unsur-unsur lain yang

ada di dalamnya. Saya juga tidak mengetahui manisnya, apakah

dari madu lebah, atau dari selainnya? Demikian pula dengan

lemaknya. Kalaupun dia diketahui, dan dapat diketahui ptsla sawiq

yang banyak diaduk, maka dia seperti sesuafu yang bercampur

dengan sesuatu yang lain sehingga tidak bisa dipilah, sehingga dia

juga Udak diketahui.

Semakna dengan itu adalah akad salaf atas beberapa ritl

hais,sz karena dia tidak bisa diketahui porsi kurmanya

dibandingkan keju dan minyak saminnya.

Semakna dengan ini adalah daging.5nng dimasak dengan

biji-bijian, garam dan cuka. Juga seperti allam yang dibalut dengan

tepung dan bi;i-bilian, atau tepung saja, atau bahan makanan lain-

Karena pembeli tidak bisa mengetahui porsi biji-bijian dan

alnmnya lantaran perbedaan antara isi dan balutannya-

Seandainya hal itu dapat diukur dengan timbangan, maka

hukumnya tetap tidak"boleh karena kalaupun keselunrhannya bisa

diketahui secara akurat melalui timbangan, nalnun Lmsur lrang

ditambahkan ke dalamnya tidak bisa diketahui dengan akutrat, baik

derrgan timbangan atau dengan takaran.

selain ifu ada alasan lain Snng membtrat alqad elaftersebut

tdak sah. Yaitu, jika pembeli mensyaratkan nagnstaq yang bagus,

atau madu yang bagus, maka tidak dapat diketahui kualitas

nasyastaq dan madunya dalam keadaan telah dimasak karena

sudah berubah akibat terpanggang api dan yang satu bercampnfi

52 Hais adalah kurrna kerins yans dibuang bijinrn lah difumhk bersama

keiu, lalu diadon dengan samin.
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dengan yang lain, sehingga tdak bisa diketahui batasan bagusnya,

apakah sesuai dengan sgnrat atau tidak.

Seandainyra seseorang melakukan akad sataf terhadap
dagrng yang dipanggang se@ra timbangan atau dimasak, maka
hukumnya fidak boleh karerra tidak boleh mengadakan akad sataf
atas daging keorali dengan disebutkan sifatnya sebagai dagrng
yang gemuk. Ada kalanlp kegernukan dagrrg terhrfup dalam
keadaan dipanggang jika daging tersebut bukan daging yang
gemuk secaftt mencolok. Ada kul*ln dagrng tersebut kurus
sehingga daging yang kurus ifu tdak bisa dibedakan dari daging
yang gemuk; dan tidak bisa dibdakan juga tulang bersumsum dari
daging yang gemuk manakala berdekatan. Jika dia sudah dimasak,
maka lebih sulit unfuk mengenali dagmg yang gemuk karena ada
kalanya daging yang kurus bercampur dengan dagrng yang gemuk;
dan terkadang beberapa tempat dari daging yang gemuk ifu tdak
mengandung lemak. Jil<a setiap daging yang dipotong ihr
sebagiannya mengandung pefuniuk mengenai bagran yang gemuk,
tulang bersumsum dan daging lrang kunrs, maka setiap yang
berhubungan dengannya itu iuga seperti ifu.

Tidak baik mmgadakan akad slaf atrs suatu bamng yang
saat diserahkan mengalami pertrbahan kondisi, karena tidak ada
pefunjuk bahwa barang ihrlah ltang dipesan, baik takarannya
berubah atau tidak berubah. Misalnya adalah al<ad salafatas satu
srla' gandum hinthah dengan ryarat penjual menyerahkannya
dalam benfuk tepung, baik dia mensyaratkan penakaran tepung
tersebut atau tidak mens!,akrtkannya. Alasann5n adalah jika dia
menyebutkan suatu jenis gandum hinthah dan kualitasnya, lalu dia
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menjadi tepung, maka muncul masalah pada tepung dari dua sisi,

yaitu:

Pertama, gandum hinthah yang disyaratkan itu

mengandung air, sehingga dia digiling menjadi gandum hinthah

yan*g mirip gandum hinthah dari Syam yang tidak mengandung air.

Tetapi alasan ini tidak selalu terjadi.

Kedua, pembeli tidak mengetahui dengan persis takaran

tepung karena hasilnya bisa lebih banyak dan bisa lebih sedikit-

Pembeli tidak menerima takaran gandum dengan sempuma.

Perkataan yang diterima dalam hal ini adalah perkataan penjual.

Ulama lain menganggap akad ini tidak sah dari sisi lain,

yaifu karena penggilingannya mempakan iiarah yang memiliki nilai

tersendiri tetapi tidak disebutkan dalam pokok akad salaf. Jika dia

mengandung ijarah, maka itu berarti harga gandum hinthah tidak

bisa diketahui porsinya dari nilai iiarah. Dengan demikian, itu

merupakan akad salafyang tidak diketahui ukurannya.

Ini merupakan sisi lain yang ditemukan oleh orang yang

menganggapnya tidak sah sebagai sebuah madzhab yang benar.

Yang demikian itu tidak seperti al<ad salafatas tepung yang

disebutkan sifat-sifatnya, karena penjual tidak menanggung kepada

pembeli gandum yang disebutkan sifat-sifaturya, dan fidak

mensyaratkan suafu pekerjaan di dalamnya sama sekali. Penjual

hanya menanggung untuk pembeli tepung yang disebutkan sifat-

sifatnya.

Demikian pula, seandainya seseorang mengadakan akad

salaf atas kain yang disebutkan sifat-sifakrya ddngan ukuran hasta

yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan kain, maka Kitab'
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Nya boleh- Seandainya seseorang mengadakan akad sala/ atas

suafu benang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan syarat penjual
membuatnya menjadi kain, maka hukumnya tidak boleh karena
sifat benang tidak bisa diketahui pada kain, dan porsi benang dari
porsi pekerjaan juga tidak diketahui. Jika kain dijadikan objek salaf
dengan disebutkan sifat-sifahya, maka ifu berarti sifatnya
diketahui.

Setiap oblek alaf yang bisa menjadi lebih baik dengan
sesuafu, bukan dengan selainnya, Ialu pembeli mensyaratkannya,

maka tidak dilarang. Misalnya adalah akad salaf atas kain yang
dibatik atau kain 5nng dibuat garis-garis, atau berbagai per,r.ramaan

benang lainnya- Alasannya adalah pewamaan pada benang ifu
seperti pokok warna kain; cokelat atau putih. Per,uamaan tidak
mengubah silat kain dari segi tipis dan tebalnya, atau sifat-sifat
lain; sebagaimana sawtq dan tepung dapat benrbah akibat
ditumbulq dan wama keduanya juga tidak diketahui. Ada kalanya
kedua komoditas tersebut dibeli atas dasar wamanlra, bukan rasa
keduaqn. Dan memang kebangrakan dua komoditas ini dibeli atas

dasar unmarryra.

Tidak baik mengadakan akad nlaf atas kain yang

disebutkan sifat-sifabrln dengan syarat penjual mevuamainya

secaftr mtdhamf3, karena tidak bisa diketahui batasan persis

wama merah- Selain ifu, di antara kain ifu ada yang menyerap
wama merah lebih bunlnk daripada kain lain. Juga karena
transaksi teriadi pada dua hal yang berbeda, yaitu kain dan
pe\ ramaan. Jadi, meskipun kain dalam keadaan diunmai ifu dapat
dikenali jenisny4 narnun peuramaan ifu fidak bisa diketahui

fi Mtdlwnibqaru pakaian yang diwamai dengan unma merah-
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ukurannya padahal dia termasuk unsur yang dibeli. Tidak baik pula

melakukan akad salaf hingga jangka waktu yang tidak diketahui.

Yang demikian itu tidak seperti akad salaf atas kain yang polos,

karena pewamaan merupakan hiasan unfuk kain. Selain itu, kain

tidak dibeli kecuali wama ini telah melekat padanya sebagaimana

melekatnya pekeriaan berupa penenunan. Wama benang pada

kain merupakan sesuah: yang melekat tetapi tidak mengubah kain

dari sifatorya. Jika demikian keadaannya, maka hukumnya boleh.

Jika kain dibeli tanpa diwamai, kemudian dia dimasukkan

ke dalam celupan wama sebelum diserahkan, sedangkan wamanya

diketahui, maka hukumnya tidak boleh sesuai alasan yang saya

sampaikan, yaitu benang kain dan ukuran (nilai) pencelupan tidak

diketahui.

Tidak ada larangan mengadakan akad salaf atas kain yang

disebutkan sifat-sifahya dan diserahkan kepada pembeli dalam

keadaan telah dipotong dengan ukuran tertenfu, atau telah dicuci

untuk membersihkannya dari bulu-bulu benang yang melekat saat

ditenun. Tidak baik mengadakan akad salaf atas kain 5nng telah

dipakai atau telah dicuci satu kali, karena kain tersebut dicuci safu

kali, baik sesudah usang atau sebelum usang karena tidak bisa

diketahui batasan keusangannya. Tidak baik mengadakan akad

slaf atas gandum hinthah yang dibasahi, karena pembasahan

pada gandum hinthah tdak bisa diketahui batasannya dengan

persis. Ada kalanya gandum hinthah berubah sehingga tidak bisa

diketahui sifat persisnya, sebagaimana dia bisa diketahui sifat

persisnya dalam keadaan kering. Tidak baik mengadakan akad

100



AlUmm

sataf akrs mijna$ yang diwangikan meskipun disebutkan

timbangan weurangian yang dimasukkan ke dalamnya, karena

unsur yang digunakan unfuk ma.uangikan itu tidak bisa ditimbang

sehingga timbangannya dapat dipilah dari timbangan dupanya,

karena terkadang dia termasuki unsur lain 5nng menghalangi

pembeli untuk mengetahui hralitas dupa. Demikian pula, tidak

baik mengadakan akad sataf atas ghalibah,Ss atau suatu minyak

yang mengandung bertagai unsur, karena tidak bisa diketahui

sifatrln, ukuran campuran png dimasukkan ke dalamnya, dan

tidak bisa dipilah unsur yang dimasukkan ke dalamnya.

Tidak ada larangan mengadakan akad salafatas minyak biji

alban sebelum dicampur dengan sesuatu yang lain secara

timbangan. Saya memakruhkannyia dalam keadaan dicampur

karena uhrran campuftm di dalamnya tidak diketahui. Seandainya

pembeli menetapkan sifatr5ra dengan aroma, maka saya

memaknrhkanngra karena batasan aromanlra tidak bisa diketahui

dengan pasti.

Saya memakruhkan al<ad salaf atas setiap minyak yang

dibuat wangi sebelum diserahkan. Demikian pula dengan akad

slaf atas minyak yang telah diwangikan atau pakaian yang diberi

wa*angian karena tdak bisa diketahui batasan wanginya,

sebagaimana tidak bisa diketahui batasan watna dan hal-hal lain

yang saya sampaikan.

il Mima, b€Narf tempat menaruh bam api unhrk pengasapan, dan bisa

b€rarE dupa yang dirnasukkan ke dalamnp. Yang terakhir inilah yang dimaksud.

(Al Qanul
# Glnlibh adalah campuran berbagai minyak wangr. Uh. kitab Al Mishbah.
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T'idak ada larangan akad salaf atas baskom atau wadah

minum dari timah merah atau putih, atau kuningan atau besi-

Pembeli harus mensyaratkannya dengan volume tertenfu, ditempa

atau dicor, dan dengan cara pembuatan tertenfu, tebal atau tipis.

Pembeli juga harus menetapkan batas waktunya seperti akad salaf

atas kain. Jika penjual mendatangkan barang dengan kualifikasi

minimal yang bisa disebut dengan sifat dan syarat tersebut, maka

pembeli harus menerimanya dan tidak boleh menolaknya.

Demikian pula dengan setiap bejana dari satu jenis yang

sifatnya dapat diketahui dengan akurat. Dia tidak ada bedanya

dengan baskom dan timba. Seandainya objek salafbisa diketahui

dengan persis disertai syarat timbangan selain syarat volume, maka

itu lebih sah. Jika dia tidak mensyaratkan timbangan, maka akad

sah asalkan dia telah mensyaratkan volume, sebagaimana sah

seseorang membeli kain dengan cara pembuatan tertenhr, hiasan

tertentr-r dan selainnya, dengan sifat dan lebamya. Jual-beli tidak

Lroleh kecuali dengan membayarkan harganya, sedangkan akad

salaf merupakan pembelian sifat yang dijamin sehingga tidak boleh

kecuali dengan menyerahkair harganya, dan objeknya sesuai

clengan yang disebutkan sifat-sifatnya.

Seandai.nya pembeli mensyaratkan agar penjual membuat

baskom dari timah dan besi, atau dari timah putih dan timah

hi'tam, maka hukumnya tidak boleh karena keduanya tidak mumi

sehingga Udak diketahui kadar masing-masing. Yang demikian itu

bu[:n seperti pe\r/arnaan terhadap kain karena petJuamaan

ierhr,actrap kain merupakan hiasan yang tidak mengubahnya unfuk

mengetahui sifatrya secara persis. Sedangkan yang ini adalah

tambahan pada barang yang dibuat.
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Demikian pula dengan setiap barang yang diminta untuk
diproduksi. Tidak baik mengadakan akad salafterhadap peci yang
diisi karena timbangan isinya dan sifatnya tidak diketahui secara
persis, dan bagian dalamnya juga tidak bisa diketahui secara tepat.
Barang seperti ini tidak boleh dibeli kecuali tunai dengan funai.
ndak baik mengadakan akad salaf terhadap kaos kaki kulit dan
sandal yang dilobangi karena keduanya tidak bisa disebutkan
panjang dan lebamya, tidak bisa diketahui dengan persis jenis

kulitnya serta unsur-unsur yang dimasukkan ke dalamnya. Sandal

dan sepafu hanya boleh dijual secara tunai. Sedangkan pelobangan
kaos kaki kulit hanya bisa ditransaksikan dengan ijarah. Tidak ada
larangan unfuk membelinya secara satuan atau pasangan dengan
bentuk yang diketahui dan dengan sifat yang diketahui, serta
dengan ukuran yang diketahui dari segi besar dan kecilnSa, dalam
dan sempitnya. Pembeli juga mensyaratkan cara pembuatannya.

Tidak ada larangan sekiranya baskom tertuat dari kaca.
Pembeli mensyaratkan jenis kacanya, tebal dan tipisnya.
Seandainya kacanya ditetapkan dengan timbangan selain dengan
sifat, maka itu lebih saya sukai dan lebih mengesahkan al<ad salaL
Demikian pula dengan setiap hasil produksi yang tidak bercampur
dengan unsur lain. Adapun hasil produksi yang bercampur dengan
unsur lain, seperti anak panah yang merupakan campuran dari
bulu, batang, bunhrt, perekat bulu dan mata panah itu tidak bisa

diketahui batasannya, sehingga saya memakmtrkan akad salaf
terhadapnya, bahkan tidak membolehkannya-

Tidak ada larangan .cnelakukan alllad salaf terhadap batu
bata dengan panjang, lebar dan ketebalan tertenfu. Pembeli
mensyaratkan bahannya dari tanah tertenfu, dan ketebalan
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tertentu. Seandainya dia mensyaratkan timbangannya, maka ifu

lebih saya sukai. Tetapi seandainya dia meninggalkannya, maka itu

tidak dilarang, insya Allah. Alasannya adalah karena akad salaf

merupakan penjualan sifat, dan tanah liatnya tidak bercampur

dengan unsur lain yang membuat tanah liar menjadi tidak diketahui

ukurannya. Dia hanya bercampur dengan air, sedangkan air itu

lenyap dan terserap di dalamnya. Sementara api merupakan

sesuatu yang di luar bafu bata, dan tidak melekat di dalamnya,

melainkan hanya memiliki pengaruh baik padanya. Penjual hanya

menjual batu bata dengan sifat. Tidak baik membeli bata jemuran

dengan sSnrat penjual mengolahnya dan menyerahkannya dalam

bentuk batu bata yang telah dibakar. Alasannya adalah karena

tidak diketahui ukuran kayu yang dihabiskan untuk membakarnya.

Ada kalanya pembakarannya tidak matang sehingga rusak. Jika

kami membatalkannya dengan kerugian ditanggung pembeli, maka

itu berarti kami membatalkan sesuatu yang telah dia tetapkan

kamaiibannya. Tetapi jika kami mengharuskannya unfuk

menerimanya, maka itu berarti kami memaksakan padanya

sesuafu yang tidak dia syaratkan bagi dirinya.

87. Saat Jatuh Tempo Muslif Mengambil Sebagian
Pokok Hartanya dan Sebagian Objek Salafnya

Barangsiapa yang melakukan akad salaf dengan emas

untuk makanan yang disebutkan sifat-sifatnya lalu temponya telah

jafuh, maka dia berhak makanan dalam pertanggungan

penjualnln. Dia bebas memilih antara mengambil selumh makanan
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sehingga penjual menyerahkan makanan itu kepadanya, atau
meninggalkannya sebagaimana dia meninggalkan seluruh haknya,
atau mengambil sebagiannya dan menangguhkan sebagian yang

lain, atau membatalkan seluruhnya. Jika dia boleh membatalkan
seluruhnya asalkan kedua pihak menyepakati pembatalannya,

maka dia juga boleh membatalkan sebagiannya asalkan kedua
pihak sepakat.

Dengan demikian, bagian yang dia batalkan tak ubahnya
seperti objek yang Udak pemah keduanya transaksikan.

Sedangkan bagian yang tidak dia batalkan itu tak ubahnya seperti
sesuafu yang wajib baginya sesuai sifat yang dia tetapkan. Dia
bebas memilih antara mengambilnya atau meninggalkannya. Tidak
ada pertedaan antara akad salaf atas makanan ini dan makanan
yang menjadi hak pembeli atas penjual dari jalan selain akad salaf.

Akan tetapi, jika telah jatuh tempo penyerahan makanan lalu dia
penjual mengatakan, "Aku akan memberimu makanan lain sebagai

ganti makanan yang menjadi hakmu, atau barang lain," maka
hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena Nabi fi$
bersabda,

Yo Gtlb L6 U -\olt
6.

|f
,,
Ar*J

t..o .o u

1594. "Barangskpa tang membeli makanan, maka dia
tidak boleh menjualn5n sehingga dia menerimanya.'66

s6 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: 'Ainah dan Sejerrisnln,
2/640, no. 40) dari Nafi' dari AMullah bin Umar:$5, bahwa Rasulutlah *
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twuslif ini hanya rneneperoleh makanan. Jika dia mengambil

selain makanan, maka itu berarti dia telah menjual makanannya

sebelum menerimanya. Jika dia membatalkan selumhnya atau

sebagiann5ra, maka pembatalan tersebut bukan merupakan jual-

beli, melainkan menggugurkan penjualan dimana kedua pihak

sarla-sama rela unfuk membatalkan akad pertama yang wajib bagi

masing-masing pihak.

Barangkali seseorang bertanya, "Apa hujjahnya masalah

ini?" Maka jawabnya qiyas dan nalar sudah cukup. Jika ada yang

bertanya, "Apakah dalam hal ini terdapat atsar dari salah seorang

sahabat Rasulullah S?" Maka jawabnya adalah: diriwayatkan dari

Ibnu Abbas, Atha' dan Amr bin Dinar.

;st4rHt t1:;;*ii" A)t 6';1 -\ olo

ok;tbL o( e; ojr * ly- U'^;. t1?i

bersabda, "hmngsiapa yang membeli makanan, maka dia tidak boleh meniualnya

seltingga dia m eneimanla. "
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Takaran adalah Kewajiban Penjual dan Pemberi, 2/96, no. 27261 dari jalur

Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya

Penjualan Obyek Jual-beli Sebelum Serah-Terima, 2/1159-7160, no. 32/15261
dari ia[.tr Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi.

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Thawr.rs dari hnu
Abbas i6 bahwa Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa yang membeli mal<anan,

nnla dk frdak boleh selu'nga dia menerimarym."(no.29/L5251
Selain itu Asy-Syali'i meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Nafi' dari

Abdullah bin Umar; dan dari Malik dari Abdullah bin Dnar dari Abdullah bin

Urnar- Qifi- As-Swpn,l/324, no. 22G2271
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1595. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa Atha' tidak

melihat adanya larangan jika dia (muslil menerima pokok hartanya

dari muslaf, atau memberinya penangguhan, atau mengambil

sebagian barang dan menangguhkannya dengan sisanya."57
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1596. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia

berkata kepada Atha', "Aku mengadakan al<ad salafdengan sahr

{

57 Saya tidak menemukannya pada selain As],-S@'i.
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dinar untuk sepuluh faraq (makanan)S8, lalu jatuh tempo. Apakah

aku boleh menerima lima faraq darinya jika aku mau, dan

mencatat setengah dinar sebagai hutang atasnya?" Dia menjawab,

"Ya."59

Juga karena jika muslif membatalkannya, maka dia memiliki

hak pada muslaf pokok harta untuk objek yang dia batalkan, baik

dia mengesahkannya atau meninggalkannya. Karena seandainya

seseorang memiliki hak harta yang jafuh temponya, maka dia

boleh mengambilnya atau menangguhkannya kapan saja dia mau.

7597. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

58 trarae adalah nama takaran. Menumt sebuah pendapat, takaran ini setam

dengan 16 ritl. 0)h. Al Mshbaht.
59 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi, hnu Abi

Syaibah meriwayatkan hadits yang sama dari Atha' (pembahasan: Jual-Beli, bab:

Seseorang yang Mengadakan Akad Salaf alas Makanan, dan Mengambil Sebagian

Makanan dan Sebagian Pokok Harta, dari Waki' dari Rabi' dari Atha'.
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mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar,

bahwa dia tidak melihat adanya larangan (bagi muslifi untuk

mengambil sebagian harta pokoknya dan sebagian yang lain dalam

bentuk makanan, atau mengambil sebagiannya dalam bentuk

makanan dan mencatat sisanya dari pokok harta (sebagai

hutang)."60
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1598. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Musa, dari Sa'id bin

Jubair, dari hnu Abbas, dia berkata, "lfulah afuran yang dikenal,

50 Saya tidak menemukanryra pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi, Ibnu Abi

Syaibah meriwayatkan dari Abu Sa'd Muhammad bin Muyassar dari lbnu Juraij

dari Amru bin Dinar dari Abu Sya'tsa', ia berkata, "Jika seseorang mengadakan

akad salaf dengan seratts dinar untuk senbu faraq makanan, maka tidak ada

larangan baginya untuk mengambil lima rat.s faraq dan mencatat lima puluh dinar

sebagai hutang." (Pembahasanr Jual-Beli, bab sama dengan takhrij sebelumnya,

4/207),
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yaitu dia boleh mengambil sebagiannya dalam benh.rk makanan

dan sebagian yang lain dalam bentuk dinar."61
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1599. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'l mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa dia hartanya

kepada Atha', "Ada seseorang yang mengadakan akad sala{

51 HR. Abdurrazzaq dalam MushannaFnya (Pembahasan: Jual-Beli, bab:

Akad salaf atas Sesuatu lalu Mengambil Sebagiannya, 2/73, no. 14102) dari
Sufyan dan seterusnya; dan dari Ats-Tsauri dari Abdul A'la dari Said bin Jubair dari
Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan dan bab yang sama, 4/269) dari jalur Abu Ahwash Salam bin Sulaim
dari Abdul A'la dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, "seorang laki{aki
datang kepadanya dan berkata, "Aku mengadakan al<ad salafkepada seseorang

dengan seribu dirham unhrk makanan, kemudian aku mengambil setengahnya

dalam bentuk makanan, lalu aku menjualnya dengan uang seribu dirham."
Kemudian orang itu datang kepadaku dan berkata, "Ambillah sisa harta pokokmu
lima ratus dirham." Ibnu Abbas berkata, "ltulah aturan yang diketahui."
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dengan baf2 unfuk makanan, kemudian dia meminta harga baz

pada hari itLl." Atha' menjawab, "Tidak boleh, kecuali harta

pokoknya atau baz miliknya. "53

Menurut pendapat Atha' tentang bazz, dia juga tidak boleh

dijual sebelum dikuasai. Seolah-olah dia mengikuti pendapat

seperti dalam hal makanan.
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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 Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya

kepada Atha', "Saya mengadakan al<ad salaf atas makanan lalu

jatuh temponya. Kemudian dia lmuslal memintaku unfuk

menerima makanan lain satu fu*q dengan satu faraq, dimana

62 Baz dalam .4"1 Mishbah diartikan sebagai suatu jenis kain. Pendapat lain

mengatakan kain khusus yang dijadikan perlengkapan mmah. Pendapat lain

mengatakan kain yang merupakan perlengkapan pedagang.
63 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
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orang yang memberiku sebagai ganti atas makanan yang menjadi

hakku ifu tidak memiliki kelebihan." Dia menjawab, "Tidak

dilarang. Yang demikian itu bukan merupakan jual-beli, melainkan

pelunasan."64

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan Atha',

insya Allah. Alasannya adalah dia mengadakan akad sala/ atas

sifat, bukan barang tertentu. Jika penjual mendatangkan barang

yang sesuai sifat, maka ifu berarti melunasi hak pembeli.

lt"
to

J J.t*^,
'JG 

-\ 1. \
tt ,o ,

4il*.,1

lri Jlr

O ./

-)s
AG

4r J,
I

Ye
l. o'.
O-9

6 t jo

J,Y 6tr
/'
u

9.t
A I J

.4!A) At& 0rt lr.K,

1601. Said bin Salim berkata, "Seandainya dia

mengadakan akad salaf dengannya atas gandum Syam, lalu dia

mengambil gandum yang lain darinya, maka hal itu tidak dilarang.

Hal ini seperti kebolehan melakukan akad salaf pada emasnga."65

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan Said,

insya Allah- Akan tetapi, seandainya jafuh tempo serafus faraq

yang dia beli dengan serafus dinar, kemudian penjual memberinya

seribu dirham, maka hukumnya tidak boleh. Dalam kasus ini, yang

boleh adalah membatalkannya saja. Jika dia membatalkan, maka

dia memiliki hak pada penjual berupa pokok hartanya. Jika

e Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
55 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
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penjual telah terbebas dari kewajiban makanan sehingga pembeli

memiliki hak emas padanya, maka sesudah ih-r keduanya boleh

melakukan jual-beli dengan emas sesuka hati, dan keduanya harus

melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah.

88. Bab: Pengalihan Objek Salaf Kepada Objek
Salaf yang Lain
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1502-7603. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Said, keduanya berkata,
"Barangsiapa yang mengadakan akad salaf atas suafu oblek yang

dijual, maka dia tidak boleh mengalihkannya kepada objek lain,

dan dia tidak boleh menjualnya sebelum dia menerimanya."55

56 Pendapat Snng diriwayatkan dari Abu Said diriwayatkan secara terangkat

sanadnya kepada Nabi $ oleh:

Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Pemiagaan, bab: Akad Sala/ tidak

Boleh Dialihkan, 3/744-745, no. 32168) darl lalur Muhammad bin Isa dari Abu
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Badar Syuja' bin Walid dan Ziyad bin Khaitsamah dari Sa'd Ath-Tha'i dari

'Athiyyah bin Sa'd dari Abu Said AI Khudri, dia berkata' Rasulullah $ bersabda,

"Barangsiapa yang mengadakan akad salaf atas sesuatu, maka dia tidak boleh

mengalihkan4n kepada sesuatu yang lain."
Al Mundziri berkata, "Athiyyah bin Said AI Aufi tidak bisa dijadikan hujjah."

Ibnu Majah (pembahasan: JuaFBeli, bab: Barangsiapa yang Mengadakan

Akad Salaf atas Sesuatu, Maka Janganlah ia Mengalihkannya kepada Yang Lain,

2/766, no. 2283) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Namir dari Syuja' bin

Walid dari Ziyad bin Khaitsamah dari Sa'd dan seterusnya; dan dari jalur Abdullah

bin Said dari Syuja' dari Ziyad dari Athi5iyah dan seterusnya tanpa menyebut Sa'd.

Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/451 dari jalur Abu Badar dan

setemsnya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Maka dia tidak boleh mengambil selain

pokok hartanya. "
Abu Thagyib Al Azhim AI Abadi mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dalam kitab Al 'Ilal Al Kabir, dan ia berkata, 'Saya tdak
mengetahuinya berstatus marfu'selain dari jalur riwayat ini, dan ini merupakan

hadits hasarz." Abdul Haq dalam kltab Al A.lTkam berkata, "AthiyTah Al Auli tidak

bisa dijadikan hujjah meskipun banyak periwayat yang meriwayatkan darinya."

Dalam At-Tanqih di;elaskan, "Athi!ryah AI Aufi dinilai lemah oleh Ahmad dan

selainnya." Ibnu Adi berkata, "Meskipun dia lemah, namun dia mencatat

haditsnya."

Selain itu, Abu Hatim menilainya cacat lantaran sanadnya terhenfl pada hnu
Abbas. (Lih. N llalkarya Abu Hatim, l/387, no. 1L58)

Hadits ini juga dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan karena sanadnya lemah

dan simpang siur. (Lih. Nashb Ar-Ra3nh, 4/57; At-Talkhish Al Habir, S/25; dan

Al hwa',5/215-216\.
Adapun riwayat dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh:

Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang

yang Mengadakan Akad Salaf atas Sesuatu, Apakah Boleh Mengambil Sesuatu

yang [-ain?, 8/14, no. 14106) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Ibnu Umar, dia

berkata, "Jika engkau mengadakan akad salaf atas sesuatu, maka janganlah kamu

mengambil selain pokok hartamu, atau barang yang engkau jadikan obyek salaf"
Juga dari Ats-Tsauri dari Hasan bin Athi5ryah Al Aufi dari ayahnya dari Ibnu

(Jmar, dia berkata, "Jika engkau mengadakan akad salaf terhadap sesuatu, maka

janganlah kamu mengalihkannya kepada sesuatu png lain sebelum kamu

menerimanya."
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Pendapat yang benar adalah seperti yang diriwayatkan dari

keduanya, insya Allah. Hadits ini mengandung dalil bahwa sesuatu

yang dibeli tidak boleh dijual kembali sebelum pembeli

menerimanya, dan ifu sejalan dengan pendapat kami dalam setiap

jual-beli, yaitu sesuatu yang dibeli tidak boleh dijual sebelum

pembeli menerimanya.
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7604. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha', bahwa dia

ditanya tentang seseorang yang membeli suatu barang yang tidak

ada di tempat dan membayamya dengan funai. Ketika dia melihat

barang itu, dia tidak rela sehingga kedua pihak ingin mengalihkan

Abdurrazzaq dalam Mushannafnp (pembahasanr Jual-Beli, bab, Orang yang

Memaknfikan Pengalihan Obyek Salafkepada Selainnya, 4/342, no. 20851)dari

lalur lbnu Numair dari Hajjaj dari Athiygrah dari hnu Umar, dia berkata, "Tidak ada

larangan terhadap alla.d salaf, tetapi janganlah kamu mengalihkannya kepada

obyek yang lain, dan janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya."
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jual-beli keduanya kepada barang lain sebelum diterima

pembayaran darinya. Atha' menjawab, "Ifu tidak pafut."

Sepertinya penjual mendatangkan barang yang tidak sesuai

dengan sifat. Pengalihan barang yang diperjualbelikan kepada

barang lain dianggap sebagai penjualan barang sebelum diterima.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf kepada

orang lain berupa dirham untuk seratus srSa ' gandum hinthah,lalu

mitranya itu balik mengadakan akad salaf kepadanya berupa

dirham untuk seratus srla' gandum hinthah. sedangkan sifat dua

gandum hinthah tersebut sama, baik jahrh temponya sama atau

berbeda, maka itu tidak dilarang. Akan tetapi, masing-masing dari

keduanya memiliki hak seratus sha' gandum hinthah atas

kawannya dengan sifat tersebut dan hingga jangka waktu tersebut,

dan masing-masing dari keduanya tidak boleh mengimpaskan

kawannya. Karena seandainya gandum hinthah dijadikan sebagai

pengimpas unfuk gandum hinthah, maka itu berarti menjual

makanan sebelum diterima, dan penjualan dirham dengan dirham,

karena keduanya diserahkan pada dua hari yang berbeda secara

tempo.

Barangsiapa yang mengadakan akad salaf atas makanan

secara takaran atau timbangan lalu jatuh temponya, lalu muslaf

berkata, "Timbanglah atau takarlah makananku, kemudian

sisihkan di tempatmu sampai aku datang untuk

memindahkannya," lalu muslaf melakukannya, tetapi kemudian

makanan tersebut dicuri, maka kerugiannya menjadi

pertanggungan penjual, dan hal itu tidak dianggap sebagai

penerimaan dari pemilik makanan. Seandainya penjual menakar

makanan untuk pembeli atas perintah pembeli hingga pembeli
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menerimanya, atau wakilnya menerimakan unfuknya, maka saat

itr.rlah penjual terbebas dari pertanggungan. 67

89. Bab: Hak Pilih dalam Akad Salaf

Tidak boleh ada hak pilih dalam akad salaf. Seandainya

seseorang berkata kepada orang lain, "Saya membeli darimu

dengan serafus dinar yang aku bayar tunai untuk seratus sia'
kurma dengan jangka waktu sebulan, dengan syarat saya memiliki

hak pilih setelah kita berpisah dari tempat kansaksi kita ini, atau

Anda memiliki hak pilih, atau kita berdua memiliki hak pilih,"

maka jual-beli tersebut tidak sah; sebagaimana keduanya boleh

mensyaratkan hak pilih selama tiga hari dalam jual-beli barang

hrnai. Demikian pula, seandainya dia berkata, "Saya membeli

darimu seratus sfra' kurma kering dengan harga serafus dinar

dengan syarat saya memiliki hak pilih selama sehari, jika aku rela

maka aku akan memberimu dinar, dan jika aku tidak rela maka

jual-beli antara saya dan kamu terhapus," maka hukumnya tidak

boleh karena ini adalah jual-beli sifat.

Jual-beli dengan sifat itu hukumnya tidak boleh kecuali

muslaf menerima pembayaran sebelum keduanya berpisah, karena

penerimaannya terhadap objek salaf mentpakan penerimaan

67 Sesudah bab ini terdapat beberapa bab yang berkaitan dengan lual-beli dan

dipindahkan Al Bulqini kepada bahasan tentang jual-beli, sedangkan beberapa bab

tentang akad salaf digabungkan kepada sesamanya seperti isyamt yang kami

temukan dalam halaman-halaman manuskrip.
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kepemilikan, sehingga seandainya seseorang menerima harta

orang lain dengan syarat orang lain itu memiliki hak pilih, maka

penerimaannya ifu bukan merupakan penerimaan kepemilikan.

Tidak boleh pula hak pilih hanya dimiliki salah satu dari

keduanya, karena jika hak pilih dimiliki pembeli maka itu berarti

dia tidak mengalihkan kepemilikan kepada penjual atas apa yang

dia serahkan kepada penjual. Dan jika hak pilih dimiliki penjual,

maka penjual tidak mengalihkan kepemilikan kepada pembeli atas

apa yang dia jual. Karena bisa jadi penjual memanfaatkan hartanya

kemudian mengembalikannya kepada pembeli. Karena ifu akad

salaf ndakboleh dilakukan kecuali secara pasti tanpa ada hak pilih

di dalamnya.

Demikian pula, seseorang tidak boleh mengadakan akad

salaf terhadap orang lain berupa serafus dinar dengan syarat

penjual menyerahkan serafus sha 'makanan yang disebutkan sifat-

sifatnya hingga jangka wakhr tertentu, lalu ketika jangka wakhrnya

tiba maka pihak yang menanggung makanan itu memiliki hak pilih

unhrk memberikan objek akad salaf atau mengembalikan pokok

hartanya; melainkan jual-beli harus pasti di antara keduanya. ndak
boleh pembeli mengatakan, "Jika kamu menahanku untuk

menerima pokok hartaku, maka aku memperoleh tambahan

sekian." Tidak boleh ada dua syarat, melainkan syarat pada kedua

pihak hams sahr dan definitif.
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90- Bab: Syarat yang Wajib Dipenuhi Muslaf
kepada Muslif

Jlka muslal mendatangkan barang yang dijadikan objek

salaf berupa makanan, kemudian keduanya berselisih pendapat,

maka dihadirkan orang-orang yang ahli tentangnya. Jika pembeli

mensyaratkan makanan yang bagus dan baru, maka ditanyakan

kepada para ahli, "Apakah makanan ini bagus dan baru?" Jika

mereka menjawab, "Ya," maka diajukan pertanyaan lagi,

"Makanan ini sudah bisa disebut bagus?" Jika mereka

mengatakan, "Ya?" maka muslif wajib mengambil makanan

dengan batasan minimal yang bisa disebut sesuai sifat yang dia

syaratkan, yaifu bagus dan selainnya. Dengan demikian, muslaf

telah terbebas dari pertanggungan, dan muslifwajib menerimanya.

Ketenfuan ini juga berlaku pada pakaian. Kepada para ahli

itu diajukan pertanyaan, "Apakah kain brokat Shana'a, atau brokat

yang biasa disebut yusufi, panjang dan lebamya sekian, tebal atau

tipis, sudah bisa disebut bagus?" Jika mereka menjawab, "Ya,"

maka dengan memberikan kain brokat yang bisa disebut bagus ihr

penjual telah terbebas dari pertanggungan objek salaf dan muslif

wajib menerimanya. Pakaian yang tipis dan setiap saat juga

dipertanyakan seperti ini manakala penjual telah mendatangkan

setiap jenisnya sesuai dengan sifat dan kualitas.

Komoditas apa saja yang sudah bisa disebut sesuai sifat dan

kualitas bagus, maka penjual telah terbebas dari

pertanggungannya. Demikian pula, jika penjual mensyaratkan

kualitas yang jelek, maka penjual hams mendatangkan kualitas

yang jelek.
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1605. Said bin Salim AI Qaddah mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Jika kamu

mengadakan akad salaf,lalu jatuh tempo hak yang engkau jadikan

objek salaf sebagaimana yang engkau syaratkan dan engkau bayar

hrnai, maka kamu tidak memiliki hak pilih manakala engkau telah

memenuhi syaratmu dan jual-belimu. "58

Jika penjual mendatangkan dengan kualitas yang sangat

bagus melebihi batasan minimal yang bisa disebut bagus, maka dia

dianggap memberikannya secara sukarela, dan pembeli harus

menerimanya karena kelebihan di atas batasan minimal yang bisa

disebut bagus itu justru lebih baik baginya kecuali dalam kasus

yang akan saya sampaikan kepada Anda, insya Alkh.

58 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Ma nfah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur

tuy-Syafi'i.

,J
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91- Bab: Perbedaan di Antara Dua Pelaku Akad
Salaf Manakala Muslif Melihat Objek Salaf

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf kepada
orang lain dengan emas unfuk makanan yang disebutkan sifat-

sifatnya, berupa gandum hinthah, atau kismis, atau kurma kering,
gandum sya'ir, atau selainnya, dimana dia meminta kurma

misalnya dengan kualitas yang jelek tetapi penjual mendatangkan

kualitas yang lebih bagus, atau meminta yang bagus tetapi penjual

mendatangkan di atas batasan rninimal yang bisa disebut bagus,

sedangkan barang tersebut tidak keluar dari jenis yang

dijadikannya objek salaf, seperti jenis ajwah, shaihani atau

selainnya, maka muslif wajib mengambilnya. Karena kualitas yang
jelek itu tidak tercukupi kecuali dengan yang baik, dan pemberian

ini merupakan kebaikan dari penjual kepada pembeli.

Demikian pula, jika kami menghamskannya unfuk
menerima batasan minimal yang bisa disebut bagus, lalu penjual

memberinya dengan yang lebih bagus, maka yang lebih bagus itu
memberikan kecukupan secara lebih banyak daripada kecukupan
yang diberikan yang lebih rendah. Dengan demikian, penjual

memberinya yang lebih baik daripada yang harus dia berikan, dan

dia tidak keluar dari keharusan untuk memberikan apa yang

disebut bagus. Jadi, hal itu mengeluarkannya dari syaratnya

kepada yang bukan syaratnya. Tetapi jika yang diberikan itu telah

keluar dari nama dan jenis barang yang disyaratkan, maka pembeli

tidak dipaksa unfuk menerimanya, melainkan dia diberi pilihan

unfuk meninggalkannya atau mengambilnya.
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Seperti itulah ketentuan yang berlaku unhrk setiap jenis

kismis dan makanan yang diketahui takarannya-

Penjelasan pendapat ini adalah, seandainya seseorang

mengadakan akad salaf atas kurma ajwah, lalu penjual

memberinya kurma burdi yang jauh lebih bagus daripada kurma

ajwah, maka saya tidak memaksanya unfuk mengambilnya karena

kurma burdi itu berbeda jenis dari kurma yang dia jadikan objek

salaf. Ada kalanya dia menginginkan kurma ajwah karena suatu

alasan yang tidak ditemukan pada kurma burdi. Demikian pula

ketentuannya untuk seluruh jenis makanan manakala jenisnya

berbeda, karena penjual memberinya barang yang berbeda dari

yang dia syaratkan meskipun lebih baik.

Demikian pula madu. Dalam akad salaf atas madu harus

disebutkan sifatnya semisal putih, kuning atau hijau, karena

perbedaan wama madu ifu menghasilkan perbedaan nilai.

Demikian pula dengan setiap komoditas yang wamanya menjadi

faktor perbedaan dari komoditas sejenis dengan wama yang

berbeda, baik ifu hewan atau selainnya.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf kepada

orang lain dengan barang untuk perak putih yang bagus, lalu

penjual mendatangkan perak putih di atas batasan minimal yang

bisa disebut bagus; atau dengan barang unhrk emas merah yang

bagus, lalu penjual mendatangkan emas merah di atas batasan

minimal yang bisa disebut bagus, maka pembeli harus

menerimanya. Demikian pula seandainya dia mengadakan akad

sala.funfuk tembaga merah yang bagus, lalu penjual mendatangkan

tembaga merah di atas batasan minimal yang bisa disebut bagus,

maka pembeli wajib menerimanya. Akan tetapi, seandainya
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pembeli meminta tembaga merah lalu penjual memberinya

tembaga putih, sedangkan tembaga putih ifu berbeda kegunaannya

dari tembaga merah, maka pembeli tidak wajib menerimanya

manakala dua wama yang berbeda itu berbeda kegunaannya.

Pembeli tidak wajib menerima kecuali yang bisa disebut

dengan sifat yang dia syaratkan. Demikian pula, jika kedua pihak

berbeda mengenai wama yang mengakibatkan perbedaan harga.

Pembeli tidak wajib menerima selain yang sesuai dengan sifat yang

dia minta. Adapun sesuatu yang tidak berbeda akibat wama,

melainkan sesuai dengan kebutuhan pembeli, dimana salah safu

dari keduanya lebih memberikan kecukupan daripada yang lain,

serta tidak lebih tinggi harganya, melainkan berbeda nama saja,

maka saya tidak mempertimbangkan wama.

92. Bab: Sifat yang Tidak Sesuai dalam Akad Salaf

Seandainya seseorang mengadakan akad sala.f atas kain

marwiyarrg tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis
dan lebih tinggi harganya daripada yang tebal, maka kami tidak
memaksanya unfuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih

menghangatkan daripada kain yang tipis. Bisa jadi kain yang tebal

itu lebih awet daripada kain yang tipis. Juga karena kain yang

diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli,

bahkan di luar dari sifat tersebut.

Demikian pula, seandainya seseorang mengadakan akad

salaf atas budak dengan suafu sifat, dan dia mengatakan, "Lembut
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perangainya," kemudian penjual memberikan budak yang lebih

tinggi daripada yang pembeli sifatkan tetapi tidak lembut

perangainya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena

berbeda dari sifat yang dia minta, yaitu lembut perangainya.

Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad salafatas budak

dengan suatu sifat, dan dia mengatakan, "Yang kuat dan keras

perilakunya," kemudian penjual mendatangkan budak yang

lembut, bukan budak yang keras perilakunya meskipun harganya

lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena budak

yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh

budak yang lembut perangainya, meskipun budak yang lembut

perangainya itu lebih tinggi harganya daripada budak yang kasar.

Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima

yang lebih baik daripada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia

minta itu tercakup ke dalamnya, atau lebih dari sifatnya ifu.

Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat,

atau di luar sifat yang dia minta, maka saya tidak memaksanya

untuk menerima selain yang dia syaratkan. Ketenfuan ini berlaku

untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain

yang diqiyaskan kepadanya.

93. Bab: Sesuatu yang Boleh Dijadikan Objek Salaf dan
yang Tidak Boleh

Akad salaf tidak boleh dilakukan atas gandum dari kebun

milik orang tertenfu dengan suafu sifat, karena bisa jadi bencana
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menimpanya pada waktu jatuh tempo sehingga penjuai tidak waiib

memberi pembeli sesuai sifat dari kebun lain, karena transaksi jual-

beli telah terjadi pada gandum dari kebun tersebut- Penjual telah

memanfaatkan harta pembeli untuk sesuatu yang tidak wajib

baginya.

Jual-beli itu ada dua macam, tidak ada yang ketiganya.

Yaitu jual-beli barang tidak secara tempo, dan jual-beli sifat secara

tempo atau tidak secara tempo. Barang dengan sifat yang diminta

itu menjadi pertanggungan peniual. Jika seseorang menjual sifat

dari suatu barang, maka dia boleh mengambilnya dari mana saja

dia suka. Jika jual-beli keluar dari jual-beli yang saya perkenankan

itu, maka itu dianggap sebagai jual-beli sesuatu yang tidak

diketahui sehingga lebih kuat alasannya untuk dibatalkan.

Demikian pula dengan jual-beli buah dari kebun milik

seseorang tertentu, atau hasil produksi orang tertentu, atau hasil

produksi dari negeri tertenhr yang tidak terjamin ketersediaannya,

dan anak dari hel,tran temak tertenhr. Jlka muslif mensyaratkan

hal-hal yang terjamin ketersediaan dari sumbemya, tidak meleset

pada waktu jatuh tempo, maka hukumnya boleh. Jika dia

mensyaratkan sesuahr yang biasanya fidak terjamin

ketersediaannya dari sumbemya, maka hukumnya tidak boleh.

Demikian pula, jika seseorang mengadakan akad sala/atas

susu dari hewan milik orang tertenfu, dengan takaran tertentu, dan

dengan sifat tertenfu, maka hukumnya tidak boleh, meskipun

penjual menakar dan memeras susu pada saat itu juga. Alasannya

adalah karena bencana bisa terjadi padanya sebelum dia selesai

menyediakan seluruh objek. Kami tidak rrremperkenankannya hal-

hal ini selain yang saya sampaikan kepada Anda, yaifu penjualan
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barang yang pemiliknya tidak menanggung sesuafu yang lain
sehingga apabila barang tersebut rusak maka jual-beli batal; dan
jual-beli sifat yang terjamin ketersediaannya pada saat jatuh tempo.
Adapun yang tidak terjamin ketersediaannya, akad salaf
terhadapnya hukumnya batal.

Jika seseorang melakukan akad salaf yang tidak sah, dan
pembeli menerima objek salaf, maka dia harus mengembalikannya
dan meminta kembali pokok hartanya. Inirah ketentuan yang
berlaku unfuk seluruh masalah dalam bab ini dan masalah-masalah
lain yang diqiyaskan kepadanya.

94. Bab: Perbedaan antara Muslif dan Muslaf
Terkait Objek Salaf

seandainya muslif dan muslaf berbeda terkait oblek salaf,
dimana muslif atau pembeli mengatakan, "Saya mengadakan akad
salaf kepadamu dengan serafus dinar unfuk dua rahrs sha.
gandum hinthah," sedangkan muslaf atau penjual mengatakan,
"Tidak, melainkan engkau mengadakan akad salaf kepadaku
dengan serafus dinar unfuk serafus srla' gandum hinthah," maka
penjual diminta bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak
menjual kepadanya dengan harga seratus dinar yang dia terima
selain serafus sha'. Jika dia telah bersumpah, maka kepada
pembeli dikatakan, "Jika kamu mau, kamu berhak padanya serafus
sia'yang diakuinya. Jika tidak, maka bersumpahlah bahwa kamu
tidak membeli darinya serafus sha', melainkan kamu membeli
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darinya dua ratus sha', karena dia mendakwamu bahwa dia

memiliki serahrs dinar darimu unfuk pembayaran serafus sha',

sedangkan engkau menyangkalnya." Jika dia bersumpah, maka

keduanya sama-sama menghapus jual-beli.

Demikian pula,seandalnya keduanya berselisih mengenai

obleknya, dimana pembeli mengatakan, "Aku mengadakan akad

salaf kepadamu dengan dua ratus dinar unfuk seratus sha'kurma

kering," sedangkan penjual mengatakan, "Bukan, melainkan kamu

mengadakan akad salafkepadaku untuk serafus sia ' jagung," atau

penjual mengatakan, "Mengadakan akad salaf kepadamu atas

seratus sha' kurma burdi," sedangkan penjual mengatakan,

"Bukan, melainkan kamu mengadakan akad salaf kepadaku atas

serahrs srSa' kurma 'ajwah," atau pembeli mengatakan, "Aku

mengadakan akad salaf kepadamu atas objek yang saya sebutkan

sifat-sifatnya," sedangkan penjual mengatakan, "Bukan, melainkan

kamu mengadakan akad salaf kepadaku atas objek yang tidak

kamu sebutkan sifat-sifatnya," maka pendapat tentang hal ini

adalah seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda. Yaifu,

penjual bersumpah, kemudian pembeli diberi pilihan antara

mengambil apa yang diakui penjual tanpa sumpah, atau dia

bersumpah sehingga dia terbebas dari dakwaan penjual, lalu kedua

pihak sama-sama menghapus akad-

Rabi' berkata: Jika pembeli mengambilnya, sedangkan

penjual mengingkarinya, maka jika pembeli lebih dahulu mengakui

kemudian penjual baru berkata, maka pembeli boleh

mengambilnya. Jika tidak, maka dia tidak boleh mengambilnya

manakala penjual mengingkarinya. Akad salaf dapat terhapus

sesudah kedua pihak saling berdamai-
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Demikian pula, seandainya kedua pihak saling

membenarkan terkait barang tetapi keduanya berselisih mengenai
jafuh temponya, dimana pembeli mengatakan setahun, sedangkan
penjual mengatakan dua tahun, maka penjual bersumpah, lalu
pembeli diberi pilihan. Jika dia menerima pengakuan penjual,

maka selesai masalah. Tetapi jika dia tidak menerimanya, maka

dia bersumpah dan kedua pihak saling menghapus akad. Jika
harga dalam semua akad ini adalah dinar atau dirham, maka
dikembalikan dalam bentuk yang sama. Jika berupa makanan,

maka dikembalikan dalam bentuk makanan yang sama. Jika tidak
ditemukan, maka dikembalikan nilainya. Demikian pula,
seandainya pembayarannya berupa barang yang tidak ditakar dan
tidak ditimbang, Ialu barang tersebut telah lepas dari tangan, maka
dikembalikan nilainya.

Demikian pula pendapat terkait jual-beli barang manakala
kedua pihak berselisih tentang harganya, atau jangka wakfunya,
atau berselisih mengenai barang yang dijual. Penjual mengatakan,
"Aku menjual kepadamu seorang budak dengan harga seribu, dan
kamu telah merusak budak ifu." Sedangkan pembeli mengatakan,
"Aku membelinya darimu dengan harga lima rafus, dan budak ifu
mati sendiri." Dalam kasus ini, kedua pihak saling bersumpah, lalu
nilai budak itu dikembalikan, meskipun nilainya itu kurang dari lima
ratus atau lebih dari seri.

Demikian pula setiap hal yang diperselisihkan kedua pihak,
baik itu soal takaran, kualitas atau batas waktu.

Seandainya kedua pihak saling membenarkan terkait jual-
beli dan batas wakfunya, sedangkan penjual mengatakan, "Belum
lewat dari batas wakfunya," atau dia mengatakan, "Lewat sedikit
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batas wakfunya," sedangkan pembeli mengatakan, "Idak,

melainkan lewat seluruhnya, atau hanya tersisa sedikit waktu,"

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual dengan

disertai sumpahnya. Sedangkan pembeli wajib mengajukan bukti

atau kesaksian.

Jual-beli keduanya dalam hal ini tidak terhapus karena

keduanya saling membenarkan terkait harga, barang yang dibeli

dan batas wakhrnya. Adapun jika keduanya berselisih tentang

pokok akad itu sendiri dimana pembeli mengatakan, "Aku

membeli dengan jangka waktu sebulan," sedangkan penjual

mengatakan, "Aku menjual kepadamu dengan jangka dua bulan,"

maka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan,

karena perselisihan keduanya terkait hal-hal yang dapat

menghapus akad. Sedangkan dalam dua kasus sebelumnya, kedua

pihak tidak berselisih.

Hal itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang

mengupah orang lain selama setahun dengan bayaran sebesar

sepuluh dinar. Kemudian orang yang diupah mengatakan,

"Waktunya sudah levJat," sedangkan pengupah mengatakan,

"Waktunya belum lewat." Perkataan yang dipegang adalah

perkataan pengupah, sedangkan orang yang diupah wajib

mengajukan bukti, karena dia mengakui sesuatu yang didakwakan

telah keluar.
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95- Bab: Akad Salaf atas Barang Tertentu, Baik
Tersedia di Tempat atau Tidak

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf kepada
orang lain dengan serafus dinar unfuk barang tertenfu dengan
syarat dia menerima barang tersebut setelah satu hari atau lebih,
maka akad salaf tersebut tidak sah. Tidak boleh menjual barang
dengan syarat barang tersebut dipertanggungkan pada penjualnya
dalam keadaan apapun, karena tidak ada jaminan barang tersebut
tidak hilang. Tidak boleh pula dengan syarat pembelinya boleh
mengambil barang kapan saja dia mau, dimana penjual tidak boleh
menghalanginya untuk mengambilnya manakala dia telah
menyerahkan hartanya, dan penyerahan barang dilakukan secara
tempat.

Alasannya adalah karena bisa jadi barang tersebut rusak
pada wakfu itu meskipun jaraknya singkat. Dengan demikian,
pembeli telah membeli sesuatu yang tidak dipertanggungkan pada
penjual dengan sifat yang ada dalam keadaan apapun, dimana
menjual menanggung sesuafu tersebut. Tidak boleh pula dengan
syarat penjual mengalihkan kepemilikan sesuafu tertentu kepada
pembeli dimana pembeli memiliki hak untuk mengambilnya
manakala telah jafuh haknya dan dia mampu unfuk menguasainya.

Demikian pula, seseorang tidak boleh menyewa kendaraan
tertentu dengan menyegerakan pembayaran dengan syarat dia
menaiki kendaraan tersebut sesudah satu hari atau lebih. Karena
bisa jadi kendaraan tersebut rusak dan mengalami sesuatu yang
mengakibatkan kendaraan tersebut tidak bisa dinaiki. Akan tetapi,
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dia boleh mengadakan akad salaf dengan syarat pemilik kendaraan

menjamin pengangkutan yang diketahui sifat dan ukurannya.

Jual-beli barang tidak boleh dilakukan secara tempo- Ya.,g

boleh ditempokan adalah jual-beli yang dipertanggungkan dengan

sifat. Demikian pula, saya tidak boleh menjual kepada Anda

budakku ini dengan budakmu itu dengan syarat kamu

menyerahkan budakmu kepadaku sesudah satu bulan. Karena bisa

jadi budak tersebut kabur, mati atau berkurang nilainya sebulan

kemudian sejak sekarang.

Alasan tidak sahnya jual-beli ini adalah karena dia berada di

luar jual-beli umat Islam, dan karena alasan-alasan yang telah saya

sampaikan. [.agi pula, harga di dalamnya tidak diketahui, karena

yang diketahui adalah apa yang diambil oleh pembeli, atau yang

tidak dia ambil. Sedangkan penjual tidak boleh menghalanginya.

Tidak ada larangan bagi saya unfuk menjual kepada Anda

budakku ini, atau menyerahkannya kepadanya, dengan bayaran

berupa budak yang disebutkan sifatnya, atau dengan dua budak,

atau dengan satu unta, atau dengan dua unta, atau dengan satu

kuyu, atau dengan dua kayu, manakala penukamya itu disebutkan

sifatnya dan dipertanggungkan. Karena hak saya ada pada sifat

yang dipertanggungkan pada pembeli, bukan pada barang yang

bisa rusak, berkurang, dan hilang sehingga tidak dipertanggtrngkan

pada pembeli.
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96. Bab: Penolakan Pemilik Hak untuk Mengambil
Haknya

Jika hak muslif telah jatuh dengan suatu cara kemudian
penanggung hak memanggil pemilik hak untuk mengambil haknya,
Ialu pemilik hak menolak, maka pihak berwenang wajib
memaksanya unhrk mengambil haknya agar penanggung hutang

terbebas dari hutangnya dan agar dia membayarkan kepada
pemilik hutang apa yang dia tanggung tanpa menguranginya

sedikit pun dan tanpa menimbulkan mudharat padanya. Lain
halnya jika pemilik hak itu berkeinginan untuk membebaskannya

dari haknya tanpa mengambil sesuafu pun darinya, sehingga
penanggung hak terbebas lantaran dibebaskan oleh pemilik hak.

Jika penanggung hak memanggilnya untuk mengambil
haknya sebelum jatuh tempo, sedangkan haknya berupa emas,

perak, pemnggu, tembaga, atau barang yang tidak dimakan dan
diminum, tidak bemyawa sehingga tidak membutuhkan pakan atau
biaya, maka saya memaksanya untuk mengambil haknya itu
kecuali dia membebaskannya. Karena penanggung hak telah
mendatangkan haknya dengan disertai nilai tambah, yaihr
pembayaran yang dipercepat sebelum jafuh tempo. Dalam hal ini
saya tidak mempertimbangkan perubahan nilainya. Jika hak ifu
pada waktunya menjadi lebih besar nilainya atau lebih kecil, maka
saya katakan kepada pemilik hak, "Jika kamu mau, kamu bisa

menahannya." Bisa jadi pada waktu jatuh tempo hartanya itu lebih
besar nilainya daripada saat penanggung hak menyerahkan hak
kepadanya, dan bisa jadi lebih kecil nilainya.

132



Al Utrur

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah dalil yang

menunjukkan penjelasan Anda?" Jawabnya:
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7506. Kami dikabarkan bahwa Anas bin Malik mengadakan

akad mukatabatfg kepada seorang budak miliknya dengan cicilan

sampai tenggang waktu. Kemudian budak mukatab tersebut ingin

menyegerakan pembayarannya agar dia merdeka. Akan tetapi

Anas tidak mau menerimanya dan berkata, "Saya tidak mau

mengambilnya kecuali pada saat jafuh temponya-" Kemudian

budak mukatab tersebut mendatangi Umar bin Khaththab ri& dan

mengadukan masalah itu kepadanya. Umar pun berkata,

"sesungguhnya Anas menginginkan warisan." Dalam hadits ini

dijelaskan, bahwa kemudian Umar menyuruh Anas unfuk

69 Mukatabah berarti pembebasan budak dengan syarat dia menebus dirinya

dengan bayaran yang dicicil dalam jangka waktu terten[r.

YI li
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mengambil pembayaran itu darinya, dan memerdekakan budak

tersebut.To

Pendapat ini dekat dengan qiyas.

Jika objek salaf berupa makanan atau minuman, maka

pembeli tidak dipaksa untuk mengambilnya karena terkadang dia

ingin memakan dan meminumnya dalarn keadaan masih baru

pada wakfu yang dia inginkan saat mengadakan akad salaf. Jlka
penjual mempercepat penyerahannya, maka pembeli boleh

menolaknya unfuk menghindari agar dia tidak memakan dan

meminumnya dalam keadaan telah lama pada wakfu dimana dia

ingin memakan dan meminumnya.

7o Uh. Sunan Al Kubra (pembahasan: Budak Mukatab, bab: Menyegerakan
Cicilan Kitabah, 10/334) dari jalur Abdullah Al Hafizh dari Muhammad bin
Muhammad bin Ismail Al Muqri dari Muhamrnad bin Ishaq dari Said bin Yahya Al
Qarathisi dari Muadz bin Muadz dari Ali bin Suwaid bin Manjuf dari Anas bin Sirin
dari ayahnya, dia berkata, "Anas bin Malik mengadakan kitabah terhadapku
dengan tebusan sebesar seribu dirham. Aku termasuk orang yang ikut
membebaskan Tustar. Saat itu aku membeli suafu barang dan aku memperoleh
keunfungan darinya. Aku pun menjumpai Anas bin Malik dengan membawa
bayaran kitabah unhfinya, namun ia menolak unfuk menerimanya dariku kecuali
secara cicilan. Aku lantas menemui Umar bin Khaththab;g dan menceritakan hal
itu kepadanya. Umar rg, berkata, "Anas menginginkan warisan." Umar pun
menulis surat kepada Anas agar ia menerima pelunasan dari orang ifu, lalu ia
menerimanya."

Al Bukhari meriwayatkan secara mu'allaql$sah tentang kitabahsirin ini. hnu
Juraij berkata:

Kemudian Atha' mengabariku bahwa Musa bin Anas mengabarinya bahwa
sirin meminta kitabah kepada Anas. Anas adalah orang !,'ang memiliki banyak
harta-, Ia menolak permintaan Sirin tersebut, sehingga Sirin pergi menjumpai
Umar {9. Umar;ga pun berkata, "Berilah dia kitabah." Anas menolak, lalu Umar
memukulnya dengan tongkat dan membacakan firman a[ah, 't!;WitF3]13
"Hendaklah kamu buat pet7tanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada

kebaikan pada mereka. "(Qs, An-Nuur l24lt 33l'
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Jika objeknya berupa hewan yang tidak bisa terlepas dari

kebutuhan terhadap pakan atau penggembalaan, maka dia tidak

dipaksa unfuk mengambilnya sebelum jatuh temponya- Karena

dengan demikian dia menanggung biaya pakan atau

penggembalaan hingga tiba waktunya, sehingga dia harus

mengeluarkan sebagian biaya.

Adapun selain objek tersebut, semisal emas, perak, dan

seluruh barang tambang, pakaian, kuy,r, batu dan lain{ain, jika

penjual telah menyerahkannya, maka dia telah terbebas dari

pertanggungan. Pihak yang dibayar dipaksa unfuk mengambilnya

dari orang yang menanggung.

Inilah ketentuan yang berlaku unfuk semua masalah dalam

bab ini serta masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Saya tidak mengetahui akad salaf diperkenankan untuk selain yang

saya sampaikan. Atau dapat dikatakan bahwa seseorang tidak

dipaksa unfuk mengambil sesuatu yang menjadi haknya hingga

jatuh temponya. Jadi, dia tidak dipaksa unhrk mengambil dinar

atau dirham hingga jatuh temponya-

Alasannya adalah karena terkadang dia tidak bisa

menyimpannya sehingga bisa rusak setelah dinar atau dirham itu

berada di tangannya. Karena itu dia boleh memilih agar dinar itu

menjadi pertanggungan atas penanggung hak yang kaya agar dinar

tidak diserahkan kepadanya lalu msak di tangannya akibat

beberapa alasan. Di antaranya adalah dia ditagih oleh pemilik

piutang, atau dimintai sanak kerabat, meskipun dia tidak tahu

persis bahwa seandainya dinar itu ada di tangannya maka pemilik

piutang tidak menagihnya dan sanak kerabat tidak memintanya.
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Kami melarang hal ini karena kami tidak menemukan

seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa barangsiapa

yang memiliki piutang pada orang lain, lalu menanggung hutang

ifu meninggal dunia, maka mereka menyerahkan hartanya kepada

orang-orang yang berpiutang kepadanya meskipun mereka tidak
menginginkannya, agar mereka tidak menahan warisan para ahli

waris dan wasiat para penerima wasiat. Mereka memaksa orang-

orang yang berpiutang itu untuk mengambilnya karena hal ifu lebih

baik bagi mereka. Sedangkan akad salaf itu berbeda dari hutang

yang ditanggung mayit dalam sebagian aspek ini.

97 - Bab: Habisnya Kurma Basah yang Menjadi
Objek Salaf Saat Jatuh Tempat

Jika seseorang mengadakan akad salaf kepada orang lain

dengan objek berupa kurma basah atau anggur segar hingga
jangka waktu dimana keduanya tersedia dalam keadaan bagus,

maka hukumnya boleh. Tetapi jika kurma basah atau anggur segar

itu habis sehingga tidak tersisa sedikit pun di negeri tempat akad
salafberlangsung, maka menurut sebuah pendapat muslif memilil<r

hak pilih. Dia bebas memilih untuk meminta kembali sisa

pembayarannya.

Misalnya dia mengadakan akad salaf dengarn seribu dirham
untuk seratus mud, lalu dia mengambil lima puluh mud dan
meminta kembali lima puluh dirham. Dia juga bebas memilih untuk
menangguhkan kurma basah hingga musim depan, kemudian dia
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mengambilnya dengan sifat dan takaran yang sama. Demikian pula

dengan anggur segar dan setiap buah-buahan basah yang habis

pada waktunya. Ini merupakan pendapat yang beralasan.

Pendapat lain mengatakan bahwa jika dia mengadakan

akad salaf dengan serafus dirham unh.rk sepuluh sia' kurma

basah, kemudian dia telah mengambil lima sha',lalu kurma basah

tidak lagi tersedia, maka dia berhak atas lima srSa' dengan harga

lima puluh dirham, karena ifulah porsi harga unhrknya. Dengan

demikian, terhapuslah jual-beli terhadap kurma basah sisanya,

sehingga penjual mengembalikan lima puluh dirham kepadanya.

Ini mempakan pendapat yang sesuai dengan madzhab.

Seandainya seseorang meminta kurma basah, maka dia

tidak wajib mengambil kurma mengkal atau selainnya. Dia boleh

mengambil kurma basah seluruhnya, dan dia tidak harus

mengambilnya kecuali dalam keadaan sehat, tidak penyet, tidak

cacat karena busuk, tidak kering air, dan selainnya. Demikian pula

dengan anggur segar. Dia tidak mengambilnya kecuali dalam

keadaan matang dan tidak cacat. Demikian pula dengan seluruh

buah-buahan basah yang dijadikan objek salaf, dia tidak

mengambilnya kecuali sifatnya tidak cacat.

Demikian pula dengan setiap barang yang dia minta; tidak

mengambilnya dalam keadaan cacat. Jika dia meminta susu mumi,

maka dia tidak mengambilnya dalam keadaan kental dan

campuran. Susu campuran mengandung air yang tidak diketahui

kadamya, sedangkan air itu bukan susu.

Seandainya dia mengadakan akad salaf atas sesuatu lalu

penjual memberinya dalam keadaan cacat, sedangkan cacatnya ifu

termasuk cacat yang bisa tersembunyi, lalu dia memakan atau

737



AlUmm

merusak setengahnya dan tersisa setengahnya yang lain, maka dia

boleh mengambil setengahnya dengan setengah harga, dan

menunfut kekurangan antara kurma basah yang cacat dan yang

tidak cacat.

Jika kedua pihak berselisih mengenai cacat sedangkan

barang yang dibeli masa ada di tangan pembeli dan dia belum

menghabiskannya, dimana penjual mengatakan, "Aku

menyerahkannya kepadamu dalam keadaan tidak cacat,"

sedangkan pembeli mengatakan, "Sebaliknya, kamu

menyerahkannya dalam keadaan cacat," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan penjual kecuali cacat yang dipersoalkan

pembeli ifu mempakan cacat yang biasanya tidak muncul

belakangan. Jika pembeli sudah menghabiskannya, lalu penjual

mengatakan, "Ap. yang kamu sudah habiskan itu tidak cacat,

sedangkan sisanya cacat," maka perkataan yang dipegang adalah
perkataan penjual kecuali obleknya berupa safu barang yang

sebagiannya tidak rusak melainkan disusul kerusakan seluruhnya,

seperti satu biji semangka atau sahr biji labu.

Setiap saya mengatakan bahwa perkataan yang dipegang

adalah perkataan penjual, maka dia juga harus bersumpah di
dalamnya.
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Affi'U
PEMBAI-I,ASAN: GADAI

1. Kelegalan Gadai

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: A.y-
Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

g,,*f -ty i-+ #.i 6y rji r. Aii qj6_

)qt))L"# Vp'g
"Hai orang-orang yang beiman, apabila kamu

bermuamalah tidak secara funai unfuk unktu yang ditenfukan,

hendaHah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis

di antara kamu menuliskann5n dengan benar. " (Qs. Al Baqarah

121:282)

*Xii
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"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak

secara funai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

maka hendaktah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). "(Qs. Al Baqarah l2l283)

Dalam ayat ini tampak jelas perintah untuk mencatat, baik

saat mukim atau dalam perjalanan. Allah Ta'ala menyebutkan

gadai saat mereka dalam perjalanan dan tidak menemukan

seorang juru catat. Dari sini dapat dipahami -Allah Mahatahu-

bahwa mereka diperintahkan untuk mencatat dan menggadai

sebagai langkah kehati-hatian bagi pemilik hak dengan adanya

dokumen, dan bagi penanggung hak agar dia tidak lupa. Bukan

mempakan kewajiban bagi mereka unhrk mencatat dan mengambil

gadai sesuai dengan firman Allah &,

:6 #Si " id, ;* t#; rKi:, |J :,9
'Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang

lain, maka hendaklah yang dipercayai ifu menunaikan amanatnya. "

(Qs. Al Baqarah l2), 283)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dokumentasi hak dalam

perjalanan dan saat tidak ada juru catat itu tidak haram dilakukan

saat mukim dan saat ditemukan juru catat. Tidak ada larangan

untuk mengambil gadai terkait hak yang funai dan hutang, baik

dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Apa yang saya

sampaikan ini sejauh pengetahuan saya tidak terjadi perbedaan

pendapat di dalamnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah'6$
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menggadaikan baju besi beliau dalam keadaan mukim pada Abu

Syahm Al Yahudi. Sebuah pendapat mengatakan bahwa gadai

juga berlaku dalam akad salaf, sedangkan akad salaf itu sifatnya

funai.
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1607. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Ja'far

bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah S
menggadaikan baju besinya kepada Abu Syahm seorang

Yahudi."71
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71 Hadits ini telah disebutkan pada no. (1558) berikut ulasannya dalam bab

tentang salaf.
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1608. Al A'masy meriwayatkan dari Ibrahim dari Al Aswad

dari Aisyah, bahwa Nabi @ wafat dalam keadaan baju besi beliau

tergadai.T2

Allah & mengizinkan gadai dalam hutang, sedangkan

hutang merupakan hak yang wajib. Jadi, setiap hak yang dimiliki

atau wajib melalui suahr jalan itu boleh dilakukan gadai di

dalamnya.

Gadai tidak boleh untuk sesuatu yang tidak mengikat

kewajibannya. Seandainya seseorang mendakwakan hak pada

orang lain lalu orang lain itu menyangkalnya dan mengadakan

perdamaian dengannya lalu dia menyerahkan gadai padanya,

maka gadai tersebut terhapus karena perdamaian atas

penyangkalan itu tidak mengikat kewajibannya. Seandainya

seseorang berkata, "Aku menggadaikan rumahku ini kepadamu

unhrk sesuafu jika engkau menghutangkannya kepadaku, atau

menjualnya kepadaku," kemudian orang itu menghutangkan atau

menjual sesuatu kepadanya, maka rumah tersebut tidak dianggap

gadai karena gadai telah terjadi dalam keadaan penerima gadai

tidak memiliki hak. lzin Allah terhadap gadai dalam keadaan

penerima gadai memiliki hak mengandung indikasi bahwa gadai

tidak boleh kecuali setelah jatuh hak, atau bersamaan dengan
jatuhnya hak. Adapun sebelum jatuh hak dan belum ada hak,

maka tidak ada gadai.

72 Hadits ini telah disebutkan pada no. (1558) berikut ulasannya dalam bab

tentang salaf.
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2- Bab: Serah-Terima yang Menyempurnakan
Gadai

Allah @ berfirman,

b

uj,l,"r;j
*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang'*run*n

(oleh yang berpiutang). "(Qs. Al Baqarah 12lt 283)

Oleh karena dapat dipahami secara nalar bahwa gadai ifu

tidak dimiliki barangnya oleh penerima gadai seperti kepemilikan

jual-beli, dan tidak pula dimiliki manfaatnya seperti kepemilikan

sewa, maka gadai tidak boleh kecuali dengan cara yang

diperkenankan Allah, yaitu barang gadai itu dipegang. Oleh karena

tidak boleh, sekiranya penerima gadai tidak menguasainya, maka

penggadai berhak melarangnya. Demikian pula, seandainya

penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menguasai gadai

lalu penerima gadai tidak menguasainya hingga penggadai

meminta kembali barang gadainya, maka dia boleh melarangnya

(untuk tidak menguasai gadai), sesuai alasan yang telah kami

sampaikan, yaitu sesuatu tidak disebut gadai kecuali dia dipegang.

Demikian pula, sesuafu yang tidak semputna kecuali

dengan dua hal itu tidak bisa sempuma dengan salah satunya saja.

Misalnya adalah hibah yang hukumnya tidak sah kecuali diterima,

atau akad lain yang semakna dengannya.

Seandainya penggadai mati sebelum penerima gadai

menerima gadai, maka penerima gadai tidak boleh menguasai

gadai. Dia dan orang-orang yang berpiutang lainnya dalam posisi
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yang sama. Seandainya penggadai tidak mati melainkan pailit

sebelum penerima gadai menguasai barang gadai, maka penerima

gadai dan orang-orang yang berpiutang lainnya memiliki

kedudukan yang sama karena gadai belum terlaksana baginya.

Seandainya penggadai menjadi cadel atau hilang akal

sebelum penerima gadai menerima barang gadai dan memberinya

kewenangan unfuk mengambil gadai, maka penerima gadai tidak

boleh mengambil barang gadai. Seandainya penggadai

menyerahkan barang gadai kepadanya dalam keadaan hilang akal,

maka penerima gadai tidak boleh menerimanya. Dia tidak boleh

menerima sebelum penggadai dalam keadaan berlaku tindakan

dan perintahnya pada hari dia menggadaikan hartanya, dan pada

hari penggadai menyerahkan barang gadai kepada penerima

gadai.

Seandainya penggadai menggadaikan hartanya dalam

keadaan terbatasi hak transaksinya, kemudian dia menyerahkan

hartanya ifu kepada penerima gadai dalam keadaan batasan hak

transaksi untuk gadai yang pertama dilepaskan darinya, maka ifu
tidak disebut gadai kecuali dia memperbarui akad gadai, dan dia

menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai sesudah

pembatasan hak transaksi dilepaskan darinya. Demikian pula,

seandainya dia menggadaikan sesuatu dalam keadaan tidak
terbatasi hak transaksinya, namun dia tidak kunjung menyerahkan

barang gadai sampai dia terbatasi hak transaksinya, maka
penerima gadai tidak boleh menerima barang gadai darinya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak, namun dia

tidik menyerahkannya sampai budak itu melarikan diri, lalu dia

memberi kuasa kepada penerima gadai unfuk menangkapnya,
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maka jika dia tidak mampu menangkap budak itu hingga

penggadai mati atau pailit, maka itu bukan disebut gadai. Jika dia

tidak mampu menangkapnya hingga penggadai menarik gadai,

maka penerima gadai tidak boleh menangkapnya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak lalu budak

tersebut murtaddari Islam lalu dia menyerahl{an budak itu kepada

penerima gadai dalam keadaan murtad, atau dia menyerahkannya

dalam keadaan tidak murtad lalu budak tersebut murtad, maka dia

digadai dalam keadaan seperti itu. Jika dia bertaubat, maka dia

tetap menjadi gadai. Jika dia dihukum mati akibat murtadnya itu,

maka ifu berarti dia dihukum mati karena suatu hak yang dia

tanggung, dan dia pun keluar dari kepemilikan penggadai dan

penerima gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan budak tetapi dia tidak

menyerahkannya hingga dia menggadaikannya kepada orang lain

dan menyerahkannya kepadanya, maka gadai tersebut milik

penerima gadai kedua yang menerimanya se@ra sah. Gadai yang

belum dipegang itu sama seperti tidak ada gadai. Demikian pula,

seandainya dia menggadaikan budak tetapi dia tidak

menyerahkannya hingga dia memerdekakannya, maka budak

tersebut merdeka dan keluar dari gadai. Demikian pula,

seandainya dia menggadaikan budaknya tetapi dia tidak

menyemhkannya hingga dia mengadakan akad kitabalits

kepadanya, maka dia keluar dari gadai. Demikian pula, seandainya

dia menghibahkan budaknya, atau menjadikannya mahar unhrk

isfuinya, atau mengakui sebagai hak seseorang, atau dia

73 Kiabah berarti pembebasan budak dengan slarat ia menebus dirinya

dengan bagraran yang dicicil dalam jangka wakfu tertentu.
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menjadikannya budak mudabbar,T4 maka dalam semua kasus ini

budak tersebut keluar dari gadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa

seandainya dia menggadaikan budaknya tetapi penerima gadai

tidak menguasainya hingga pemiliknya menjadikan budaknya

sebagai budak mudabbar, maka budak tersebut tidak keluar dari
gadai lantaran dijadikan budak mudabbar. Karena seandainya

tuannya menggadaikannya sesudah menjadikannya budak

mudabbar, maka gadai tersebut hukumnya sah karena fuannya
juga boleh menjualnya sesudah menjadikannya budak mudabbar.

Oleh karena tuannya boleh menjualnya, maka dia juga boleh
menggadaikannya.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada
orang lain lalu penerima gadai mati sebelum menerimanya, maka
pemilik gadai boleh menghalangi para ahli waris untuk
memilikinya. Jika mau, dia bisa menyerahkan budak itu kepada
mereka sebagai gadai. Seandainya penerima gadai tidak mati
melainkan hilang akal, lalu hakim mengangkat seseorang untuk
mengelola hartanya, maka penggadai bebas memilih antara
mencegah orang yang diberi ker,r.renangan ifu unfuk menguasai
budaknya karena dia juga berhak melarang'penerima gadai; atau
dia menyerahkan budak itu kepadanya dengan gadai yang pertama
sebagaimana dia boleh menyerahkan budak kepada penerima
gadai atau menghalanginya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuannya

kepada orang lain, tetapi dia tidak menyerahkannya hingga dia

74 Budak yang dimerdekakan hrannya, tetapi kemerdekaannya jatuh pada
saat fuannya telah meninggal dunia.
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menggaulinya, kemudian dia menyerahkannya sesudah dia

menggaulinya, dan temyata budak tersebut hamil dan hal itu diakui

oleh penggadai, maka budak tersebut keluar dari gadai karena dia

tidak diterima kecuali dalam keadaan telah hamil, sehingga

pemiliknya tidak boleh menggadaikannya dalam keadaan hamil

akibat digaulinya. Demikian pula, seandainya dia menggauli budak

perempuannya sebelum digadaikan, kemudian temyata budak

tersebut hamil, lalu dia mengakuinya, maka budak tersebut keluar

dari gadai meskipun budak tersebut sudah dipegang penerima

gadai, karena pemiliknya menggadaikannya dalam keadaan hamil.

Seandainya dia menggadaikan budak perempuan yang tidak

bersuami, narnun penerima gadai tidak menerimanya sebelum

fuannya menikahkannya, kemudian sesudah itu tuannya

menyerahkannya kepada penerima gadai, maka pemikahan

tersebut hukumnya sah, dan budak perempuan tersebut tetap

menjadi gadai. Sedangkan suaminya dihalangi untuk menggaulinya

dalam keadaan apapun. Jika seseoftrng menggadaikan budak

perempuan, maka dia tidak boleh menikahkannya dengan selain

penerima gadai karena hal itu dapat mengurangi harganya.

Tuannya juga dihalangi untuk menjualnya jika dia hamil dan telah
jatuh tempo. Demikian pula dengan penerima gadai. Jadi, siapa

saja di antara keduanya yang menikahkan, maka pemikahan

terhapus sampai keduanya menyepakati.

Seandainyra seseorang menggadaikan budaknya kepada

orang lain dan memberinya ka,,venangan unfuk menguasai

budaknya, lalu penerima gadai menyewakannya sebelum

menerimanya dari penerima gadai atau selainnya, maka budak

tersebut dianggap belum diterima.
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L609. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, bahwa dia hartanya kepada Atha', "Aku menggadaikan

seorang budak, lalu aku menyewakannya sebelum aku

menerimanya." Atha' berkata, "Budak tersebut belum

dipegang."75

Penyauaan bukan dianggap sebagai penguasaan, dan
sesuatu tidak disebut gadai sebelum dia dipegang. Jika penerima
gadai telah menguasai gadai unfuk dirinya sendiri, atau seseorang

menguasai unfuknya atas perintahnya, maka itulah yang disebut
penguasaan, seperti penguasaan yang dilakukan oleh wakilnya.

GJd
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75 Sala tidak menemukannln pada selain AsySynfi'i. Hadits ini diriunyatkan

oleh Al Baihaqi dalam kitab Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur AqrSSnfi'i
(4/4311.
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1610. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia berkata, "Jika engkau

menerima gadai seorang budak, lalu engkau menempatkannya di

tangan orang lain, maka ifu dianggap sebagai penerimaan."T6

Jika wali orang yang terbatasi hak transaksinya menerima

gadai, atau hakim melakukan hal itu unhfi orang yang terbatasi

hak hansaksinya, maka penguasaan yang dilakukan oleh hakim

dan wali orang yang terbatasi hak transaksinya ifu sama seperti

penguasaan yang dilakukan oleh orang yang tidak terbatasi hak

hansaksinya bagi dirinya sendiri.

Demikian pula dengan penguasaan yang dilakukan oleh

hakim. Demikian pula, jika hakim mer,r.rakilkan seseorang unhrk

melakukan penguasaan bagi orang yang terbatasi hak

transaksinya, atau wali orang yang terbatasi hak transaksin5n ifu

mewakilkan seseorang untuk menguasai baginya, maka

penguasaannya itu sama seperti penguasaan orang Srang tidak

terbatasi hak tansaksinya bagi dirinya sendiri.

Penggadai berhak melarang hakim dan wali orang lang
terbatasi hak fuansaksinya unfuk menguasai barang gadai selama

keduanya belum menguasainya. Penerimaan gadai yang dilakukan

wali oftrng yang terbatasi hak tansaksinya atas namanya itu

hukumnya boleh. Demikian pula dengan penggadaian yang

dilakukan oleh keduanya demi kepentingan orang yang terbatasi

hak transaksinya. Misalnya adalah melakukan jual-beli kepada

keduanya yang mengunfungkan dengan menggadaikan barang.

76 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

HR. Baihaqi dalam MaHfah As-Sunan on Al Atsar (4/437) dari jalw Asy-

Syrafi'i.
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Adapun akad salafterhadap hartanya dengan disertai gadai

itu hukumnya tidak boleh, dan hartanya itu dipertanggungkan,

karena tidak ada keuntungan dalam akad salaf. Orang yang

terbatasi hak transaksinya tidak boleh melakukan gadai untuk
dirinya sendiri meskipun unfuk kepentingannya, sebagaimana dia

tidak boleh menjual dan membeli bagi dirinya sendiri meskipun

untuk kepentingannya.

3. Penguasaan Gadai serta Hal-hal yang
Mengeluarkan dan yang Tidak Mengeluarkan

Barang dari Gadai Pasca Penerimaan

Allah @ berfirman,

t2 

' 
)3lDz"-2,7,;"i;i,p,

'Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang)."(Qs. AI Baqarah l2l:2891

Jika penerima gadai telah menguasai barang satu kali,

maka telah sempumalah penguasaan. Dengan demikian, penerima
gadai lebih berhak atas barang gadai daripada orang-orang yang

berpiutang pada penerima gadai. Penggadai juga tidak berhak

mengeluarkan barang dari gadai sebelum dia terbebas dari hak
yang ada pada barang gadai. Sebagaimana objek yang dijual itu
dipertanggungkan pada penjual, dan begifu pembeli menguasainya

safu kali maka objek tersebut menjadi pertanggungannya.
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Jika pembeli mengernbalikannyra kepada penjual dengan

jalan sewa atau titipan, maka dia menjadi harta pembeli, dan

pertanggungannya dengan jual-beli tidak terhapus. Sebagaimana

hibah atau akad lain yang semakna tidak sempuma kecuali dengan

cara tersebut. Jika penerima hibah menguasai hibah satu kali saja,

kemudian dia meminjamkannya atau menya,r,rakannya kepada

pemberi hibah atau kepada orang lain, maka hal itu tidak

mengeluarkan barang dari hibah. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan antara penerima gadai memegang barang gadai satu

kali lalu mengembalikannya kepada penggadai dengan jalan sewa

atau pinjaman, atau hal-hal lain selama penggadai tidak

menghapus gadai; atau barang gadai tersebut tetap berada di

tangan penerima gadai sesuai alasan yang telah saya sampaikan.
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1511. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha', "Aku menerima suafu

gadai, kemudian aku memegangnya, kemudian aku
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menyewakannya." Dia menjawab, "Ya (boleh). Barang ifu tetap

dianggap ada padamu, kecuali kamu menyewakannya kepada

penggadai." Ibnu Juraij berkata, "Kemudian aku berkata kepada

Atha', 'Kemudian dia pailit dan aku mendapati barang gadai ada

padanya'. Atha' menjawab, "Kamu lebih berhak atas barang itu
daripada orang-orang yang berpiutang padany6."77

Maksudnya adalah sesuai alasan yang telah saya sampaikan

bahwa jika Anda telah menguasai barang satu kali kemudian Anda
menyewakannya kepada penggadai, maka ifu seperti budak milik
Anda yang Anda sewakan kepadanya, karena pengembalian budak

kepadanya sesudah dikuasai itu tidak mengeluarkan budak tersebut

dari gadai.

Gadai tidak dianggap dikuasai kecuali penerima gadai

menguasainya, atau seseorang selain penggadai atas perintah
penerima gadai sehingga dia menjadi wakil penerima gadai dalam

menguasai barang. Jika seseorang menerima gadai dari orang lain,

dan penerima gadai ifu mewakilkan penggadai unfuk menguasai

barang gadai baginya dari dirinya sendiri, lalu penggadai

menguasai barang gadai atas nama penerima gadai, maka ifu tidak
dianggap sebagai penguasaan, dan penggadai Udak dianggap

sebagai wakil bagi orang lain dalam menguasai barang gadai.

Sebagaimana seandainya seseorang memiliki hak pada orang lain
lalu pemilik hak mewakilkan penanggung hak untuk mengambil

hak dari dirinya sendiri kemudian dia melakukannya dan barang

tersebut msak, maka penanggung hak belum terbebas dari hak,

77 Saya tidak menemukanrnTa pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi
meriwayatkannya dalam Ma'rifah As-Sunan vw Al Abar (4/4321dari jalur Asy-
Syrafi'i. Dalam Mushannaf Abduramq terdapat riwayat dari AsV-Sf'bi, Hasan
dan Qatadah seperti ini (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai, 8/240-2471
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sebagaimana dia terbebas dari hak seandainya barang dikuasai

oleh rrnkil yang bukan diri penanggung hak.

Seseomng tidak bisa menjadi wakil untuk hak yang dia

tanggung dalam keadaan apapun keorali dalam kasus ketika dia

meniadi unli bagi oftmg yang dia kuasakan hartanya. Misalnya dia
memiliki anak 1nng masih kecil, kemudian dia membelikan unfuk

analrryn sesuafu dari dirin5n sendiri, lalu dia memegang barang ifu
untrfi anaknSn; atau dia menghibahkan sesuatu kepada anaknya

png masih kecil lalu dia memegangkan sesuafu ifu untuknya.

Dengan demikian, penguasaan barang dari dirinya sendiri

itu dianggap sebagai penguasaan barang atas nama anaknya

karena dia menggantikan kedudukan anaknya. Demikian pula

seandainya dia menggadaikan sesuatu kepada anaknya kemudian

dia menguasai barang gadai unfuknya anaknya dari dirinya sendiri.

Tetapi jika anaknya sudah baligh dalam keadaan tidak terbatasi

hak tansaksinya, maka tindakan ini fidak boleh sama sekali,

melainkan anaknya harus menguasai barang sendiri, atau unkil
anaknln yang bukan a3rahqp.

Jika seseorcmg memiliki budak di tangan orang lain se@ai
titipan, atau memiliki nrmah, atau batrg, lalu dia
menggadaikannp kepada orang itu dan menfrftmrq/a untuk

menguasain5n, kemudian berlalu masa lang merfntrgkinkan

bagrnfra unfuk menguasai barang ifu dalam keadaan barang

tersebut ada di tangannyn, maka itu dianggap sebagai penguasaan.

Jadi, jika penggadai mengakui bahwa penerima gadai telah

m€nguasai barang gadai lalu penerima gadai membenarkaonln,

atau penggadai mendakwakan penguasaan barang, maka barang

gadai dianggap telah terkuasai meskipun para saksi tidak

153



AlUmm

melihatrya. Dalam hal ini tidak ada beda apakah barang gadai

tidak tersedia di tempat atau tersedia di tempat.

Alasannya adalah karena barang gadai itu terkadang

dilslasai oleh penerima gadai di negeri tempat dia tinggal sehingga

hal*,ihr dianggap sebagai penguasaan, kecuali dalam satu kasus,

yaifu keduanya saling membenarkan suafu keadaan dimana barang

tidak mungkin dikuasai pada saat itu. Misalnya penggadai berkata,
"Bersaksilah kalian bahwa hari ini aku telah menggadaikan

kepadanya rumahku yang ada di Mesir," padahal saat ifu keduanya

berada di Makkah, lalu penerima gadai menguasai rumah tersebut.

Dari sini diketahui bahwa meskipun barang gadai tidak mungkin
dikuasai sejak saat itu,7s namun hal itu dianggap sebagai

penguasaan. Atau contoh-contoh lain yang semakna.

Seandainya mmah berada di tangan penerima gadai

sebagai sewa atau titipan, maka seolah-olah rumah tersebut tidak
berada di tangannya. Barang gadai tidak dianggap terkuasai

sebelum datang safu masa yang memungkinkan rumah itu berada

di tangan penerima gadai sebagai gadai, bukan sebagai sewa atau

titipan; atau sebagai gadai bdrsamaan dengan sebagai sevua dan

titipan; atau bersamaan dengan salah satunya. Sedangkan

keberadaan rumah di Mesir di tangannya dengan selain jalan gadai

ifu berbeda dari keberadaan rumah di tangannya dengan jalan

gadai. Jika penggadai tidak menetapkan waktunya dan mengakui

bahwa dia menggadaikan kepadanya di Makkah, dan penerima
gadai telah menerimanya, kemudian penggadai mengatakan, "Aku

menggadaikan kepadanya hari ini," sedangkan penerima gadai

78 Hari ini sarana transportasi sudah sangat cepat sehingga orang lnng
berada di Mesir dalam beberapa jam bisa sampai di Makkah.
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mengatakan, "Tidak, melainkan kamu menggadaikannya

kepadaku pada waktu yang memungkinkan seseorang untuk

menguasai rumah dengan perintahnya," dan dia mengetahui

penguasaan tersebut, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan penerima gadai unfuk selamalamanya hingga dia

membenarkan penggadai tentang apa yang saya sampaikan,

bahwa rumah tersebut belum dikuasai. Seandainya penggadai ingin

agar penerima gadai disumpah atas dakr,vaannya bahun

penggadai mengakui penguasaan rumah padahal rumah ihr belum -

dikuasai darinya, maka keinginannya ifu dipenuhi. Karena sesuahr

tidak dianggap sebagai gadai sebelum penerima gadai

menguasainya.

4. Tindakan yang Dianggap dan yang Tidak
Dianggap Sebagai Penguasaan dalam Gadai

Setiap Undakan png dianggap sebagai penguasaan dalam

jual-beli itu juga dianggap sebagai penguasaan dalam gadai, hibah,

dan sedekah. Tidak ada perbedaan di antara akad-akad tersebut.

Karena itu, boleh menggadaikan her,van temak, dinar, dirham,

tanah dan lain-lain. Boleh juga menggadaikan satu bagian dari

mmah, satu bagian dari budak, Peddng, permata dan pakaian,

sebagaimana boleh menjual semua ini. Cara penguasaannya

adalah bamng gadai diserahkan kepada penerima gadai tanpa ada

penghalang, sebagaimana penguasaan dalam iual-beli, perypasaan

budak dan pakaian. Cara penguasaan barang !'ang bisa

dipindatrkan adalah diambil penerima gadainSa dari tangan

155



AlUmm

penggadainya. Sedangkan penguasaan barang yang tidak bisa

dipindahkan seperti tanah, rumah dan kebun adalah diserahkan

tanpa ada penghalang baginya.

Adapun penguasaan bagian dari sesuafu yang tidak bisa

dipindahkan ifu seperti penguasaan seluruhnya, yaitu diseratrkan
tanpa ada penghalang. Sedangkan penguasaan bagian dari sesuafu

yang bisa dipindah seperti pedang, mutiara dan semisalnya adalah

hak penerima gadai diserahkan kepadanya agar penerima gadai

bersama penggadai bisa menempatkannya di tangan orang yang

adil, atau di tangan sekuhr lain yang bukan penggadai, atau di
tangan penerima gadai.

Jika yang terjadi adalah sebagian dari ini, maka itu
dianggap sebagai penguasaan. Jika penerima gadai

memindahkannya kepada penggadai atau kepada orang lain
sesudah penguasaan, maka ifu tidak dianggap mengeluarkan
barang gadai dari gadai sebagaimana telah saya sampaikan, bahwa
tidak ada yang mengeluarkan barang gadai dari gadai kecuali
penghapusan gadai, atau kebebasan penggadai dari hak yang

menjadi dasar gadai.

Jika penggadai mengakui bahwa penerima gadai telah
menguasai barang gadai, dan penerima gadai juga mendakr,r,rakan

hal tersebut, maka dihukumi bahwa gadai telah terlaksana
berdasarkan pengakuan penggadai dan da[$/aan penerima gadai.

Seandainya barang gadai pada sesuahr itu tidak ada di tempat, lalu
penggadai mengakui bahwa penerima gadai telah menerima
barang gadai, dan penerima gadai juga mendal(r/akan tersebut,

maka saya membolehkan pengakuan tersebut karena bisa jadi

barang gadai dikuasai untuknya dalam keadaan Udak ada di
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tempat, sehingga dia telah menguasai barang dengan penguasaan

yang terjadi atas perintahnya.

Seandainya seseorang memiliki budak di tangan orang lain

dengan jalan sewa atau titipan kemudian dia menggadaikan

budaknya itu kepada orang tersebut dan menyuruhnya untuk

menguasai budak, maka ini dianggap sebagai gadai manakala

datang satu waktu sesudah penggadaiannya dalam keadaan budak

tersebut ada di tangan penerima gadai, karena dia telah terkuasai

di tangannya sesudah gadai. Seandainya budak yang digadai itu

tidak berada di tempat penerima gadai, maka keadaan tersebut

tidak dianggap sebagai penguasaan sebelum penerima gadai

mendatangkan budak tersebut. Jika dia telah mendatangkannya

sesudah penggadai mengizinkan penerima gadai unfuk

menguasainya, maka budak tersebut dianggap telah terkuasai,

sebagaimana pemilik budak menjual budaknya dalam keadaan

budak berada di tangan pembeli, dan penjual menyuruh pembeli

unhrk menguasainya lalu pembeli menguasainya lantaran budak

tersebut berada di tangannya. Dengan demikian, jual-beli

terlaksana secara sempuma. Seandainya budak tersebut mati,

maka dia mati sebagai harta pembeli. Tetapi seandainya budak

tersebut tidak ada di tempat, maka dia tidak dianggap terkuasai

sebelum pembeli menghadirkannya sesudah jual-beli, sehingga

budak dianggap terkuasai sesudah kehadirannya dalam keadaan

dia berada di tangan pembeli.

Seandainya orang pertama memiliki kain atau sesuahr yang

tidak bisa berpindah sendiri pada orang kedua sebagai titpan,

pinjaman, atau ser.rua, kemudian orang pertama menggadaikannya

kepada orang kedua dan mengizinkannya untuk menguasainya lalu
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orang kedua menerima unfuk menguasainya, sedangkan barang
tersebut berada di luar tempat tinggalnya, maka hal ifu dianggap
sebagai penguasaan. Tetapi jika barang tersebut berada di luar
tempat tinggalnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai
penguasaan sebelum dia melakukan penguasaan yang baru. Jika
penggadaiannya dilakukan di pasar atau masjid sedangkan barang
berada di rumahnya, dan penggadai mengizinkan penerima gadai
unfuk menguasainya, maka ifu tidak dianggap sebagai penguasaan
sebelum penerima gadai pulang ke rumahnya dalam keadaan
barang berada di rumahnya. Pada saat itulah dia dianggap
menguasai barang. Alasannya adalah karena bisa jadi barang
tersebut keluar dari rumahnya, berbeda dengan budak yang keluar
kepada fuannya atau orang lain.

Penguasaan tidak sah kecuali yang dihadiri penerima gadai
tanpa ada penghalang baginya, atau dihadiri wakirnya. Seandainya
yang digadai adalah tanah atau rumah yang tidak berada di tempat
penerima gadai, sedangkan tanah atau rumah tersebut adalah
titipan di tangannya dan dia telah mewakilkan orang lain untuk
menguasainya, lalu penggadai mengizinkan unfuk menguasainya,
maka barang tidak dianggap terkuasai sebelum penerima gadai
atau wakilnya menghadiri barang tersebut sesudah akad gadai
dalam keadaan diserahkan tanpa ada penghalang. Karena jika
barang gadai tidak berada di tempat penerima gadai, maka bisa
jadi muncul penghalang baginya unfuk menguasainya, sehingga
barang gadai dianggap tidak terkuasai untuk seramalamanya
kecuali dia dihadiri oleh penerima gadai, atau wakilnya, tanpa ada
penghalang baginya.
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Seandainya dalam masalah-masalah ini telah berlalu safu

durasi waktu yang memungkinkan penerima gadai menguhrs

seseorang ke tempat bamng gadai di tempatnya berada, lalu

penerima gadai mengklaim bahwa dia telah menguasainya, maka

barang tersebut dianggap telah terkuasai karena barang dikuasai

untuknya dalam keadaan dia tidak berada di ternpat.

Jika seseorang menggadaikan sesuafu kepada orang lain,

lalu penggadai dan penerima gadai saling rela untuk menaruh

barang gadai di tangan orang yang adil, lalu orang adil ih: berkata,
"Aku menguasainya unfukmu," kemudian penggadai dan

penerima gadai berselisih dimana penggadai mengatakan, "Orang

yang adil ifu belum menguasainya unfukmu," sedangkan penerima

gadai mengatakan, "Dia sudah menguasainya unfukku," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai. Sedangkan

penerima gadai harus mengajukan bukti bahwa orang adil tersebut

sudah menguasai barang untuknya, karena orang adil ifu adalah

wakilnya dalam menguasai barang gadai, sedangkan dalam hal ini

saya tidak menerima kesaksiannya karena dia bersaksi atas

perbuatannya sendiri. Orang yang diperintahkan unfuk menguasai

barang gadai juga dibebani pertanggungan lantaran penggelapan

yang dia lakukan terhadap sebagian hak penerima gadai.

Demikian pula seandainya orang yang berhutang pailit, atau

barang yang dia gadaikan itu rusak, lalu orang yang adil itu
berkata, "Aku sudah menguasainya," padahal dia belum

menguasainya, karena dia tidak menanggung apapun. Dia telah

berbuat buruk lantaran bertohong.

Seandainya semua barang gadai yang saya sebutkan di atas

berada di tangan barang gadai dengan jalan pengambilan tanpa
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izin, lalu pemilik barang menggadaikannya kepadanya sebelum dia
mengambilnya, dan pemilik barang mengizinkannya untuk
menguasainya lalu dia menguasainya, maka barang tersebut
dianggap s&agai barang gadai, dan dia dipertanggungkan pada

orang yang mengambil akibat tindakannya itu hingga dia
menyerahkan kepada orang yang diambil barangnya sehingga dia
terbebas, atau orang yang diambil barangnya itu membebaskannya
dari pertanggungan pengambilan tanpa izin. Perintahnya kepada
pengambil untuk menguasai barang bagi dirinya sendiri tidak
dianggap sebagai pembebas dari pertanggungan pengambilan

tanpa izin.

Demikian pula seandainya barang berada di tangan
seseorang melalui jalan pembelian yang tidak sah, karena dalam
hal ini dia tidak berkedudukan sebagai wakil bagi pemilik harta
terkait sesuafu yang dia tanggung. Tidakkah Anda melihat bahwa
seandainya pemilik barang mengrumhnya unfuk menguasai bagi
dirinya sendiri dari dirinya sendiri, lalu barang tersebut msak, maka
dia tidak terbebas dari pertanggungannya. Akan tetapi, seandainya
pemilik barang menggadaikan barang kepadanya lalu keduanya
sepakat unfuk menaruh barang di tangan orang yang adil, maka
orang yang mengambil tanpa izin dan pembeli dengan pembelian
yang tidak sah sama-sama terbebas dari pertanggungan lantaran
adanya pengakuan dari wakil pemilik budak bahwa dia
menguasainya atas perintah pemilik budak. Pengakuan tersebut
sama seperti pengakuan pemilik budak bahwa dia telah
menguasainya. Apakah itu dianggap sebagai gadai yang dikuasai?
Sealdsir',ra orang yang ditaruhi barang gadai sesudah mengatakan
'aku menerimanya" ifu balik mengatakan, "Aku belum
menerimanya," maka ucapannya yang memberatkan pengambil
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tanpa izin dan pembeli dengan pembelian yang tidak sah itu tidak

diterima, dan keduanya terbebas dari pertanggungan, sebagaimana

keduanya terbebas seandainya pemilik harta mengatakan, "Aku

sudah menerimanya darinya," seandainya barang tersebut diterima

berdasarkan pengakuan orang yang ditaruhi gadai bahwa dia telah

menerimanya.

Seandainya orang pertama menggadaikan dua budak

kepada orang kedua, atau budak dan makanan, atau budak dan

rumah, atau dua mmah, lalu penerima gadai telah menguasai salah

satunya tetapi belum menguasai yang lain, maka yang telah

dikuasainya itu menjadi gadai unfuk semua hak, sedangkan objek

yang belum dikuasai itu keluar dari gadai hingga penggadai

menyerahkannya kepada penerima gadai.

Barang gadai yang sudah dikuasai itu tidak batal akibat

barang yang diakadkan bersamanya belum dikuasai. Gadai tidak

seperti jual-beli dalam hal ini. Demikian pula, seandainya penerima

gadai menguasai salah satu budak sedangkan budak yang lain

mati, atau penerima gadai menguasai salah safunya sedangkan

yang lain dihalangi penggadai untuk dikuasai, maka objek yang

dikuasai penerima gadai itu menjadi gadai, sedangkan objek yang

belum dikuasainya itu tidak tercakup gadai.

Demikian pula, seandainya seseorang menghibahkan

kepada orang lain dua rumah, atau dua budak, atau rumah dan

budak, lalu dia menyerahkan salah satunya dan menghalangi yang

lain, maka yang diterimanya itu menjadi miliknya, sedangkan yang

dihalangi pemberi itu tdak menjadi miliknya. Demikian pula,

seandainya pemberi tidak menghalanginya tetapi salah satu objek

tidak berada di tempat, maka hibah terhadap sesuatu yang tidak
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ada di tempat itu tidak terlaksana sampai pemberi memberi kuasa
kepada penerima unfuk menguasainya lalu penerima
m€nguasainya atas perintah pemberi.

Jika seseorang menggadaikan sesuafu kepada orang lain
kemudian barang gadai tersebut terkena suatu @cat, seperti budak

!,ang menjadi buta atau terpotong tangannSra, lalu dia
menyerahkan budak itu kepada penerima gadai, maka ifu menjadi
gadai dalam keadaan seperti ifu. Jika budak tersebut mengalami
cacat di tangan penerima gadai, maka dia tetap menjadi gadai
dalam keadaannya ifu.

Demikian pula seandainya objek gadai berupa rumah lalu
dia hancur, atau berupa kebun lalu kebun kurmanya keropos dan
mata airnya mati. Dia tetap menjadi gadai daram keadaannya itu.
Penerima gadai berhak melarang penggadai unfuk menjual kay.r
pohon kurmanya dan menjual bangunan mmah di dalamnya,
karena semua itu tercakup ke dalam gadai. Kecuali pemilik kebun
hanya menggadaikan tanahnya saja, bukan bangunan dan
pohonnya sehingga penerima gadai tidak boreh melarang
penggadai unfuk mengambil sesuafu yang tidak tercakup ke dalam
gadai.

seandainya seseorang menggadaikan tanah rumah dan dia
tdak menyebutkan bangunan dalam akad gadai,atau
menggadaikan kebun tetapi dia udak menyebutkan tanamannya
dalam gadai, maka tanah menjadi objek gadai, bukan bangunan
dan tanamannya. Tidak ada yang masuk ke dalam gadai selain
yang disebutkan tercakup dalam gadai. seandainya seseorang
berkata, "Aku menggadaikan kepadamu bangunan rumah ini,,,
maka rumah itulah yang menjadi gadai, bukan tanahnya. Tanah
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dan bangunan fidak menjadi gadai sebelum penggadai

mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu tanah rumah ini,
rumahnya dan seluruh bangunannp-

Seandainya penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan

kepadamu kebun kurmaku," maka pohon kurma itulah yang

menjadi gadai. Sedangkan selain pohon kurma, yaifu tanah dan

bangunan yang ada di atasnSra, tidak menjadi gadai sebelum
penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu kebunku

dengan batasan-batasannya; tanah, tanaman, bangunan dan setiap

haknya," sehingga seluruhnya menjadi gadai.

Seandainya penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan

kepadamu sebagian dari rumahku," maka itu tidak dianggap

sebagai gadai seluruh rumah meskipun penggadai menyerahkan

seluruh rumah kepada penerima gadai, hingga dia menyebutkan

seberapa besar sebagian rumah tersebut, apakah seperempat atau

kurang dari itu atau lebih dari itu. Sebagaimana ucapan seperti itu
bukan merupakan jual-beli. Demikian pula seandainya pemilik

rumah menyerahkan rumah kepada penerima gadai. Seandainya

dia berkata, 'Aku menggadaikan kepadamu kecuali yang aku dan

kamu kehendaki dari rumah ini, atau selain bagian darin5ra," maka

itu bukan gadai.

1,".: .r
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5. Sesuatu yang Dianggap dan yang Tidak
Dianggap Mengeluarkan Barang Gadai dari Tangan

Penerima Gadai

Inti dari suatu tindakan yang mengeluarkan barang gadai

dari tangan penerima gadai adalah penggadai terbebas dari hak
yang ditanggungnya dengan gadai dengan cara membayar hak
tersebut atau dibebaskan oleh penerima gadai, atau hak yang

menjadi dasar gadai tersebut gugur lantaran suafu sebab. Dengan
demikian, barang gadai keluar dari tangan penerima gadai dan
kembali kepada kepemilikan penggadainya seperti saat sebelum

dia digadai. Atau dengan ucapan penerima gadai, "Aku telah
menghapus gadai, atau membatalkannya, atau aku membatalkan
hakku di dalamnya."

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain
beberapa macam harta seperti gandum, unta, kambing, barang
dagangan, unta dan makanan, lalu penggadai menyerahkan
kepada seluruh hartanya kepada penerima gadai unfuk seluruh
gadai selain satu dirham atau kurang dari ifu, atau kecuali safu

waibailggandum hinthah atau kurang dari itu, maka seluruh gadai

itu melekat pada sisanya meskipun sedikit. Penerima gadai, orang-
orang yang berpiutang pada penggadai, dan para ahli waris tidak
memiliki hak unfuk mengganggu gugat barang-barang tersebut
seandainya penggadai mati, hingga penerima gadai mengambil
selrrruh hartanya dari barang gadai tersebut. Karena beberapa
gadai tersebut mempakan satu transaksi yang sebagiannya tidak
bisa terlepas dari sebagian yang lain.

lil
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Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain

seorang budak perempuan lalu penerima gadai menguasainya,

kemudian dia mengizinkan penggadai unfuk memerdekakannya

nalnun penggadai tidak memerdekakannya, atau penerima gadai

mengizinkan penggadai unfuk menggaulirya tetapi dia f,dak
menggaulinya, atau dia menggaulinya tetapi budaknya itu tidak
hamil, maka budak perempuan tersebut tetap menjadi gadai

dengan keadaannya itu. Budak tersebut tidak keluar dari gadai

kecuali penerima gadai mengizinkan kepada penggadai hal-hal

yang saya sampaikan. Sebagaimana seandainp penerima gadai

memerintahkan penggadai unfuk memerdekakan seorang budak

bagi dirinya, lalu penggadai memerdekakan budak yang digadai,

maka budak ini merdeka. Jika dia tidak memerdekakannya, maka

budak tersebut tetap dalam kepemilikannya seperti sedia kala.

Demikian pula, seandainya penerima gadai mengembalikan

budak perempuan kepada penggadai sesudah dia menguasainya

safu kali dengan jalan gadai, lalu penerima gadai mengatakan,

"Nikmatilah persefubuhan dengannya dan pelalnnannya," maka

budak perempuan tersebut tetap tergadai dalam keadaannya ifu,

tidak keluar dari gadai- Jika budak perempuan tersebut hamil dari
persetubuhan dengan penggadai lalu dia melahirkan anak, atau

mengalami keguguran sesudah tampak jelas bentuk janin, maka

dia menjadi ummuwalad bagi tuannya yang menggadaikan dan

keluar dari gadai.

Penggadai tidak wajib menggantinya dengan objek gadai

selain budak perempuan ifu karena dia tidak melanggar hak dalam

menggauli budaknya. Demikian pula, seandainya penerima gadai

mengizinkan penggadai unfuk memukul budak perempuan yang
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digadai, lalu penggadai memukulnya hingga mati, maka penggadai

tidak wajib mendatangkan penggantinya untuk dijadikan objek
gadai, karena penggadai tidak melanggar hak penerima gadai

dalam memukul budak tersebut.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan kepada

orang lain, kemudian penerima gadai menyanrakan budak
perempuan itu kepada penggadai lalu penggadai menggaulinyra,

atau penggadai mengambilnya sendiri tanpa izin lalu menggiulinya
tetapi tidak sampai hamil, maka budak tersebut tetap menjadi

objek gadai dengan keadaannya itu. Penerima gadai tidak memiliki
hak kompensasi atas penggadai karena budak tersebut milik
penggadai. Seandainya budak tersebut perawan sehingga nilainya
berkurang akibat persefubuhan, maka penerima gadai berhak
mengambil dari penggadai pengganti pen5rusutan nilai ifu unfuk
dijadikan objek gadai bersama budak perempuan itu, atau

menuntut pelunasan hak jika penggadai menginginkan,

sebagaimana penggadai melakukan tindakan pidana kepada budak
perempuan.

Demikian pula seandainya budak perempuan tersebut
adalah janda lalu penggadai menggaulinya, atau melakukan
tindakan yang mengakibatkan penyusutan nilainya. Tetapi jika

budak perempuan yang janda ini tidak mengalami penyusutan nilai
akibat persefubuhan, maka penerima gadai tidak memiliki hak
apapun atas penggadai akibat persehrbuhan, dan budak
perempuan itu tetap menjadi gadai seperti sedia kala.

Jika budak perempuan tersebut hamil dan melahirkan
padahal penerima gadai tidak mengizinkan penggadai untuk
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menggaulinya, sedangkan penggadai tidak memiliki harta selain

budak perempuan ifu, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, budak tersebut udak diiual selama dia hamil. Jika

dia telah melahirkan, barulah dia dilual. Sedangkan anaknya tidak

dijual.

Jika budak tersebut mengalami penyusutan nilai akibat

persalinan, maka penggadai menanggung penyusutan yang

diakibatkan persalinan. Jika budak perempuan mati akibat

persalinan, maka penggadai wajib mendatangkan sesuafu yang

senilai dengan budak perempuan dalam keadaan sehat unfuk

dijadikan gadai sebagai pengganti budak perempuan itu, atau

sebagai qishash manakala dia mampu unfuk mendatangkan nilai

tersebut. Kehamilan yang diakibatkan gadai pada budak

perempuan itu tidak lebih besar daripada dia menggadaikannya

kemudian memerdekakannya padahal dia tidak memiliki, harta

selain budak perempuan tersebut. Saya membatalkan

pemerdekaan ihr, dan budak tersebut dijual dengan cara yang

benar.

Jika hartanya setara dengan seribu dirham sedangkan dia

digadai untuk seratus dirham, maka dia dijual sebagian dari budak

senilai seratus. Sedangkan sisa dari dirinya tetap menjadi budak

bagr tuannya, tetapi tuannya itu tdak boleh menggaulinya.

Sesudah ifu budak tersebut dimerdekakan menyusul kematian

tuannya menurut pendapat ulama yang memerdekakan budak

ummuwaladakibat kematian fuannp. Sedangkan sebelum hrannya

mati, budak tersebut tidak dimerdekakan.

Seandainya dia menggadaikan budak perempuannya

kemudian dia memerd dalam keadaan budak tersebut
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belum melahirkan anak baginya, sedangkan dia tidak memiliki
harta selain budak perempuan ifu, maka dijual sebagian dari diri
budak ifu seukuran hutang yang ditanggung, sedangkan sisa dari
dirinya dirrerdekakan. Jika penggadai memiliki hutang yang
menghabiskan seluruh hartanya, maka sisanya dimerdekakan dan
Udak dilual unfuk orang yang berpiutang.

Kedua, jika penggadai memerdekakannya, maka budak
tersebut merdeka. Jika dia meniadikannya beranak, maka budak
tersebut menjadi ummuwalad. Budak tidak dijual dalam dua kasus

ini karena dia adalah pemilik dan dia telah menzhalimi diri sendiri.
Dia tidak dituntut apapun dari nilai budak. seperti inilah pendapat
terkait budak yang digadai seluruhnya, baik laklaki atau
perempuan.

Jika ummuwalad dijual dalam keadaan digadai sasuai yang
saya gambarkan, lalu fuan memilikinya lagi, maka budak tersebut
menjadi ummuwalad bagi fuannya ifu akibat keberadaan anak
tersebut. Perseh.rbuhan dan memerdekakan yang dilakukan tuan
terhadap budak perempuan tanpa izin penerima gadai ifu berbeda
dari tindakan yang sama dengan izin penerima gadai.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih
mengenai persehrbuhan dan pemerdekaan, dimana penggadai
mengatakan, *Aku menggaulinya atau memerdekakannya dengan
izinmu," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Aku tidak
mengizinkanmu," maka perkataan yang dipegang adalah
perkataan penerima gadai dengan disertai sumpahnya. Jika
penerima gadai menolak bersumpah, maka penggadai bersumpah
bahwa dia telah diberi izin.
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Kemudian budak perempuan yang digadai keluar dari

gadai. Jika penggadai tidak bersumpah, maka budak perempuan

yang bersumpah bahwa penggadai telah diizinkan oleh penerima

gadai unfuk memerdekakannya atau menggaulinya- Dengan

demikian, budak perempuan tersebut menjadi merdeka atau

menjadi ummuwalad. Jika budak perempuan tidak bersumpah,

dan tuannya pun tidak bersumpah, maka dia tetap jadi gadai

seperti sedia kala.

Seandainya penerima gadai mati lalu penggadai

mendakwanya bahwa dia telah mengizinkannya unfuk

memerdekakannya atau menggaulin5n dan budak perempuan ihr

telah melahirkan anak, maka penerima gadai harus mengajukan

bukE. Jika dia tidak mengajukan bukfi, maka budak perempuan itu

tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia ingin agar para ahli

waris mayrt bersumpah unfuknln, maka mereka bersumpah bahwa

mereka tidak mengetahui ayahnya mengizinkan, tdak lebih dari ihr

dalam sumpah mereka.

Seandainya penggadai mati lalu para ahli waris

mendakt*rakan hal ini, maka penerima gadai bersumpah kepada

mereka bahun dia tidak meng2inkan penggadai unh-rk menggauli

atau memerdekakan budak perempuan ihr sebagaimana yang saya

paparkan pertama kali. Semua ketenfuan ini berlaku manakala

penggadai pailit. Adapun jika penggadai dalam keadaan lapang,

maka nilai budak perempuan yang dimedekakan dan digauli itu

diambil darinya, kemudian dia disuruh memilih antara menjadikan

nilai budak itu sebagai gadai unhrk menggantikan budak

perempuan meskipun nilainya lebih banyak daripada hak, atau dia

melunasi hak. Jika dia memilih unhrk melunasi hak, sedangkan
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masih ada selisih lebih dari hak, maka selisih lebih itu dikembalikan

kepadanya.

Jika penerima gadai mengakui bahwa dia mengizinkan

penggadai 'untuk menggauli budak perempuan, kemudian dia

berkata, "Kehamilan ini bukan berasal darimu, melainkan dari

zuami yang saya nikahkan dengannya, atau budak seorang budak

laki-laki," lalu penggadai mendahruakan anak tersebut, maka anak

itu adalah anaknya dan dia tidak perlu bersumpah karena nasab

ditautkan padanya. Dengan demikian, budak perempuan tersebut

menjadi ummuwalad baginp berdasarkan pengakuannya itu.

Ucapan penerima gadai unfuk meniadakan nasab anak dari
penggadai tidak dibenarkan. Yang menghalangiku unfuk meminta
penggadai bersumpah adalah karena seandainya dia mengakui

sesudah dia mendakwakan anak tersebut bahwa anak itu bukan

berasal darinya, maka saya tetap menautkan nasab anak itu
padanya, dan saya menjadikan budak perempuan ifu sebagai

ummuwalad. Karena itu, tidak ada makna bagi sumpahnya

seandainya saya menghukumi bahwa unmuwaladdikeluarkan dari
gadai.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih

dimana penggadai mengatakan, "Engkau mengizinkan aku unfuk
menggaulinya sehingga dia melahirkan anak unfukku," sedangkan

penerima gadai mengatakan, "Aku tidak mengizinkan kamu,"
maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai.

Jika penerima gadai dalam keadaan lapang dan budak perempuan

hamil, maka dia tidak dijual hingga dia melahirkan, kemudian dia
dfiual, sedangkan anaknya tidak diiual.
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Seandainya ada bukU bahwa penerima gadai mengDinkan
penggadai sejak jangka r,mktu yang menumt para ahli
memungkinkan budak perempuan tersebut melahi*an;mak dari
fuannya, lalu fuannya ifu mendakwakan anak ifu, mekargl-aak itu
adalah anaknya. Tetapi jika tidak mungkin anak berasal dari tuan
sama sekali, sedangkan penerima gadai mengatakan, "Anak ini
berasal dari orang lain," maka budak perempuan itu dijual,

sedangkan anaknya tidak dryual sarna sekali. Anak tersebut tidak
menjadi gadai bersama ibunya.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuannya lrang
bersuami, atau menikahkannya sesudah gadai dengan izin
penerima gadai, maka suaminya tdak dilarang unfuk
menggaulinya dan tidur bersamanya. Jika budak perempuan itu
melahirkan anak, maka anak itu keluar dari gadai. Jika budak
perempuan ifu hamil, maka ada dua pendapat tentangnya, yaifu:

Pertama, budak perempuan tersebut tidak boleh dijual
sebelum dia melahirkan anaknya, kemudian budak tersebut tetap
menjadi gadai, sedangkan anaknya keluar dari gadai. Ulama yang

berpendapat demikian mengatakan, "Yang menghalangiku unfuk
menjualnya adalah kehamilannya dalam keadaan anaknyra

berstatus sebagai budak. Anak itu tidak dimiliki dengan jalan

ibunya dimiliki manakala ibunya dijual dalam gadai. Jika penggadai

meminta agar budak perempuan itu dijual dan seluruh harganya

diserahkan kepada penerima gadai, maka permintaannya

dikabulkan.

Kdua, budak perempuan ifu dijual dalam keadaan hamil,

dan hukum anak mengikuti hukum ibu hingga anak meninggalkan
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ibu. Jika anak telah meninggalkan ibu, maka dia telah keluar dari

gadai.

& seseorang menggadaikan budak p€rempuan, maka dia

tidak bdetr menikahkannya dengan selain penerima gadai, karena

hal itu dapat mengurangi nilainp. Penggadai iuga dilarang

menjualnya jika dia hamil saat jatuh hak. Dernikian pula, penerima

gadai tidak boleh menikahkannya karena dia tidak memilikinya.

Seperti itu pula ketentuan untuk budak laki-laki yang digadai.

Siapa saja di antara penggadai dan penerima gadai yang

menikahkan budak laki{aki atau budak perempuan yang digadai,

maka pemikahannya terhapus kecuali keduanya mencapai

kesepakatan sebelum akad nikah unfuk menikahkannya.

Jika seseorang menggadaikan sesuafu hingga jangka waktu

tertenfu, lalu penggadai meminta izin kepada penerima gadai

untuk menjual barang gadai, lalu penerima gadai mengizinkannya

dan penggadai pun menjualnya, maka penjualannya sah dan

penerima gadai tidak berhak mengambil sedikit pun dari hasil

penjualanngra, dan tidak pula berhak menunfut penggadai trnhfi
menggantikan barang gadai yang lain. Selama penggadai belum

menjualnya, penerima gadai berhak menarik izinnya untuk meniual

barang gadai.

Jika dia menarik izinnya lalu penggadai menjualnya sesudah

izinnya ditarik, maka penjualannya terhapus. Tetapi jika penerima

gadai tidak menarik izin, melainkan dia berkata, "Aku

mengizinkannya unfuk menjual barang gadai dengan syarat dia

memberikan hasil penjualannya kepadaku," maka saya tdak
berpendapat bahwa jual-beli tersebut terlaksana, penggadai pun
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tidak wajib memberikan sedikit pun dari hasil penjualannya, dan

tidak prla menggantinya dengan barang gadai yang lain.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih

dimana penerima gadai rnengatakan, "AI{u mengizinkannya

dengan syarat dia memberikan hasil penjualannya kepadaku,"

sedangkan penggadai mengatakan, "Dia mengizinkan kepadaku

dan dia tidak mensyaratkan agar aku memberikan hasil

penjualannya kepadanya," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan penerima gadai dengan disertai sumpahnya. Sedangkan

jual-beli tersebut terhapus. Jika budak yang digadai mati, maka

penggadai menuntut pembeli dengan nilainya untuk dijadikan

gadai sebagai pengganti budak tersebut.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa

penerima gadai mengizinkannln unfuk menjualnya dengan syarat

penggadai memberikan hasil penjualan kepadanya, maka

penggadai tidak boleh menjualnya karena penerima gadai tidak

mengizinkan penggadai untuk menjual barang gadai kecuali

dengan syarat dia mempercepat pelunasan hak sebelum jah:h

tempo. Seandainya ada bukti bahwa penerima gadai mengizinkan

penggadai untuk menjualnya dan memberikan hasil penjualan

kepadanya, lalu penggadai menjualnya dengan syarat tersebut,

maka jual-beli terhapus karena tidak sahnya syarat dalam

menyerahkan hak penerima gadai sebelum iatuh tempo dengan

mengambil barang gadai.

Jika budak mati di tangan pembeli, maka pembeli

menanggung nilainya karena jual-beli budak tersebut batal. Nilainya

itu ditaruh sebagai gadai hingga jangka waktu jahrhnya hak, kecuali

orang yang menanggung hak itu rela membayamya sebelum jahrh
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tempo tanpa ada permintaan dari penerima gadai dan bukan

berdasarkan syarat pertama.

' Seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai unfuk
menjualnya dengan syarat harta tersebut tetap menjadi gadai,

maka jual-beli tersebut tidak boleh. Masalah ini sama seperti

masalah sebelumnya dimana penerima gadai mengizinkan

penggadai unfuk menjual barang gadai dengan syarat dia

menyerahkan hasil penjualan kepadanya, (sama) dalam hal tidak
sahnya jual-beli. Jadi, dalam masalah ini terdapat alasan yang tidak
terdapat dalam masalah pertama, yaifu bahwa penerima gadai

mengizinkan penggadai unfuk menjualnya dengan syarat
penggadai menggadaikan lagi hasil penjualannya kepada penerima

gadai, sedangkan hasil penjualan ifu merupakan sesuatu yang

berbeda dari barang gadai serta tidak diketahui ukurannya.

Jika gadai terkait hak yang funai, lalu penerima gadai

mengizinkan penggadai unfuk menjual barang gadai dengan syarat

dia memberikan haknya, maka jual-beli sah, dan dia harus

menyerahkan hasil penjualan barang gadai kepada penggadai,

tidak boleh menahannya sedikit pun. Jika barang gadai rusak di
tangan penggadai, maka penerima gadai mengambil seluruh hak
dari harta penggadai, baik lebih sedikit atau lebih banyak daripada

harga gadai. Kami memperkenankannya di sini karena penggadai

sudah menanggung apa yang disyaratkan penerima gadai, yaifu

unhrk menjualnya dan melunasi haknya sebelum syarat ihr dibuat.

Seandainya masalahnya sama, lalu penerima gadai

mengizinkan penggadai t:rfuk menjual barang gadai, tetapi
penerima gadai tidak mensyaratkan agar penggadai memberikan

hasil penjualan kepadanya, maka penggadai tetap harus
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memberikan hasil penjualan kepada penerima gadai kecuali

haknya itu lebih sedikit dari hasil penjualannya sehingga penggadai

memberinya sesuai haknya.

Seandainya penerima gadai meng2inkan penggadai unfuk

menjual barang gadai padahal haknya belum jafuh, maka dia boleh

menarik izinnya selama penggadai belum menjualnya. Jika

penggadai telah menjualnya dan jual-beli telah terlaksana secarr

sernpuma, baik penggadai telah menerima pembayarannya atau

belum, lalu penerima gadai ingin mengambil hasil penjualannya

untuk melunasi pokok gadai, maka hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena penggadai telah diizinkan untuk

menjual barang gadai padahal dia tidak boleh menjualnya, dan dia

telah menerima pembayaran unfuk dirinya sendiri sehingga dia

menjual. Dengan demikian, dia menjadi seperti orang yang diberi

suafu pemberian lalu dia menerimanya, atau seperti orang yang

diizinkan untuk menghapus gadai lalu dia menghapusnya. Harga

budak tersebut menjadi bagian dari harta penggadai, sehingga

penerima gadai bersama orang-orang yang berpiutang lainnya

memiliki kedudukan yang sama.

Seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai unfuk

menjualnya namun penggadai tidak menjualnya, maka barang

gadai tetap sebagai gadai, dan penerima gadai berhak menarik

izinnya itu. Kecuali dia mengatakan, "Aku telah menghapus gadai

terhadapnya, atau aku telah membatalkannya." Jika dia berkata

demikian, maka dia tidak boleh meminta kembali gadai, dan

kedudukannya terhadap barang gadai sarna seperti orang yang

berpiutang lainnya.
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Jika seseorang menggadaikan budak perempuannya

kepada orang lain, lalu penerima gadai menggaulinya, maka dia

dikenai sanksi had. Jika budak perempuan itu melahirkan anak,

maka anaknya berstatus budak dan nasabnya tidak ditetapkan.

Jika penerima gadai memaksanya, maka dia dikenai kewajiban

mahar. Jika dia tidak memaksanya, maka tidak ada kewajiban

mahar padanya. Jika dia mengaku udak tahu, maka alasannya ifu

tidak diterima kecuali dia baru saja masuk Islam, atau dia berada di

negeri yang terpencil, atau hal-hal semacam itu.

Jika pemilik budak perempuan mengizinkan sedangkan dia
tidak tahu, maka penerima gadai terhindar dari sanksi hadd, dart

anak tersebut ditautkan nasab padanya. Dia wajib menanggung

nilai anak itu pada saat dia lahir dalam keadaan merdeka.

Sedangkan mengenai mahamya ada dua pendapat. Pertama, dia

wajib membayar mahar yang standar. Kedua, dia tidak
menanggung mahar karena pemiliknya mengizinkannya. Manakala
penerima gadai memiliki budak tersebut, maka budak tersebut

tidak menjadi ummuwalad baginya. Budak perempuan itu dijual,

lalu penerima gadai dan tuannya diberi sanksi yang mendidik
lantaran memberikan izin.

Rabi' berkata: Jika dia memilikinya pada suatu hari, maka

budak perempuan ifu menjadi ummuwalad baginya berdasarkan

pengakuannya bahwa dia pemah menjadikannya ummuwalad
dalam keadaan dia memilikinya.

Seandainya penerima gadai mendakwakan bahwa
penggadai yang memiliki budak ihr telah menghibahkan budaknya

itu kepadanya sebelum dia menggaulinya, atau telah menjual

budak itu kepadanya, atau telah menyedekahkan budak itu
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kepadanya, atau telah mengimpaskan haknya dengan budak itu,

maka budak perempuan itu menjadi ummuowlad baginya dan

keluar dari gadai manakala penggadai membenarkan dakwaannya

itu atau ada bukti yang menunjukkan dakwaannya itu, baik

penggadai masih hidup atau sudah mati.

Jika tidak ada bukfi atas dakv,raannya, maka budak

perempuan tersebut dan anaknya tetap berstafus budak. Jika

diketahui kepemilikannya ada di tangan penggadai, maka dia tidak

keluar dari kepemilikan penggadai kecuali ada bukti. Jika penerima

gadai ingin agar para ahli waris penggadai bersumpah bahwa

mereka mengetahui apa yang dia dakr,vakan bahwa budak

perempuan ifu telah keluar dari kepemilikan gadai kepadanln,

maka permintaannya itu dikabulkan.

Rabi' berkata: Ada pendapat lain mengenai anaknya, yaitu

statusnya merdeka dengan nilai. Penerima gadai juga dihindarkan

dari sanksi had, dan dia dikenai pertanggungan mahar yang

standar unhrk perempuan seperti itu.
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6. Bab: Kebolehan Syarat Gadai

Allah mengizinkan gadai bersama hutang. Hutang itu bisa

bersumber dari jual-beli, akad salaf, dan berbagai jalan hak lainnya.
Gadai hukumnya boleh dalam setiap hak, baik saat melakukan
akad hak, atau melakukan gadai sesudah ditetapkan hak. Dapat
dipahami secara nalar bahwa gadai merupakan jaminan tambahan
atas hak bagi pemilik hak bersamaan dengan munculnya hak.

Gadai diperkenankan dalam syariat dan hukumnya halal. Gadai
bukan merupakan hak itu sendiri dan bukan merupakan bagian
dari bilangan hak.

Seandainya seseorang menjual sesuafu kepada orang lain
dengan harga seribu dengan syarat orang ifu menggadaikan
sesuatu dari hartanya yang diketahui oleh penggadai dan penerima
gadai, maka jual-beli tersebut hukumnya boleh, dan gadai

tidak terlaksana secara sempuma sebelum penggadai

menyerahkan barang kepada penerima gadai, atau orang yang
keduanya reshri. Manakala penggadai telah menyerahkan barang
kepada penerima gadai sebelum keduanya mengajukan gugatan

kepada hakim, maka jual-beli telah mengikat. Demikian pula jika
pembeli menyerahkan barang unfuk diterima penjual (penerima

gadai) tetapi penjual meninggalkannya, maka jual-beli tetap
terlaksana.

Jika keduanya mengajukan gugatan kepada hakim
sedangkan penggadai menolak untuk menyerahkan barang gadai

kepada penerima gadai, maka hakim tidak boleh memaksanya
unfuk menyerahkannya kepada penerima gadai, karena sesuatu

tidak disebut gadai kecuali penggadai menyerahkan barang kepada
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penerima gadai. Demikian pula, seandainya seseorang

menghibahkan sesuafu kepada orang lain tetapi dia belum

menyerahkan kepadanya, maka hakim tidak memaksanya unfuk

menyerahkan hibah itu kepadanya,.karena hibah tidak terlaksana

dengan sempuma kecuali setelah terjadi serah terima.

Jika seseorang menjual sesuahr kepada orang lain dengan

syarat pembeli menggadaikan sesuahr kepadanya, sedangkan

penggadai tidak menyerahkan gadai kepada penjual yang

mensyaratkan, maka penjual memiliki hak pilih untuk

menyempumakan jual-beli tanpa gadai atau menolak jual-beli,

karena dia tidak rela dengan pertanggungan pembeli tanpa ada

gadai. Demikian pula seandainya pembeli menggadaikan beberapa

barang gadai lalu dia menyerahkan sebagian barang gadai dan

menahan sebagian yang lain. Demikian pula seandainya seseorang

menjual sesuatu kepada orang Iain dengan syarat pembeli

memberinya penjamin tertentu, tetapi orang yang disyaratkan

memberikan jaminan itu tidak menjamin baEnya hingga dia mati.

Dalam kasus ini peniual memiliki hak pilih untuk menyempumakan

jual-beli tanpa penjamin atau menghapusnya, karena dia tidak rela

dengan pertanggungan pembeli semata tanpa penjamin.

Seandainya masalahnya sarna lalu pembeli ingin

menghapus jual-beli narnun dia dihalangi oleh penjamin, maka

hukumnya tidak boleh karena dia fidak mengalami suatu

kekurangan yang mengakibatkan dia memiliki hak pilih, karena

jual-beli itu berada dalam pertanggungannya dengan disertai

tambahan gadai atau pertanggungan orang lain, sehingga

kekurangan itu gugur dariryn. Jadi, hal itu tidak mengakibatkan

pertambahan dalam pertanggungannya yang sebelumnya tidak dia
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tanggung. Hal ini juga tidak mengandung kerusakan bagi jual-beli

karena harganya tidak mengalami penyusutan yang akibatkan
rusaknya jual-beli. Yang terkurangi adalah sesuafu yang bukan
harga, yaitu jaminan bagi penerima gadai, bukan kepemilikan.
Penerima gadai (penjual) juga tidak mensyaratkan sesuatu yang

tidak sah sehingga dengan itu jual-beli tidak sah. Ketentuan ini
berlaku dalam setiap hak yang dimiliki seseorang atas orang lain
lalu pernilik hak mensyaratkan gadai atau penjamin. Jika hak itu
muncul karena adanya pengganti yang diberikan, maka dia seperti
jual-beli, dan dia memiliki hak pilih untuk mengambil pengganti
sebagaimana dia memiliki hak tersebut dalam jual-beli.

Bilamana gadai terjadi dalam pinjaman tanpa disertai jual-

beli, atau seseorang memiliki hak pada orang lain sebelum terjadi
gadai kemudian penanggung hak menggadaikan sesuatu kepada
pemilik hak, maka hak tersebut tetap pada kondisi awalnya, dan
dia berhak mengambil pinjaman itu kapan saja dia mau.
Sedangkan terkait haknya yang bukan pinjaman, dia boleh
mengambilnya kapan saja dia mau jika bersifat funai.

Seandainya seseorang menjual sesuafu kepada orang lain
dengan harga seribu dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu
yang diridhainya, atau memberinya penjamin yang tepercaya, atau
membuaforya rela dengan gadai dan penjamin, atau apa saja yang
diinginkan pembeli dan penjual, atau apa saja yang diinginkan
salah satu dari keduanya, baik ifu gadai atau penjamin tanpa
menyebut sesuafu tertentu, maka jual-beli fidak sah lantaran
ketidaktahuan penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya
tentang apa yang keduanya syaratkan. Tidakkah Anda melihat
bahwa seandainya pembeli mendatangkan penjamin kepada
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penjual atau melakukan gadai, kemudian penjual mengatakan,

"Aku tidak mau terima," maka dia tidak alasan bahwa penjual

ridha dengan gadai tertenfu atau penjamin tertenfu?

Seandainya seseorang menjual sesuafu kepada orang lain

dengan harga seribu dengan syarat pembeli memberinya budaknya

yang sama-sama keduanya ketahui sebagai gadai di tangan

penjual, lalu pembeli memberikan budak itu kepadanya sebagai

gadai tetapi penjual tidak mau menerimanya, maka hal itu tidak

membatalkan jual-beli karena hal ih.r tidak mengurangi sedikit pun

dari syarat yang keduanya ketahui secara bersama-sama. Demikian

pula, seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain

dengan harga seribu dengan syarat pembeli menggadaikan

kepadanya sesuafu yang bermanfaat baginya unfuk sehari-hari,

atau budak yang datang kepadanya dari tempat jauh, atau hal-hal

semacam ifu, maka jual-beli terhapus karena alasan yang sama

dengan alasan masalah sebelumnya, bahkan lebih dari itu.

Jika seseorang membeli sesuafu dari orang lain dengan

syarat pembeli menggadaikan sesuatu kepada penjual, kemudian

pembeli mati sebelum menyerahkan gadai kepada penerima gadai,

maka tidak terjadi gadai, dan para ahli warisnya tidak wajib

menyerahkan barang kepadanya. Jika mereka menyerahkan

dengan sukarela dalam keadaan tidak ada ahli waris lain bersama

mereka, dan tidak ada pula penerima wasiat, maka barang

tersebut menjadi gadai, dan penerima gadai boleh menjualnya

sebagai pengganti haknya karena piutangnya telah jafuh tempat.

Jika mereka tidak melakukannya, maka penjual memiliki hak pilih

unfuk membatalkan jual-beli atau menyempumakannya.
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Seandainya penjual yang mensyaratkan gadai itu yang mati,

maka piutangnya dibayar pada waktunya jika bersifat tempat, atau

hrnai jika bersifat tunai. Para ahli warisnya menggantikan

kedudukannya. Jika pembeli menyerahkan gadai kepada mereka,

maka jual-beli terlaksana dengan sempuma. Jika pembeli tidak

menyerahkan gadai kepada mereka, maka mereka memiliki hak

pilih dalam membatalkan jual-beli sebagaimana ayah mereka

memiliki hak tersebut atau menyempumakannya jika gadai

terlepas dari tangan.

Jika gadai telah terlepas dari tangan, atau barang yang

dibeli telah terlepas dari tangan, maka saya memberinya hak pilih

antara menyempumakannya sehingga dia mengambil pembayaran,

atau membatalkannya sehingga dia mengambil nilainya.

Sebagaimana saya memberinya hak pilih seandainya dia menjual

seorang budak lalu budak tersebut mati, lalu pembeli berkata, "Aku

membelinya dengan harga lima rafus," dan.penjual berkata, "Aku

menjualnya dengan harga seribu." Saya memberinya hak pilih
antara mengambil apa yang diakui oleh pembeli atau mengambil

nilai budak sesudah bersumpah terhadap apa yang didal$/akan
pembeli. Saya tidak memintanya bersumpah di sini karena pembeli

tidak mendakwakan kebebasannya dari suatu pertanggungan,

sebagaimana dalam kasus sebelumnya pembeli mendal$/akan

terbebas dari pertanggungan kelebihan dari lima ratus.

Seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain,

baik dengan harga tunai atau tempo, atau seseorang memiliki hak

pada orang lain, namun dia tidak memegang gadai pada salah safu

dari keduanya, dan tidak pula disyaratkan gadai saat melakukan

akad salah satu dari keduanya, kemudian pembeli secara sukarela
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menggadaikan sesuafu pada penjual lalu penjual menerimanya,

kemudian penggadai ingin mengeluarkan barang gadai dari gadai

karena dia memberikannya secara sukarela, maka hukumnya tidak

boleh kecuali penerima gadai menginginkannya. Sebagaimana dia

tidak boleh menarik gadai seandainya gadai terjadi dengan syarat.

Demikian pula, seandainya pembeli menggadaikan sesuafu dengan

syarat kemudian dia menyerahkan barang gadai kepada penerima

gadai, kemudian dia menambahkan safu gadai atau beberapa gadai

bersama gadai pertama, lalu dia menyerahkannya kepada

penerima gadai, kemudian dia ingin mengeluarkan seluruhnya atau

sebagiannya, maka hukumnya tidak boleh.

Seandainya beberapa barang gadai bemilai beberapa kali

lipat dari hutang yang dijaminkan, dan seandainya pembeli

menambahkan beberapa gadai, atau pembeli memberikan

beberapa gadai sekaligus, lalu dia menyerahkan sebagiannya dan

menahan sebagian yang lain, maka barang yang dia serahkan

ihrlah yang menjadi gadai, sedangkan barang yang belum dia

serahkan itu bukan gadai. Apa yang dia serahkan itu tidak batal

dengan apa yang belum dia serahkan. Jika seseorang menjual

sesuatu kepada orang lain dengan syarat barang yang dibeli itu

sendiri diladikan gadai bagi penjual, maka jual-beli terhapus karena

penjual tidak mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli

kecuali dalam keadaan barang itu tertahan dari pembeli. Itu tidak

seperti barang milik pembeli sendiri untuk dia gadaikan kepada

penjual. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya dia

menghibahkan barang miliknya sendiri kepada orang lain maka

hukumnya sah? Dan seandainya dia membeli sesuatu dari orang

lain dengan syarat dia menghibahkannya kepadanya, maka

hukumnya tidak boleh. Dalam kasus ini tidak ada bedanya apakah
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keduanya mensyaratkan untuk menamh gadai di tangan penjual

atau di tangan orang lain yang adil.

Jika penerima gadai mati, maka gadai tetap dalam
keadaannya sehingga para ahli waris memiliki hak atas barang
gadai itu seperii hak yang dimiliki penerima gadai. Jika penggadai
mati, maka barang gadai tetap dalam keadaannya, tidak batal
dengan kematiannya atau kematian keduanya.

Para ahli waris penggadai memiliki hak yang sama atas
barang gadai seperti yang dimiliki penggadai yang telah mati, yaitu
membayarkan hutang yang melekat pada barang gadai dan
mengeluarkan barang gadai dari gadai, atau barang gadai dqual
unfuk melunasi hutang mereka lantaran hutang ayah mereka telah
jatuh tempo. Mereka juga boleh meminta penerima gadai unfuk
menjualnya atau menahannya unfuk menjualnya lantaran barang
gadai terkadang bisa berubah dan rusak karena lama ditahan
sehingga pertanggungan ayah mereka tidak terbebas. Ada kalanya
barang gadai mengandung nilai yang lebih besar daripada hutang
gadai sehingga hal itu menjadi hak bagi mereka. seandainya
penerima gadai tidak ada di tempat, maka hakim menunjuk orang
unfuk menjual barang gadai dan menaruh haknya di tangan orang
yang adil jika dia tidak memiliki wakil yang melakukan pekerjaan
tersebut.

Jika seseorang memiliki hak pada orang lain tanpa gadai,
kemudian penanggung hak menggadaikan sesuatu kepadanya,
maka gadai tersebut hukumnya boleh, baik hak yang dia tanggung
ih-r hrnai atau tempo. Jika haknya funai, atau haknya tempo, laru
penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu dengan
syarat kamu menambahkan jangka wakfunya," lalu penerima gadai
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melakukan hal itu, maka gadai terhapus dan hak yang tunai itu

tetap funai seperti sedia kala, dan hak yang tempo ifu tetap pada

temponya yang pertama, sedangkan tempo yang terakhir batal.

Orang-orang yang berpiutang pada penggadai dengan gadai yang

tidak sah ifu memiliki kedudukan yang sama dengan penerima

gadai. Demikian pula, seandainya dia tidak mensyaratkan pemilik

hak unfuk memundurkan tempo, melainkan dia mensyaratkan

agar pemilik hak menjual sesuatu kepadanya, atau meminjami

sesuatu kepadanya, maka gadai tersebut tidak boleh. Gadai tidak

boleh untuk hak yang wajib sebelumnya kecuali penggadai

melakukannya secara sukarela tanpa menambahkan sesuatu pada

penerima gadai.

Seandainya penggadai berkata kepada penerima gadai,

"Juallah kepadaku budakmu dengan harga serafus dengan syarat

aku menggadaikannya kepadamu dengan serafus, sedangkan

hakmu yang sebelumnya menjadi gadai," maka gadai dan jual-beli

tersebut terhapus selunrhnya. Seandainya budak mati di tangan

pembeli, maka dia menanggung nilainya. Seandainya penerima

gadai mengakui bahwa orang yang ditaruhi gadai itu telah

menguasainya, maka saya menjadikan hal itu sebagai gadai. Saya

tidak menerima ucapan orang yang adil itu bahwa dia belum

menguasai barang gadai manakala penerima gadai telah

mengatakan bahwa orang adil tersebut telah menguasai barang

gadai.
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7 - Perbedaan Beberapa Barang Gadai dan Hak
Yang Dijamin Dengan Gadai

Jika rumah, budak atau barang berada di tangan seseorang

lalu dia berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan
hutang sekian," sedangkan fulan berkata, "Aku tidak
menggadaikannya kepadamu, melainkan aku menitipkannya
kepadamu, atau aku mewakilkanmu terhadapnya, atau kamu
mengambilnya dariku tanpa izin," maka perkataan yang dipegang
adalah perkataan pemilik rumah, budak atau barang tersebut.
Alasannya adalah karena orang yang memegang objek tersebut
mengakui kepemilikan empunya, dan dia mendakwakan suafu hak
yang melekat padanya sehingga dia tidak memiliki hak padanya
dengan dakwaannya itu kecuali disertai bukti. Demikian pula,
seandainya orang yang menguasai objek tersebut berkata, "Kamu
menggadaikannya kepadaku dengan seribu dirham," sedangkan
yang didakwa mengatakan, "Kamu memang memiliki hak padaku
seribu dirham, tetapi aku tidak menggadaikannya padamu
sebagaimana yang kamu da}<u,akan," maka perkataan yang
dipegang adalah perkataan pemilik barang, dan dia menanggung
seribu dirham tanpa gadai sebagaimana yang dia akui.

Seandainya seseorang menguasai dua rumah lalu dia
berkata, "Fulan menggadaikan dua rumah ini kepadaku dengan
harga seribu," lalu fulan berkata, "Aku hanya menggadaikan salah
safunya kepadamu dengan seribu dirham," dan dia menyebutkan
rumah yang mana, maka perkataan yang dipegang adalah
perkataan pemilik mmah yang mengklaim bahwa rumah yang
ditunjuknya ifu bukan rumah gadai. Demikian pula, seandainya
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pemilik rumah berkata kepada penerima gadai, "Aku

menggadaikan kepadamu salah satunya dengan serafus dirham,"

maka rumah tersebut tidak menjadi gadai kecuali untuk serafus

dirham. Seandainya orang yang menguasai dua mmah berkata,

"Kamu menggadaikan keduanya kepadaku dengan seribu dirham,"

sedangkan pemilik dua rumah itu berkata, "Tidak, melainkan aku

menggadaikan salah satunya kepadamu tanpa menunjuk rumah

yang mana dengan seribu dirham," maka tidak safu pun dari dua

rumah tersebut yang menjadi gadai, dan dia harus membayar

seribu dirham sesuai pengakuannya tanpa gadai, karena menuntt

ketenfuan awalnya seseorang tidak boleh berkata kepada orang

lain, "Aku menggadaikan salah satu dari rumahku ini, atau salah

satu dari dua budakku ini, atau salah satu dari dua pakaianku ini"

tanpa menunjuk yang mana. Gadai tidak sah sebelum

menyebutkan objeknya secara definitif.

Seandainya ada rumah di tangan seseorang lalu orang ifu

berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seribu

dirham, dan dia telah menyerahkannya kepadaku," sedangkan

fulan berkata, "Saya menggadaikan rumah itu kepadanya dengan

seribu dirham, tetapi saya belum menyerahkan rumah ifu

kepadanya, dimana dia mengambilnya tanpa izin; atau seseorang

menyewanya dariku lalu aku menempatkan orang itu di dalamnya;

atau dia menyewanya dariku lalu dia menempatinya sendiri,

sedangkan aku belum menyerahkannya kepada orang itu sebagai

penyerahan gadai," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan pemilik mmah. Rumah tersebut tidak menjadi gadai jika

pemilik rumah mengatakan bahwa ifu bukan gadai. Dengan

demikian, perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Yaitu,
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jika dia mengakui gadai tetapi dia tidak rnenyerahkan rumah
kepada penerima gadai, maka itu bukan gadai.

Seandainya ada rumah di tangan seseorang lalu orang itu
berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seribu dinar,
dan dia telah menyerahkannya kepadaku," sedangkan fulan
berkata, "Aku menggadaikannya dengan seribu dirham atau seribu
fulus, dan aku telah menyerahkan rumah itu kepadangd," maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik rumah.

Seandainya dia menguasai seorang budak lalu dia berkata,
"Fulan menggadaikannya kepadaku dengan serahrs," dan budak
tersebut membenarkan ucapannya, sedangkan pemilik budak
mengatakan, "Aku tidak menggadaikannya kepadanya untuk
hutang apapun," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
pemilik budak, sedangkan budak tidak memiliki hak bicara.
seandainya masalahnya seperti itu tetapi pemilik budak
mengatakan, "Aku tidak menggadaikannya dengan serafus,
melainkan aku menjualnya seratus," maka budak tersebut tidak
menjadi gadai dan objek jual-beli manakala masing-masing dari
keduanya bersumpah atas dakwaan kawannya.

seandainya seorang budak merupakan milik bersama bagi
dua orang, lalu seseorang berkata, "Kalian berdua
menggadaikannya kepadaku dengan serafus dirham, dan aku telah
menerimangd," lalu pemilik yang satu membenarkan ucapannya
itu sedangkan pemilik yang lain berkata, .Aku tidak
menggadaikannya kepadamu untuk hutang apapun,,, maka
setengah budak ihr menjadi gadai untuk lima puluh dirham,
sedangkan setengah yang lain tidak terkena gadai. Jika salah satu
dari dua sekufu pemilik budak itu bersumpah terhadap kawannya
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unhrk menguatkan dakwaan penerima gadai, dan dia seorang yang

adil baginya, maka penerima gadai diminta bersumpah

bersamanya, dan bagiannya dari budak tersebut menjadi gadai

untuk lima puluh dirham. Sedangkan kesaksian temannya yang

hendak mengupayakan manfaat baginya atau menolak mudharat

dari dirinya itu saya tolak. Tetapi saya tidak menolak kesaksiannya

unfuk seseorang yang memiliki suahr hak padanya seandainya dia

bersaksi terkait haknya pada orang lain.

Seandainya budak tersebut menjadi milik dua orang, dan

dia berada di tangan dua orang lain, dan dua orang yang

menguasai budak ifu mendakwakan bahwa dua pemilik budak ih:

menggadaikannya secara bersama-sama dengan seratus dirham,

lalu dua orang itu mengakui bagi salah safu dari dua orang yang

menguasai budak bahwa keduanya menggadaikan untuknya saja

dengan hutang lima puluh dirham, dan keduanya menyangkal

dakwaan yang lain, maka keduanya wajib menanggung apa yang

keduanya akui, tetapi keduanya tidak wajib menanggung apa yang

keduanya sangkal dari dakwaan orang kedua. Seandainya kedua

pemilik budak itu sama-sama mengakui bahwa budak tersebut

digadaikan pada dua orang yang menguasai budak, dan keduanya

berkata, "Digadaikan unfuk lima puluh dirham," sedangkan dua

orang yang menguasai budak itu mendakwakan seratus, maka

kedua pemilik tidak wajib menanggung selain yang keduanya akui.

Jika salah sah-r dari dua berkata kepada salah safu dari dua

penerima gadai, "Kami menggadaikannya kepadamu sendiri

dengan lima puluh dinar," sedangkan penggadai yang lain berkata

kepada penerima gadai yang lain pula, "Kami menggadaikannya

kepadamu sendiri dengan lima puluh dinar,"maka setengah dari
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hak masing-masing pada budak, yaifu seperempat budak, menjadi
gadai di tangan orang yang diakui haknya dengan dua puluh lima
dinar. Kami memperkenankan pengakuan masing-masing atas
dirinya sendiri, tetapi kami tidak memperkenankan pengakuan
masing-masing atas kawannya. Seandainya keduanya termasuk
orang yang diperkenankan kesaksiannya, lalu masing-masing dari
keduanya bersaksi atas temannya dan atas dirinya, maka saya
memperkenankan kesaksian keduanya, dan saya tetapkan masing-
masing dari keduanya menanggung dua puluh lima dinar
berdasarkan pengakuan masing-masing, dan dua puluh lima dinar
dengan kesaksian temannya manakala pendakwa bersumpah
bersama saksinya.

Jika seseorang rnenguasai uang seribu dinar dan berkata,
"Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seratus dinar, atau
dengan seribu dirham," sedangkan penggadai mengatakan, .Aku

menggadaikannya kepadamu dengan satu dinar,saja, atau dengan
sepuluh dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
penggadai karena penerima gadai mengakui hak seribu dinar ifu
baginya dan mendakwakan hak padanya sehingga perkataan yang
dipegang adalah perkataan penggadai terkait dinar yang
didakwakan padanya. Jika perkataan yang dipegang adarah
perkataan pemilik barang gadai yang didakwakan hak bahwa dia
tidak menggadaikannya, maka pengakuannya bahwa dia
menggadaikan sesuafu ifu lebih diterima ucapannya.

Jika penggadai dan penerima gadai berselisih, dimana
penerima gadai mengatakan, "Engkau menggadaikan budakmu
yang bernama Salim dengan uang seratus dinar," sedangkan
penggadai mengatakan,'Tidak, melainkan aku menggadaikan
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budakku yang bemama Muwaffaq dengan sepuluh dinar," maka

penggadai bersumpah dan Salim tidak menjadi gadai. Sedangkan

orang yang memiliki hak padanya berhak atas sepuluh dinar. Jika

dia membenarkan ucapan penggadai bahwa Muwaffaq digadaikan

kepadanya, maka dia menjadi gadai. Tetapi jika dia

mendustakannya dan berkata, "Tidak, melainkan Salim yang

digadaikan," maka Muwaffaq dan Salim sama-sama tidak menjadi

gadai karena penerima gadai membebaskan Muwaffaq dari

keberadaannya sebagai gadai.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menggadaikan

kepadamu rumahku ini dengan seribu dinar," sedangkan pihak

yang berbeda darinya berkata, "Bukan, melainkan aku membelinya

darimu dengan harga seribu dinar," lalu keduanya saling

membenarkan mengenai penyerahan uang seribu dinar, maka

keduanya saling sumpah. Uang seribu dinar menjadi tanggungan

orang yang mengambilnya bukan dengan jalan gadai dan jual-beli.

Demikian pula, seandainya dia berkata, "Aku

menggadaikan rumahku ini dengan seribu dinar yang sudah aku

ambil darimu," sedangkan orang yang diakui hak gadainya

berkata, "Tidak, melainkan aku membeli budakmu itu dengan

uang seribu ini," maka keduanya saling bersumpah. Dengan

demikian, rumah tersebut tidak menjadi gadai dan budak tersebut

tidak menjadi objek yang dijual. Orang yang diakui haknya itu

berhak atas seribu dinar tersebut tanpa gadai dan jual-beli.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menggadaikan

kepadamu rumahku ini dengan seribu dinar, dan engkau sudah

menerima rumah itu, tetapi aku belum menerima uang seribu dinar

darimu," sedangkan orang yang diakui hak gadainya, yaifu
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penerima gadai, berkata, "Tidak, melainkan kamu sudah

menerima uang seribu dinar," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan penggadai karena dia tidak mengakui bahwa dia

menanggung seribu dinar, dan dia bersumpah bahwa dia belum

mengambil seribu dinar. Sesudah ifu rumah tersebut keluar dari
gadai karena penggadai belum mengambil sesuafu yang karenanya

rumah itu digadai.

Seandainya seseorang memiliki hak seribu dirham pada

orang lain, Ialu dia menggadaikan rumah padanya untuk hutang
tersebut, lalu penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan

kepadamu rumah ini untuk seribu dirham yang ditangguhkan
selama setahun," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Tidak,
melainkan seribu dirham yang jafuh tempo," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan penggadai, sedangkan penerima gadai

hams mengajukan bukti.

Demikian pula, seandainya dia berkata, "Aku
menggadaikannya kepadamu dengan seribu dirham," sedangkan
penerima gadai mengatakan, "Tidak, melainkan dengan seribu
dinar," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
penggadai. Setiap kasus dimana saya tidak menetapkan ka*ajiban
atas penggadai kecuali dengan perkataannya, maka saya

menjadikan perkataan yang dipegang tentangnya adalah
perkataannya. Karena seandainya dia mengatakan, "Aku tidak
menggadaikannya kepadamu," maka perkataan yang dipegang
adalah perkataannya.

Jika seseorang memiliki hak dua ribu dirham pada orang
lain, dimana seribu dirham darinya disertai gadai sedangkan seribu
yang lain tidak disertai gadai, Ialu dia membayar seribu, kemudian
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keduanya berselisih dimana pembayar mengatakan, "Aku

membayarmu seribu dirham yang disertai gadai," sedangkan yang

dibayar mengatakan, "Tidak, melainkan seribu yang tanpa gadai,"

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai yang

membayar. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya dia

menyerahkan seribu dirham dan berkata, "lnilah uang seribu yang

aku pinjam dengan gadai," lalu penerima gadai menerimanya,

maka dia harus menyerahkan barang gadai kepada penggadai,

tidak boleh menahannya dengan mengatakan, "Tetapi saya

memiliki hak seribu lagi padamu." Seandainya dia menahan

barang gadai sesudah menerima pembayaran seribu dirham itu,

maka dia dianggap melanggar hak karena telah menahan. Jika

barang gadai itu rusak di tangannya, maka dia menanggung

nilainya. Jika demikian ketentuannya, maka tidak boleh memegang

perkataan selain perkataan orang yang menyerahkan harta.

8. Inti Penjelasan Tentang Orang yang
Diperkenankan Melakukan Gadai

Seflap orang yang sah jual-belin5n, yaihr orang yang baligh,

merdeka dan tidak terbatasi hak transaksinya, boleh melakukan

gadai. Barangsiapa yang boleh menggadaikan atau menerima

gadai, yaitu orang-orang yang merdeka, baligh dan tidak terbatasi

hak transaksinya, maka dia juga boleh menerima gadai, karena dia

boleh menjual dan menghibahkan hartanya dalam keadaan

apapun. Jika dia boleh menghibahkan hartanya, maka dia juga

boleh menggadaikan hartanya tanpa ada perbedaan pendapat.
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Ayah tidak boleh menerima gadai unfuk anaknya, dan wali
yatim tidak boleh menerima gadai untuk anak yatim kecuali yang

membawa keuntungan bagi keduanya. Adapun meminjamkan
harta keduanya tanpa gadai itu hukumnya tidak boleh. Siapa saja

di antara keduanya yang melakukan hal ini, maka dia
bertanggungjawab atas harta yang dia pinjamkan. Budak mukatab
dan budak yang diberi izin untuk bemiaga boleh menggadaikan

barang niaganya manakala membawa maslahat bagi harta
keduanya dan mengembangkannya. Adapun peminjaman yang

disertai penggadaian itu hukumnya tidak boleh bagi keduanya,
tetapi keduanya boleh menjual unfuk memperoleh keunh.rngan

dengan disertai gadai.

Siapa saja yang saya katakan tidak boleh menerima gadai

kecuali yang membawa keunfungan bagi diri sendiri, atau anak
yatim yang diasuhnya, atau unfuk anaknya, yaifu ayah, wali yatim,

budak mukatab, dan budak yang diizinkan bemiaga, tidak boleh
menggadaikan sesuatu karena gadai adalah amanah dan hutang ifu
mengikat. Jadi, gadai dalam keadaan apapun merupakan sesuafu
yang negatif bagi mereka. Mereka tidak boleh menggadaikan
kecuali dalam keadaan mereka boleh menitipkan harta benda
mereka akibat damrat rasa takut sehingga harta mereka perlu
dipindahkan atau hal-hal semacam itu. Kami tidak
memperkenankan gadai orang yang saya sebutkan tidak boleh
menggadai kecuali menurut pendapat ulama yang mengklaim
bahwa gadai itu dipertanggungkan seluruhnya. Adapun gadai yang
tidak dipertanggungkan itu tidak diperkenankan karena bisa jadi
gadai tersebut rusak, sedangkan penggadai tidak terbebas dari hak.
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l-aki-laki dan perempuan, muslim dan kafir memiliki

kedudukan yang sama dalam semua hukum yang kami sampaikan;

boleh atau tidak boleh menggadaikan.

Orang Islam boleh menggadaikan kepada orang kafir, dan

orang kafir boleh menggadaikan kepada orang Islam. Saya tidak

memakruhkannya sedikit pun kecuali orang Islam menggadaikan

mushaf kepada orang kafir. Jika dia melakukannya, saya tidak

menghapus akadnya ifu, tetapi kami menempatkan mushaf itu di

tangan seorang muslim yang adil, dan saya memaksakan hal itu
pada orang kafir tersebut jika dia menolak. Saya juga

memakruhkan gadai budak muslim kepada orang kafir, baik yang

masih kecil atau yang sudah besar, agar seorang muslim tidak

merasa rendah dengan keberadaannya di tangan orang kafir

lantaran dia dikuasai oleh orang kafir. Juga agar orang kafir itu
tidak memberinya makan daging babi atau memberinya minum

khamer. Kalaupun seseorang melakukan hal ifu, yaitu

menggadaikan budak muslimnya kepada orang kafir, saya tidak

menghapus akad gadai tersebut.

Saya memakruhkan gadai budak perempuan yang

memasuki usia baligh yang biasanya membangkitkan syahwat

(Sadai) kepada seorang muslim, kecuali dengan syarat penerima

gadai menerimanya lalu menempatkannya lagi di tangan

pemiliknya, atau menempatkannya di tangan seorang perempuan,

atau di tangan muhrimnya budak perempuan itu. Tetapi jika

pemiliknya menggadaikannya dan menyerahkannya kepada

seorang laki-laki, maka saya tidak menghapus akad gadai tersebut.

Demikian pula seandainya pemiliknya menggadaikannya kepada

orang kafir. Hanya saja, saya memaksa orang kafir ifu untuk
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menempatkan budak perempuan muslimah di tangan seorang

muslim yang adil, dan saya lebih senang sekiranya dia berada di
tangan seorang perempuan. Seandainya tidak ada perempuan,

maka dia ditempatkan di tangan laki-laki yang adil dengan disertai
perempuan yang adil pula. Jika penggadai dan penerima gadai

sama-sama rela unfuk menempatkan budak perempuan ifu di
tangan laki-laki yang tidak amanah, maka saya memaksa keduanya
untuk menerima seorang laki-laki yang adil untuk ditempati budak
perempuannya ifu. Jika dia tidak melakukannya, maka saya

memilihkan orang yang adil unfuk keduanya, kecuali keduanya rela

sekiranya budak perempuan itu berada di tangan pemiliknya atau
penerima gadai.

Adapun objek gadai selain anak manusia seperti hewan
atau selainnya, saya tidak memakruhkannya unfuk digadai kepada
orang Islam atau orang kafir. Nabi S sendiri pemah

menggadaikan baju besi beliau pada Abu Syahm Al Yahudi.8o

Jika seorang perempuan telah baligh dan bijak, baik
perawan atau janda, maka dia boleh menjual dan menggadaikan.
Jika dia memiliki suami, dia juga boleh menjual dan menggadaikan
tanpa izin suaminya. Dia juga boleh menghibahkan harta kepada
suaminya. Kewenangan perempuan atas hartanya jika sudah bijak
ihr sama seperti kewenangan suaminya atas hartanya sendiri.

Jika seorang perempuan atau laki-laki, baik muslim atau
orang kafir, baik merdeka atau budak itu terbatasi hak
transaksinya, maka keduanya tidak boleh melakukan gadai
sebagaimana keduanya tidak boleh melakukan jual-beli. Jika orang
yang tidak boleh menggadaikan itu melakukan gadai, maka
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gadainya terhapus berikut hak yang dia tanggung. Harta yang dia

gadaikan itu menjadi seperti harta yang tidak tergadaikan;

penerima gadai tidak memiliki kewenangan terhadapnya.

Jika orang yang terbatasi hak transaksinya menggadaikan

sesuafu, namun dia atau walinya tidak mengambilnya dari

penerima gadai, dan tidak pula dia mengajukan gugatan kepada

hakim unhrk menghapus akad gadai hingga pembatasan hak

transaksinya itu dicabut, lalu dia rela hartanya itu menjadi barang

gadai berdasarkan akad gadai yang pertama, maka harta tersebut

tidak menjadi barang gadai sebelum orang tersebut mengawali

gadai sesudah terlepas batasan hak kansaksinya dan penerima

gadai menguasai harta tersebut. Jika dia melakukan hal ihr, maka

gadainya sah. Jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu penerima

gadai menerimanya dalam keadaan orang itu tidak terbatasi hak

transaksinya, kemudian sesudah itu dia terbatasi hak transaksinya,

maka gadai tersebut tetap pada keadaannya, dan penerima gadai

lebih berhak atas barang gadai tersebut hingga haknya dihrnaikan.

Orang yang banyak hutang boleh menggadaikan hartanya

hingga pemerintah menyita hartanya, sebagaimana dia boleh

menjual hartanya hingga pemerintah menyita hartanya. Jika

seseorang yang tidak terbatasi hak transaksinya menggadaikan

barang kepada orang yang terbatasi hak transaksinya, jika gadai itu

didasari jual-beli, maka jual-beli terhapus dan penggadai wajib

mengembalikan barang yang dibeli jika masih ada, atau nilainya

jika sudah tidak ada. Gadai terhapus apabila hak yang dijamin

dengan gadai ifu terhapus. Demikian pula, seandainya seseorang

menyewakan rumah, tanah atau hewan kepada orang lain, lalu

penyewa menggadaikan kepada pemberi sewa yang terbatasi hak
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transaksinya, maka gadainya terhapus dan sewa juga terhapus
meskipun penyewa telah menempati rumah, atau menaiki hewan
kendaraan, atau menggarap tanah. Dengan demikian, dia harus
membayar upah standar dan harga sewa unfuk hewan kendaraan
dan mmah seperti ifu, berapa pun nilainya.

Demikian pula, seandainya orang yang terbatasi hak
transaksinya memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak
terbatasi hak transaksinya, kemudian peminjam ifu menggadaikan
sesuafu kepadanya, maka gadai tersebut terhapus karena pinjaman
terhapus. Peminjam harus mengembalikan barang pinjaman, dan
dia tidak boleh membelanjakan sedikit pun darinya. Jika dia telah
membelanjakannya, maka dia menanggung sesuafu yang sama jika
memiliki padanan, atau nilainya jika tidak memiliki padanan.

Gadai apa saja yang saya hapus dari sisi syarat dalam gadai,
atau kemsakan gadai ifu sendiri, atau kemsakan jual-beli yang
menjadi latar belakang gadai, saya tidak membebani penggadai
unfuk mendatangkan barang gadai yang lain dalam keadaan
apapun. Demikian pula, jika syarat dalam gadai dan juar-beli sah,
tetapi temyata barang gadai bukan milik penggadai, maka saya
tidak membebani penggadai unfuk mendatangkan barang gadai
yang lain.

Jika dua orang yang tidak terbatasi hak transaksinya
melakukan transaksi jual-beli yang tidak sah, dan salah satu dari
keduanya menggadaikan barang kepada yang lain, maka jual-beli
terhapus dan gadai juga terhapus.

Inti dari semua ini adalah melihat setiap hak; apakah dia
sah dari asalnya sehingga diperkenankan gadai untuk hak tersebut.
Setiap jual-beli yang tidak valid itu mengakibatkan tidak sahnya

198



AlUmm

gadai. Manakala pembeli atau penyewa tidak memiliki apa yang

dilual dan disewakan, maka penerima gadai juga tidak memiliki

hak pada barang gadai. Barang gadai ditetapkan bagi penggadai

lantaran pemberiannya itu sah. Jika apa yang dia berikan itu tidak

sah, maka tidak sah pula gadainya.

Jika seseorang melakukan barter dengan orang lain berupa

budak dengan budak, atau mmah dengan rumah, atau barang

dengan barang, sedangkan yang satu menambahkan beberapa

dinar secara tempo dengan syarat orang yang menambahkan

menggadaikan barang gadai tertenfu dinar, maka jual-beli dan

gadai tersebut sah manakala barang gadai telah diterima.

Jika seseorang menerima gadai dari orang lain, dan dia

telah menerima barang gadai bagi dirinya sendiri, atau barang

gadai diterima oleh orang lain atas perintahnya dan perintah

pemilik barang gadai, maka gadai tersebut sah meskipun yang

menerima adalah anak penggadai, atau istrinya, atau ayahnya,

atau salah seorang kerabatnya. Demikian pula, seandainya yang

menerima itu adalah anaknya penerima gadai, atau salah sahr dari

orang-orang yang saya sebutkan, atau budak penerima gadai,

maka gadai sah. Adapun budak penggadai tidak boleh menerima

barang unfuk penerima gadai karena penguasaan barang oleh

budak penggadai ifu sama seperti penguasaan barang oleh

penggadai itu sendiri.

Jika seseorang menggadaikan budaknya kepada orang lain

lalu penerima gadai memberinya nafkah tanpa perintah dari

penggadai, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela. Jika

seseorang menggadaikan tanah pajak kepada orang lain, maka

gadai tersebut batal karena tanah pajak itu bukan hak milik. Jika di
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dalamnya ada tanaman atau bangunan milik penerima gadai, maka
tanaman dan bangunan ihrlah yang menjadi gadai. Jika penerima
gadai membayarkan pajak unhrk tanah tersebut, maka dia
dianggap melakukannya secara sukarela. Dia tidak boleh meminta
ganti kepada penggadai kecuali dia membayramya atas perintah
penggadai sehingga dia boleh meminta ganti kepadanya. orang ini
tidak ada bedanya dengan orang yang menyewa tanah dari orang
lain yang juga menyewanya, kemudian penyewa ifu membayarkan
uang sewa untuk penyewa pertama. Jika dia membayamya
dengan seizin penyewa pertama, maka dia boleh meminta
gantinya- Tetapi jika dia membayamya tanpa seizin penyewa
pertama, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela dan
tidak boleh meminta ganti darinya.

Boleh melakukan gadai unfuk setiap hak yang merekat, baik
berupa mahar atau selainnya, baik antara orang dzimmi dan orang
kafir harbi yang meminta suaka, atau antara orang yang meminta
suaka dan orang muslim, sebagaimana gadai boleh dilakukan di
antara dua orang muslim; tidak berbeda sama sekali. Jika gadai
dilakukan untuk mahar lalu istri dithalak sebelum digauli, maka
batallah setengah hak, sedangkan gadai tetap pada keadaannya
semula, sebagaimana batal hak-hak yang merekat pada barang
gadai kecuali sedikit sedangkan gadai tetap pada keadaannya
semula.

Jika seseorang menerima gadai dari orang lain unfuk
hutang berupa kurma kering atau gandum hinthah, kemudian hak
tersebut telah jafuh tempo, lalu orang yang ditaruhi barang gadai
ifu menjual barang gadai dengan kurma kering atau hinthah, maka
penjualannya tidak sah. Dia tidak boleh menjualnya kecuali dengan
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dinar atau dirham, sesudah itu uang tersebut digunakan untuk
membeli kurma kering atau gandum hinthah unfuk melunasi
pemilik hak.

Gadai tidak boleh dilakukan oleh pelaksana mudharabah

karena gadai ifu tidak dipertanggungkan, kecuali pemilik harta

mengizinkan kepada pelaksana mudharabah unfuk menggadaikan

barang untuk hutang miliknya yang diketahui jumlahnya. Demikian
pula, pelaksana mudharabah tidak boleh menerima gadai kecuali
pemodal mengizinkannya untuk menjual dengan hutang. Jika dia

menjual dengan hutang, maka gadai itu menjadi nilai tambah

baginya. Pelaksana mudharabahjuga tidak boleh menerima gadai

kecuali untuk harta milik pemodal. Jika dia menerima gadai untuk
orang lain, maka dia bertanggungjawab, dan gadai tersebut tidak
boleh.

9. Cacat dalam Gadai

Gadai ada dua macam, yaifu gadai pada pokok hak dimana

hak tidak wajib kecuali dengan syarat gadai. Bentuknya adalah

seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat

pembeli menggadaikan sesuafu yang keduanya sepakati. Jika

demikian bentuknya, lalu pada barang gadai ada cacat, baik pada

fisiknya atau pada perbuatannya yang mengurangi harganya, dan

penerima gadai mengetahui cacat tersebut sebelum menerima

gadai, maka dia tidak memiliki hak pilih. Gadai dan jual-beli

tersebut juga berlaku valid. Tetapi jika penerima gadai tidak
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mengetahuinya lalu dia mengetahuinya sesudah jual-beli, maka

penerima gadai memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli atau

memberlakukannya; sedangkan gadai diberlakukan meskipun ada

kekurangan dalam gadai sebagaimana ketentuan ini berlaku dalam
jual-beli.

Cacat yang karenanya penerima gadai memiliki hak pilih

adalah setiap cacat yang mengurangi harga barang gadai, baik

sedikit atau banyak, bahkan berupa dampak-dampak yang tidak

berpengaruh mudharat pada perbuatannya. Jika penerima gadai

sudah mengetahuinya, maka dia tidak memiliki hak pilih.

Seandainya budak yang digadaikan itu membunuh atau murtad,

dan penerima gadai mengetahui hal itu kemudian dia

menerimanya sebagai gadai, maka gadainya berlaku. Jika budak

ifu membunuh saat berada di tangan penerima gadai, maka jual-

beli sah, dan gadai tersebut keluar dari tangannya. Jika dia tidak
membunuh, maka dia tetap menjadi gadai seperti sedia kala.

Demikian pula, seandainya budak itu mencuri lalu dipotong kedua

tangannya, maka dia tetap menjadi gadai seperti sedia kala.

Seandainya penerima gadai tidak mengetahui kemurtadan,

pembunuhan dan pencurian yang dia lakukan, lalu penerima gadai

menerimanya sebagai gadai, kemudian dia dijatuhi hukuman mati
atau dipotong tangannya saat berada di tangan penerima gadai,

maka dia berhak menghapus jual-beli.

Seandainya penggadai tidak menyembunyikan cacat kepada
penerima gadai, dan dia menyerahkan budak itu kepadanya dalam

keadaan tanpa cacat, lalu budak ifu melakukan perbuatan pidana

di tangan penerima gadai, atau dia mengalami cacat saat berada di
tangan penerima gadai, maka gadai tetap pada keadaan semula.
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Tetapi seandainya penggadai menyembunyikan cacat pada budak

ifu, lalu penerima gadai menerimanya, lalu budak itu mati di
tangannya sebelum dia memilih unfuk menghapus jual-beli, maka

dia tidak berhak memilih untuk menghapusnya oblek gadai telah

lepas dari tangan (mati). Kasus ini tidak seperti kasus ketika budak

dihukum mati karena suatu hak saat berada di tangan penerima

gadai, atau tangannya dipotong saat berada di tangan penerima

gadai.

Seperti inilah ketenfuan untuk setiap cacat pada suatu objek

gadai, baik itu hewan atau selainnya. Seandainya penggadai dan

penerima gadai berselisih tentang cacat, dimana penggadai

mengatakan, "Aku menggadaikan objek ini kepadamu dalam

keadaan bebas dari cacat," sedangkan penerima gadai

mengatakan, "Kamu menggadaikannya kepadamu dalam keadaan

cacat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

penggadai dengan disertai sumpahnya manakala cacat semacam

itu termasuk cacat yang muncul belakangan. Sedangkan penerima

gadai harus mengajukan bukti. Jika dia bisa mengajukan buku,

maka dia memiliki hak pilih sebagaimana telah saya paparkan.

Jika seseorang menggadaikan budak atau selainnya kepada orang

lain dengan syarat orang lain ifu memberi pinjaman kepadanya,

maka tidak ada beda apakah penerima gadai mendapati cacat

pada gadai atau tidak mendapatinya. Dia memiliki hak pilih unhrk

mengambil pinjamannya secara funai meskipun dia

menyebutkannya secara tempat. Pinjaman tidak seperti jual-beli.

Jenis gadai kedua adalah gadai yang dilakukan penggadai

secara sukarela. Benhrk kasusnya adalah seseorang melakukan
jual-beli kepada orang lain dengan pembayaran tempo tanpa
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syarat gadai. Ketika jual-beli di antara keduanya telah berlaku, dan

keduanya juga telih berpisah, kemudian pembeli menggadaikan

sesuatu, maka dia dianggap melakukan gadai secara sukarela. Jika

barang gadai mengandung suatu cacat, penerima gadai tidak boleh

menghapus jual-beli karena jual-beli telah terlaksana secara

sempuma tanpa gadai. Tetapi jika mau dia berhak menghapus

gadai. Demikian pula, jika dia berhak menghapus gadai seandainya

berkaitan dengan pokok jual-beli, karena itu adalah hak baginya

lalu dia tinggalkan.

Boleh menggadaikan budak yang murtad, pembunuh dan

yang melakukan perbuatan yang dikenai sanksi had, karena

perbuatan-perbuatan tersebut tidak menghilangkan status budak

darinya. Jika dia dijafuhi hukuman mati, maka dia keluar dari

gadai.

Jika 'seseorang murtad dari Islam kemudian dia

rrtenggadaikan budaknya, maka barangsiapa yang

memperkenankan penjualan orang yang murtad maka dia juga

memperkenankan gadainya, dan barangsiapa yang menolak

penjualannya maka dia juga menolak gadainya.
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1-0. Gadai yang Mencakup Dua Benda yang
Berbeda Seperti Pakaian, Tanah, Bangunan dan

Selainnya

Jika seseorang menggadaikan tanahnya kepada orang lain,

tetapi dia tidak mengatakan, "Dengan bangunannya," maka

tanahnya saja yang tergadai, sedangkan bangunannya tidak.

Demikian pula, jika dia menggadaikan tanahnya tetapi dia Udak

mengatakan, "Dengan pohonnya," sedangkan di dalamnya ada

pohon, baik lebat atau tidak lebat, maka hanya tanah yang

tergadai, sedangkan pohonnya tidak. Demikian pula, seandainp
dia menggadaikan pepohonan sedangkan di antara pohon-pohon

tersebut ada tanah kosong, maka hanya pohon-pohon saja yang

tergadai sedangkan tanah kosongnya tdak. Tidak ada yang

tercakup ke dalam gadai selain yang disebutkan.

Jika seseorang menggadaikan buah-buahan yang telah

keluar dari pohon kurmanya sebelum halal dijual berikut pohon

kurmanya, maka ifu berarti dia menggadaikan pohon kurma

berikut buahnya sehingga hukumnya boleh, karena seandainya

penggadai meninggal dunia atau hak telah jatuh tempo maka

penerima gadai boleh menjual keduanya saat itu juga. Demikian
pula seandainya haknya bersifat tempo, karena penggadai

menjualnya secara sukarela sebelum haknya jafuh, atau penggadai

mati sehingga haknya jatuh tempo. Jika hak dalam gadai ini

hukumnya boleh secara tempo, lalu buah-buahan tersebut telah

mencapai puncak kematangannya dan dijual, maka penggadai

diberi pilihan antara hasil penjualannya dijadikan pengimpas hak

tersebut atau dia digadaikan bersama pohon kurma hingga haknya
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jatuh tempo. Seandainya haknya jahrh tempo lalu penerima gadai

ingin menjual buah yang ada di pohon sebelum tampak kualitas

dan kematangannya, sedangkan pohonnya tidak disertakan, maka
hukumnya tidak boleh. Demikian pula seandainya penerima gadai

ingin memotongnya dan menjualnya, maka hukumnya tidak boleh
jika'penggadai tidak mengizinkannya.

Seandainya seseorang menggadaikan buah di pohon saja,

tidak melibatkan pohonnya, baik masih berupa mayang atau sudah

diserbuki, atau dalam keadaan apapun sebelum tampak kualitas

dan kematangannya, maka gadai tersebut tidak boleh, baik
hutangnya funai atau tempo, kecuali kedua pihak mensyaratkan
bahwa jika hak penerima gadai telah jatuh tempo maka dia boleh
memotongnya atau menjualnya sehingga gadai tersebut boleh.
Alasannya adalah karena sudah menjadi kebiasaan dimana buah-
buahan dibiarkan hingga tampak kualitas dan kematangannya.
Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi S melarang penjualan buah-

buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya karena
kebiasaan masyarakat unfuk membiarkan buah-buahan hingga
tampak kualitas dan kematangannya.8l Selain itu, yang dihalalkan
adalah menjual buah-buahan dengan syarat dia dipotong sebelum

tampak kualitas dan kematangannya, karena ifu bukan makna
yang dilarang Nabi $.

Demikian pula dengan setiap buah-buahan dan tanaman
yang digadai sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Apa
saja yang tidak boleh dijual juga tidak boleh digadaikan, kecuali
dengan syarat dia dipetik ketika hak jatuh tempo, sehingga dia
dijual dalam keadaan terpotong dalam keadaannya ifu. Jika buah-
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buahan halal dijual, maka dia juga halal digadaikan, baik haknya

tempo atau funai. Jika buah-buahan telah mencapai puncak

kematangannya namun haknya belum jahrh tempo, maka

penggadai tidak boleh menjualnya saat telah kering kecuali dengan

ridha dari penerima gadai. Jika dia ridha dengan nilainya, maka

dia boleh digadai. Kecuali penerima gadai rela untuk

menjadikannya sebagai pengimpas. Saya tidak menjadikan hutang
yang tempo menjadi tunai selama{amanya, kecuali penanggung

hutang rela membayamya secara funai.

Jika seseorang menggadaikan buah-buahan, maka hasil

perkembangannya itu menjadi gadai, sebagaimana hasil

pertambangan objek gadai di tangan penerima gadai ifu menjadi

gadai. Jika dari buah-buahan itu muncul sesuatu, lalu pemiliknya

menggadaikannya, dan sesudah ifu muncul sesuafu yang lain

namun yang muncul itu tidak bisa dipisahkan dari yang muncul

pertama dan telah digadaikan, maka tidak boleh menggadaikan

yang pertama dan yang muncul belakangan, karena pada saat itu
objek gadai tidak diketahui ukurannya. Tidak boleh

menggadaikannya kecuali dia dipotong di tempatnya, atau

disyaratkan agar dia dipotong sebelum tiba waktu munculnya buah

yang keluar sesudahnya, atau sesudah keluar sebelum dia sulit

dibedakan apakah dia termasuk gadai yang pertama atau tidak?

Jika gadai dengan cara ini hukumnya boleh, kemudian penerima

gadai membiarkan hingga keluar buah lagi sesudah buah yang

pertama sehingga tidak bisa dipilah untuk diketahui ukurannya,

maka ada dua pendapat, yaitu:
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Pertama, hal ifu memsak gadai sebagaimana dia merusak
jual-beli, karena saya tidak bisa memisahkan antara oblek gadai

dan selainnya.

Kedua, gadai tersebut tidak rusak, dan perkataan yang

dipegang adalah perkataan penggadai mengenai ukuran buah yang

digadai dari buah yang bercampur dengannya; seperti seandainya

dia menggadaikan gandum hinthah atau kurma kering lalu dia

bercampur dengan gandum hinthah atau kurma kering milik
penggadai. Dalam hal ini perkataan yang dipegang mengenai

ukuran gandum hinthah yang digadaikan adalah perkataan

penerima gadai dengan disertai sumpahnya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain tentang
jual-beli, bahwa jika seseorang menjual buah-buahan namun
pembeli tidak mengambilnya hingga muncul buah-buahan yang

lain di pohonnya, dimana buah-buahan yang baru tidak bisa dipilah
dari buah-buahan yang dijual sebelumnya, maka penjual memiliki
hak pilih antara menyerahkan buah-buahan yang muncul
belakangan bersama buah-buahan pertama yang dijual, sehingga

dengan demikian penjual menambahkan kebaikan unfuk pembeli;

atau dia membatalkan jual-beli karena tidak diketahui berapa buah-
buahan yang telah dia jual dan berapa buah-buahan yang muncul
belakangan. Menunrt saya, gadai juga seperti itu. Jika penggadai

rela menyerahkan tambahan buah-buahan bersama objek gadai

pertama, maka dia tidak menghapus gadai.

Jika seseorang menggadaikan tanaman dengan syarat
tanaman tersebut dipanen pada saat hak iatuh tempo dalam
keadaan apapun, maka penerima gadai menjualnya. Jika tanaman

tersebut bertarhbah lantaran tumbuh tanaman baru yang
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sebelumnya tidak ada di tangan penerima gadai apabila penerima

gadai membiarkannya, maka gadai menjadi tidak boleh karena

tidak diketahui ukuran gadai dan ukuran tanaman yang fumbuh

belakangan.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara

buah-buahan yang masih berupa mayang dan pentil kemudian

menjadi buah-buahan matang segar dan besar dengan tanaman?"

Jawabnya, buah-buahan tersebut safu, namun dia membesar

sebagaimana budak yang digadai ifu membesar sesudah kecil, dan

menjadi gemuk sesudah kurus. Jika buah ifu dipotong, maka tidak

ada sesuatu yang tumbuh lagi unfuk menggantikannya. Sedangkan

tanaman jika dipotong atasnya maka digantikan oleh bagian

bawahnya. Tanaman dijual satu potong demi safu potong,

sehingga yang keluar belakangan itu bukan bagian dari objek
gadai. Adapun yang bertambah pada buah-buahan adalah bagian

dari buah-buahan itu sendiri. Tidak boleh menjual bagian yang

muncul belakangan kecuali digantikan dengan kemunculan buah

yang lain. Sedangkan buah yang muncul lagi itu dijual dalam jual-

beli yang lain. Demikian pula, tidak boleh menggadaikannya

kecuali dengan cara yang boleh unfuk menjualnya.

Jika seseorang menggadaikan buah-buahan, maka

penggadai wajib mengairinya, merawatnya, memanennya dan

menjemumya, sebagaimana dia wajib membiayai hidup budak.

Jika penggadai ingin memotong buah-buahan sebelum wakfunya,

atau penerima gadai menginginkan hal ifu, maka masing-masing

dicegah unfuk melakukannya sampai keduanya sepakat untuk
melakukannya. Jika buah-buahan telah sampai wakfu potongnya,

maka penggadai dipaksa unhrk memotongnya karena ifu
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merupakan bagian dari upaya unfuk menjaga maslahatnya.

Demikian pula, seandainya penerima gadai menolak, maka dia

dipaksa. Jika buah kurma telah menjadi kurma kering, maka dia

disimpan pada orang yang biasa diamanahi barang gadai atau

selainnya. Jika orang adil yang biasa diamanahi barang gadai ifu

menolak untuk menaruhnya di rumahnya secara sukarela,

melainkan hams dengan upah dan sewa, maka kepada penggadai

dikatakan, "Kamu hanrs menyediakan tempat unfuk

menyimpannya karena ih-r adalah bagian dari maslahat kurma. Jika

kamu menyediakan tempat, maka selesai masalah. Tetapi jika

tidak, maka akan disewa tempat dengan biaya yang kamu

tanggung."

Seseorang tidak boleh menerima gadai sesuafu yang tidak
halal dijual pada saat digadaikan kepadanya, meskipun beberapa

lama kemudian sesuatu tersebut boleh dijual. Misalnya adalah

seseorang menggadaikan janin yang ada di perut budak

perempuan dengan syarat jika budak perempuan itu

melahirkannya maka anak itu menjadi gadai. Juga seperti

menggadaikan anak yang dilahirkan budak perempuannya, atau

anak hewan yang dilahirkan hewan temaknya, atau buah-buahan

yang dikeluarkan pohon kurmanya dengan syarat dia

memotongnya pada saat itu juga.

Seseorang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang

kepemilikannya tidak sempuma. Misalnya adalah menggadaikan

buah-buahan yang telah tampak kualitas dan kematangannya,

tetapi dia tidak memilikinya dengan jalan pembelian. Tidak boleh
pula menggadaikan sesuatu yang dia tidak pula memiliki
pohonnya. Misalnya adalah sedekah yang diberikan kepadanya

aLO



Al Umnt

bersama suafu kaum sesuai sifat-sifat mereka berupa buah kurma.

Alasannya adalah karena bisa jadi di antara kaum penerima

sedekah itu muncul seseorang yang akan mengurangi haknya,

sedangkan dia tidak mengetahui berapa yang dia gadai.

Seseorang tidak boleh menggadaikan kulit bangkai yang

belum disamak karena hasil penjualannya tidak halal selama dia

belum disamak. Dia boleh menggadaikan kulit tersebut jika sudah

disamak, karena hasil penjualannya sesudah disamak itu
hukumnya halal. Dia tidak boleh menggadaikan kulit bangkai

sebelum disamak. Seandainya penggadai terlanjur menggadaikan

kulit yang belum disamak kemudian dia menyamaknya, maka kulit
tersebut keluar dari gadai karena akad gadainya terjadi saat dia
tidak halal dijual. Jika seseorang memberikan hibah atau sedekah

yang tidak diharamkan, lalu penerima menggadaikannya sebelum

dia menerimanya kemudian dia menerimanya, maka hibah atau

sedekah ifu keluar dari gadai karena penggadai menggadaikannya

dalam keadaan belum sempuma kepemilikan atasnya. Tetapi jika

dia mengadakan gadai yang baru sesudah menerimanya, maka

hukumnya boleh.

Jika seseorang memberi wasiat kepada orang lain berupa

budak tertentu, lalu pemberi wasiat tersebut mati, tetapi dia

menggadaikan budaknya ifu sebelum para ahli waris menyerahkan

budak itu kepada penerima wasiat, maka jika nilai budak tersebut

masih tercakup sepertiga harta malnt, maka gadai hukumnya boleh

karena para ahli waris tidak boleh menghalangi penerima wasiat

untuk mengambil budak tersebut manakala menilainya kurang dari
sepertiga harta warisan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah

telah terjadi penguasaan atas budak atau belum terjadi. Pemberi
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hibah dan sedekah dapat menahan apa yang dia sedekahkan

selama penerima belum menquasai sedekah.

Jika seseorang mewarisi seorang budak, dan mayit tidak

memiliki ahli waris selainnya, Ialu dia menggadaikannya, maka

gadai tersebut hukumnya sah karena dialah pemilik budak melalui

jalan warisan. Demikian pula, seandainya dia membeli budak dan

telah membayar funai harganya, kemudian dia menggadaikannya

sebelum menerimanya. Jika seseorang menggadaikan budak

mukatab miliknya lalu budak mukatab tersebut tidak membayar

sebelum diputuskan gadai terhapus, maka gadai terhapus karena

saya melihat akad gadai, bukan hukum objek gadai.

Jika seseorang membeli budak dengan syarat dia memiliki

hak pilih selama tiga hari, kemudian dia menggadaikannya, maka

hukumnya boleh, dan gadai tersebut memutus hak pilihnya dan

mengakibatkan berlakunya jual-beli atas budak secara permanen.

Jika hak pilih berada di tangan penjual, atau penjual dan pembeli,

lalu pembeli menggadaikannya sebelurn berlalu tiga hari dan

sebelum penjual memilih unfuk memberlakukan jual-beli secara

perrnanen, kemudian berlalu tiga hari, atau pembeli memilih unfuk

memberlakukan jual-beli secara perrnanen, maka gadai terhapus

karena akad gadai terjadi saat kepemilikan pembeli atas budak

belum sempuma.

Seandainya dua orang mewarisi tiga budak lalu keduanya

tidak membagi budak-budak tersebut sampai keduanya

menggadaikan satu atau dua budak, kemudian salah safu ahli waris

itu meminta pembagian budak, dan bagian yang dia terima adalah

satu budak atau dua budak yang digadaikan, maka setengah dari

dua budak ihr digadaikan untuknya, karena itulah yang dia miliki
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dari dua budak tersebut. Sedangkan setengah-setengah dari dua

budak yang dimilikinya sesudah gadai itu keluar dari gadai, kecuali

dia memperbarui budak terhadap keduanya. Seandainya penerima

wasiat ifu memiliki safu bagian darinya, maka apa yang menjadi

miliknya itu keluar dari gadai. Sedangkan bagian yang belum dia

miliki itu tetap tergadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa
jika seseorang menggadaikan sesuafu yang dia memiliki
sebagiannya sedangkan sebagian yang lain milik orang lain, maka
gadai terhapus karena transaksi gadai mencakup dua objek, yaifu

objek yang dimiliki penggadai dan yang tidak dimilikinya. OIeh

karena transaksi mencakup kedua objek tersebut, maka seluruhnya

batal. Demikian pula dalam jual-beli.

Rabi' berkata: Pendapat ini lebih mendekati pendapat Asy-

Syafi'i secara keseluruhan.

Seandainya seseorang memiliki saudara, dan saudaranya ifu
merupakan ahli waris, kemudian saudaranya itu mati, lalu dia

menggadaikan rumahnya dalam keadaan dia tidak tahu bahwa

saudaranya ifu telah mati, kemudian ada bukti bahwa saudaranya

itu telah mati sebelum gadai rumah terjadi, maka gadai batal.

Gadai tidak boleh kecuali penggadai menggadaikan objek gadai

dalam keadaan dia memilikinya, dan penggadai tahu bahwa dia

adalah pemilik objek gadai. Demikian pula, seandainya seseorang

berkata, "Aku mewakilkan seseorang unhrk membeli budak ini,

dan aku menggadaikannya kepadamu jika wakilku itu telah

membelinya," lalu dia mendapati wakilnya itu telah membelinya,

maka itu bukan dianggap gadai.
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Jika penerima gadai mengatakan, "la sudah tahu bahwa

objek gadai ini telah menjadi miliknya dengan jalan warisan atau

pembelian sebelum dia menggadaikannya," maka penggadai

diminta bersumpah. Jika dia bersumpah (bahwa itu tidak benar),

maka gadai terhapus. Jika dia menolak bersumpah lalu penerima

gadai bersumpah atas apa yang dia dakwakan, maka gadai

berlaku. Demikian pula, seandainya dia melihat seseorang yang

tidak dia ketahui dengan pasti, lalu dia berkata, "Jika orang itu
fulan (budaknya), maka aku menggadaikannya kepadamu," maka

itu tidak dianggap gadai. Tetapi jika dia menguasai hingga dia

memperbarui akad gadai bersamaan dengan penguasaan atas

fulan, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka itu dianggap

sebagai budak. Demikian pula, jika dia melihat sebuah peti lalu dia
berkata, "Dalam peti ifu ada pakaian demikian-yang sama-sama

diketahui oleh penggadai dan penerima gadai. Jika memang ada di
dalamnya, maka aku gadaikan kepadamu," maka ifu tidak
dianggap sebagai gadai meskipun pakaian tersebut ada di
dalamnya. Demikian pula, seandainya ada peti di tangan penerima

gadai sebagai titipan, dan dalam peti itu ada pakaian, kemudian
pemilik peti itu berkata, "Aku jadikan pakaianku yang demikian
ciri-cirinya dalam peti ini sebagai gadai. Jika dalam peti ifu ada

pakaian lain, maka pakaian lain ini tidak menjadi gadai," dan
temyata dalam peti itu hanya ada pakaian yang dikatakannya

sebagai gadai, tidak ada pakaian yang lain, maka gadai tersebut
tidak sah.

Demikian pula, jika gadai mengetahui objek gadai

sedangkan penerima gadai tidak mengetahuinya, maka ifu tidak
dianggap sebagai budak selamalamanya, kecuali yang diketahui
oleh penggadai dan penerima gadai, serta penggadai tahu dengan
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persis bahwa ihr adalah miliknya dan boleh dia jual. Dia tidak

boleh menggadaikan dengan cara menyebutkan suatu hak baginya

atas seseorang, karena penyebutan hak ifu bukan kepemilikan,

melainkan hanya kesaksian atas seseorang terkait sesuatu yang

berada dalam pertanggungannya. Sesuatu yang berada dalam

pertanggungannya ifu bukan merupakan sesuatu yang definitif dan

riil sehingga dia boleh menggadaikannya. Yang boleh digadaikan

hanyalah benda definitif dan riil.

Selanjutnya, tidak boleh menggadaikan kecuali objek yang

diketahui oleh penggadai dan penerima gadai serta terkuasai.

Seandainya seseorang menerima kepemilikan suafu barang atau

warisan, sedangkan dia tidak mengetahui ukurannya, lalu barang

atau warisan itu diterima dan dikuasai oleh seseorang, baik dengan

perintahnya atau tanpa perintahnya, kemudian pemiliknya itu

menggadaikannya sedangkan dia tidak mengetahui ukurannya,

maka gadai tersebut tidak boleh, meskipun penerima gadai

menerimanya sehingga penggadai tahu apa yang digadaikan itu

seperti pengetahuan penerima gadai.

11. Tambahan dan Syarat dalam Gadai

Jika seseorang menggadaikan suafu barang gadai dan

penerima gadai telah menerimanya, kemudian dia ingin

menggadaikan barang gadai tersebut kepada selain penerima gadai

yang pertama, atau dia ingin menggadaikan bagian dari barang

gadai tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia
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melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak sah karena
penerima gadai yang pertama berhak menguasai barang gadai

unhrk dijual guna melunasi haknya.

Seandainya pemilik barang menggadaikannya dengan
seribu, kemudian penggadai meminta penerima gadai unfuk
menambahkan seribu lagi dengan menjadikan barang gadai yang
pertama sebagai jaminan unfuk seribu yang kedua bersama seribu
yang pertama, lalu penerima gadai melakukannya, maka gadai

yang terakhir tidak boleh. Dengan demikian, barang tersebut
tergadai untuk seribu yang pertama, tidak tergadai untuk seribu
yang terakhir, karena barang tersebut telah menjadi gadai secara

sempuma unfuk seribu yang pertama. Karena ifu penerima gadai

dengan seribu yang terakhir tidak berhak menghalangi tuannya
unfuk mengambil barang tersebut, dan tidak pula menghalangi
orang-orang yang berpiutang pada penggadai selain yang menjadi
haknya pertama.

Orang ini tidak seperti orang yang menyewa rumah selama
setahun dengan biaya sewa sepuluh dirham, kemudian dia
menyewanya lagi untuk tahun berikutnya sebesar dua puluh
dirham, karena tahun pertama dan tahun kedua merupakan dua
hal yang berbeda. Seandainya rumah tersebut rubuh sesudah
tahun pertama, maka penyewa meminta kembali sepuluh dirham
yang merupakan porsi sewa unfuk tahun kedua. Sedangkan yang
ini adalah satu gadai; di dalamnya tidak boleh ada dua gadai

kecuali secara bersamaan, tidak secara terpisah.

Suatu barang tidak boleh digadaikan dua kali untuk dua
hutang yang berbeda sebelum yang pertama terhapus,
sebagaimana seseorang tidak boleh menyewa rumah dua kali,
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yaitu menyewa safu tahun dengan harga sewa sepuluh dirham,

kemudian dia menyewanya lagi unfuk tahun yang sama dengan

harga dua puluh dirham, kecuali akad sewa yang pertama

terhapus. Seseorang juga tidak boleh membeli suatu barang

dengan harga seratus dirham kemudian membelinya lagi dengan

harga dua ratus dirham, kecuali dia menghapus jual-beli yang

pertama dan memperbarui jual-beli. Jika dia ingin agar gadai yang

terakhir sah bersama gadai yang pertama, maka dia harus

menghapus gadai yang pertama terlebih dahulu dan mengadakan

gadai unfuk dua ribu.

Seandainya dia tidak menghapus gadai, dan dia

mengadakan kesaksian kepada penerima gadai bahwa gadai yang

ada di tangannya itu untuk hutang dua ribu, maka kesaksian

tersebut boleh, dan gadai tersebut berlaku untuk hutang dua ribu

manakala saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya. Jika

kedua pihak saling membenarkan bahwa yang ini adalah gadai

kedua sesudah gadai yang pertama, maka gadai tidak terhapus

sebagaimana saya paparkan, dan barang tersebut menjadi gadai

unfuk seribu, sedangkan seribu yang lain tanpa gadai.

Seandainya seseorang memiliki hak pada orang lain sebesar

seribu dirham, kemudian sesudah itu dia menggadaikan sesuahr

pada orang lain itu, maka gadai tersebut sah karena gadai ini tidak

wajib baginya. Demikian pula seandainya penerima gadai

menambahkan seribu dirham lagi kepadanya, dan penggadai

menggadaikan barang gadai tersebut unfuk dua ribu, maka gadai

tersebut sah. Seandainya penerima gadai memberinya seribu lalu

penggadai menggadaikan barang padanya untuk hutang seribu

tersebut, kemudian penggadai berkata kepadanya sesudah akad
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gadai, "Jadikanlah gadai ini untuk seribu sebelumnya bersama

seribu yang terakhir," lalu penerima gadai melakukannya, maka

hukumnya tidak boleh kecuali dengan cara yang saya sampaikan,

yaitu menghapus gadai dan memperbarui gadai unfuk dua ribu

dirham tersebut.

Seandainya seseorang memiliki hak seribu dirham pada

orang lain tanpa gadai, kemudian dia berkata, "Tambahkan

padaku seribu dengan syarat aku menggadaikan barang ini unh-rk

dua ribu ifu secara bersama," dimana barang gadai tersebut sama-

sama diketahui oleh penggadai dan penerima gadai, lalu penerima

gadai melakukannya, maka gadai tersebut terhapus karena

penerima gadai meminjaminya seribu sebagai tambahan unfuk
seribu yang pertama.

Seandainya seseorang berkata, "Jualiah kepadaku seorang

budak dengan harga seribu dirham dengan syarat aku memberikan
kepadamu rumahku sebagai gadai untuk pembayaran budak itu
dan unfuk seribu dirham sebelumnya yang menjadi hakmu
padaku," lalu penerima gadai melakukannya, maka jual-beli

tersebut terhapus. Jika dia menetapkan syarat ini dalam gadai,

maka hukumnya tidak boleh karena itu merupakan tambahan

dalam pinjaman, atau suatu porsi yang tidak diketahui dari jual-

beli.

Seandainya seseorang menerima gadai dari orang lain

unfuk hutang sebesar seribu dirham, dan dia telah menerima

barang gadai tersebut, kemudian orang ihr menambahkan
kepadanya barang gadai yang lain bersama gadai yang pertama
unfuk hutang seribu tersebut, maka gadai yang pertama dan yang

kedua hukumnya boleh, karena gadai pertama tetap terlaksana
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untuk hutang seribu dirham, sedangkan gadai kedua hanya sebagai

tambahan bagi gadai pertama. Tambahan tersebut tidak menjadi
hak penerima gadai hingga penggadai menjadikan barang gadai

tersebut sebagai haknya, sehingga hukumnya boleh. Sebagaimana

seseorang memiliki hak tanpa gadai, kemudian penanggung hak

menggadaikan sesuafu padanya untuk hak tersebut sehingga

hukumnya boleh.

12. Syarat yang Merusak Gadai

L612. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ig, "Gadai itu boleh

dikendarai dan boleh dipers[."82

82 Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dari Sufyan dari A'masy dari Abu Shalih
dari Abu Hurairah 4!& secara terhenti sanadnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Musbdrak
(pembahasan: Jual-Beli, 2/581danjalur Abu Awanah dari A'masy dari Abu Shalih
dari Abu Hwairah ag dari Nabi $, "Gadai itu boleh dipenh dan dikendarai."

Al Hakim berkata, "Sanad hadtts shahih menurut kriteria Al Bukhari dan
Muslim, tetapi keduanya tidak melansimya karena Ats-Tsauri dan Syu'bah sepakat
untuk menghentikan sanadnya pada A'masy. Sedangkan saya tetap berpegang
pada prinsip yang saya bangun dalam menerima tambahan redaksi dari periunyrat
yang tsiqah." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Sunannya
(pembahasan: Jual-Beli, 3/341 darijalur Husain bin Yahya bin Ayyasy dari Ibrahim
bin Mujasysyar dari Abu Muawiyah: hadits; dan dari Abu Bakar An-Nisaburi dari
Ahmad bin Manshur dari Yahya bin Hammad dari Abu Awanah, seluruhnya dari
A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi $.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dari A'masy secara
terhenfi sanadnya pada Abu Hurairah tfu." (Sunan Al Kubra,6/381

AI Hafizh dalam At-Talkhish berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daruquthni dan Al Hakim dari jalur A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah,
dan menilainya cacat karena terhenti sanadnya." Ibnu Abi Hatim berkata, "Aynhku
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Makna hadits ini tidak lain adalah hak mengendarai dan

memerah susu hewan mempakan hak empunya yang

menggadaikan, bukan penerima gadai. Karena yang berhak

menaiki dan memerah susu adalah orang yang memiliki barang,

sedangkan barang ifu berbeda dari manfaat yang dalam hal ini

adalah mengendarai dan memerah. Jika seseorang menggadaikan

budaknya, rumahnya atau selainnya kepada orang lain, maka hak

unfuk meninggali rumah, menyewakan budak dan pelayanan

budak adalah milik penggadai. Demikian pula dengan manfaat-

manfaat barang gadai merupakan milik penggadai, sedangkan

penerima gadai tidak memiliki hak sedikit pun darinya. Jika

penerima gadai mensyaratkan pada penggadai agar dia memiliki

hak tinggal dalam rumah tersebut, atau pelayanan budak, atau

rnanfaat barang gadai lainnya, atau sedikit saja dari manfaat gadai,

apapun ifu, atau barang gadai apa saja, baik itu rumah, hewan

atau selainnya, maka syarat tersebut batal.

berkata, "Sekaii wakfu dia mengangkat sanadnya, kemudian sesudah itu dia
merringgalkan pengangkatan sanadnya itu. Ad-Daruquthni kemudian Al Baihaqi
mengunggulkan riwayat yang terhenti sanadnya daripada riwayat yang terangkat
sanadnya kepada Nabi S, yaitu riwayat Asy-Syafi'i dari Sufuan dari A'masy dari

Abrr Shalih dari Abu Hurairah rSr, dan itulah riwayat yang akan disebutkan nanti
pada no. (1613), inqn'Allah."

I-:,h. AtTalkhish Al Habir(3/36) dan Dzakhirah Al Huffazh karya Abu Thahir
AI lr{aqdisi (3 /1415-7416)

Dalam bab ini terdapat sebuah hadits yang mengatakan, "Gadai itu boleh
ciikendarai lantaran biaya yang dikeluarkan, dan susu yang berada di teteknya ifu
boleh diminum jika dia digadaikan."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Orang yang menaiki dan meminum itu
menanggung biaya." HR. Al Bukhari (pembahasan: Gadai, bab: Gadai Boleh
Dikendarai dan Diperah Susunya, 2/217, no. 2517-2512) dari jaiur Abu Nu'aim
dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Abu Hurairah secarzr marfu'.
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Jika seseorang meminjami orang lain seribu dirham dengan

syarat peminjam menggadaikan sesuafu kepadanya dan penerima

gadai mensyaratkan manfaat barang gadai bagi dirinya, maka

syarat tersebut batal karena itu mempakan tambahan dalam

pinjaman.

Jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan

harga seribu dirham, sedangkan penjual mensyaratkan kepada

pembeli agar dia menggadaikan kepada penjual sesuafu unhrk

harga seribu dirham tersebut, dan bahwa penerima gadai berhak

memanfaatkan barang gadai, maka syarat tersebut tidak sah dan

jual-beli tersebut juga tidak sah. Karena tambahan berupa manfaat

gadai merupakan sahr porsi dari harga yang tidak diketahui

dengan pasti, sedangkan jual-beli tidak boleh kecuali dengan harga

yang diketahui dengan pasti. Tidakkah Anda berpendapat bahwa

seandainya seseorang menggadaikan rumah dengan syarat

penerima gadai berhak menempatinya hingga penggadai

membayarkan haknya, maka dia boleh membayarkan hak

penerima gadai besok atau tahun depan. Sedangkan dalam jual-

beli yang disertai gadai ini dia tidak mengetahui berapa harga sewa

hak tinggal dan porsinya dari harga objek yang dijual. Harga objek

yang dijual itu harus diketahui dengan pasti. Selain itu, akad

tersebut tidak sah karena menggabungkan jual-beli dan sewa.

Seandainya dia menjadikan hak tersebut diketahui dengan

pasti dengan mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu

rumahku ini selama setahun dengan syarat kamu boleh

menempatinya selama setahun itu," maka jual-beli dan gadai

tersebut tidak sah karena yang demikian ihr merupakan gabungan

antara jual-beli dan sewa, sedangkan saya tidak mengetahui berapa
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porsi sewa. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya sewa

mmah tersebut berakhir lantaran penerima gadai memiliki mmah

tersebut atau rumah tersebut hancur, maka jika Anda mengatakan

bahwa hak menempati ih-r diukur nilainya dan barang yang dijual

itu diukur nilainya dengan seribu, lalu porsi hak menempati ifu

dikurangkan dari seribu, dan saya menjadikan seribu sebagai

bayaran unhrk keduanya, sedangkan saya tidak memberikan hak

pilih untuk pembeli, maka Anda terbantah dengan kenyataan

adanya dua objek yang dimiliki dengan pembayaran seribu, lalu

pembeli berhak atas salah safunya, tetapi Anda tidak memberikan

hak pilih kepada pembeli terhadap sisanya ini, padahal dia tidak

membelinya selain bersama yang lainnya.

Seandainya Anda mengatakan, "Sebaliknya, saya

memberikan hak pilih kepada pembeli," tidakkah Anda melihat
bahwa Anda terbantah lantaran hal itu mengurangi nilai jual

barang,karena selain berhak atas nilai jual barang itu penjual juga

berhak atas penyewaan yang bukan merupakan kepemilikan
barang. Seandainya rumah itu harus rubuh di awal tahun,

sedangkan Anda menilai penyewaan selama setahun ifu di
awalnya, tidakkah Anda melihat bahwa nilai penyewaan di akhir
tahun itu tidak diketahui karena bisa jadi menjadi lebih mahal atau

Iebih murah? Segala sesuafu itu dinilai sesuai harga pasar pada

hari itu. Sesuah-r yang tidak memiliki harga pasar tertentu tidak
bisa dinilai. Jika Anda mengatakan, "Saya menetapkan nilai setiap

wakhl yang lewat, dan saya meninggalkan waktu yang masih

tersisa hingga datang wakhrnya sehingga saat ifu saya menilainya,"
rnaka Anda dapat dibantah, "Mengapa Anda menjadikan harta

orang ifu tertahan di tangan orang itu hingga batas waktu tertentu
sedangkan dia tidak menjadikannya tempo?"
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Barangkali seseorang sulit memahami dan mengatakan,

"Terkadang Anda membolehkan hal ini dalam akad sewa jika

terjadi secara tersendiri, dimana seseorang menyewa rumah dari

orang lain selama setahun, kemudian rumah tersebut hancur

sesudah sebulan sejak akad sewa, sehingga pemilik rumah

mengembalikan sisanya kepada penyewa." Jawabnya, benar.

Akan tetapi, porsi harga sewa sebulan yang diambilnya itu dapat

diketahui dengan pasti, karena kita tidak menilainya kecuali setelah

dia diketahui lantaran telah berlangsung. Lasi pula, dia tidak

disertai jual-beli, melainkan mumi sewa.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain

dengan syarat penerima gadai tidak boleh menjualnya pada saat

haknya jatuh tempo kecuali dengan harga sekian, atau dia tidak

boleh menjualnya kecuali setelah mencapai harga sekian, atau

lebih dari harga sekian, atau dia tidak boleh menjualnya jika

pemilik barang gadai tidak berada di tempat, atau dia Udak boleh

menjualnya kecuali fulan mengizinkannya, atau kecuali fulan

datang, atau dia tidak boleh menjualnya keanali dengan kerelaan

dari penggadai, atau dia tidak boleh menjualnya jika penggadai

mati sebelum hak penerima gadai jahfi tempo, atau dia tidak

boleh menjualnya sesudah haknya jatuh tempo kecuali sebulan

kemudian, maka seluruh gadai ini rusak dan tidak boleh.

Sebaliknya, penerima gadai tidak boleh dihalangi untuk menjual

barang gadai saat haknya jatuh tempo.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dengan

syarat bahwa jika hak penerima gadai jatuh sedangkan budak

tersebut sakit, maka dia tidak boleh menjual budak tersebut hingga
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dia sehat; atau jika budak tersebut kurus sampai dia gemuk; atau

hal-hal semacam ifu, maka budak ini terhapus.

Seandainya seseorang menggadaikan sebuah kebun dengan

syarat bahwa buah-buahan yang dihasilkannya tercakup ke dalam
gadai, atau menggadaikan tanah dengan syarat tanaman yang

ditanam di tanah tersebut tercakup ke dalam gadai, atau hewan

temak dengan syarat anak yang dihasilkannya tercakup ke dalam
gadai, maka barang gadai yang diketahui barangnya, yaifu kebun,

tanah dan hewan ternak tersebut tetap menjadi gadai. Sedangkan

buah di kebun, tanaman di tanah, dan anak hewan tidak masuk
gadai bersamanya manakala gadai dilakukan untuk hak yang wajib
sebelum gadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain. Yaitu, jika

seseorang menggadaikan kebun kepada orang lain dengan syarat
buah-buahan yang dihasilkannya tercakup ke dalam gadai, atau

menggadaikan tanah dengan syarat tanaman yang ditanam di
tanah tersebut tercakup ke dalam gadai, maka seluruh gadai ini
terhapus karena dia menggadaikan sesuafu yang diketahui dan
sesuatu yang tidak diketahui, sesuafu yang telah ada bersama
sesuatu yang tidak ada. Gadai tetap tidak sah meskipun bagian
yang ada itu bisa diketahui ukurannya. Oleh demikian ketentuan,
maka gadai tersebut terhapus.

Rabi' berkata: Pendapat yang mengatakan gadai terhapus
itu lebih kuat.

Kasus ini seperti seseorang yang menggadaikan rumah
dengan syarat penggadai menambahkan bersama rumah tersebut
sebuah rumah yang sama, atau seorang budak yang nilainya

sekian" Hanya saja, jika jual-beli terjadi dengan syarat gadai ini,
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maka gadai terhapus, sedangkan penjual memiliki hak pilih karena

apa yang disyaratkan ifu belum terjadi. Seandainya seseorang

menggadaikan hewan temak dengan syarat pemiliknya mengambil

air susu dan anaknya, atau menggadaikan kebun dengan syarat

pemiliknya mengambil buahnya, atau menggadaikan budak dengan

syarat fuannya mengambil hasil usahanya, atau menggadaikan

rumah dengan syarat pemiliknya boleh menyanuakannya, maka

gadai tersebut sah karena semua itu memang milik empunya

meskipun dia tidak mensyaratkannya.

Setiap syarat yang ditetapkan pembeli atas penjual padahal

syarat tersebut memang milik pembeli meskipun dia tidak

mensyaratkan, syarat tersebut sah seperti halnya syarat ini.

Alasannya adalah karena dia memang memilikinya meskipun dia

tidak mensyaratkannya.

13. Inti Penjelasan Tentang Objek yang Boleh
Dijadikan Gadai dan yang Tidak

Gadai yang dikuasai dari orang yang diperkenankan

menggadaikan dan orang yang diperkenankan menerima gadai

ada tiga makna, yaifu sah, cacat dan rusak.

Yang sah adalah setiap sesuahr yang kepemilikannya

sempuma bagi penggadainya, sedangkan objek gadai tersebut

tidak melakukan tindakan pidana yang sanksinya melekat pada

dirinya dan korban pidana lebih berhak atas diri objek gadai

tersebut daripada pemiliknya hingga haknya ditunaikan. Selain itu,
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dalam objek gadai tidak boleh ada suatu hak bag selain

pemiliknya, seperti gadai, sewa, jual-beli, kitabah, menjadikan

budak perempuan sebagai ummu walad atau mudabbar, dan tidak
pula hak bagi orang lain dimana orang lain lebih berhak atasnya

daripada fuannya hingga masa tersebut berakhir.

Jika pernilik menggadaikan objek seperti ini kepada orang

lain lalu penerima gadai menerimanya, maka inilah gadai yang sah

dan tidak mengandung cacat di dalamnya.

Adapun gadai yang cacat adalah seseorang memiliki budak

iaki-laki, budak perempuan, atau rumah, lalu budak laki-laki atau

budak perempuan tersebut melakukan perbuatan pidana kepada

orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja, atau keduanya

melakukan perbuatan pidana terhadap harta orang lain, sedangkan

wali korban atau pemilik hak pidana belum membalaskan
perbuatan pidana pada keduanya hingga pemilik keduanya

menggadaikan keduanya dan penerima gadai telah menerimanya.

Jika bukti atas perbuatan pidana ditetapkan sebelum terjadi gadai,

atau penggadai dan penerima gadai mengakui terjadinya
perbuatan pidana, maka gadai bataldan terhapus.

Demikian pula, seandainya pemilik hak pidana

membatalkan sanksi pidana bagi budak laki-laki atau budak

perempuan tersebut, atau fuan keduanya mengadakan perdamaian

kepadanya dengan kompensasi, maka gadai terhapus karena
pemilik hak pidana lebih berhak atas keduanya daripada pemilik

keduanya hingga haknya ditunaikan dari diri keduanya, baik
berupa denda penyusutan atau nilai hartanya. Oleh karena dia

lebih berhak atas harga budak daripada pemilik keduanya hingga
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haknya ditunaikan dari diri dua budak tersebut, maka pemilik

keduanya tidak boleh menggadaikan keduanya.

Seandainya denda pkdana setara dengan safu dinar
sedangkan harga keduanya setara dengan seribu dinar, maka sisa

nilainya itu tidak boleh dijadikan gadai. Penggadaiannya justru

lebih banyak alasannya unhfi dilarang daripada pemiliknya

menggadaikannya dengan sesuatu, kemudian dia

menggadaikannya lagi unfuk sesuafu yang lain sesudah gadai

pertama. Dengan demikian, gadai kedua hukumnya tidak boleh

karena hal ifu menghalangi penjualannya, serta memasukkan hak
lain pada hak penerima gadai pertama yang bahkan lebih berhak

daripada pemilik keduanya, baik penerima gadai menerimanya

sesudah dia mengetahui terjadinya perbuatan pidana atau sebelum

mengetahuinya, baik dia berkata, "Aku menerima gadai darimu
sisa dari denda pidana," atau tidak mengatakannya. Tidak boleh

menggadaikan keduanya sama sekali dalam keadaan ada hak

pidana yang melekat pada diri keduanya. Demikian pula, tidak

boleh menerima gadai keduanya dalam keadaan telah melekat

gadai pada keduanya. Kelebihan dari nilai gadai tidak berlaku sarna

sekali.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain

seorang budak atau rumah untuk hutang seratus dirham, kemudian

penggadai telah melunasinya kecuali satu dirham, kemudian dia

menggadaikannya kepada orang lain, maka oblek gadai tidak

menjadi gadai untuk orang lain tersebut karena rumah dan budak

itu bisa jadi berkurang nilainya, sedangkan kekurangannya tidak

diketahui; apakah sedikit atau banyak. Seandainya seseorang

menggadaikan budak laki-laki atau budak perempuan kepada
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orang lain, lalu penerima gadai menerima keduanya, kemudian

penggadai mengakui bahwa keduanya telah melakukan perbuatan

pidana sebelum digadai, dan pemilik hak pidana juga

mendakwakan hal ifu, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan

penggadai karena dia mengakui suatu hak yang melekat pada diri
budaknya, dan tidak terlepas pertanggungannya dari piutang

penerima gadai.

Menurut sebuah pendapat, penerima gadai bersumpah

bahwa dia tidak mengetahui terjadinya perbuatan pidana sebelum

budak tersebut digadai. Jika penerima gadai bersumpah sedangkan

penerima gadai menyangkal, atau dia tidak mengakui terjadinya
perbuatan pidana sebelum digadai, maka ketentuan mengenai
pengakuan penggadai bahwa budaknya melakukan perbuatan

pidana sebelum dia digadai mengikuti salah satu dari dua
pendapat, yaitu: Budak tersebut tetap menjadi gadai, dan tidak ada

sedikit harta yang diambil dari penggadai meskipun dia kaya,

karena dia hanya mengakui dua hak milik dua orang pada satu

objek. Hak yang pertama bersumber dari perbuatan pidana, dan

hak kedua bersumber dari gadai. Jika dia terlepas dari gadai dalam

keadaan penggadai tetap memilikinya, maka hak pidana melekat
pada diri budak lantaran pengakuan fuannya manakala perbuatan

pidananya bersifat tidak sengaja, atau sengaja tetapi tidak dikenai
qishash. Jika perbuatan pidananya bersifat sengaja dan dikenai
qishash, maka ucapannya atas budak tersebut tidak diterima
manakala dia tidak mengakui terjadinya perbuatan pidana-

Kedua, jika tuannya kaya maka diambil darinya ukuran
yang paling kecildari nilai budak atau hak pidana untuk diserahkan
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kepada korban pidana, karena dia mengakui bahwa pada diri
budaknya melekat suatu hak yang dia hilangkan lantaran

menggadaikan budaknya ifu. Keadaannya seperti tuan yang

memerdekakan budaknya yang melakukan perbuatan pidana,

sedangkan fuan tersebut kaya. Menurut sebuah pendapat, dia

menanggung ukuran yang paling kecil dari niiai budak atau hak

pidana, sedangkan budak tersebut tetap menjadi gadai. Budak

tidak keluar dari gadai dalam keadaan tidak dibenarkan pengakuan

tersebut bagi penerima gadai. Hak yang dia rusak adalah hak

korban pidana, bukan penerima gadai. Tetapi jika hran miskin,

maka budak tetap menjadi gadai. Bilamana budak keluar dari gadai

dalam keadaan tuan tetap memilikinya, maka hak pidana melekat

pada diri budak tersebut. Jika budak keluar dari gadai karena

dilual, maka tuan menanggung ukuran yang paling kecil dari nilai

budak atau hak pidana.

Seandainya seorang saksi bersaksi atas perbuatan pidana

keduanya sebelum gadai, sedangkan yang digadai adalah dua

budak, maka wali korban bersumpah bersama saksinya. Hak
pidana lebih kuat daripada gadai sehingga korban harus ditunaikan

haknya. Kemudian sisa dari harga keduanya dijadikan gadai untuk
menggantikan keduanya. Seandainya penggadai ingin bersumpah

bahwa kedua budaknya tidak melakukan perbuatan pidana, maka

hukumnya tidak boleh karena hak yang timbul akibat perbuatan

pidana dan melekat pada dua budak tersebut adalah milik orang

lain,sedangkan dia tidak boleh bersumpah atas hak orang lain.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada

orang lain tetapi penerima gadai tidak menguasainya hingga
penggadai mengakui bahwa dia telah memerdekakannya, atau

229



AlUmm

pada budaknya itu melekat hak pidana orang lain, atau ada hak
gadai padanya sebelum gadai tersebut, maka pengakuannya sah

karena budak belum digadaikan dengan gadai yang sempuma.
Gadai terhadapnya dianggap sempuma jika dia telah dikuasai.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dan
penerima gadai telah menguasainya, kemudian penggadai

mengakui bahwa dia telah memerdekakannya, maka pengakuan

tersebut lebih berat daripada pengakuan bahwa budaknya itu telah
melakukan perbuatan pidana. Jika dia kaya, maka darinya diambi!
harta yang senilai dengan budak tersebut untuk dijadikan gadai.

Tetapi jika dia miskin sedangkan penerima gadai menyangkal,
maka sebagian dari diri budahTya ifu dijual sesuai ukuran hak
penerima gadai. Jika ada lebihnya, maka lebihnya itu
dimerdekakan. Jika budak terlepas dari gadai dalam keadaan
masih dimiliki orang yang mengakui kemerdekaannya ifu, maka
dia menjadi merdeka. Jika dia dijual lalu tuannya mernilikinya lagi
dengan jalan apapun, maka budak tersebut dimerdekakan dengan
tanggungan dibebankan padanya karena dia mengakui bahwa
budak tersebut merdeka.

Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan
dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian penggadai
mengakui telah menggauli budak perempuan ifu sebelum digadai,
sedangkan budak perempuan tersebut tidak melahirkan anak,
maka dia tetap sebagai gadai seperti sedia kala. Demikian pula,
seandainya ada bukti bahwa penggadai telah menggaulinya
sebelum gadai, maka dia tidak keluar dari gadai hingga dia
melahirkan anak- Jika dia telah melahirkan anak, sedangkan ada
bukti yang menunjukkan pengakuan bahwa penggadai telah
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menggaulinya sebelum gadai, maka dia keluar dari gadai. Jika
penggadai mengakui bahwa dia telah menggaulinya sebelum gadai,

dan budak perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka

waktu kurang dari enam bulan sejak hari gadai, maka anak ifu
adalah anaknya, dan budak perempuan tersebut keluar dari gadai.

Rabi' berkata: Abu Ya'qub AI Buwaithi berkata: Demikian
pula menurutku, jika budak perempuan tersebut melahirkan anak

dalam jangka waktu yang paling lama dari kebiasaan kaum
perempuan unfuk melahirkan, yaifu empat tahun, maka nasab

anak ditautkan kepadanya manakala dia mengakui terjadinya
persefubuhan sebelum gadai.

Rabi' berkata: Ifu juga merupakan pendapatku.

Jika budak perempuan tersebut melahirkan seorang anak
pada enam bulan sejak gadai atau lebih, lalu penggadai mengakui
terjadinya persefubuhan, maka ifu seperti pengakuan fuan tentang

kemerdekaan budaknya itu, atau lebih lemah. Budak perempuan

tersebut tetap menjadi gadai, dan dia tidak dijual hingga dia
melahirkan. Anaknya lahir dalam keadaan merdeka berkat
pengakuan tuan, dan manakala tuan memiliki budak ifu kembali,

maka dia menjadi ummu waladbaginya.

Seandainya penerima gadai tidak mengakui dalam semua

masalah di atas, dan tidak pula menyangkal, maka kepadanya

dikatakan, "Jika Anda menyangkal dan Anda bersumpah, maka

kami menjadikan objek gadai ini sebagai hakmu. Tetapi jika kamu

Udak bersumpah, maka kami meminta penggadai untuk
bersumpah bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi sebelum dia
menggadaikan kepadamu, dan kami keluarkan budak laki{aki dari
gadai lantaran dimerdekakan, dan kami keluarkan budak
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perempuan lantaran dia menjadi ummu waladbaginya." Demikian

pula jika dia mengakui budak perempuannya itu melakukan

perbuatan pidana, lalu penerima gadai tidak bersumpah mengenai

pengetahuannya, maka korban pidana lebih berhak atas budak

perempuan itu manakala korban atau walinya bersumpah.

Seandainya seseorang membeli budak perempuan lalu dia

menggadaikannya, dan budak perempuan itu telah dikuasai,

kemudian dia atau penjual berkata, "Engkau membelinya dariku

dengan syarat," kemudian dia diberitahu bahwa pembelian dengan

syarat tersebut tidak sah, maka ada dua pendapat tentang budak

perempuan tersebut, yaifu:

Pertama, gadai terhapus karena tidak boleh menggadaikan

selain apa yang dimiliki penggadai, sedangkan dia tidak memiliki

apa yang dia gadaikan. Demikian pula seandainya dia

menggadaikan budak perempuan kemudian dia mengakui bahwa

dia mengambilnya tanpa izin dari seseorang, atau dia telah

menjualnya kepada orang lain sebelum gadai. Penggadai hams

bersumpah terhadap apa yang dia sampaikan kepada penerima

gadai, sedangkan orang yang diakui haknya itu tidak wajib
bersumpah.

Kedua, gadai hukumnya boleh pada keadaannya, dan

ucapan penggadai yang memsak gadai tidak diterima.

Mengenai hak yang diakuinya itu ada dua pendapat. Salah

satunya adalah dia menanggung nilai budak kepada orang yang dia
akui haknya bahwa dia mengambil budak itu darinya tanpa izin.

Jika budak perempuan itu kembali kepada orang yang diakui

haknya, maka budak ifu diserahkan kepadanya jika dia mau, tetapi

dia harus mengembalikan nilai tersebut. Budak tersebut menjadi
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objek jual-beli manakala kembali kepada orang yang diakui bahwa

dia telah menjualnya, dan dikembalikan kepada orang yang

mengakui bahwa dia membelinya dari pemiliknya dengan
pembelian yang tidak sah.

Rabi' berkata: Ini adalah pendapat yang paling benar di
antara dua pendapat tersebut.

Seandainya seseorang menggadaikan budak laki-laki atau

budak perempuan kepada orang lain, kemudian keduanya murtad

dari Islam sedangkan penerima gadai telah menguasai keduanya,

maka gadai keduanya sah. Keduanya lantas diminta bertaubat. Jika
jika bertaubat, maka selesai masalah. Jika keduanya menolak,

maka keduanya dilatuhi hukuman mati lantaran murtad. Demikian
pula, seandainya keduanya melakukan perampokan kafilah maka

keduanya dijafuhi hukuman mati jika keduanya membunuh.

Demikian pula, seandainya keduanya mencuri maka keduanya

dijatuhi hukuman potong tangan. Demikian pula, seandainya

keduanya terkena sanksi had, maka keduanya dijafuhi sanksi 6ad
dalam keadaan dia sebagai gadai dalam semua kasus ini. Tidak ada

perbedaan apakah sanksi had itu digugurkan darinya atau

ditiadakan sama sekali, karena ini adalah hak Allah pada

keduanya, bukan hak manusia yang melekat pada diri keduanya.

Demikian pula, seandainya keduanya melakukan sesuatu yang

saya sebutkan di atas sesudah digadaikan, maka keduanya tidak
keluar dari gadai sama sekali. Seandainya pemilik keduanya

menggadaikan keduanya dalam keadaan keduanya. telah

melakukan perbuatan pidana, maka pemilik hak pidana lebih
berhak pada keduanya daripada tuan yang menggadaikannya. Jika
pemilik hak pidana memaafkan keduanya, atau tuannya menebus
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keduanya, atau pidananya ringan, lalu salah safu dari keduanya

dijual untuk membayar tebusan, maka keduanya tidak lagi menjadi

gadai karena pemilik hak pidana lebih berhak atas keduanya

daripada penerima gadai pada waktu terjadi gadai.

Seandainya keduanya digadaikan dan telah dikuasai,

kemudian keduanya melakukan perbuatan pidana sesudah digadai,

kemudian keduanya terbebas dari sanksi pidana karena dimaafkan

oleh korban, atau walinya, dengan jalan perdamaian, atau dengan

cara apapun keduanya terbebas dari penjualan, maka keduanya

tetap sebagai gadai seperti sedia kala karena sejak awal gadai sah,

dan bahwa hak yang melekat pada diri keduanya telah gugur.

Seandainya seseorang menjadikan budaknya sebagai budak

rnudabbar,Ss kemudian dia menggadaikannya, maka gadai

terhapus karena dia telah menetapkan bagi budak tersebut

kemerdekaan yang bisa jatuh akibat suatu keadaan sebelum hak

gadai jatuh, sehingga kemerdekaan tersebut tidak digugurkan dan

gadai tidak sah. Seandainya fuannya mengatakan, "Aku menarik

atau membatalkan tadbir," kemudian dia menggadaikannya, maka

ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, budak sah. Demikian pula seandainya dia berkata

sesudah gadai, "Aku telah menarik tadbir sebelum aku

rnenggadaikannya," maka gadai tersebut sah. Seandainya dia

berkata sesudah terjadi gadai, "Aku telah menarik tadbir dan
rnenetapkan gadai," maka gadainya tidak berlaku kecuali dia

rnemperbarui gadai sesudah dia menarik tadbir.

83 Mudabbar adalah budak yang dimerdekakan dimana kemerdekaannya
jatuh pada waktu tuanngn meninggal dunia, Tindakannya disebut 1ad6r7.
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Kedua, gadai tidak sah, dan dia tidak boleh menarik tadbir

kecuali dengan keluamya budak dari kepemilikannya dengan jalan

penjualan atau selainnya sehingga tadbir batal. Jika dia memiliki

lagi kemudian menggadaikannya, maka gadainya sah karena dia

memilikinya dengan kepemilikan yang berbeda dari kepemilikan

yang pertama. Hal ifu seperti kemerdekaan yang jafuh dalam

jangka waktu tertentu sehingga tidak batal kecuali budak keluar

dari kepemilikannya sebelum kemerdekaan tersebut jatuh.

Demikian pula dengan budak yang dimerdekakan secara tempo

hingga waktu tertentu.

Seandainya seseorang berkata, "Jika kamu masuk rumah

itu, kamu merdeka," kemudian dia menggadaikan budaknya, maka

ketenfuannya seperti di atas. Seandainya dia menggadaikan

budaknya kemudian dia melakukan tadbir terhadap budaknya

sesudah terjadi gadai, maka tadbir tersebut ditangguhkan hingga

hak gadai jah.fr. Sesudah itu dikatakan kepadanya, "Jika kamu

ingin menetapkan tadbir, maka bayarlah hak orang itLl, atau

berilah dia nilai budak mudabbar itu sebagai pelunasan haknya.

Jika kamu tidak menginginkannya, maka tariklah tadbir itu dengan

cara menjualnya. Jika kamu menetapkan unhrk menarik tadbir

sesudah jatuh hak gadai, maka kami mengambil darimu harta

senilai budak tersebut unfuk kami serahkan kepada penerima

gadai. Jika kami tidak mendapatinya, maka budak mudabbar ilb,t

dijual agar hak penerima gadai dapat dilunasi." Yatg
menghalangiku untuk mengambil harta yang senilai dengan budak

darinya sebelum jatuh hak gadai adalah karena hak tersebut

bersifat tempo. Seandainya budak tersebut terbebas dali tadbir,

maka penerima gadai tidak boleh menjualnya. Tadbir bukan

merupakan kemerdekaan yang jafuh saat itu juga, dan dia bisa
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batal. Karena ifu saya tidak mengambil harta yang senilai dengan

budak dari penggadai hingga jatuh hak gadai, sehingga saat ihrlah

berlaku hukum tersebut.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kemudian

dia menjadikannya sebagai budak mudabbar, kemudian penggadai

tersebut mati, maka jika dia memiliki harta unhrk melunasi hak
gadai, maka budak mudabbartersebut dimerdekakan dari sepertiga

hartanya. Jika dia tidak memiliki harta untuk melunasi hak
penerima gadai, dan dia tidak meninggalkan harta selain budak

mudabbar tersebut, maka dijuallah sebagian dari budak mudabbar
itu sesuai hak penerima gadai. Jika ada kelebihannya, maka

dimerdekakan sepertiga dari kelebihan yang tersisa budak

mudabbar sesudah dilunasi hak gadai. Jika dia memiliki harta

unhrk melunasi sebagian dari hak penerima gadai, maka saya

membayarkannya kepada penerima gadai, lalu dari diri budak
mudabbar tersebut dijual seukuran hutangnya yang tersisa, lalu
sisanya dimerdekakan dalam ukuran sepertiga harta peninggalan.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada
orang lain padahal dia telah memerdekakannya secara tempo
hingga setahun atau lebih, maka gadai tersebut terhapus lantaran
telah terjadi kemerdekaan dalam diri budak itu. Keadaan ini sama

seperti keadaan budak mudabbar, bahkan lebih kuat dari itu.
Budak tersebut tidak boleh digadaikan sama sekali. seandainya
seseorang menggadaikan budaknya yang telah dia merdekakan
secara tempo hingga setahun atau lebih, maka pendapat
tentangnya seperti pendapat tentang budak yang digadai kemudian
diiadikan mudabbar. Jika seseorang menggadaikan budaknya yang

dia beli dengan pembelian yang tidak sah, maka gadai batal karena
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dia belum memiliki objek yang dia gadaikan itu. Seandainya

penggadai tidak mengajukan gugatan kepada hakim hingga dia

memiliki budak sesudah itu, lalu dia ingin mengakui bahwa budak

tersebut tetap tergadai dengan gadai yang pertama, maka

hukumnya tidak boleh, melainkan kedua pihak harus memperbanri

gadai tersendiri sesudah terjadi kepernilikan yang sah.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain

seorang budak milik orang ketiga yang tidak ada di tempat tetapi

dia masih hidup, atau milik orang yang sudah mati, lalu penerima

gadai menguasainya, kemudian sesudah ifu dia tahu bahwa orang

yang mati ifu telah mewasiatkan budak untuk penggadai, maka

gadai terhapus karena penggadai menggadaikannya dalam

keadaan dia tidak memilikinya. Seandainya penggadai

menerimanya sesudah itu, maka gadai tetap terhapus. Tidak boleh

menggadaikan sesuafu kecuali penggadai memilikinya. Seandainya

tidak ada bukti lalu penggadai mendakwakan bahwa penggadai

menggadaikan budak tersebut dalam keadaan telah memilikinya,

maka gadainya sah, dan penerima gadai harus bersumpah bahwa

penggadai tidak menggadaikannya kecuali dalam keadaan dia telah

memilikinya. Jika dia menolak bersumpah, maka penggadai

bersumpah bahwa dia tidak menggadaikannya dalam keadaan dia

memilikinya. Sesudah itu gadai tersebut terhapus.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain

perasan anggur yang manis, maka gadai sah dan tetap menjadi

gadai selama dia masih berupa perasan anggur seperti sedia kala.

Jika perasan anggur itu berubah menjadi cuka, asam atau sesuatu

yang tidak memabukkan dalam ukuran banyak, maka gadai tetap

pada keadaannya semula. Yang demikian itu seperti budak yang
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digadaikan kemudian dia mengalami cacat, atau digadaikan dalam

keadaan cacat Ialu cacatnya hilang, atau dalam keadaan sakit lalu
sembuh. Gadai tetap pada keadaannya semula, tidak berubah

lantaran perubahan keadaan objek gadai, karena ifu adalah fisik
objek gadai tertenfu. Jika perasan anggur berubah menjadi
memabukkan sehingga tidak halal dijual, maka gadai terhapus
karena objek gadai berubah menjadi haram dan tidak sah dijual,

sehingga seperti menggadaikan budak lalu budak tersebut mati.

Seandainya seseorang menggadaikan perasan anggur
kemudian penggadai menuangkan cuka, garam atau air ke
dalamnya sehingga menjadi cuka, maka gadai tetap pada
keadaannya semula. Seandainya dia menjadi khamer, kemudian
penggadai memasukkan cuka, garam atau air ke dalamnya
sehingga menjadi cuka, maka dia keluar dari gadai sejak dia
berubah menjadi cuka, dan pemiliknya tidak halal memilikinya.
Menurut saya, Allah Mahatahu, khamer tidak bisa menjadi halal
unhrk selama-lamanya manakala dia rusak akibat perbuatan
manusia. Jika perasan anggur itu berubah menjadi khamer,
kemudian dia menjadi cuka dengan sendirinya tanpa perbuatan
manusia, maka gadai tetap pada keadaannya semula.

Tetapi menumt hemat saya, dia tidak menjadi khamer
kemudian menjadi cuka tanpa ada perbuatan manusia, kecuali di
awalnya dia berupa cuka, sehingga tindakan manusia antara dia
berupa perasan-perasan anggur hingga menjadi cuka tidak
dipertimbangkan. Perubahannya dari manis dan asam merupakan
satu perubahan, sebagaimana dia berubah dari manis pertama

kepada manis yang selanjuhrya. Kemudian, hukumnya mengikuti
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hukum hasil akhimya jika dia berubah tanpa ada tindakan

manusia.

Seandainya penggadai dan penerima gadai melakukan jual-

beli dengan syarat pembeli menggadaikan perasan anggur tertentu,
kemudian dia menggadaikannya dan penerima gadai

menerimanya, kemudian perasan anggur itu berubah menjadi

khamer di tangannya, maka dia keluar dari keberadaannya sebagai

gadai, dan penjual tidak boleh menghapus jual-beli karena

rusaknya gadai. Sebagaimana seandainya seseorang

menggadaikan budak lalu budak itu mati, maka dia tidak boleh

menghapus gadai dengan kematian budak. Seandainya kedua
pihak melakukan jual-beli dengan syarat pembeli menggadaikan

perasan anggur ini, lalu dia menggadaikannya kepada penjual,

maka jika saat ifu juga perasan anggur tersebut berubah menjadi

khamer, maka penjual memiliki hak pilih karena gadai belum

terlaksana.

Seandainya kedua pihak berselisih pendapat mengenai
perasan ilggur, dimana penggadai mengatakan, "Aku

menggadaikannya kepadamu dalam keadaan sebagai perasan

anggur, kemudian dia berubah menjadi khamer di tanganmu,"

sedangkan penerima gadai mengatakan, "Tidak, melainkan kamu

menggadaikannya kepadaku dalam keadaan sudah menjadi

khamer," maka ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan

penggadai karena perubahan tersebut terjadi belakangan. Seperti

seandainya dia menjual budak lalu pembeli mendapati cacat yang

biasanya muncul belakangan, lalu pembeli berkata, "Aku

menjualnya kepadamu dalam keadaan telah ada cacat padanya,"
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sedangkan penjual mengatakan, "Cacat itu muncul belakangan di

tanganmu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

penjual dengan disertai sumpahnya. Ulama yang berpendapat

demikian juga berpendapat bahwa khamer tersebut ditumpahkan,

tidak terjadi gadai, dan jual-beli tetap berlaku.

Kedua, perkataan yang dipegang adalah perkataan

penerima gadai karena dia tidak mengakui bahwa dia menerima

dari penggadai sesuahr yang halal dijadikan gadai sama sekali,

karena khamer ifu haram dalam keadaan apapun. Yang demikian

ifu tidak seperti cacat dimana seseorang boleh memiliki budak

dalam keadaan ada cacat padanya. Penerima gadai memiliki hak
piiih antara haknya tetap tanpa ada gadai atau dia menghapus jual-

beli.

Jika seseorang menggadaikan sesuafu kepada orang lain
dengan syarat penerima gadai memanfaatkan barang gadai seperti
menempati rumah dan menaiki kendaraan, maka syarat dalam
gadai tersebut batal. Seandainya seseorang membeli sesuafu

kepada orang lain dengan syarat seperti ini, maka penjual memiliki
hak pilih untuk menghapus jual-beli atau memberlakukannya
secara permanen dalam keadaan syarat tidak berlaku. Gadai ini
tidak rusak jika penerima gadai menginginkan karena ihl
merupakan syarat tambahan bersamaan dengan gadai sehingga
yang batal adalah syarat tambahan tersebut, bukan gadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa
jika jual-beli didasari syarat ini, maka jual-beli batal dalam keadaan

apapun. Pendapat inilah yang paling benar.
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Tidak ada larangan seseorang menggadaikan kepada orang

lain budak perempuan yang memiliki anak kecil, karena yang

demikian ifu bukan tindakan memisahkan anak.

14. Gadai yang Rusak

Gadai yang rusak (misalnya) adalah seseorang

menggadaikan budak mukatabtya sebelum dia tidak mampu

melunasi tebusan dirinya. Seandainya dia menjadi tidak mampu,

maka gadai tidak berlaku hingga penggadai memperbami gadai

dimana penerima gadai menerima budak mukatab sesudah dia

tidak mampu. Seandainya seseorang menerima gadai berupa

ummu walad, maka gadai tidak sah menumt pendapat ulama lnng
mengatakan bahwa utnmLt walad tidak boleh dijual. Tidak boleh

juga menerima gadai berupa sesuahr yang tidak boleh dijual

semisal khamer, bangkai dan daging babi; atau menerima gadai

berupa sesuahr yang tidak dimiliki penggadai, dimana dia

mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu rumah yang aku

tinggali ini," lalu dia menyerahkan rumah itu kepada penerima

gadai," atau "Aku menggadaikan kepadamu budak yang ada di

tanganku sebagai pinjaman atau sewa ini," lalu dia menyerahkan

budak tersebut dengan syarat dia akan membelinya, kemudian dia

membelinya. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai budak.

Tidak boleh juga gadai sesuatu sebelum terjadi akad gadai dan

serah terima di dalamnya, dan penggadai berkedudukan sebagai

pemilik dan boleh menjualnya sebelum gadai dan bersamaan

dengan gadai.
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Seandainya terjadi akad gadai dalam keadaan penggadai

tidak boleh menggadaikannya, kemudian dia menyerahkan barang
gadai kepada penerima gadai dalam keadaan dia boleh

menggadaikannya, maka itu tidak dianggap gadai, melainkan
kedua hal itu harus sama-sama terpenuhi. Misalnya adalah

menggadaikan rumah dalam keadaan telah digadaikan kepada
orang lain, kemudian gadai pertama terhapus, lalu penggadai

menyerahkan rumah kepada penerima gadai dalam keadaan

rumah telah keluar dari gadai pertama. Gadai rumah tersebut tidak
sah sebelum penggadai mengadakan akad gadai baru yang dengan
akad itu dia menyerahkan rumah kepada penerima gadai dalam
keadaan rumah telah keluar dari gadai kepada orang lain atau
keluar dari kepemilikan selain penggadai.

Seseorang tidak boleh menggadaikan pemyataan hak
baginya atas orang lain, baik orang yang menanggung hak itu
menerima pemyataan hak itu atau tidak. Karena pemyataan hak
itu bukan merupakan barang yang riil milik penerima gadai

sehingga dia bisa menggadaikannya kepada penerima gadai,

melainkan hanya sebuah kesaksian akan hak dalam pertanggungan

orang yang memikul hak. Kesaksian ihr bukan kepemilikan, dan
pertanggungan itu sendiri bukan merupakan kepemilikan. Karena
itu, AIIah Mahatahu, tidak boleh menggadaikan pertanggungan,

baik menurut ulama yang membolehkan penjualan hutang atau
menumt ulama yang tidak membolehkannya. Jika orang yang
disebut menanggung hak itu membayarkan hak kepada pemilik
hak, tidakkah Anda berpendapat bahwa dia telah terbebas dari
hutang? Jika dia telah terbebas dari hutang, maka terhapuslah
gadai bagi penerima gadai hutang padahal dia tidak
menghapusnya, haknya belum terlunasi, dan dia juga tidak
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membebaskan haknya. Tidak ada hak menghapus gadai

diserahkan kepada penggadai tanpa ada perintah dari penerima

gadai. Barangkali ada yang mengatakan, "Kalau begitu, gadainya

ifu dialihkan." Jawabnya, dengan demikian di safu waktu dia

menggadaikan catatan hutang dan di waktu lain dia menggadaikan

harta, sedangkan gadai itu harus diketahui. Jika seseorang

memiliki harta yang tidak berada di tempat, lalu dia berkata, "Aku

menggadaikan kepadamu hartaku yang tidak ada di tempat," maka

hukumnya tidak boleh sampai dia menguasai hartanya ifu,

sedangkan harta tersebut tidak terkuasai saat dia

menggadaikannya. Dengan demikian, gadai tersebut tidak sah dari

semua sisinya.

Seandainya seseorang menerima gadai berupa budak dari

seseorang, dan dia telah menguasainya, kemudian penerima gadai

menggadaikan budak yang diterimanya ifu kepada orang lain, atau

dia mengatakan, "Hakku pada budak yang aku terima sebagai

gadai itu aku gadaikan kepadamu," lalu dia menyerahkan budak itu

kepadanya, maka gadai tersebut tidak boleh karena dia tidak

memiliki budak yang dia terima sebagai gadai, melainkan dia

hanya berhak atas pertanggungan pemiliknya yang menjadikan

objek gadai ini sebagai jaminan darinya. Manakala pemiliknya telah

melunasi haknya, maka terhapuslah gadai dari budak ini. Jika

penggadai pertama menunaikan haknya, atau penerima gadai

membayarkannya dari haknya, tidakkah Anda berpendapat bahwa

gadai tersebut terhapus?

Barangkali ada yang bertanya, "Kalau begifu, hak yang ada

pada budak itu dijadikan gadai manakala penerima gadai telah

menerimanya sebagai penggantinya." Jawabnya, kalau begifu,
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selain dia menggadaikan budak yang tidak dimilikinya, gadai

tersebut juga merupakan gadai budak di satu waktu dan gadai

dinar di wakh: yang lain tanpa ada kerelaan dari penerima gadai

yang terakhir. Seandainya seseorang menggadaikan budak

miliknya sendiri kepada orang lain, kemudian dia ingin memberi

penerima gadai budak yang lebih baik dan lebih tinggi harganya

sebagai ganti budak pertama, apakah menumt Anda hukumnya

boleh? Jika Anda menjawab tidak boleh, maka jika demikian

ketenfuannya dalam masalah ini, maka dia tidak boleh

menggadaikan budak milik orang lain meskipun budak tersebut

mempakan objek gadai di tangannya. karena jika penggadai

pertama melunasi haknya yang melekat pada budak tersebut,

maka budak tersebut keluar dari gadai.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku

menggadaikan kepadamu budak pertama yang muncul di
hadapanku, atau budak mana saja yang aku dapati.di rumahku,"

kemudian muncul seorang budak di hadapannya, atau dia

mendapati seorang budak di rumahnya, lalu dia menyerahkannya

kepada penerima gadai, maka gadai terhapus. Gadai tidak boleh
kecuali akad gadai terjadi atas objek yang definitif. Demikian pula

dengan gadai terhadap mutiara yang keluar dari cangkang kerang,

atau buah-buahan yang dihasilkan kebun. Gadai terhadap semua

objek ini terhapus, kecuali penggadai memperbarui akad gadai

sesudah oblek gadai menjadi sesuatu yang biasa dikuasai.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menggadaikan

kepadamu rumahku mana saja yang aku mau, atau budak-budakku

mana saja yang aku mau," kemudian penggadai menginginkan

sebagiannya dan menyerahkannya kepada penerima gadai, maka
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gadai tidak sah dengan ucapan mereka hingga dia memperbarui

gadai terhadapnya. Seandainya seseorang menggadaikan hak

domisili dalam rumah miliknya yang diketahui, lalu dia

menyerahkan mmah itu kepadanya, maka itu tidak dianggap gadai

karena hak domisili bukan merupakan barang yang riil dan bisa

dikuasai. Seandainya hak domisili itu dihalangi, maka hal itu tidak

membawa manfaat bagi orang yang menghalangi, dan hal ifu
mengandung mudharat bagi gadai. Seandainya seseorang berkata,

"Aku menggadaikan kepadamu hak domisili dalam rumahku," dan

yang dia maksud adalah menyewakannya dan dia mengambil biaya

sewanya, maka ifu berarti dia menggadaikan sesuafu yang tidak

diketahui, baik sedikit atau banyak, serta terkadang ada dan

terkadang tidak ada.

Seandainya seseorang memiliki budak, kemudian dia

menggadaikannya kepada orang lain, kemudian dia berkata

kepada orang ketiga, "Aku menggadaikan kepadamu budakku

yang aku gadaikan kepada fulan, yaifu seukuran sisa dari haknya,"

baik penerima gadai pertama rela dan menyerahkan budak unfuk

diterima penerima gadai kedua atau dia tidak rela, dan baik

penerima gadai kedua telah menerima objek gadai atau belum

menerimanya, maka gadai tersebut batal karena penggadai tidak

menggadaikannya seukuran sepertiga, seperempat atau sebagian

tertentu dari budak, melainkan dia menggadaikannya seukuran

yang tidak diketahui dari budak, dan tidak diketahui pula harganya.

Gadai atas objek seperti ini hukumnya tidak boleh, dan budak

tersebut tetap menjadi milik penerima gadai pertama.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya unfuk

hutang serafus, kemudian dia berkata, "Jadikanlah sisanya dari
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serafus pertama sebagai gadai untuk seratus yang terakhir,"

kemudian penerima gadai melakukannya, maka budak tersebut

tergadai unfuk seratus yang pertama, tidak tergadai unfuk serafus

yang kedua. Masalah ini seperti masalah sebelumnya. Seandainya

penggadai mengakui bahwa budaknya dia gadaikan untuk hutang

dua rafus secara serentak dalam satu transaksi dan penerima gadai

mendakwakan hal itu, atau dua orang ini menerima gadai budak

ini secara bersama-sama untuk hak keduanya-lalu dia

menyebutkan hak itu, dan keduanya pun mendal$/akan hal itu
secara bersama-sama, maka saya tidak memperkenankannya. Jika

dia mengakui bahwa dia menggadaikan budaknya sebanyak dua

kali secara terpisah, maka tidak diterima dan gadai seperti ifu

hukumnya tidak boleh.

Seandainya seseorang memiliki hak seratus pada orang

lain, kemudian penanggung hak menggadaikan rumah unfuk
hutang tersebut, kemudian pemilik hak memintanya

menambahkan gadai, kemudian dia menambahkan gadai selain

mmah ihr dan menyerahkan kepadanya, maka gadai tersebut

boleh. Yang demikian ifu seperti seseorang yang memiliki hutang

pada orang lain tanpa gadai, kemudian penanggung hak

menggadaikan sesuafu dan menyerahkannya kepadanya, sehingga

gadai tersebut boleh. Dia berbeda dengan dua masalah

sebelumnya.

Seandainya seseorang menggadaikan rumah unhrk hutang

seribu, lalu penerima gadai mengakui bagi orang lain bahwa rumah

ini telah digadaikan antara dia dan orang lain itu dengan hutang

dua ribu, yaifu seribu yang ini dan seribu yang lainnya, lalu

penggadai mengakui hutang seribu bagi orang yang mendal$rakan
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gadai dan diakui oleh penerima gadai bahwa sebenamya

hutangnya itu tidak disertai gadai, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan pemilik barang gadai. Seribu yang tidak

diakuinya dengan gadai itu dia tanggung tanpa gadai, sedangkan

seribu yang pertama dia tanggung dengan gadai yang dia akui.

Seandainya penerima gadai mengakui bahwa rumah ini adalah hak

bersama antara dia dan orang lain, dan dia menisbatkan hak

tersebut kepada pemyataan bahwa seribu yang dia hutangkan

dengan namanya ihr sebenarnya merupakan milik bersarna antara

dia dan orang yang diakui haknya, maka pengakuannya ifu

berlaku, dan seribu tersebut dibagi di antara keduanya setengah-

setengah. Dia seperti seseorang yang. memiliki hak pada orang

lain, Ialu dia mengakui bahwa hak tersebut milik orang lain.

Dengan demikian, hak tersebut adalah milik orang lain

sebagaimana yang dia akui.

Seandainya seseorang menyerahkan suafu hak kepada

orang lain, lalu dia berkata, "Aku menggadaikannya kepadamu

berikut apa yang ada di dalamnya," dan penerima gadai

menguasainya dan rela, maka gadai dengan segala yang ada di

dalamnya ifu terhapus kendati di dalamnya ada sesuafu karena

penerima gadai tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya.

Seandainya di dalamnya tidak ada sesuatu, atau ada sesuatu tetapi

tidak memiliki nilai, lalu penerima gadai mengatakan, "Aku

menerimanya, dan aku melihat bahwa di dalamnya ada sesuatu

yang memiliki harga," maka tidakkah Anda berpendapat bahwa

dia telah menerima gadai berupa sesuatu yang tidak dia ketahui,

padahal gadai tidak boleh kecuali berupa sesuatu yang diketahui?

Demikian pula dengan gadai kaos kaki berikut isinya, atau rumah

berikut perabotan yang ada di dalamnya. Seandainya dalam semua
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kasus ini dia menggadaikan haknya saja (objeknya), tidak berikut

isinya, atau dia menyebut hak saja tanpa menyebut sesuatu, maka

hak itulah yang menjadi gadai. Demikian pula dengan rumah tidak

berikut isinya, dan setiap objek yang disebutnya tanpa

menyertakan isinya. Penerima gadai memiliki hak pilih dalam

menghapus gadai dan jual-beli jika dia merugi; atau menerima

gadai suatu objek tanpa menyertakan isinya. Ini berlaku dalam

salah satu dari dua pendapat.

Sedangkan pendapat kedua adalah jika jual-beli tersebut

merugikannya, maka dia terhapus dalam keadaan apapun.

Adapun peta itu tidak boleh digadai kecuali dengan mengatakan,

"Bukan berikut isinya," karena menumt yang tampak dari hak dan

n-rmah tersebut adalah keduanya memiliki nilai, sedangkan yang

tampak dari peta adalah dia tidak memiliki nilai. Tujuan dari
menggadaikannya adalah apa yang terkandung di dalamnya.

Seandainya seseorang menggadaikan kebun kurma yang

berbuah tetapi dia tidak menyebutkan buahnya, maka buahnya

tidak tercakup gadai, baik berupa mayang, mengkal atau apapun.

Jika dia sudah keluar, baik berupa mayang atau selainnya, lalu

penerima gadai mensyaratkannya bersama pohon kurmanya,

maka hukumnya boleh, dan dia menjadi gadai bersama pohon

kurmanya karena buah mempakan suafu benda yang bisa terlihat.

Demikian pula, seandainya seseorang menerima gadai buah-

buahan sesudah dia keluar dan terlihat, maka gadai tersebut boleh,

dan penerima gadai boleh membiarkannya di pohonnya hingga

mencapai puncak kematangannya. Sementara penggadai wajib

mengairinya dan melakukan perawatan yang harus dia lakukan,
yang tanpa perawatan itu pohon tidak bisa bertahan hidup dan
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buah tidak bisa berkembang di pohonnya, sebagaimana dia wajib
menafkahi budaknya seandainya dia menggadaikannya.

Seandainya seseorang menggadaikan pohon kurma yang

tidak ada buahnya dengan syarat jika ada buahnya yang keluar

maka dia menjadi gadai, atau menggadaikan hewan temak yang

tidak bunting dengan syarat anak her,van yang dihasilkannya itu
menjadi gadai, maka gadai terhadap buah-buahan dan anak hewan

tersebut tidak sah, karena dia menerima gadai berupa sesuafu

yang diketahui dan sesuahr yang tidak diketahui. Barangsiapa yang

membolehkan gadai pada buah-buahan ini, maka dia luga harus -
Allah Mahatahu- membolehkan seseorang menggadaikan buah-

buahan yang dihasilkan kebun kurmanya selama setahun, atau

anak yang dihasilkan temaknya selama setahun. Dia juga harus

berpendapat boleh mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu

pohon kurma milikku yang tumbuh belakangan, atau hewan

temak, atau buah kurma, atau anak hewan ternak yang muncul

belakangan." Padahal semua itu hukumnya tidak boleh. Jika dia

menggadaikan sesuafu dengan syarat seperti ini, maka gadai tidak

sah. Jika penerima gadai mengambil sebagian dari buah-buahan,

maka dia dimintai pertanggungan hingga dia mengembalikan

sesuafu yang sama. Demikian pula dengan hewan temak. Atau dia

mengembalikan nilainya jika tidak ada padanannya.

Gadai kebun kurma dan temak yang berwujud itu tidak

msak mengikuti kerusakan syarat yang ditetapkan bersamanya

menurut pendapat ulama yang membolehkan gadai dua budak lalu

penerima gadai mendapati salah safu budak berstafus merdeka.

Jadi, dia membolehkan yang boleh dan menolak yang tertolak.

Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu gadai batal seluruhnya
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sebagaimana dia batal dalam jual-beli; tidak berbeda sedikit pun.

Jika transaksi gadai menghimpun dua oblek, dimana yang safu

boleh dan yang lain tidak boleh, maka keduanya sama-sama batal.

Pendapat ini dipegang oleh Rabi', dan dia berkata, "lnilah

pendapat yang paling benar di antara dua pendapat tersebut."

Jika seseorang menggadaikan anjing, maka hukumnya tidak

boleh karena anjing tidak memiliki harga. Demikian pula dengan

seluruh benda yang tidak boleh di;ual itu tidak boleh digadai.

Seandainya dia menggadaikan kulit bangkai yang belum disamak,

maka hukumnya tidak boleh. Seandainya kulit bangkai tersebut

disamak sesudah ihr, maka gadai tetap tidak boleh. Tetapi jika dia
menggadaikannya sesudah kulit itu disamak, maka gadai sah

karena penjualan kulit dalam keadaan seperti itu hukumnya halal.

Seandainya seseorang mewarisi sebuah rumah bersama

para ahli waris yang tidak ada di tempat, lalu dia menggadaikan

haknya atas rumah tersebut, maka dia tidak boleh sebelum

menyebutkan setengah, sepertiga atau bagian seberapa pun. Jika
dia telah menyebutkannya dan penerima gadai telah

menguasainya, maka hukumnya boleh.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat bahwa
jika dia tidak menunaikan hak saat jatuh tempo, maka barang

gadai dijual unfuk penerima gadai, maka gadai terhapus. Dalam

hal ini penerima gadai memiliki kedudukan yang sama dengan
orang-orang yang berpiutang. Dengan ucapannya itu barang gadai

tidak dijual untuknya karena yang demikian itu bukan gadai dan
bukan jualbeli, sebagaimana gadai dan jual-beli itu hukumnya

boleh. Seandainya barang gadai rusak di tangan penerima gadai

sebelum jafuh tempo, maka penerima gadai tidak
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menanggungnya, dan haknya tetap seperti sedia kala,

sebagaimana dia tidak menanggung gadai yang sah dan yang tidak
sah. Jika barang gadai rusak sesudah jatuh tempo di tangan

penerima gadai, maka dia menanggung nilainya, dan nilainya ifu
menjadi hak bersama di antara orang-orang yang berhak, karena

dia berada di tangannya melalui jual-beliyang tidak sah.

Seandainya objek gadai yang di dalamnya berlaku syarat ini
berupa tanah, lalu penerima gadai mendirikan bangunan di

atasnya sebelum jafuh tempo, maka dia harus mencabut bangunan

tersebut darinya, karena dia mendirikan bangunan sebelum

menjadikan tanah tersebut sebagai objek yang dijual. Dengan

demikian, dia dianggap mendirikan bangunan sebelum diizinkan

sehingga dia harus mencabutnya. Seandainya dia mendirikan
bangunan sesudah jatuh hak, maka tanahnya milik penggadai

sedangkan bangunannya milik orang yang mendirikan. Manakala

pemilik tanah membayar nilai bangunan yang berdiri, maka dia

telah mengeluarkan tanah dari gadai, dan dia tidak boleh

mengeluarkan tanah dari gadai tanpa membayar nilai bangunan,

karena pembangunannya ifu didasari izin penggadai di atas tanah

yang dibeli secara tidak sah. Dia tidak boleh mengeluarkan

bangunan dengan seizin pemilik tanah kecuali dengan

membayarkan nilai bangunan dalam keadaan berdiri.

Jika seseorang menyerahkan barang kepada orang lain,

kemudian dia berkata, "Setiap yang aku beli darimu, atau yang

dibeli darimu oleh fulan selama dt"la tahun, atau lebih, atau

selama-lamanya, maka barang tersebut digadaikan," maka gadai

terhapus. Tidak boleh menggadaikan sesuatu kecuali yang

diketahui ukurannya unhrk hak yang diketahui ukurannya pula.
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Demikian pula, seandainya dia menyerahkan gadai unfuk hutang

sepuluh dirham untuk dirinya atau unhrk orang lain, kemudian dia

berkata, "setiap hakmu yang ada padaku saya jamin dengan gadai

barang ini bersama hutang sepuluh tersebut," atau "Setiap hak

yang menjadi milikmu atas diriku ifu saya jamin dengan gadai ini,"

maka barang tersebut menjadi gadai untuk sepuluh yang diketahui

dan telah diterima, bukan menjadi gadai untuk hak penerima gadai

yang menjadi tanggungannya dan fulan karena ukurannya tidak

diketahui saat gadai diserahkan. Jika barang tersebut rusak di

tangan orang yang diserahi sebelum dibeli, atau dia memiliki suahr

hak atas fulan, atau sesudah itu, maka dia tidak menanggungnya,

sebagaimana objek gadai yang rusak tidak dipertanggungkan, baik

gadai sah atau gadai yang tidak sah.

Seandainya seseorang menyerahkan sebuah rumah yang

dia gadaikan untuk hutang seribu, kemudian dia meminta

tambahan dari penerima gadai sebesar seribu sehingga dia

menjadikan rumah itu sebagai gadai untuk dua ribu, maka rumah

tersebut menjadi gadai unfuk seribu yang pertama saja, bukan

menjadi gadai unhrk seribu yang terakhir. Jika dia menanggung

hutang, maka rumah tersebut dijual, lalu penerima gadai dibayar

terlebih dahulu haknya berupa seribu yang pertama dari hasil

penjualan rumah. Sesudah itu dia berbagi dengan orang-orang

yang berpiutang lainnya atas seribu terakhir dari hasil penjualan

rumah dan dari harta lain yang barangkali dimiliki orang yang

berhutang. Jika dia ingin agar rumah tersebut sah dijadikan gadai

unfuk dua ribu, maka dia harus menghapus gadai yang pertama

kemudian mengadakan gadai yang baru unfuk dua ribu-
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Seandainya seseorang menggadaikan rumah untuk hutang

seribu, kemudian kedua pihak saling mengakui bahwa rumah

tersebut digadaikan untuk hutang dua ribu, maka pengakuan ifu

berlaku unfuk keduanya, karena gadai yang pertama terhapus, lalu

tedadilah gadai baru yang sah untuk hutang sebesar dua ribu. Jika

ada pengakuan, maka pengakuan tersebut berlaku bagi orang yang

mengakui.

Seandainya seseorang menggadaikan barang yang rusak

pada hari itu, atau besok, atau dua hari, atau tiga hari sesudahnya,

atau dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan barang tersebut

tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan kering, seperti salur,

semangka, mentimun, pisang dan semisalnya, jika haknya bersifat

hrnai, maka tidak ada larangan untuk menerimanya sebagai gadai,

dan barang-barang tersebut dijual unfuk melunasi keurajiban

penggadai. Jika objek gadai bisa bertahan hingga jangka waktu

yang lama sehingga tidak msak, maka tidak dilarang. Jika

hutangnya jatuh pada saat objek gadai ntsak, maka saya

memakruhkannya tetapi saya tidak menghapusnya. Yang

menghalangiku untuk menghapusnya adalah penggadai berhak

menjualnya sebelum jafuh hak, dengan ketentuan dia memberikan

hak kepada yang berhak tanpa syarat. Selain itu, bisa jadi

penggadai mati saat itu juga sehingga objek gadai dijual. Tetapi

jika kedua pihak menetapkan syarat dalam objek gadai agar dia

tidak dijual hingga jatuh hak, atau jika penggadai mati maka

penerima gadai tidak boleh menjualnya hingga hari demikian,

sedangkan objek gadai bisa rusak sebelum jangka waktu tersebut,

maka gadai terhapus.
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Jika seseorang menggadaikan barang yang bisa bertahan

dalarn wakfu lama seperti daging basah yang bisa kering, atau

kurma basah yang bisa kering, atau semacam itu, maka gadai

tersebut sah dan saya tidak memakruhkannya sama sekali.

Penerima gadai tidak boleh mengeringkannya sebelum diizinkan
oieh penggadai. Jika dalam semua kasus tersebut penerima gadai

meminta agar objek gadai dijual karena takut rusak manakala
penerima gadai tidak diizinkan untuk mengeringkan barang gadai

yang bisa dikeringkan, maka dia tidak boleh menjualnya kecuali
dengan seizin penggadai. Demikian pula, saya memakruhkan
gadainya meskipun saya tidak menghapusnya.

15. Tambahan dalam Gadai

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan dalam
keadaan hamil lalu dia melahirkan, atau dalam keadaan tidak hamil
tetapi kemudian dia hamil dan melahirkan anak, maka anak
tersebut berada di luar gadai karena gadai hanya berlaku unfuk diri
budak perempuan tersebut, bukan objek yang muncul darinya.
Demikian pula, jika seseorang menggadaikan hewan temak yang
bunting lalu hewan ternak tersebut melahirkan anak, atau hewan
temak yang tidak bunting tetapi kemudian dia bunting dan
melahirkan anak, maka anaknya itu berada di luar gadai. Demikian
pula, seandainya seseorang menggadaikan kambing betina yang
menghasilkan susu, maka susunya itu berada di luar gadai karena
susu ifu bukan temak.
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Rabi' berkata: Menurut sebuah pendapat, iika sudah ada

susu pada kambing saat digadaikan, maka susu tersebut tergadai

bersama kambing, sebagaimana jika dia menjual kambing maha

susu menjadi milik pembelinya. Demikian pula dengan anak hcwm
temak jika dia bunting dan anak budak jika dia hamil pada waktu
digadaikan. Apa saja yang muncul sesudahnya, baik ifu susu atau

selainnya, tidak tercakup ke dalam gadei.

Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan

yang memakai perhiasan, maka perhiasan tidak termasuk gadai.

Demikian pula seandainya dia menggadaikan kebun kurma atau

pohon kurma lalu dia berbuah, maka buahnya tidak tercakup

dalam gadai karena dia berbeda dari pohon.

Dasar pengetahuan tentang hC ini adalah penerima gadai

memiliki hak atas barang gadai, bukan selainnya. Apa saja yarE

muncul belakangan dari objek gadai ihr dan bisa dipilah darinya itu
tidak tercakup dalam gadai. Demikian pula, seandainya dia

menggadaikan budak lalu budak tersebut bekerja dan memperoleh
hasil, maka hasil usaha itu berada di hrar gadai karena dia bukan

budak. Anak, ketumnan, susu dan hasil dari objek gadai ih.r

seluruhnya menjadi milik penggadai, sedangkan penerima gadai

tidak boleh menahannya dari penggadai sedikit pun.

Jika seseorang menggadaikan budak lalu dia

menyerahkannya kepada penerima gadai, maka budak menjadi

gadai di tangan penerima gadai, dan dia tidak boleh menghalangi

pemiliknya untuk menyewakannya kepada siapa saja yang dia

mau. Jika penerima gadai ingin menghadiri penyewaannya, maka

dia boleh menghadirinya. Jika tuannya ingin agar budaknya itu
melayaninya, maka penerima gadai harus membiarkannya. Jika
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malam tiba, maka budak tersebut kembali ke tempat orang yang

menguasainya sebagai gadai. Jika h-rannya ingin membawanya ke

luar negeri, maka dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan

izin penerima gadai. Demikian pula, jika penerima gadai ingin

membawanya ke luar negeri, maka dia tidak boleh melakukannya.

Jika budak sakit, maka penggadai harus menafkahinya. Jika budak

mati, maka penggadai harus menyediakan kafannya karena dialah

yang memiliki budak, bukan penerima gadai.

Saya memakruhkan gadai budak perempuan kecuali dia

ditempatkan di tangan seorang perempuan yang amanah agar

tidak ada laki-laki selain pemiliknya yang mendatanginya setiap

saat. Tetapi saya tidak menghapus penggadainya jika dia terlanjur

digadaikan. Jika laki-laki yang dititipi budak perempuan tersebut

memiliki keluarga, maka saya membiarkan budak tersebut tinggal

bersama mereka. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan,

sedangkan penggadai meminta agar laki-laki yang dititipi ihr tidak

berduaan dengannya, maka saya tetap menjadikan budak

perempuan itu sebagai gadai. Saya menghalangi laki{aki yang

bukan fuannya untuk sering-sering menjumpainya, karena

Rasulullah @ melarang laki-laki berduaan dengan seorang

perempuan. Saya katakan, kedua pihak harus menyepakati

seorang perempuan yang selalu menjumpai budak perempuan

tersebut. Jika tuannya ingin mengambilnya untuk melayaninya,

maka hukumnya tidak boleh agar dia tidak berduaan dengan

budaknya itu lantaran khawatir dia menghamilinya. Jika penggadai

tidak menginginkan hal ifu, maka keduanya harus bersepakat

untuk menamh budak perempuan di tangan seorang perempuan

Jika keduanya tidak melakukannya, maka keduanya dipaksa.
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Seandainya fuan mensyaratkan kepada penerima gadai

agar budak perempuan berada di tangannya atau di tangan laki-

laki lain, sedangkan keduanya tidak memiliki keluarga, kemudian

tuan ingin memindahkannya, maka saya memindahkannya kepada

perempuan yang amanah. Selamanya saya tidak

memperkenankan budak perempuan ifu berduaan dengan laki-laki

yang bukan pemiliknya. Tuan budak itu wajib menafkahinya saat

masih hidup dan mengafaninya sesudah dia mati. Seperti itulah

ketentuannya dalam menggadaikan binatang yang membufuhkan

pakan. Penggadainya harus memberinya pakaian, tetapi binatang

tersebut ditempatkan di tempat penerima gadai, atau kepada

orang yang bisa dititipi.

Pemilik binatang tidak dihalangi untuk menyewakan dan

menaikinya. Jika objek gadai menghasilkan susu dan bisa

dikendarai, maka penerima gadai berhak memerah dan

mengendarainya.

Gi * ;:*e\t r LQ, G?i -\ 1\ r
,,

t
i,sv

l. oz .r0J-f
c

.rl
L>. ,f ;G

,
tF,

$
(L)

)c

-f -r dP
')t O/

$

1613. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy,

dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Barang gadai itu

boleh dikendarai dan diperah susunya."84

e Hadits ini telah disebutkan berikut takhriinya pada no. (L6721
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Tampaknya, ucapan Abu Hurairah.P&, ini menunjukkan

bahwa barangsiapa yang menggadaikan hewan yang memiliki susu

dan bisa dikendarai, maka penggadai tidak dilarang untuk

memerahnya dan menaikinya, karena dia memiliki hak atas diri

hewan tersebut, sedangkan dia bisa diperah dan dikendarai

sebagaimana sebelum digadai. Penggadai dengan penggadaiannya

ifu tidak dilarang unfuk memerah dan menaiki punggungnya,

karena keduanya bukan termasuk gadai. Demikian pula jika

seseorang menggadaikan her,van yang digembalakan. Pemiliknya

ifu wajib menggembalanya, dan dia juga berhak memerah susunya

dan memiliki anaknya. Sedangkan tempat penyimpanannya ada dl

tangan penerima gadai, atau di tempat orang yang dititipi.

Jika seseorang menggadaikan hewan temaknya dan dia

berada di perkampungan, sedangkan tempatnya ifu mengalami

kekeringan sehingga penerima gadai ingin menahan hewan temak

tersebut, n'laka hukumnya tidak boleh. Kepadanya dikatakan, "Jika

kamu rela pemiliknya mernbawanya pergi ke tempat yang subur,

maka silakan. Tetapi jika kamu tidak rela, maka kan-ru dipaksa

untuk menaruhnya di tangan orang yang adil agar dia mencarikan

tempat yang subur manakala pemiliknya menuntut hal itu." Jika
pemilik hewan ternak ingin membawa temak ke tempat yang

subur padahal tidak terjadi kekeringan, sedangkan hewan temak
tersebut ditaruh pada malam hari di tempat penerima gadai, maka

kepada pemilik hewan ternak dikatakan, "Kamu tidak boleh

membawanya keluar dari negeri tempat kamu menggadaikannya

kecuali ada bahaya yang terjadi di negeri tersebut. Jika ada

bahaya, maka wakilkan siapa saja kamu inginkan unfuk
menggiring hewan temak tersebut-"
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Jika penerima gadai ingin mencarikan pakan dalam

keadaan tidak terjadi kekeringan, maka kepadanya dikatakan,

"Kamu tidak boleh memindahkannya dari tempat kamu

menerimanya sebagai gadai dan di hadapan perniliknya kecuali ada

bahaya, sehingga kamu berdua bisa menunlrk siapa saja yarg

kalian berdua inginkan untuk tinggal di negeri itu selama tidak

mengalami kekeringan." Jika keduanya tidak melakukannya, maka

keduanya dipaksa unfuk menunjuk seseorang yang memegang

hewan temak tersebut.

Jika negeri tempat dia menggadaikan tidak mengalami

kekeringan, sedangkan negeri lain lebih subur darinya, maka

masing-masing dari keduanya tidak dipaksa untuk memindahkan

hewan temak dari negeri tersebut. Jika negeri tersebut mengalami

kekeringan lalu keduanya berselisih dalam membawanya ke dua

negeri yang sempa kesuburannya, lalu pemilik temak meminta

agar temak dibawa bersamanya, sedangkan penerima gadai

meminta agar hewan temak bersamanya, maka dikatakan, "Jika

kalian berkumpul di suafu negeri, maka het,van temak bersama

penerima gadai atau orang yang dititipi. Tetapi jika kalian berbeda

tempat tinggal lalu kalian berselisih, maka kalian dipaksa untuk

menyerahkan hewan temak pada orang adil di negeri dimana

pemilik temak membawa temaknya agar dia bisa memanfaatkan

satu kawanan hewan temaknya. Siapa saja di antara keduanya

yang meminta agar hewan temak dibawa ke negeri yang

berbahaya, maka permintaannya tidak dikabulkan lantaran ada hak

penggadai dan hak penerima gadai yang melekat pada hewan

temak tersebut.
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Jika seseorang menggadaikan hewan temak yang ada wol
atau buiunya, lalu penggadai ingin mencukurnya, maka hukumnya

boleh karena wol dan bulu hewan bukan merupakan hewan ifu
sendiri, sama seperti susu dan anak, baik hutangnya funai atau

tidak, dan baik penerima gadai bertindak sendiri dalam menjualnya

atau tidak. Ketentuan tersebut sama seperti ketenfuan terkait susu.

Rabi' berkata: Menurut sebuah pendapat, jika wolnya sudah

ada pada wakhr hewan temak digadaikan, rnaka dia ikut dalam
gadai, dan dia boleh dipotong. Dia diikutkan bersama oblek gadai

agar tidak tercampur dengan wol yang fumbuh belakangan, karena

woiyang tumbuh belakangan menjadi milik penggadai.

Jika seseorang menggadaikan hewan kendaraan atau
hewan ternak, lalu dia ingin mengawinkannya, maka penerima

gadai tidak berhak menolaknya. Jika seseorang menggadaikan
hewan temak jantan kemudian dia ingin menjadikannya pejantan,

maka hukumnya boleh karena mengawinkan pejantan mempakan
bagian dari manfaat hewan temak, dan hal ifu tidak
mengakibatkan pen5rusutan, sedangkan penggadai memiliki
manfaat-manfaat objek gadai. Jika hewan yang digadaikan itu bisa

dinaiki dan disewakan, maka penggadai tidak dihalangi untuk
menyewakannya dan memberinya makan.

Jika seseorang menggadaikan budak lalu penggadai ingin
mengawinkannya, atau menggadaikan budak perempuan lalu dia
ingin menikahkannya, maka hukumnya tidak boleh karena harga
budak laki-laki atau budak perempuan bisa berkurang lantaran
dinikahkan. Kerusakan yang timbul pada budak perempuan jelas.

Demikian pula dengan budak laki-laki.
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Jika seseorang menggadaikan budak laki{aki atau budak
perempuan yang masih kecil, maka penggadai tidak dihalangi

unfuk mengkhitan keduanya karena khitan merupakan sunnah dan

memberi maslahat bagi keduanya, bahkan dapat meningkatkan

harga keduanya. Demikian pula, seandainya keduanya mengalami

sesuatu yang membuat keduanya perlu dioperasi atau minum obat,

atau hewan temak mengalami sesuafu yang membuatnya

membutr-rhkan terapi seperti taudij,8s tabzigh,S6 ta'rib,87 atau

semacam itu, maka penggadai tidak dihalangi. Jika penggadai

menolak untuk mengobatinya dengan obat atau selainnya, maka

dia tidak dipaksa.

Jika penerima gadai mengatakan, "Aku akan

mengobatinya, dan saya akan menghihrng biayanya sebagai

tanggungan penggadai," maka hukumnya tidak boleh. Demikian
pula, jika objek gadai berupa heru.ran temak, lalu dia mengalami

luka, maka penerima gadai tidak boleh menghalangi penggadai

untuk mengobatinya, tetapi penggadai juga tidak boleh dipaksa

unfuk mengobatinya. Pengobatan apa saja yang bermanfaat dan

tidak menimbulkan mudharat, seperti mengolesikan garam atau

melumurikan minyak dalam cuaca yang tidak panas, atau

mengusapkan ter dengan usapan yang ringan, atau melakukan

terapi s'utlff pada budak laki-laki dan perempuan yang masih

$ Taudii dalam At Qamus berarti semacarn tindakan memotong urat unfuk
pengobatan. Al Azhari mengatakan, " Taudii itu sama seperti /asid (mernbuang
sedikit darah unhrk menghilangkan penyakit) pada manusia."

% Tabzlghmenurut Al Azhari berarti membuat lobang pada kutar helvan.
87 Ta rib menurut Al Azhari bemrt membuat goresan ringan pada hanran

temak tetapi tidak sampai merusak urat q,rarat, kemudian mengobatinya.I Sa'uthberarti memasukkan obat ke hidung.
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kecil, atau melakukan maraklf9 pada kedua kakinya, atau

memberinya makan sawiqqaffaPo, atau hal-hal semacam itu,

dimana penerima gadai mengobatinya dengan sukarela, maka dia

tidak dilarang, tetapi dia tidak boleh meminta ganti biaya kepada

penggadai. Adapun pengobatan yang bisa menimbulkan manfaat

atau bahaya seperti membuka jalan darah dan meminum obat

keras yang bisa mematikan itu tidak boleh dilakukan oleh

penerima gadai dalam mengobati budak atau hewan temak. Jika

dia melakukannya lalu budak atau hewan temak tersebut mati,

maka dia bertanggungjawab kecuali tuan dan pemiliknya

mengizinkan.

Jika objek gadai berupa tanah, maka penggadai tidak

dihalangi untuk menanaminya dengan tanaman yang bisa dicabut

sebelum atau bersamaan dengan jatuh tempo haknya. Sedangkan

tanaman yang tidak tumbuh sebelum jatuh tempo haknya, ada dua

pendapat, yaitu:

Pertama, menurut pendapat ulama yang tidak

membolehkan penjualan tanah dalam keadaan ditanami tanpa

menyertakan tanaman, penggadai dilarang menanaminya dengan

tanaman yang tumbuh sesudah jatuh hak. Jika dia melanggar

afuran dengan menanami tanah tanpa 'uin penerima gadai,

sedangkan tanaman tersebut tumbuh sesudah haknya jatuh, maka

tanamannya itu tidak dicabut hingga jatuh tempo haknya. Jika dia

melunasi haknya, maka tanamannya itu dibiarkan. Jika tanah itu
dijual dalam keadaan ditanami dan hasilnya cukup untuk melunasi

89 Mankh berarti mmgolesi ttrbuh dengan murul<h, Sraitu sesuahr yang
digunakan unhrk mengobati tubuh dengan cara dioleskan, baik berupa minyak atau
selainnya.

90 Sawiqqaffarberarti sejenis sup lnng kasar.
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hak penerima gadai, maka penerima gadai tidak boleh mencabut
tanaman tersebut. Tetapi jika harganya tidak cukup untuk
melunasi hak kecuali dengan cara dicabut tanamannya, maka
penggadai diperintahkan unfuk mencabutnya, kecuali dia
mendapatkan orang yang mau membeli tanah darinya dengan
syarat pembeli mencabut tanaman, kemudian dia membiarkannya
jika dia mau secara sukarela. Ketenfuan ini mengikuti pendapat

ulama yang membolehkan penjualan tanah dalam keadaan
ditanami.

Kedua, penggadai tidak dihalangi unfuk menanami
tanahnya sama sekali, tetapi dia dilarang unfuk membajak dan
mendirikan bangunan di atasnya, kecuali dia mengatakan, "Aku
akan mencari apa yang aku adakan belakangan jika temponya
telah jatuh," sehingga dia tidak dilarang unfuk menanami
tanahnya.

Jika seseorang menggadaikan tanah lalu dia mengadakan
mata air atau sumur di dalamnya, sedangkan mata air atau sumur
itu justru menambahkan nilai pada tanah atau tidak mengurangi
harganya, maka dia tidak dilarang. Tetapi jika mata air atau sumur
itu menyusutkan harganya, dan di dalamnya tidak ada pengganti

dari kekurangan tempat sumur atau mata air ifu, dimana harga
tanah menjadi lebih murah karena keberadaan mata air dan sumur
di dalamnya daripada sebelumnya, maka penerima gadai boleh
mencegahnya. Jika dia terlanjur membuatrya, maka ketentuan
seperti yang saya sampaikan terkait tanaman, yaitu sumur dan
mata air tersebut tidak ditutup hingga jatuh hak. Sesudah itu
pendapat tentangnya sama seperti pendapat tentang tanaman.
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Demikian pula ketentuannya ketika penerima gadai ingin

mengadakan sesuatu yang baru pada tanah yang digadai. Jika

tidak mengurangi harganya, maka penerima gadai tidak boleh

menghalanginya. Tetapi jika mengurangi harganya, maka

penerima gadai menghalanginya unhrk melakukan sisanya. Apa
yang diadakan belakangan oleh penggadai itu tidak tercakup ke

dalam gadai kecuali penggadai memasukkannya. Jika apa yang

dimasukkan gadai ihr tidak mengurangi harganya, maka penerima

gadai tidak boleh menghalanginya. Tetapi jika dia mengurangi

harganya, maka penerima gadai boleh menghalanginya.

Jika seseorang menggadaikan pohon kurma, maka

penerima gadai tidak boleh menghalanginya unfuk menyerbukinya

dan memapasnya, yaitu memotong tangkai daun dan tunggulnya,

serta segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan penggadai darinya

asalkan tidak mematikan pohon kurma dan tidak mengurangi

harganya secara mencolok. Dia dihalangi untuk melakukan sesuafu

yang dapat mematikan dan membahayakan pohon kurma.

Jika seseorang menggadaikan pohon kurma di lubang

tanam yang darinya fumbuh beberapa pohon kurma, kemudian dia

ingin memindahkannya ke tempat lain, tetapi penerima gadai tidak
mengizinkannya, maka ditanyakan kepada ahli pohon kurma. Jika
mereka mengklaim bahwa harga bagi tanah dan pohon kurma
lebih tinggi sekiranya pohon kurma itu dibiarkan di tempatnya,

maka penggadai tidak boleh memindahkannya. Jika mereka

mengklaim bahwa harga tanah dan pohon kurma bisa lebih tinggi

sekiranya sebagian dari pohon dipindahkan, dan seandainya dia

dibiarkan maka dia akan mati, karena jika sebagian pohon kurma
berdampingan dengan sebagian yang lain maka bisa
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membunuhnya, atau manfaatnya masih berkurang, maka dia
dipindahkan dari lubang tanam agar tersisa di dalamnya beberapa
pohon kurma yang sebagiannya tidak membahayakan sebagian
yang lain.

Jika mereka lain bahwa seandainya seluruhnya dipindahkan
maka itu lebih baik bagi tanah di kemudian hari, tetapi pohon
kurma itu bisa jadi tidak bisa bertahan, maka pemilik tanah tidak
boleh memindahkan seluruhnya karena bisa jadi pohon kurma
tidak bisa bertahan. Dia hanya boleh memindahkan pohon kurma
yang tidak mengakibatkan penSrusutan harga tanah sekiranya
semuanya mati. Demikian pula seandainya dia ingin memindahkan
pengairannya. Jika hal itu tidak mengurangi nilai pohon kurma
atau tanah, maka penggadai dibiarkan melakukannya. Tetapi jika

tindakannya itu dapat mengurangi nilai pohon kurma atau tanah
atau keduanya, maka tindakannya tidak dibiarkan.

Jika dalam lubang tanam terdapat beberapa pohon kurma,
lalu dikatakan bahwa harga tanah bisa menjadi lebih tinggi
sekiranya sebagian pohon tersebut dipotong, maka penggadai

dibiarkan untuk memotongnya. Seluruh pohon kurma yang

dipotong funggul dan tangkainya itu menjadi gadai seperti sedia

kala. Demikian pula dengan jantungnya dan tangkai daun yang

seandainya dia bertahan maka pemilik pohon kurma tidak boleh

memotongnya. Sedangkan selain ifu, yaitu buahnya serta tangkai
daun yang seandainya bertahan maka pemilik pohon kurma boleh
memotongnya, seperti halnya funggul dan daun itu berada di luar
gadai. Jika dia mencabut sesuafu darinya lalu menancapkannya di
tanah gadai, maka dia ikut tergadai di dalamnya karena gadai

mencakupnya.
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Jika penggadai membawanya keluar ke tanah lain, maka

hukumnya tidak boleh jika dia memiliki harga. Dia harus

menjualnya dan menjadikan hasil penjualannya sebagai gadai, atau

membiarkannya seperti ifu. Seandainya dalam semua kasus ini

penerima gadai berkata kepada penggadai, "Aku akan mencabut

bagian-bagian yang berbahaya dari pohon kurmamu" maka

hukumnya tidak boleh karena hak penggadai dengan kepemilikan

lebih besar daripada hak penerima gadai dengan gadai.

Jika seseorang menggadaikan tanah yang tidak ada pohon

kurmanya, kemudian tanah tersebut mengeluarkan pohon kurma,

maka pohon kurma itu berada di luar gadai. Demikian pula

dengan apa saja yang fumbuh di dalamnya. Seandainya penerima

gadai berkata kepadanya, "Aku akan mencabut pohon kurma itu
dan apa saja yang keluar," maka menurut sebuah pendapat jika

penggadai memasukkannya ke dalam gadai secara sukarela, maka

penerima gadai tidak boleh mencabutnya dalam kondisi apapun

karena dia justru menambahkan kebaikan bagi tanah.

Jika penggadai mengatakan, "Aku tidak memasukkannya

ke dalam gadai," maka penerima gadai tidak boleh mencabutnya

hingga jatuh haknya. Jika harga tanah tanpa pohon kurma sudah

bisa mencukupi hak penerima gadai, maka pohon kurma tidak

dicabut. Tetapi jika harganya tidak cukup, maka dikatakan kepada

pemilik kurma, "Silakan pilih antara melunasi haknya dengan cara

yang kamu inginkan, yaifu memasukkan seluruh pohon kurma
atau sebagiannya bersama tanah; atau mencabut pohon kurma
darinya."

Seandainya masalahnya seperti ifu, dan penggadai pailit

lantaran menanggung hutang kepada banyak orang, maka tanah
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dijual berikut pohon kurmanya, kemudian hasil penjualannya

disisihkan untuk tanah kosong tanpa pohon kurma dan unfuk
pohon kurma. Penerima gadai tanah lantas diberi sesuai harga
tanah, sedangkan orang-orang yang berpiutang lainnya diberikan
harga pohon kurma. Seperti ifulah ketenfuannya seandainya
penggadai menanam kurma, atau mengadakan bangunan baru
pada tanah gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan tanah berikut pohon
kurma, kemudian kedua pihak berselisih dimana penggadai

mengatakan, "Di tanah ini telah fumbuh pohon kurma yang tidak
aku gadaikan kepadamu," sedangkan penerima gadai mengatakan,
"Tidak ada yang tumbuh di tanah ini melainkan ikut ke dalam
gadai," maka tanah tersebut diperlihatkan kepada para ahlinya.
Jika mereka mengatakan, "Pohon kurma seperti ini bisa fumbuh
sesudah gadai," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
penggadai dengan disertai sumpahnya. Tanaman yang fumbuh ifu
berada di luar gadai, dan dia tidak boleh dicabut sebelum jatuh
hak. Selanjutrya, pendapat tentangnya sama seperti yang telah
saya sampaikan. Tetapi jika mereka mengatakan, "Pohon seperti
ini tidak bisa fumbuh dalam waktu sekian," maka ucapannya
penggadai tidak dibenarkan, dan pohon tersebut tercakup ke
dalam gadai. Ucapannya tidak dibenarkan kecuali terkait klaim
yang wajar. Jika dia mengklaim bahwa dia tumbuh sendiri tanpa
perantara, maka ditanyakan pula kepada para ahli. Jika pohon
yang disebutkannya itu dimungkinkan tumbuh tanpa usaha, maka
dia berada di luar gadai. Tetapi jika tidak mtrngkin, maka dia
tercakup ke dalam gadai.
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Seandainya kedua pihak berselisih tentang bangunan, jika

umur bangunan tersebut memungkinkannya unhrk dibangun dalam

jangka wakhr tersebut, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan penggadai. Tetapi jika umur bangunan tidak

memungkinkannya unfuk dibangun dalam jangka wakfu tersebut,

maka bangunan tersebut tercakup ke dalam gadai. Jika umur

sebagian bangunan memungkinkannya unfuk dibangun dalam

jangka waktu itu, sedangkan umur sebagian bangunan yang lain

tidak mungkin, maka bagian bangunan yang tidak mungkin itu

tercakup ke dalam gadai. Sedangkan bangunan yang mungkin ifu

berada di luar gadai. Misalnya, ada sebuah tembok yang

panjangnya sepuluh hasta, sehingga fondasinya dan beberapa

hasta darinya mungkin dibangun sebelum gadai. Sedangkan bagian

atasnya mungkin dibangun sesudah gadai.

Jika seseorang menggadaikan pohon-pohon yang masih

kecil lalu dia menjadi besar, maka dia menjadi gadai seperti sedia

kala, karena dia menggadaikan barangnya. Demikian pula,

seandainya dia menggadaikan buah-buahan yang masih kecil

kemudian dia mencapai puncak kematangannya, maka dia tetap

rnenjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia menggadaikan tanah dan

pohon kurma, kemudian mata airnya terputus, atau rusak, atau

sumber airnya lenyap, maka penggadai tidak dipaksa unfuk

memperbaikinya sama sekali, dan penerima gadai tidak boleh

memperbaikinya dengan syarat meminta ganti biaya kepada

penggadai, baik penggadai berada di tempat atau tidak berada di

tempat. Jika penerima gadai memperbaikinya, maka dia dianggap

memperbaikinya dengan sukarela. Jika ingin memperbaikinya

dengan sesuatu yang bisa jadi membawa kebaikan di suatu wakfu

dan kerusakan di waktu lain, maka dia tidak boleh memperbaiki
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dengan cara itu, dan dia bertanggungjawab jika tindakannya itu
mengakibatkan kerusakan karena dia dianggap melanggar dengan

apa yang dia perbuat terhadap kebun tersebut.

Jika seseorang menggadaikan budak laki-laki atau budak

perempuan, kemudian penggadai tidak berada di tempat atau

sakit, lalu penerima gadai menafkahinya, maka dia dianggap

menafkahinya secara sukarela, dan dia tidak berhak atas pengganti

nafkah hingga hakim memutuskan atas penggadai yang tidak

berada di tempat, serta menjadikan nafkah itu sebagai hutang yang

dia tanggung, karena makhluk yang bemyawa tidak boleh

dibiarkan mati dengan jalan yang tidak benar, sedangkan makhluk

yang tidak bemyawa seperti tanah dan tanaman itu tidak ada dosa

sekiranya seseorang membiarkannya mati.

Seluruh hevuan yang bemyawa itu kedudukannya sama

seper.ti budak manakala termasuk jenis hewan yang diberi pakan.

Jika dia termasuk hewan gembala, maka dia digembalakan, tidak

diperintahkan unfuk memberinya pakan, karena seperti itulah

hewan gembala diperlakukan. Seandainya hewan-hewan tersebut

menjadi lemah karena kums, sedangkan haknya tunai, maka

penerima gadai boleh memaksa penggadai untuk menjualnya. Jika

haknya tempo, lalu penggadai mengatakan, "Perintahkanlah

penggadai untuk menyembelihnya dan menjual daging dan

kulitnya," maka hukumnya tidak boleh karena bisa jadi Allah

menurunkan hujan sehingga keadaan hewan gembala itu menjadi

lebih baik. Seandainya hewan gembala terkena penyakit kudis atau

selainnya, maka penggadai tidak dibebani untuk mengobatinya

karena penyakit tersebut bisa hilang tanpa diobati. Seandainya

tempatnya berada mengalami kekeringan sehingga bahayanya
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pada hewan ternak terlihat jelas, maka pemiliknya dibebani untuk
mencarikan tempat subur jika memang bisa ditemukan, karena

memang hewan ternak ifu diperlakukan dengan cara dicarikan

tempat subur baginya.

Seandainya di tempatnya ifu ada kecukupan makanan yang

dihasilkan pohon-pohon besar, meskipun penggembalaan di

tempat yang subur itu lebih baik bagi hewan temak, maka
pemiliknya tidak dibebani untuk membawanya ke tempat yang

subur karena hewan temak tidak mati dengan ketersediaan

rzrakanan dari pohon-pohon yang besar. Seandainya hewan

ternaknya berjenis aurak,97 atau hamdhiyyah,92 atau 'awadi,93lalu

dia dibiarkan di tempatnya, lalu penerima gadai meminta
penggadai agar membawanya ke tempat subur atau ke tempo lain,

maka ifu bukan merupakan hak penerima gadai atas penggadai.

Karena penyakit ih-r terkadang berasal dari selain tempat gembala.

Jika tempat gennbala sudah ada, maka penggadai tidak harus
menggantinya dengan ternpat gembala lainnya. Demikian pula

dengan air. Jika tidak ada air, maka penggadai dibebani unfuk
rnembawanya ke tempat subur jika dia mampu menemukannya,
kecuali penerima gadai mau memberinya pakan dengan sukarela.

Jika seseorang menerima gadai berupa budak laki-laki dan
mensyaratkan agar hartanya menjadi gadai, maka budak tersebut
rnenjadi gadai, harta yang sudah dia kuasai juga menjadi gadai,

9L Aumk adalah unta yang memakan pohon arak, yaitoit sebuah pohon yang
batangnya dapat digunakan sebagai sikat gigi. Pendapat lain mengatakan bahwa
arak adalah pohon yang tinggi, lunak, bangrak daun dan dahannya, dan
menghasilkan buah dalam tandan, dan safu tandannya sebesar cakupan tangan.

92 llamdhli4ah adalah unta yang tinggal memakan pohon hamdh, ,Sartt
pohon ltang ftIsanya asin dan pahit.

93 Awadi adalah unta yang makan dari jenis pohon yang berduri.
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sedangkan harta yang belum dia kuasai saat itu berada di luar

gadai.

16. Tanggungan Gadai
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16L4. hnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, bahwa

R.asulullah S bersabda, 'Gadai tidak mengunci barang gada?a

e4 Redaksi ,;jr ,;! T- tt "Gadai tidak mengunci furang gadai " maksudnya

adalah barang gadai berada di tangan penerima gadai karena penggadai tidak bisa

menebusnya.
Maksud kalimat ini adalah, penerima gadai tidak berhak atas barang gadai

manakala pemilikn5n tidak melepaskannya dari gadai. Yang demikian itu
merupakan perbuatan jahiliyah, yaitu manakala penggadai udak mefurnsi
kewajibannya pada waktu yang ditenfukan, maka penerima gadai memiliki barang
gadai. Praktek ini lantas dibatalkan oleh Islam.

{
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dai pemiliknya yang menggadaikannya. Dia memiliki
keunfungannya dan menanggung kerugiannya.'95

e5 HR. Al Hakim (Al Mustadrak,2/511 dan jalur Abdullah bin Imran dari
sufun bin Uyainah dari ziyad bin sa'd dari Az-Zuhri dari said bin Musa5ryib dari
Abu Hurairah rg secara mar{u'.

Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih menumt kriteria Al Bukhari dan Muslim,
tetapi keduanya tidak melansirnya lantaran ada perbedaan dalam sanadnya pada
para sahabat Az-Zuhn. Hadits ini diikuti oleh Malik, Ibnu Abi Dzi'b, Sulaiman bin
Abu Daud Al Harrani, Muhammad bin walid Az-Zubaidi dan Ma'mar bin Rasyid
pada riwayat ini." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, (Al Mawarid, no. 1123, hlm.
273-275\ dari jalur Adam bin Musa dari Husain bin trsa Al Busthami dari Ishaq bin
Thabba' dari lbnu Uyainah dan seterusnya.

Ini merupakan riwayat mutaba'ah Abdullah bin Imran Al Abdiri, dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam sunannya
(pembahasan: Jual-Beli, 3/321 danjalur Abu Muhammad bin sha'id dari Abdullah
bin Imran Al Abdiri dan seterusnya.

Ad-Daruquthni berkomentar, "Ziyad bin sa'd termasuk penghafal hadits yang
tepercaya. Sanad ini bagus dan bersambung."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan, peradilan, bab:
Penutupan Gadai yang tidak Boleh, 2/728) dari jalur Ibnu Syihab dari Said, bahwa
Rasulullah $.... dengan slalts mursal.

Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan, "sanad hadits ini dijadikan mursa!
oleh para periwayat Al Muwaththa', selain Ma'n bin Isa karena dia
menyambungkan sanadnya dari Abu Hurairah 486."

Seperti inilah kami melihat bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Syihab
secara terpufus sanadnya dan secara tersambung sanadnya.

Az-Zaila'i dalam .Ay'asr5b Ar-Rajnh mengatakan, "Sanad yang tersambung
hadits tni dinilai shahih oleh Ad-Daruquthni, Ibnu Abdil Barr dan Abdul Haq."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (Al Marasil,lzo-r7ll dari Muhammad
bin ubaid bin Hisab dari Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari
said secara murcal. Demikian pula, dia diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad
bin Yunus dari lbnu Abi Dzi'b secara mursal. Riwayat inilah yang terjaga.

l-jh. Nashb Ar-Rayah (4/320-327), dikutipnya dari pengarang At-Tanqih.
Al Haflzh Ibnu Hajar dalam At-Talkhish mengatakan, "Hadits ini juga

diriwayatkan oleh AI Auza'i, Yunus dan Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dari said
secara murcal. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i darl hnu Abi Fudaik,
oleh Ibnu Abi Syaibah dari waki', dan oleh AMurrazzaq dari Ats-Tsauri,
seluruhnya dari hnu Abi Dzi'b seperti itu.
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Abu Daud dalam ,4./ Marasil mengatakan, "Redaksi 'Dia memperoleh

keuntungannlm dan menanggung 'berasal dari Sa'id bin Musa5yib,

yang dikutip oleh Az-Zuhri darinya."
Seperti inilah kami menemukan bahwa hadits ini diriwayatkan dari beberapa

jalur riwayat yang shahih, baik tersambung sanadnya atau terputtts.
Sanad yang terputr:s merupakan tambahan dari para periwayat tsiqah,

sehingga dengan demikian hadits tersebut shahih.

Selain ini, hadits ini dengan dua riwayatnya berstatus shahih menurut Imam

Asy-Syafi'i. Dia menuturkan dalam bahasan kecil tentang gadai berikutnya melalui
jalur yang mursal unfuk membantah ulama yang bertanya kepadanya, "Mengapa

Anda menerima sanad yang terputus dari Ibnu Musayryib tetapi Anda tidak

menerimanya dari periwayat lain?" Asy-Syafi'i menjawab, "Kami tidak menghafal

bahwa Ibnu Musayyib meriwayatkan sanad yang terputus, melainkan kami

menemukan riwayat yang menufupinya; dan kami tidak menemukan a/sar hnu
Musayyib dari seseorang mengenai hal yang kami ketahui berasal darinya,

melainkan orang ifu pasti seorang periwayat yang tepercaya dan dikenal.

Barangsiapa yang demikian keadaannya, maka kami menerima sanadnya lrang
terpufus.

Sementara kami melihat orang lain menyebut periwayat orang yang tidak

dikenal, menyebutkan periwayat yang tidak dia sukai, serta meriwayatkan secara

terputus sanadnya dari Nabi $, atau dari sebagian sahabat yang dia temui,

padahal tidak ada suah: keterangan untuk menutupi celah tersebut. Karena itu
kami membedakan mereka lantaran perbedaan hadits-hadits mereka. Kami tidak

memihak kepada seorang periwayat, melainkan kami berpendapat demikian

berdasarkan indikasi yang jelas mengenai keshahihan riwayatnya sebagaimana

yang telah kami sampaikan. Saya diberitahu oleh banyak ulama dari Yahya bin

Abu Unaisah dari hnu Syihab dari Ibnu MusaSryib dari Abu Hurairah r$,, bahwa

Nabi S bersaMa seperti hadits Ibnu Abi Dzi'b."

273

a



AlUmm

1615. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,
dari Yahya bin Abu Unaisah, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musa5ryib,
dari Abu Hurairah, dari Nabi S, dengan redaksi yang sama, atau

sama maksudnya, tidak berbeda darinya.95

Kami berpegang pada hadits ini. Hadits ini mengandung
dalil bahwa semua objek yang menjadi gadai itu tidak
dipertanggungkan pada penerima gadai. Alasannya, ketika
Rasulullah S bersabda, u... gadai dari pemiliknya yang
menggadaikannya '] maka barangsiapa yang darinya berasal
sesuatu, maka darinya pula pertanggungannya berasal, bukan
dibebankan pada orang lain. Kemudian beliau menegaskan dengan
sabda beliau, *Dia memiliki keunfungannya dan menanggwng
kerugiannya." Yang dimaksud dengan keunfungan adalah
keselamatan ob;ek dan pertambahannya. Sedangkan yang dengan
kerugiannya adalah kematian dan penyusutannya.

Ketentuan yang berlaku di dalamnya adalah
pertanggungannya berasal dari pemiliknya, bukan berasal dari
penerima gadainya. seandainya seseorang menerima gadai dari
orang lain berupa cincin yang setara safu dirham unfuk hutang
sebesar safu dirham, lalu cincin tersebut rusak, maka barangsiapa
yang mengatakan dirham penerima gadai ifu lenyap dengan
msaknya cincin, maka dia telah mengklaim bahwa kerugiannya
ditanggung penerima gadai karena dirhamnya telah lenyap
menyusul rusaknya cincin, sedangkan penggadai terbebas dari
kerugiannya karena dia telah menerima pembayarannya dari

96 Silakan baca takhrijhadits sebelumnya.
Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan kecir tentang gadai berikutnya

dari banyak ulama, dan dia menilainln shahih sebagaimana dia menilai shahk
riwayat yang m ursal sebelumnya.
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penerirna gadai, kemudian dia tidak membayar denda apap-rr

kepadanya, Orang ifu telah meninggalkan apa yang datang dari

Rasulullah g$.

Sabda beliau, 'Gadai tidak mengunci..." maksudnya

penerima gadai tidak memiliki barang gadai dimana penggadai

membiarkannya sebagai pelunasan hak pada saat jatuh tempo;

dan penerima gadai juga tidak memiliki hak pelayanannya (ika

objek gadai berupa budak) dan manfaat padanya lantaran dia

menerimanya sebagai gadai. Manfaat objek gadai tetap menjadi

milik penggadai karena Nabi S bersabda, "Ia berasal dari

pemiliknya yang menggadaikannya. " Manfaat objek gadai

merupakan bagian dari keunfungan objek gadai.

Oleh karena Rasulullah dB tidak mengkhususkan gadai yang

satu dari gadai yang lain, maka tidak boleh ada gadai yang

dipertanggungkan dan yang tidak dipertanggungkan. Karena

segala sesuafu itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai

amanah atau dihukumi sebagai amanah, dimana amanah apa saja

yang jelas dan yang samar kemsakannya itu hukumnya sama; dan

keberadaannya sebagai sesuafu yang dipertanggungkan, dimana

pertanggungan apa saja yang jelas atau yang samar kerusakannya

itu hukumnya sama. Karena pemilik objek gadai menyerahkannya

dalam keadaan tidak terkalahkan (direbut haknya), dan dia

memberi kewenangan kepada penerima gadai untuk menahannya.

Dia tidak boleh mengeluarkan objek gadai dari tangan

penerima gadai sebelum melunasi hak penerima gadai. Karena itu

tidak ada alasan unfuk menjadikan barang gadai sebagai sesuafu

yang dipertanggungkan, karena yang dipertanggungkan adalah

sesuatu yang penahannya melalnrkan pelanggaran dengan
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penahanannya itu seperti mengambil tanpa izin, atau seperti objek
jual-beli yang wajib diserahkan tetapi penjualnya tidak mau
menyerahkannya, atau seperti pinjaman yang peminjamnya
berhak unfuk memanfaatkannya sehingga dia menanggungnya.
Sedangkan gadai itu tidak berada dalam makna ini. Jika seseorang

menggadaikan sesuafu, lalu penerima gadai menguasainya, lalu
objek gadai tersebut rusak di tangan orang yang menguasai, maka
dia tidak bertanggungjawab. Sementara haknya tetap ada seperti
sebelum terjadi gadai.

Penerima gadai dan orang yang ditaruhi barang gadai tidak
bertanggungjawab atas objek gadai sedikit pun, kecuali akibat
pelanggaran dimana keduanya diminta pertanggungan terhadap
titipan dan amanah. Jika keduanya melanggar terhadapnya, maka
keduanya bertanggungjawab. Selama keduanya tidak melanggar,
maka objek gadai itu sama kedudukannya dengan amanah. Jika
penggadai telah menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai,
kemudian penggadai memintanya untuk mengernbalikan objek
gadai kepadanya, lalu penerima gadai menolak hingga objek gadai
ifu rusak di tangannya, maka dia tidak menanggung apapun
karena apa yang dia lakukan itu menjadi haknya. Tetapi jika
penggadai telah melunasi hak penerima gadai, atau telah
mengalihkan haknya kepada orang lain dan penerima gadai rela
dengan pengalihan hak itu dan membebaskannya, atau penerima
gadai membebaskan haknya dengan cara apapun, kemudian
penggadai meminta objek gadai tetapi penerima gadai
menahannya padahal dia berkesempatan unfuk menyerahkan
objek gadai kepadanya, lalu objek gadai tersebut rusak di tangan
penerima gadai, maka penerima gadai menanggung nilai gadai
sebesar apapun; kecuali objek gadai berupa sesuatu yang ditakar
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atau ditimbang serta ditemukan padarnnnya. Dengan demikian dia

menanggung sesuafu yang sama dengan yang rusak di tangannya

karena dia melanggar dengan cara menahannya.

Jika penerima gadai mengupahnya lalu penerima gadai

meminta agar objek gadai diambil dari tangan orang yang diupah

untuk mengembalikan kepada penerima gadai tetapi hal itu tidak

mungkin dilakukan, atau oblek ga&i tidak berada di tempat

dengan sepengetahuan penggadai, lalu objek gadai itu rusak di

tempat yang jauh sesudah penggadai terbebas dari tanggungan

hak dan sebelum ada kesempatan bagi penerima gadai untuk

mengembalikannya, maka dia tidak menanggung. Demikian pula,

seandainya objek gadai berupa budak lalu budak tersebut

melarikan diri, atau berupa unta lalu unta tersebut kabur,

kemudian penggadai terbebas dari hak, maka penerima gadai tidak

menanggung karena dia tidak menahannya dan ada kesempatan

untuk mengembalikannya. Gadai yang sah dan yang tidak sah

sama-sama tidak dipertanggungkan, sebagaimana mudharabah

yang sah dan yang tidak sah sama-sarrra tidak dipertanggungkan.

Seandainya penggadai mensyaratkan kepada penerima

gadai agar dia bertanggungjawab atas objek gadai jika rusak, maka

syarat tersebut batal. Seperti seandainya seseorang meminjamkan

atau menitipkan sesuafu pada orang lain dengan syarat

penerimanya menanggungnya, maka syarat tersebut batal. Jika

penggadai menyerahkan barang gadai dengan syarat penerima

gadai menanggungnya, maka gadai batal, dan barang gadai tidak

dipertanggungkan jika msak- Demikian pula, jika seseorang

mengadakan akad mtdharabah dengan syarat pelaksana
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mudharabah bertanggung jawab, maka akad mudharabah tersebut
batal dan tidak dipertanggungkan.

Demikian pula, seandainya dia menggadaikan sesuafu dan
mensyaratkan bahwa jika penggadai tidak membayarkan hak
penerima gadai hingga jangka waktu sekian objek gadai dijual
unhrk melunasinya, maka gadai tersebut batal, dan objek gadai

tetap menjadi milik empunya yang menggadaikannya. Demikian
pula seandainya seseorang menggadaikan mmah dengan seribu
dirham dengan syarat orang lain menggadaikan rumahnya
kepadanya jika rumah fulan tidak mampu menufupi haknya, atau
terjadi sesuafu padanya yang bisa mengurangi haknya. Karena
dengan demikian rumah yang terakhir itu sekali wakfu menjadi
gadai dan sekali waktu bukan gadai; dan dia juga digadaikan untuk
sesuatu yang tidak diketahui ukurannya. Gadai tersebut tidak sah
karena selain gadai yang pertama ifu ditambahkan gadai yang
tidak sah. Seandainya seseorang menggadaikan rumahnya dengan
seribu dirham dengan syarat penerima gadai bertanggungjawab
jika terjadi sesuatu pada mmah tersebut, maka gadai tidak sah

karena penggadai tidak rela dengan akad gadai kecuali objek gadai

dipenanggungkan. Jika rumah tersebut msak, maka penerima
gadai tidak menanggung apapun.
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LZ . Pelanggaran dalam Gadai

Jika seseorang menyerahkan suafu barang kepada orang

lain sebagai gadai, maka penerima gadai tidak boleh membawanya

keluar dari negeri dimana dia menerima gadai kecuali dengan

seizin pemiliknya. Jika penerima gadai membawanya keluar tanpa

seizin pemilik barang lalu barang tersebut msak, maka dia

bertanggungjawab atas nilainya pada hari dia membawanya keluar,

karena pada hari itu dia telah melakukan pelanggaran

terhadapnya. Jika nilainya telah diambil darinya, maka pemilik

barang diberi pilihan antara nilai tersebut dijadikan pengimpas hak

yang dia tanggung, atau dijadikan gadai hingga jatuh hak pemilik

hak. Seandainya penerima gadai membawanya ke luar negeri lalu

dia mengembalikannya kepada pemiliknya, dan pemiliknya tidak

menghapus gadai atasnya, maka penerima gadai terbebas dari

pertanggungan, dan dia boleh menguasai barang dengan adanya

akad gadai.

Jika pemilik barang mengatakan, "Aku menyerahkannya

kepadamu dan kamu orang yang tepercaya bagiku. Tetapi

amanahmu berubah lantaran melanggar hak dengan membawanya

keluar. Karena itu saya akan mengeluarkannya dari gadai," maka

penggadai tidak boleh mengeluarkannya dari gadai. Menurut

sebuah pendapat, jika Anda ingin membawanya keluar ke tempat

orang adil yang Anda sepakati bersama, maka kami membawanya

keluar kecuali penerima gadai ingin agar objek gadai tetap berada

di tangannya. Demikian pula seandainya dia tidak melanggar hak

dengan membawanya keluar, tetapi keadaannya berubah dari

sebelumnya saat objek gadai diserahkan kepadanya, baik
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keagamaannya menjadi buruk atau karena dia mengalami

kepailitan yang nyata.

Seandainya penerima gadai dalam kasus-kasus ini tidak rela
menunjuk orang adil unfuk memegang objek gadai, maka dia

dipaksa melakukannya karena keadaannya telah berubah dari
keadaan saat objek gadai diserahkan kepadanya, manakala
penggadai menolak objek gadai berada di tangannya. Tetapi
seandainya keadaan penerima gadai tidak berubah dari
keadaannya semula dengan melakukan pelanggaran atau selainnya
yang bisa mengubah sifat amanah, lalu penggadai meminta agar
barang gadai dikeluarkan dari tangan penerima gadai, maka
permintaannya itu tidak dikabulkan.

Demikian pula dengan orang yang dititipi barang gadai

ketika sifat amanahnya berubah. Siapa saja di antara penggadai

dan penerima gadai yang meminta agar oblek gadai dikeluarkan
dari tangan penerima titipan itu, maka permintaannya dikabulkan.
Permintaan penggadai dikabulkan karena harta itu adalah
hartanya; dan permintaan penerima gadai dikabulkan karena harta
itu dijadikan jaminan untuk hartanya. Tetapi jika keadaan orang
yang dititipi barang gadai itu tidak berubah, lalu salah satu dari
penggadai dan penerima gadai meminta agar barang gadai

dikeluarkan dari tangan orang ifu, maka permintaannya tidak
dikabulkan kecuali kedua pihak sepakat. Seandainya kedua pihak
sepakat untuk mengeluarkan barang gadai dari orang tersebut, lalu
keduanya pun mengeluarkannya, kemudian pemilik gadai ingin
me5rghapus gadai, maka keinginannya itu tidak dikabulkan. Atau
jika penerima gadai ingin menguasainln, maka keinginannya tidak
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dikabulkan meskipun dia seorang yang tepercaya karena penerima

gadai tidak rela dengan amanahnya.

Jika keduanya mengajukan seseorang tertenh-r lalu

keduanya saling rela, atau mengajukan dua orang, atau

mengajukan seorang perempuan, maka keduanya boleh menaruh

barang gadai di tangan orang yang keduanya rela. Jika keduanya

berselisih tentang orang yang keduanya ajukan, maka keduanya

diperintah untuk mencapai kesepakatan. Jika keduanya tidak bisa

mencapai kesepakatan, maka hakim memilih yang terbaik dari

setiap orang yang diajukan masing-masing. Jika ada seorang yang

tepercaya, maka penggadai menyerahkan barang gadai

kepadanya. Tetapi jika tidak ada satu pun dari orang-orang yang

keduanya ajukan itu tepercaya, maka keduanya diminta unfuk

mengajukan orang lain. Jika keduanya tidak melakukannya, maka

hakim memilihkan unfuknya orang yang tepercaya, lalu penggadai

menyerahkan barang gadai kepadanya.

Jika orang adil yang ditaruhi barang gadai dan bukan

merupakan penggadai dan penerima gadai ingin
mengembalikannya, baik karena cacat atau bukan karena cacat,

sedangkan penggadai dan penerima gadai ada di tempat, maka

hukumnya boleh, dan dia tidak dipaksa untuk menahannya. Tetapi
jika keduanya atau salah sahrnya tidak berada di tempat, maka

orang adil itu tidak boleh mengeluarkan barang gadai dari

tangannya sendiri. Jika dia melakukannya tanpa ada perintah dari

hakim kemudian barang gadai tersebut rusak, maka dia

bertanggungjawab. Jika hakim ada di tempat dan dia memiliki

alasan, maka hakim boleh mengeluarkannya dari tangannya.
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Misalnya adalah tampak padanya tanda-tanda hendak

bepergian, atau dia menghadapi kesibukan baru -seandainya dia

mukim, atau karena suatu alasan lain. Jika dia tidak memiliki

alasan, maka hakim memerintahkan unfuk menahan barang gadai

jika penggadai dan penerima gadai berada di tempat yang dekat

hingga keduanya datang, atau keduanya menunjuk wakil. Jika

keduanya berada di tempat yang jauh, maka menumt saya hakim

tidak boleh memaksanya untuk menahannya, karena titipan ifu
hanyalah perwakilan yang diwakilkan kepadanya tanpa ada

manfaat baginya. Jika hatinya rela unfuk menahannya, maka tidak

masalah. Tetapi jika hatinya tidak rela, maka hakim mengeluarkan

barang gadai kepada orang adilyang lain.

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang adil yang ditaruhi

barang gadai dan yang dilakukan oleh penerima gadai itu

hukumnya sama. Orang adil menanggung apa yang ditanggung

oleh penerima gadai manakala dia melanggar. Jika dia melanggar

dengan cara mengeluarkan barang gadai hingga rusak, maka dia

bertanggungjawab. Jika penerima gadai melanggar dimana barang

gadai ditaruh pada orang yang adil lalu dia mengeluarkan barang

gadai, maka dia bertanggungjawab hingga dia mengembalikannya

ke tangan orang yang adil tersebut. Jika dia telah

mengernbalikannya kepada orang yang adil tersebut, maka dia

telah terbebas dari pertanggungan, sebagaimana dia terbebas dari
pertanggungan seandainya dia telah mengembalikannya kepada

penggadai karena orang yang adil itu merupakan wakil penggadai.

Jika orang yang ditaruhi barang gadai meminjamkan barang

gadai hingga msak, maka dia bertanggungjawab karena dia

dianggap melanggar. Perkataan yang dipegang mengenai nilainya
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adalah perkataan orang adil itu dengan disertai sumpahnya. Jika

dia mengatakan, "Barang gadai berupa mutiara murni,

timbangannya sekian, dan nilainya sekian," maka dia dinilai

dengan ukuran minimalyang bisa disebut dengan sifat tersebut dari

segi harganya. Jika yang didakwakannya itu sama atau lebih

banyak, maka ucapannya diterima. Jika dia mendakwakan sesuatu

yang tidak sama dengannya, maka ucapannya tidak diterima. Sifat

tersebut dinilai sesuai ukuran minimal yang bisa disebut dengan

sifat ifu dari segi harga, serta yang paling rendah, dan sesudah itu

dia membayarkan gantinya dengan disertai sumpahnya.

Demikian pula, jika seseorang hendak mati dan

memberikan wasiat agar barang gadai diserahkan kepada orang

lain, maka siapa saja di antara keduanya yang dia inginkan berhak

mengeluarkannya karena keduanya rela dengan amanahnya, tetapi

keduanya tidak sama-sama rela terhadap amanah selainnya. Jika

orang yang menyandarkan kepadanya saat tidak berada di tempat

atau saat kematian pemberi wasiat itu orang yang tepercaya, dan

keduanya juga menyepakati seseorang yang keduanya rela, atau

hakim mengadakan orang yang tepercaya unfuk keduanya, maka

ketenfuannya seperti yang saya sampaikan.

Jika penerima gadai mati sedangkan para ahli warisnya

sudah baligh, maka mereka menggantikan kedudukannya. Jika di

antara mereka ada yang masih kecil, maka pembawa wasiat

menggantikan kedudukan. Jika tidak ada pembawa wasiat yang

tepercaya, maka dia digantikan oleh hakim dalam meletakkan

objek gadai di tangan orang yang tepercaya.
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18. Penjualan Barang Gadai dan Orang yang
Memegang Barang Gadai

Jika seseorang menggadaikan budak kepada orang lain

dengan syarat bahwa jika hak penerima gadai telah jatuh tempo

maka dia boleh menjualnya, maka dia tidak boleh menjualnya

kecuali dihadiri pemilik budak, atau ada wakil yang ditunluk

bersamanya. Penerima gadai tidak bisa menjadi wakil penjualan

bagi dirinya sendiri. Jika dia menjualnya sendiri, maka

penjualannya itu batal dalam keadaan apapun. Hakim datang

untuk memerintahkan orang yang menjualnya dan menghadiri

penjualan tersebut. Jika ada bukti yang kuat bagi hakim, maka dia

hams memerintahkan pemilik budak untuk menjualnya. Jika dia

menolak, maka hakim menln-rruh seseorang unfuk menjual budak

atas nama penggadai. Jika haknya bersifat tempo, lalu orang yang

ditaruhi gadai itu melakukan pelanggaran dengan menjual barang

gadai sebelum jatuh hak, maka penjualannya terlolak, dan dia

bertanggungjawab atas nilai barang jika nilai barang sudah terlepas

dari tangan dan jika hutangnya tidak tempo, baik yang menjual itu

adalah penerima gadai atau orang adil yang ditaruhi barang gadai.

Hak yang bersifat tempo tidak jahfi lantaran pelanggaran

orang yang menjualnya. Demikian pula seandainya orang yang

ditaruhi barang gadai melanggar atas perintah penggadai.

Seandainya barang gadai berada di tangan orang adil yang tidak

memiliki hak atas harta, lalu penggadai dan penerima gadai

mewakilkannya untuk menjual barang gadai, maka dia boleh

menjualnya selama keduanya belum menghapus perwakilannya.

Siapa saja di antara keduanya yang menghapus perwakilan, maka
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wakil tidak boleh menjual sesudah terhapusnya perwakilan. Hakim
menjual atas nama penggadai manakala penerima gadai

memintanya.

Jika orang yang ditaruhi barang gadai itu menjualnya
dengan seizin penggadai, penggadai dan penerima gadai dan

hakim, sedangkan barang tersebut termasuk barang yang

masyarakat tidak saling bersiasat dalam penjualannya, maka
penjualan tersebut tidak sah. Demikian pula, jika hakim
menjualnya dalam keadaan seperti ifu, maka penjualannya tidak
sah. Jika dia menjual dengan cara yang biasanya masyarakat saling

bersiasat dengan seizin penggadai dan penerima gadai, maka
penjualannya sah.

Jika dia mendapati harganya lebih tinggi daripada harga
semestinya, dan seandainya dia menjual dengan sesuatu yang

boleh, lalu dia tidak meninggalkan penjualannya hingga datang

kepadanya orang yang mau menambahkan harganya, maka dia
menerima tambahan ifu dan menolak penjualan yang pertama.

Jika dia tidak melakukannya, maka penjualannya tertolak karena

dia telah menjual dengan suafu harga padahal dia mendapati harga
yang lebih tinggi. Dia juga boleh mengembalikan jual-beli tersebut.

Jika hak penerima gadai telah jatuh, lalu penggadai

meminta untuk menjual barang gadai tetapi penerima gadai

menolak, atau yang meminta adalah penerima gadai sedangkan

penggadai menolak, maka hakim memerintahkan keduanya untuk
menjual. Jika keduanya menolak, maka hakim menyuruh orang
yang adil unfuk menjualnya. Jika hakim memerintahkan orang
yang adil unfuk menjualnya, atau barang gadai ada di tangan selain

penerima gadai lalu dia menjual atas perintah penggadai cian
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penerima gadai, lalu hasil penjualannya ifu rusak, maka penjual

tidak menanggung sedikit pun dari hasil penjualan yang rusak di

tangannya. Jika orang yang ditaruhi barang gadai dan menjualnya

meminta upah yang standar, maka permintaannya tidak

dikabulkan karena dia dianggap melakukan hal itu secara sukarela,

baik dia termasuk orang yang pada lazimnya melakukan hal itu
secara sukarela atau tidak. Dia tidak berhak atas upah kecuali

dengan syarat.

Manakala hakim menemukan seseorang yang mau

menjualnya dengan sukarela ketika hakim men5ruruhnya, maka

hakim tidak boleh menyerahkan pekerjaan orang ini kepada orang

lain dengan upah meskipun dia adil dalam menjual barang gadai.

Jika penggadai dan penerima gadai menghadirkan orang adil,

maka siapa saja di antara keduanya yang mendatangkan orang adil

yang mau menjual barang gadai secara sukarela, maka hakim

men5rumhnya unfuk menjualnya dan meniadakan biaya. Tetapi jika

dia tidak menemukan orang 5rang adil, maka dia bisa menyewa

seseorang unfuk menjual barang gadai, dan upahnya diambilkan

dari hasil penjualan gadai karena yang demikian ihr merupakan

bagian dari maslahat barang gadai, kecuali penggadai dan

penerima gadai rela.

Jika penjual melakukan pelanggaran dengan menahan hasii

penjualan sesudah dia menguasainya, atau menjualnya dengan

hutang lalu pembeli kabur, atau hal-hal semacam itu, maka dia

menanggung nilai barang gadai.

Abu Ya'qub dan Abu Muhammad berkata bahwa dia

menanggung barang yang sama dalam kasus menahan hasil
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penjualan, dan menanggung nilainya dalam kasus menjualnya
dengan hutang.

Jika barang gadai telah dijual, maka penerima gadai lebih
berhak atas hasil penjualannya. Jika hasil penjualannya tidak
cukup unfuk melunasi haknya, maka dia berbagi dengan orang-
orang yang berpiutang pada penggadai atas sisa dari hartanya
yang tidak digadai. Jika dia ingin berbagi dengan mereka sebelum

gadainya dilual, maka hukumnya tidak boleh. Harta orang yang

berpiutang pada penggadai ditangguhkan hingga gadainya dijual.
Sesudah ifu penerima gadai berbagi dengan orang-orang yang

berpiutang atas sisa dari haknya. Jika barang gadai rusak sebelum

dilual, atau hasil penjualan rusak sebelum dia menerimanya, maka
dia berbagi dengan mereka atas seluruh hak gadainya. Jika barang
gadai telah dijual kepada seseorang lalu hasil penjualannya rusak,

maka kami menghalanginya unhrk menunfut penggadai hingga
penerima gadai menerimanya.

Demikian pula, seandainya apa yang menjadi hak orang-

orang yang berpiutang itu dijual lantaran tunfutan mereka unfuk
menjualnya, hasil penjualannya ditahan unfuk dihitung di antara
mereka, lalu hasil penjualan tersebut rusak, maka dia rusak sebagai

tanggungan orang yang dijualkan barangnya itu, bukan sebagai

harta orang-orang yang berpiutang kepadanya. Dia tetap dianggap

sebagai harta orang yang dijualkan hartanya hingga orang-orang
yang berpiutang ihr menerimanya.

Jika seseorang menggadaikan rumah untuk hutang seribu

lalu penggadai ifu mati lalu penerima gadai menuntut penjualan

mmah, lalu hakim memerintahkan untuk menjual, lalu rumah
tersebut dilual kepada seseorang dengan harga seribu, lalu uang

287



AlUmm

seribu ini rusak di tangan orang adil yang diperintahkan hakim

untuk menjualnya, lalu datang seseorang yang memiliki hak atas

rumah sebagai tanggungan mayit, maka hakim dan orang adil

tersebut tidak bertanggungjawab atas seribu yang telah diterima

oleh orang yang adil dan rusak di tangannya karena dia hanya

orang kepercayaan. Orang yang berhak ifu mengambil rumah,

sedangkan uang seribu penerima gadai berada dalam

pertanggungan penggadai.

Manakala dia menemukan suatu harta milik mayit, maka dia

boleh mengambilnya. Demikian pula, uang seribu milik pembeli

berada dalam pertanggungan penerima gadai karena uang tersebut

diambil sebagai harga harta miliknya tetapi dia belum

menyerahkan harta tersebut kepada pembeli. Dengan demikian,

manakala pembeli mendapati harta milik mayit, maka dia

mengambilnya. Pertanggungannya ada pada mayit yang rumah itu

dijual atas namanya, baik orang yang unfuknya rumah tersebut

dijual itu tidak menemukan harta selain rumah tersebut, atau mayit

dalam keadaan kaya. Pertanggungan tersebut ada pada mayit

seperti seandainya dia menjual rumah sendiri. Sedangkan orang

yang untuknya gadai ini dijual atas perintahnya itu tidak

menanggung pertanggungan apapun.

Kebun, tanah, hewan dan barang gadai lain sama-sama

dijual. Jika penggadai dan penerima gadai telah memberi kuasa

kepada orang adil yang tidak memiliki hak pada gadai untuk

menjualnya, maka dia menjualnya tanpa perlu perintah dari pihak

berwenang.

Orang yang adil hams menahan-nahan dalam menjual

kebun dan tanah agar mendapatkan harga yang lebih tinggi,
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melebih tindakannya dalam rnenahan-nahan objek lain. Jika dia

tidak menahan-nahan dan menjual dengan harga yang biasanya

orang-orang saling bersiasat (untuk mencari keunh:ngan yang lebih

besar), maka penjualannya ifu sah. Jika dia rnenjual dengan harga

yang biasanya orang-orang tidak saling bersiasat, maka hukumnya

tidak boleh. Demikian pula, seandainya dia menahan-nahan

penjualan lalu dia menjual dengan harga yang biasanya orang-

orang tidak saling bersiasat, maka hukumnya tidak boleh.

Jika dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang

saling bersifat, maka hukumnya boleh karena terkadang dia

memperoleh kesempatan dalam menyegerakan penjualannya, dan

terkadang dia menahan-nahan sehingga dia memihak dalam

menjual. Sikap menahan-nahan dalam kondisi apapun lebih saya

sukai untuk setiap objek selain hewan dan selain objek yang

mudah rusak. Adapun hewan dan makanan yang basah tidak

boleh ditahan-tahan.

Jika orang adil yang dititipi barang gadai itu menjualnya,

lalu dia berkata, "Aku telah menyerahkan hasil penjualannya

kepada penerima gadai," sedangkan penerima gadai menyangkal

halifu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima

gadai, sedangkan penjual harus mengajukan bukti akan

penyerahan. Seandainya dia menjual kemudian dia berkata, "Hasil

penjualannya rusak di tanganku," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan terkait sesuatu yang dia trdak mendakwakan

penyerahannya. Seandainya dikatakan kepadanya, "Juallah!"

tetapi tidak dikatakan kepadanya, "Juallah dengan hutang," lalu

dia menjual dengan hutang, lalu hutang tersebut msak, maka dia

menanggung karena dia melakukan pelanggaran dalam menjual.
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Demikian pula, seandainya dia diperintahkan tlntuk menjual

barang gadai dengan dirham karena hak yang ditanggung ber'.rpa

dirham tetapi dia justru menjualnya dengan dinar, atau haknya

dinar lalu dia disuruh menjualnya dengan dinar tetapi dia justru

menjualnya dengan dirham, lalu hasil penjualan tersebut msak,

maka dia rnenanggungnya. Jika hasil penjualan tidak rusak, maka

jual-beli tersebut terhapus karena ih-r merupakan jual-beli dengan

disertai pelanggaran, sedangkan harta seseorang tidak dimiliki

dalam bentuk yang lain"

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih

tentang orang yang dititipi barang gadai, dimana penggadai

mengatakan, "Juallah dengan dinar," sedangkan penerima gadai

mengatakan, "Juallah dengan dirham," maka dia tidak boleh

menjual dengan salah satu dari keduanya karena ada hak

penerima gadai pada hasil penjualan barang gadai dan ada hak

penggadai pada bendanya dan hasil penjualan. Dia harus

mendatangi hakim agar hakim menyumhnya menjual dengan mata

uang yang berlaku dalam negeri, kemudian dia mengalokasikannya

sesuai hak yang melekat pada gadai; apakah dinar atau dirham.

Jika dia menjual sesudah terjadi perselisihan di antara keduanya

dengan jenis uang yang menjadi hutang gadai, maka dia

bertanggungjawab, dan jual-beli tersebut tidak sah karena kedua

pihak sama-sama memiliki hak pada barang gadai.

Seandainya dia menjual berdasarkan perintah pertama saat

kedua pihak belum berselisih mengenai hak yang melekat pada

barang gadai, maka penjualannya sah. Seandainya dia

mengirimkan barang gadai ke suatu negeri unfuk dijual di sana,

lalu dia menerima penjualannya, maka penjualannya sah, dan dia
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bertanggungjawab jika hasil penjualannya rusak. Saya

membolehkan penjualan tersebut karena dia fidak melakukan

pelanggaran dalam penjualan tersebut, melainkan dia melanggar

lantaran membawa barang ke luar negeri, sehingga dia seperti

orang yang menjual budak lalu membawa hasil penjualannya ke

luar negeri. Penjualan tersebut sah dengan seizin fuannya, tetapi

dia menanggung harganya lantaran dia membawanya keluar tanpa

ada perintah dari tuannya.

19. Dua Orang Menggadaikan Satu Barang

Jika dua orang menggadaikan satu budak kepada

seseorang, lalu penerima gadai menerima budak itu dari salah safu

dari dua orang itu, maka gadai hukumnya boleh. Jika keduanya

bersama-sama menggadaikan budak, kemudian salah safu dari

keduanya menyerahkan budak kepada penerima gadai, tetapi yang

lain tidak menyerahkannya, maka setengah dari diri budak yang

diserahkan ifu tergadai, sedangkan setengah lain yang belum

diserahkan tidak tergadai sampai penerima gadai menerimanya.

Jika dia telah menerimanya, maka barulah seluruh budak menjadi

gadai.

Jika penerima gadai membebaskan hak bagi salah safu

penggadai, atau penggadai telah melunasinya, maka setengah hak

yang dimiliki penggadai yang telah bebas dari hak itu keluar dari

gadai, sedangkan setengah sisanya masih tergadai hingga

penggadainya terbebas dari hak yang melekat pada objek gadai.
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Demikian pula setiap objek yang keduanya gadai secara

bersamaan, baik berupa seorang budak, beberapa budak, barang

atau selainnya.

Jika keduanya menggadaikan dua budak dalam satu akad

gadai, maka itu seperti menggadaikan satu budak. Jika dua

penggadai itu rela sekiranya salah satu budak menjadi gadai untuk

salah sahr penggadai, dan budak lain menjadi gadai untuk

penggadai yang lain, lalu salah satunya melunasi haknya dan

meminta agar budak yang menjadi tangErngannya itu dilepaskan,

maka permintaannya tidak dikabulkan. Akan tetapi, setengah dari

masing-masing budak itu keluar dari gadai, sedangkan setengah

sisanya masih berada dalam gadai, karena keduanya menyerahkan

gadai dalam satu transaksi.

Jadi, masing-masing dari dua objek gadai itu digadaikan

setengahnya bagi masing-masing penggadai, sehingga keduanya

tidak boleh berbagi atasnya, dan keduanya tidak bisa

mengeluarkan haknya dari setengah salah sahr dari dua itu kepada

yang lain. Hak orang yang telah melunasi itu telah keluar dari

gadai.

Seandainya masing-masing dari dua penggadai itu

menggadaikan salah satu dari dua budak secara sendiri-sendiri,

kemudian keduanya saling mengakui terkait dua budak ihl,

sehingga budak yang digadaikan Abdullah merupakan milik Zaid,

dan budak yang digadaikan Zaid merupakan milik Abdullah, lalu

Abdullah melunasi haknya dan meminta untuk membebaskan

budaknya yang digadaikan oleh Zaid karena budak itu telah

menjadi miliknya, maka permintaannya tidak dikabulkan. Budak

yang digadaikan Abdullah lalu menjadi milik Zaid itu keluar dari
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gadai, sedangkan budak yang digadaikan Zaid lalu menjadi milik

Abdullah tetap sebagai gadai kecuali Zaid menebusnya, atau Zaid

dibebaskan dari tanggungan hak yang melekat pada budak.

Seandainya dua budak menjadi milik bersama di antara dua

orang, lalu keduanya menggadaikan dua budak ifu kepada

seseorang, dimana keduanya mengatakan, "Mubarak menjadi

gadai unfuk Muhammad, sedangkan Maimun menjadi gadai unfuk

Abdullah," maka ketenfuan seperti yang keduanya katakan. Siapa

saja di antara keduanya yang melunasi hak, maka budak yang

dijadikan gadainya itu terlepas, sedangkan budak yang lain tidak

terlepas.

Seandainya masalahnya sama, lalu keduanya

menambahkan safu syarat dengan mengatakan, "Siapa saja di

antara kami yang melunasi hak sebelum kawannya, maka dia

boleh melepaskan setengah dari dua budak itu, atau dia boleh

melepaskan budak mana saja yang dia inginkan," maka akad gadai

terhapus karena masing-masing dari dua penggadai tidak

menjadikan hak tersebut mumi dalam gadainya bukan pada gadai

temannya. Jadi, masing-masing dari dua budak itu sesuai syarat

penggadainya menjadi sekali waktu tergadai secara sempuma, dan

dia keluar dari gadai padahal penggadainya belum terbebas dari

semua hak.

Seandainya masalahnya sama, lalu dua penggadai

mensyaratkan bahwa jika salah satu dari keduanya melunasi

tanggungannya, maka gadainya tidak terlepas sebelum penggadai

yang lain melunasi tanggungannya, maka syarat tersebut batal

karena suatu hak seharusnya keluar dari gadai jika padanya tidak

melekat gadai yang lain, serta tidak menjadi gadai kecuali untuk
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hutang yang diketahui. Dia tidak boleh menjadi gadai'-rntrrk hutang

yang tidak diketahui, serta ada syarat di dalamnya bahwa sekali

waktu dia digadai untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan

disertai pertaruhan, sehingga sekali waktu dia keluar dari gadai

manakala kedua penggadai membayar hutang secara bersama-

sama, dan tidak keiuar dari gadai manakala salah satu dari

keduanya belum membayar hutang. Tidak diketahui

pertanggungan yang tersisa atas penggadai yang lain, padahal

keduanya merupakan dua objek gadai yang terpisah.

Jika masalahnya sama, lalu mereka saling mensyaratkan

bahwa jika salah safu dari dua penggadai membayarkan

tanggungannya sedangkan temannya fidak, maka dua gadai itu

keluar secara bersama-sama, sedangkan sisa dari harta yang

ditanggung itu menjadi tanda gadai, maka gadai ini tidak sah.

Karena kedua objek gadai menunrt syarat ini sekali wakhr menjadi

gadai, dan di waktu lain salah satunya keluar dari gadai tetapi tidak

bisa ditenfukan yang mana, karena saya tidak tahu gadai mana

yang ditebus, dan pada gadai mana hutang ifu tetap berlaku.

Seandainya seseorang menggadaikan budak kepada orang

lain selama setahun dengan syarat bahwa jika penggadai tidak

membayarkan hak selama setahun, maka budak ifu tetap keluar

dari gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula,

seandainya dia menggadaikan budak dengan syarat jika penggadai

tidak membayarkan hak pada saat jahrh tempo, maka budak

tersebut keluar dari gadai, lalu rumahnya menjadi gadai baginya,

maka rumah tersebut tidak menjadi gadai, dan gadai atas budak

terhapus karena sekali wakhr dia tercakup ke dalarn gadai, dan di
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waktu lain dia berada dr luar gadai padahal penggadai belum
terbebas dari hak yang melekat pada objek gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan suafu barang dengan
syarat bahwa jika dia tidak mampu membayarkan hak, maka
barang tersebut diiual, maka gadai terhapus l<arena ifu berarti dia
mensyaratkan barang tersebut menjadi gadai di safu waktu dan

dijualdi waktu lain.

20. Menggadaikan Satu Barang Kepada Dua Orang

Jika seseorang menggadaikan safu budak kepada dua orang
dengan hutang serafus, maka setengah budak itu digadaikan
kepada masing-masing untuk hutang lima puluh. Jika dia
membayarkan lima puluh kepada salah satu penerima gadai, maka
lima puluh itu menjadi miliknya, bukan milik penerima gadai yang

lain. Dengan demikian, setengah dari budak yang digadaikan

kepada yang terbayar haknya itu keluar dari gadai. Demikian pula,

seandainya salah satu penerima gadai membebaskan penggadai

dari haknya, maka pembebasannya itu berlaku sempuma,

sedangkan kawannya tidak. Dengan demikian, setengah dari diri
budak itu keluar dari gadai, sedangkan setengahnya yang lain tetap
tergadai.

Jika penggadai membayarkan kepada keduanya secara

bersama-sama sebesar lima puluh atau sembilan puluh, maka
seluruh diri budak masih tergadai untuk sisa hak keduanya, tidak
keluar dari gadai sama sekali hingga salah satrr dari dua penerima
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gadai menerima seluruh haknya pada objek gadai, sehingga

haknya keluar dari gadai, atau kedua penerima gadai terlunasi

secara bersama-sama sehingga hak keduanya keluar secara

bersama-sama.

Dua orang penggadai dan penerima gadai ifu berbeda

dengan safu orang, sebagaimana dua orang membeli safu budak

lalu keduanya mendapati cacat pada budak ih.r, lalu saiah safunya

ingin mengembalikan budak lantaran ada cacat, sedangkan yang

lain ingin mempertahankan pembelian. Dengan demikian, budak

itu tetap menjadi milik keduanya. Keduanya boleh melakukan hal

ifu. Tetapi seandainya pembelinya sah-I, lalu dia ingin

mengembalikan setengah budak dan menahan setengahnya, maka

hukumnya tidak boleh.

2l- Menggadaikan Budak yang Dimiliki Dua Orang

Jika satu budak dimiliki dua orang, kemudian keduanya

mengizinkan seseorang unfuk menggadaikan budak kepada dua

orang unhrk hutang serafus, kemudian orang ifu menggadaikannya

dengan hutang tersebut, lalu dua penerima gadai ihr mewakilkan

seseorang unfuk mengambil hak keduanya, lalu penggadai

memberinya lima puluh dengan catatan bahwa uang tersebut

merupakan hak fulan padanya, maka uang ifu menjadi hak fulan

dan setengah dari budak keluar dari gadai. Karena masing-masing

dari keduanya merupakan penerima gadai berupa setengah budak,

baik keduanya menerima budak sebagai gadai secara bersama-
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sai-na, atau saia.h safu dari keduanya menerima setengahnya
terlebih dahulu lalu yang lain menerima setengahnya lagi sesudah

itu. Demikian pula seandainya penggadai membayarkan hak salah

safu penerima gadai (secara langsung), bukan kepada yang lain.

Seandainya penggadai membayarkan hak kepada wakil
keduanya (penerima gadai) tetapi dia tidak menyebutkan untuk
yang mana dari dua penerima gadai, kemudian dia berkata, "lJang

itu unfuk fulan," maka uang tersebut unfuk fulan. Jika dia berkata,
"lni adalah pembayaran hak yang saya tanggung," dan wakil tidak
menyerahkannya kepada salah safu penerima gadai, kemudian
penggadai berkata, "Serahkan uang ini kepada salah safu dari
keduanya," maka uang itu menjadi milik orang yang penggadai

perintahkan agar diserahkan kepadanya. Jika wakil menyerahkan

uang kepada keduanya secara bersama-sama, lalu keduanya

mengambilnya, kemudian penggadai berkata, "LJang ini unfuk
fulan," maka salah safu dari keduanya tidak boleh mengambil dari
yang lain apa yang telah dia ambildari harta orang yang berhutang

kepadanya. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya

seseoftmg mendapati harta milik orang yang berhutang kepadanya

lalu dia mengambilnya, maka orang yang berhutang itu tidak boleh

mengeluarkan harta itu darinya?

Jika penerima gadai tahu bahwa budak yang digadai milik
dua orang, dan gadai tersebut merupakan penyerta jual-beli, maka

dia tidak memiliki hak pilih untuk membatalkan jual-beli. Jika
penerima gadai membebaskan hak atas salah safunya, tidak pada

yang lain, seperti seandainya dua orang menggadaikan kepadanya

seorang budak, rnaka salah satunya bisa terlepas, sedangkan yang

lain tidak. Penerima gadai tidak memiliki hak pilih. Jika penerima

297



AlUmm

gadai tidak mengetahui bahwa b'udak tersebut milik dua orai-rg, lalu

orang yang berhutang membayamya unfuk hak keduairya, raaka

penerima gadai tidak memiiiki hak pilih. Jika dia membayamya

untuk tanggungan salah satun'r'd, bukan unfuk yang lain, maka ada

dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, dia memillki hak pilih untuk membatalkan jual-beli

karena manakala budak tidak terlepas dari Eadai kecuali secara

bersama-sama, maka penerima gadai diberi pilihan.

Kedua, dia tidak memiliki hak pilih karena budak tergadai

seluruhnya.

22. Satu Orang Menggadaikan Dua Objek

Jika seseorang menggadaikan dua budak kepada orang

lain, atau seorang budak dan safu rumah, atau seorang budak dan

satu barang unfuk harga seratus, lalu dia mengeluarkan sebagian

dari gadai yang nilainya kurang dari setengah gadai, atau

setengahnya, maka hukumnya tidak boleh. Dia tidak bisa

mengeluarkan sebagian dari gadai sebelum dia melunasi hak yang

lain. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan beberapa dinar,

atau beberapa dirham, atau safu makanan, kemudian dia melunasi

sebagian hak penerima gadai dan ingin mengeluarkan setengah

dari makanan, dinar atau dirham, atau lebih sedikit dari itu, maka

hukumnya tidak boleh. Dia tidak bisa menebus gadai kecuali

secara bersamaan, karena bisa jadi dia menyegerakan pembayaran
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agar bisa melepaskan seluruh gadai atau objek yang dia bufuhkan

saja.

Seandainya dua orang secara bersama-sama menggadaikan

suafu objek gadai yang terdiri dari beberapa barang, seperti

beberapa budak, beberapa rumah atau beberapa tanah untuk
hutang serafus, lalu salah safu dari keduanya membayarkan bagian
yang menjadi tanggungannya, lalu penggadai yang telah membayar

dan penerima gadai yang belum membayar ifu ingin mengeluarkan

seorang budak dari budak-budak tersebut yang nilainya kurang dari
setengah gadai, maka hukumnya tidak boleh. Bagian penggadai

yang belum membayar tetap menjadi gadai hingga penerima gadai

menerima seluruh haknya, dan bagian masing-masing dari yang

keduanya gadaikan ifu keluar dari gadai. Ihrlah bagian penggadai

yang telah membayarkan hak penerima gadai.

Seandainya keduanya menggadaikan beberapa dinar, atau

beberapa dirharn, atau makanan, lalu salah safu dari keduanya

melunasi tanggungannya, lalu dia ingin mengambil setengah gadai

dan berkata, "Yang saya biarkan di tanganmu itu seperti yang aku

ambil darimu tanpa nilai," maka hukumnya boleh. Kasus ini tidak
serupa dengan kasus dua orang dalam gadai dari segi makna yang

safu ini.

Jadi, jika keduanya menggadaikan emas, perak dan
makanan yang safu, lalu salah safu dari keduanya melunasi

tanggungannya, dan sekutunya ifu rela berbagi dengannya, maka
penerima gadai hams menyerahkan gadai tersebut kepadanya,

karena seluruh bagian dari gadai tersebut milik penggadai yang

membayar itu telah bebas. Di dalam bagiannya itu tidak ada

persoalan bahwa apa yang diambilnya ifu setara dengan yang
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tetap menjadi gadai. Selain itu, bagiannya itu tidak periu bsrtti:ang

pada yang lain. Gadai salah sarrr dari keduanya tiriak boleh ditahan

dalam keadaan dia telal-r melunasi tanggungannya meskipun ada

gadai lain yang belum dilunasi

23- lzrn Seseorang kepada Orang Lain untuk
Menggadaikan Miliknya atas Nannanya

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk gadai atas

namanya seorang budak milik orang pertama (yang mengizinkan),

sedangkan dia tidak menyebutkan besamya hutang yang diambil

dalam gadai, atau dia menyebutkan sesuafu yang dia gadaikan, lalu

orang kedua (yang diizinkan) menggadaikannya untuk selain yang

disebutkan, maka jika hutang gadai lebih rendah nilainya daripada

yang disebutkan, maka gadai tidak sah. Gadai tidak sah sebelum

pemilik budak menyebutkan hutang yang diambil dalam gadai, dan

penggadai menggadaikannya untuk hutang yang disebutkan atau

kurang dari yang diDinkan.

Misalnya pemilik budak mengizinkan untuk menggadaikan

budak dengan hutang seratus dinar, lalu dia menggadaikannya

untuk hutang lima puluh. Alasannya adalah karena pemilik budak

telah mengizinkannya unfuk mengambil hutang sebesar lima puluh

dan bahkan lebih. Seandainya orang kedua menggadaikan

budaknya dengan serafus satu dinar, maka gadai tersebut tidak

sah.
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Demikian pura, seandainya penerima gadai membatalkan
haknya dari gadai unfuk hutang di atas serafus, maka hukumnya
tidak boleh. Demikian pula, seandainya pemirik budak
mengizinkannya unfuk menggadaikan budak unfuk hutang seratus
dinar, Ialu dia menggadaikannya dengan serafus dirham, maka
gadai tidak boleh. seperti seandainya pemilik budak menyr.rruhnya
unfuk menjual budak dengan harga serafus dirham, kemudian dia
menjualnya dengan seratus dinar atau serahrs kambing, maka jual-
beli tersebut tidak boleh karena ada perbedaan jenis pembayaran.

Seandainya penerima gadai mengatakan, ,.Kamu

mengizinkannya menggadaikan budak, laru dia menggadaikannya
dengan serahrs dinar," Ialu pemilik budak mengatakan, ,.Aku 

tidak
mengizinkannya untuk menggadaikan budak itu serain untuk
hutang lima puluh dinar atau serafus dirham," maka perkataan
yang dipegang adalah perkataan pemirik budak dengan disertai
sumpahnya, dan gadai terhapus- Seandainya pemirik budak
mengizinkannya unfuk menggadaikan budak sebesar serafus dinar,
lalu dia menggadaikannya sebesar serafus dinar secara tempo,
sedangkan pemilik budak berkata, "Aku tidak mengizinkannya
selain unfuk menggadaikan budak sebesar serafus dinar secara
funai," maka perkataan yang dipegang adarah perkataan pemirik
budak dengan disertai sumpahnya, sedangkan gadai terhapus.

Demikian pula, seandainya pemirik budak berkata, "Aku
rnengizinkannya u.fuk menggadaikan budak dengan jangka wakfu
sebulan," lalu dia menggadaikannya dengan jangka waktu seburan
ditambah sehari, maka perkataan yang dipegang adarah perkataan
pemilik budak dengan disertai surnpahnya, dan gadai terhapus.
seandainya dia berkata, "Gaclaikanlah dia sesuka hatimu,,, lalu dia
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menggadaikannya se'besar niiai br-rdak itu, atau krrra,ng. atau lebih,

maka gadai terhapus karena gadai itu lekrih menye-rupai

pertanggungan daripada dengan jual-beli' Karena pemilik budak

mengzinkan untuk menjadikan diri budak itu sebagai sesuahr yang

dipertanggungkan, sehingga dia tidak boleh mempertanggungkan

untuk selainnya kecuali yang dia ketahui sebelum

dipertanggungkan.

Seandainya pemilik budak berkata, "Gadaikanlah budak itu

dengan seratus dinar," laiu orang itu menggadaikannya dengan

serafus dinar selama setahun, kemudian pemilik budak berkata,

..YangsayamaksudadalahagardiamenggadaikannyaSecara

tunai,,, maka gadai terhapus karena dia pemilik budak boleh

mengambilnya manakala hak yang melekat pada gadai bersifat

hrnai dengan menebus gadai. Demikian pula, seandainya orang itu

menggadaikannya budak dengan serahrs dinar secara hrnai, lalu

pemilik budak berkata, "Aku mengizinkannya untuk menggadaikan

budak dengan serafus dinar hingga jangka waktu sekian," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak, dan

gadai terhapus. Alasannya adalah karena terkadang dia membayar

serafus dinar atas nama penggadai sesudah setahun, sehingga hal

itu lebih ringan baginya daripada hrnai'

lzin seseorang kepada orang lain untuk menggadaikan

budak tidak boleh kecuali dengan menyebutkan hutang yang

diambil dalam gadai dan batas waktunya. Demikian pula,

seandainya seseorang berkata kepada orang lain, "Apa saja yang

menjadi hakmu pada fulan itu aku piniam dengan menggadaikan

budakku ini, atau rumahku ini," maka gadai terhapus, kecuali dia

mengetahuiapayangmenjadihakorangitupadafulan.Perkataan

302



AlUmm

yang dipegang adalah perkataan penggadai selama-lamanya.

Setiap kasus yarrg saya tetapkan bahwa perkataan yang dipegang

adalah perkataan penggadai, maka dia wajib bersumpah di

dalamnya.

Seandainya dia mengetahui hak orang itu pada fulan, lalu

dia berkata, "Bagimu hartaku mana saja yang kamu inginkan

sebagai gadai," dan dia memberi kuasa kepada orang itu untuk

menguasai apa yang dia inginkan, lalu orang ifu menguasai

hartanya, maka gadai terhapus kecuali yang dikuasainya itu telah

dia kuasai dan dia kuasa sesudah mengetahuinya. Hak pilih tidak

diberikan kepada penerima gadai. Demikian pula seandainya

penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu hartaku

mana saja yang kamu inginkan," lalu penerima gadai

menguasainya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya

penggadai berkata, "Yang saya maksud adalah aku menggadaikan

rumahku kepadamu," sedangkan penerima gadai berkata, "Saya

ingin menerima gadai budakmu," atau penggadai berkata, "Aku

memilih unfuk menggadaikan budakku kepadamu," sedangkan

penerima gadai berkata, "Aku memilih agar engkau menggadaikan

rumahku kepadaku," maka gadai tidak terjadi pada sesuatu yang

keduanya sama-sama ketahui.

Seandainya penggadai berkata, "Aku ingin menggadaikan

rumahku kepadamu," sedangkan penerima gadai berkata, "Aku

terima apa yang kamu inginkan," maka rumah tersebut tidak

menjadi gadai sebelum penggadai memperbarui gadai sesudah

keduanya mengetahui objek gadai secara bersama-sama sebagai

gadai dan sebelum penerima gadai menguasainya.
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Jika seseorang menEizinkan orang iain unh.rk rrrenggaciaikan

budak dengan sesuafu yang d.ia sebutkan, namuti penerima gadai

tidak menguasainya hingga pen-qgadai menarik gadai, maka orang

yang diizinkan itu tidak bcleh menyerahkan budak kepada

penerima gadai. Jika dia melal<ukannya, maka gadai terhapus.

Seandainya seseorang mengizinkan orang lain, lalu orang

Iain itu menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai,

kemudian penggadai (orang yang diizinkan) menghapus gadai,

maka itu tidak boleh. Jika orang yang mengizinkan ingin menuntut

penggadai unfuk menebus gadai sedangkan haknya tunai, maka

dia boleh melakukan hrntutan terhadapnya. Boleh menjual

hartanya untuk melunasi hak orang yang berpiutang kepadanya,

meskipun orang yang berpiutang ifu ildak ingin menyerahkan

gadai yang ada padanya. Jika seseoranE mengizinkan orang lain

unfuk menggadaikan budaknya secara tempo, maka dia tidak

boleh menuntutnya hingga jatuh tempo. Jika telah iahrh tempo,

maka dia boleh menuntut'r5ra sebagaimana dalam kondisi pertama.

24- lzin Melunasi Hutang Penggadai

Seandainya pemilik budak membayarkan hutang yang tunai

atau hutang yang tempo dengan serzrn penggadai (orang 5nng

berhutang), maka orang yang mengizinkan gadai itu boleh

menuntut penggadai seketika itu juga. Seandainya dia

membayarkan hutang tanpa 2innya, baik hutangnya h.rnai atau
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tempo, maka dia dianggap membayarnya secara sukarela, dan dia
tidak berhak menuntutnya kepada penggadai.

Seandainya keduanya berselisih dimana penggadai yang
menanggung hak berkata, "Kamu membayarkan hutangku tanpa
ada perintah dariku," sedangkan orang yang mengizinkan gadai
berkata, "Aku membayarkan hutangmu dengan perintahmu,,,
maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai yang
dibayarkan hutangnya, karena dialah yang menanggung hutang.
Juga karena orang yang membayarkan hutang itu ingin agar yang
dibayarkan menanggung sesuatu yang tidak dia tanggung kecuali
dengan pengakuannya, atau dengan bukti yang valid.

Seandainya penerima gadai yang dibayarkan haknya ifu
memberikan kesaksian yang memberatkan bagi penggadai yang
menanggung hutang, bahwa pemilik budak yang mengizinkan
gadai kepadanya itu telah membayarkan hutang penggadai dengan
perintahnya, maka kesaksian sah. Selain kesaksiannya ihr, dia juga
bersumpah bahwa haknya tidak tersisa lagi. Dalam hal ini tidak
ada suatu manfaat yang hendak ditarik pemilik manfaat kepada
dirinya, dan tidak ada suahr mudharat yang hendak dia hindarkan
dari dirinya. Demikian pula, seandainya masih tersisa sebagian
hak, kemudian pemilik hak yang dalam ini adalah penggadai
bersaksi unhrk orang yang membayarkan haknya bahwa dia
membayarkan hak dengan seizin penggadai yang menanggung
hak, maka kesaksiannya itu sah, dan masalah ini semakna dengan
masalah pertama.

Jika seseorang mengizinkan orang lain unfuk menggadaikan
budak tertentu miliknya, kemudian orang lain ifu menggadaikan
budak lain miliknya, kemudian keduanya berselisih dimana pemilik
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budak berkata, "Aku mengizinkan kamu unt'-rk nienggaiailtan

Salim, tetapi kamu menggadaikan Mubarak," ialu penggaiai

berkata, "Aku tidak merrggaciaikan selain Mubarak, dan dialal:

yang kamu izinkan," maka perkataan yallg dipegang adalah

perkataan pemilik budak, sedangkan }4ubarak keluar dari gadai.

Seandainya keduanya sepakat bahwa pemilik budak

mengizinkan untrk mendakwakan Salim dengan seratus dirharn

secara hrnai, lalu yang diizinkan menggadaikannya dengan seratus

dirham, lalu pemilik budak berkata, "Aku rnenyuruhmu untuk

menggadaikannya kepada fulan, tetapi kamu menggaciaikannya

kepada orang lain," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan pemilik budak, dan gadai terhapus. Karena bisa jadi dia

mengizinkan gadai kepada orang tepercaya karena baik dalam

penagihannya, tidak mengizinkan gadai kepada orang lain-

Demikian pula, seandainya pemilik budak berkata, "Juallah budak

ini kepada fulan dengan harga serah-Is," lalu dia menjualnya

kepada orang lain dengan harga seratus atau lebih, maka

penjualannya tidak sah karena pemilik budak mengizinkan

penjualan budak kepada fulan, bukan kepada orang lain.

Jika seseorang mengizinkan orang lain rrnfuk menggadaikan

budaknya kepada fulan, lalu dia mengizinkan orang ketiga unfuk

menggadaikan budak yang sama, lalu masing-masing

menggadaikan budak itu secara sendiri-sendiri, sedangkan dalam

hal ini diketahui siapa di antara keduanya yang menggadaikannya

terlebih dahulu, maka gadai yang pertama berlaku, sedangkan

gadai yang terakhir terhaPus"

Jika dua penerima gadai saling menggugat, dimana

penerima gadai yang satu berkata, "Gadaiku yang pertama," dan
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penerima gadai yang lain juga berkata, "Gadaiku yang pertama,"
baik ucapan rnasing-masing dibenarkan oleh penggadai yang
menggadaikan kepadanya atau didustakan, atau dua penggadai
yang diizinkan itu membenarkan yang satl cian mendustakan yang
lain, maka perkataan dan kesaksian dua penggadai itu tidak
diterima sama sekali, karena keduanya cianggap menarik manfaat
kepada diri keduanya atau menghinciarkan mudharat dari diri
keduanya.

Mengenai upaya menarik manfaat, orang yang
mendakwakan bahwa gadainya sah ifu berusaha menarik manfaat
kepada dirinya berupa kebolehan menjual barang untuk melunasi
hutang penggadai; dan bahwa hasil penjualan barang yang dijual
itu tetap berada dalam gadai selama gadai tetap berlaku. Adapun
mudharat yang hendak dia hindarkan sekiranya gadainya sah
adalah dia mengatakan, "Gadaiku yang terakhir," sehingga dia bisa
mencegah pemilik gadai yang mengizinkannya agar tidak
menunfutnya menebus gadai. Juga sekiranya orang yang
berpiutang itu meninggalkannya (tidak menunfutnya).

Jika pemilik budak yang digadai adalah salah satu dari dua
orang yang berpiutang, maka perkataan yang dipegang adalah
perkataannya karena objek gadai itu adalah hartanya. penerimaan

gadai olehnya itu justru mengakibatkan kekurangan yang dia
tanggung tanpa ada manfaat baginya. Jika pemilik budak tidak
mengetahui hal itu, dan dia tidak mengetahui gadai mana yang
Iebih dahulu, maka tidak terjadi gadai pada budak.

seandainya budak yang digadaikan saat kedua penerima
gadai berselisih ifu berada di tangan keduanya secara bersama-
sama, atau masing-masing dari keduanya mengajukan bukti bahwa
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budak itu berada di tangalnya, tetapi dua birk;ti itu tidak

menetapkan wakhr yang menunjtrkkan bahwa budak tersebut

menjadi gadai di tangan salah satu dari keduanya sebelum yang

lain, maka tidak terjadi gadai. Jika bukti tersebut menyebutkan

wakhr yang menunjukkan bahwa buda,l< tersebut menjadi gadai

bagi salah satunya sebelum yang lain, maka budak tersebut

menjadi gadai di tangan orang yang pertama kali menguasai

budak,

Siapa saja di antara dua penerima gadai ihr yang ingin agar

kawannya dimintai bersumpah atas dakwaannya, maka saya

memintanya bersumpah. Jika keduanya ingin agar pemilik budak

bersumpah, maka saya memintanya bersumpah sesuai yang dia

tahu. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya ingin agar

penggadainya bersumpah, maka saya tidak memintanya

bersumpah. Karena seandainya dia mengakui sesuatu atau

mendakwakannya, maka saya tidak rnemberlakukan

pengakuannya, dan saya tidak mengabulkan dakwaan'nya'

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada dua

orang, lalu dia mengakui bahwa masing-masing menguasai seluruh

budak dengan jalan gadai, lalu masing-masing dari keduanya

mengkiaim bahwa orang itu telah menggadaikan budak kepadanya

dan dia telah menguasainya sebelum gadai dan penguasaan

kawannya, tetapi masing-masing dari keduanya tidak mengajukan

bukti atas dakr,r,raannya, sedangkan objek gadai tidak berada di

tangan siapa pun dari keduanya, lalu penggadai membenarkan

dakwaan salah satu dari keduanya, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan penggadai. Dia tidak wajib bersumpah untuk

penerima gadai yang mengklaim bahwa gadainya adalah yang
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terakhir. Seandainya acia bukti bagi orang yang diklaim penggadai
bahwa gadainya adalah yang terakhir, (bukti) bahwa sebenamya
gadainya adalah yang pertama, maka bukti itu lebih kuat daripada
perkataan penggadai. Penggadai tidak harus memberinya gadai
yang lain, dan tidak pula nilai gadai.

Seandainya penerima gadai menyangka! tahu siapa di
antara keduanya yang pertama, lalu masing-masing dari keduanya
memintanya bersumpah dan mendals rakan i:ahwa dia mengetahui
siapa yang pertama, maka dia bersumpah dengan nama Allah
bahwa dia tidak tahu siapa di antara keduanya yang pertama, dan
dengan demikian gadai terhapus. Seperti ifurah ketentuannya
seandainya budak berada di tangan keduanyra secara bersama-
sarna- Tetapi seandainya budak berada di tangan salah satunya,
tidak berada di tangan yang lain, lalu penggadai rnembenarkan
penerima gadai yang tidak menguasai budak, maka ada dua
pendapat, lnitu:

Pertarna, perkataan yang dipegang adalah perkataan
penggadai, baik hak grang diakui penggadai dan melekat pada
budak itu lebih sedikit daripada hak orang lnng diklaim penggadai
bahwa gadainya adalah grang terakhir, atau hak tersebut lebih
besar. Karena dia tidak terbebas dari pertanggungan terhadap hak
orang yang dia sangkal bahwa gadainya adalah yang terakhir.
Keberadaan objek gadai di tangan salah satu penerima gadai itu
tidak berdampak apapun, karena objek gadai udak dimitkinya
lantaran keberadaan ob;ek gadai di tangannya.

Kdua, perkataan yang dipegang adalah perkataan orang
yang menguasai objek gadai, karena dia memiliki dengan akad
gadai seperti penerima gadai memiliki selainn5ra.
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25. Surat Tentang Gadai

Jikaseseorangmenyerahkanbarangkepadaoranglainlalu
berkata, 'Gadaikan barang ini pada fularl," lalu dia

menggadaikannya pada fulan, lalu orang yang menyerahkan itu

berkata kepada penerima gadai, "Aku menyuruhnya

menggadaikan barang padamu sebesar sepuluh dirham"'

sedangkan penerima gadai berkata, "la datang membawa surat

darimu agar aku meminjamimu dua puluh dirham, lalu aku

memberinya dua puluh dirham," tetapi utusan tersebut

mendustakan ucapannya, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan uhtsan dan orang yang mengutus. Dalam hal ini saya

tidak menghiraukan nilai objek gadai'

Seandainya utusan itu membenarkannya dan berkata, "Aku

telah menerima dua puluh dirham darimu, dan aku sudah

menyerahkannya kepada orang yang mengufusku ifu'" tetapi

ucapannya ini didustakan oleh orang yang menguhrs' maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang menguhts

dengan disertai sumpahnya bahwa dia tidak menyr-rruhnya

menggadaikan barang kecuali sebesar sepuluh dirham, dan bahwa

ufursan itu tidak menyerahkan kepadanya selain sepuluh dirham'

Dengan demikian, gadai tersebut berlaku unhrk sepuluh dirham,

dan ufusan tersebut bertanggungjawab atas sepuluh dirham yang

dia akui telah dia terima bersama sepuluh dirham yang diakui

pengutus bahwa dia telah menerimanya'

seandainya seseorang menyerahkan pakaian kepada orang

lain unfuk dia gadaikan pada orang ketiga, lalu uh.rsan ihr berkata,

,,Kamu menyuruhku menggadaikan pakaian ini pada fulan sebesar
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sepuluh dirham, dan aku telah menggadaikannya,,, sedangkan
pengufus berkata, "Aku menyuruhmu unfuk meminjam sepuluh
dirham dari fulan tanpa gadai, dan aku tidak mengizinkanmu gadai
pakaian," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
pemilik pakaian, sedangkan uang sepuluh dirham tersebut menjadi
hutang tunai yang dia tanggung.

seandainya masalahnya saja, Ialu per-rrilik budak berkata,
"Aku men!ruruhmu mengambil sepuluh dinar sebagai pinjaman
dengan gadai budakku yang bemama fulan ini," lalu utusan ifu
berkata, "Bukan, tetapi dengan gadai pakaianmu ini, atau
budakmu ini," maksudnya budak yang tidak diakui oreh orang yang
menyumh, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan yang
men1ruruh, dan hutang sepuluh dinar itu tunai baginya. Gadai tidak
berlaku pada objek yang digadaikan utusan, dan tidak pula budak
yang diakui penyuruh karena dia belum digadaikan, kecuali
keduanya memperbarui gadai.

Seandainya masalahnya sama, lalu orang yang disuruh ifu
menyerahkan pakaian atau budak yang diakui penyuruh bahwa dia
men5rumhnya unfuk menggadaikannya, maka budak tersebut
tergadai, sedangkan pakaian yang disangkal penyuruh bahwa dia
menSrumhnya unfuk menggadaikannya itu keluar dari gadai.
Seandainya penerima gadai mengajukan bukti bahwa penyuruh
men5ruruh unfuk menggadaikan pakaian, sedangkan penyuruh
mengajukan bukti bahwa dia menSrumh untuk menggadaikan
budak, bukan pakaian, sedangkan orang yang disuruh itu tidak
menggadaikan budak, atau dia dilarang unfuk menggadaikan
pakaian, maka bukti yang diterima adalah bukti penerima gadai.
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Saya memperkenankan gadai baginya selama dia

mengajukan bukti, karena ketika saya menjadikan bukti keduanya

bisa benar secara bersama-sama, maka yang safu tidak didustakan

dengan yang lain. Karena bukti penerima gadai bahwa pemilik

pakaian menyuruh pesuruh itu untuk menggadaikannya bisa jadi

benar, tidak bisa didustakan oleh bukti penggadai bahwa dia

melarang untuk menggadaikan pakaian; dan tidak pula bukti

bahwa menyumh unfuk menggadaikan selainnya. Karena bisa jadi

pemilik pakaian melarang pesuruh unfuk menggadaikan pakaian

sesudah dia mengizinkan dan sesudah pesuruh ifu

menggadaikannya sehingga gadai tersebut tidak terhapus; dan bisa

jadi dia melarang unfuk menggadaikan sebelum digadaikan

kemudian dia mengizinkan sehingga apabila pesuruh

menggadaikannya maka hal itu tidak menghapus gadai. Jika dua

bukti itu sama-sama benar dalam sahr keadaan, maka keduanya

tidak dihukumi sebagai dua bukti yang berlawanan dimana salah

sahrnya pasti dusta unfuk selama-lamanya.

26. Syarat Tanggungan dalam Gadai

Jika seseorang menggadaikan budak dengan serafus

dirham, lalu objek gadai itu ditaruh di tangan orang yang adil

dengan syarat bahwa jika terjadi sesuatu pada oblek gadai yang

bisa mengurangi harganya di bawah serafus dirham, atau objek

gadai ihr terlepas dari tangan, atau mati, maka serafus dirham

tersebut ditanggung oleh pihak ketiga, atau penSnrsutan harga

gadai ittr ditanggung oleh pihak ketiga, atau ditanggrmg oleh orang
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ye.ng mengadakan akaci gadai sehingga pemilik hak dapat
rTl€:fl@flry13 haknya secara sempurna, atau ditanggung orang yang
ditaruhi objek gadai atau pihak ketiga atas penyusutan gadai, maka
pertanggungan dalam semua syarat ini tidak sah karena tidak
boleh menanggung kecuali dalam ukuran yang diketahui.

Tidat<kah Anda melihat bahwa jika hutang gadai dibayar
lunas, maka dia tidak menanggung apapun. jika objek gadai
mengalami penyusutan sesuai syaratnya, maka penanggung sekali
wakfu menanggung satu dinar, di wakfu lain menanggung serafus
dinar, dan di waktu lain menanggung dua rafus dinar. yang
demikian itu dianggap pertanggungan di safu wakfu dan bukan
pertanggungan di wakfu lain, serta pertanggungan yang tidak
diketahui. Padahal pertanggungan tidak boleh sebelum ukurannya
diketahui.

Seandainya seseorang menggadaikan objek gadai dengan
serafus dirham, Ialu seseorang menanggung serafus dirham ifu
unfuk penggadai, maka pertanggungan tersebut melekat. Orang
yang ditanggung haknya itu boleh menunfut penanggung lantaran
pertanggungannya, bukan kepada orang yang memikul hak.
Menurut sebuah pendapat, objek gadai dijual.

Jika seseorang memiliki hak yang bersifat tempo pada
orang lain, lalu pemilik hak menambahkan temponya dengan
syarat penanggung hak menggadaikan sesuafu kepadanya, lalu dia
menggadaikan sesuafu kepadanya, maka gadai terhapus dan
hutang tetap pada temponya yang pertama.
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27 - Saling Gugat antara Penggadai dan Para Ahti
Waris Penerima Gadai

Jika penerima gadai neati dan para ahli warisrrya menggugat

sesuatu yang melekat pada objek gadai, nraka perkataan yang

dipegang adalah perkataan penggadai' Demikian pula, perkataan

yang dipegang adalah perkataan penggadai seandainya penerima

gadai masih hidup lalu keduanya berselisih. Denrikian pula dengan

perkataan para ahli waris penggadai'

Jika penerima gadai mati lalu penggadai atau para ahli

waris mendakwakan bahwa mayit telah melunasi haknya, atau

penerima gadai telah membebaskan haknya, mak'a mereka harus

mengajukan bukti. Dalam hal ini perkataan yang dipegang adalah

perkataan para ahli waris orang yang memiliki hak. Jika diketahui

seseorang memiliki hak, maka hak itu tetap rnelekat pada orang

yang menanggungnya, tidak terbebas darinya kecuali dibebaskan

oleh pemilik hak, atau ada bukti yang menunjukkan sesuatu yang

mereka tetapkan secara definitif sehingga hak itu melekat.

seandainya seseorang menggadaikan sesuahr dengan

seratus dinar kemudian penerima gadai mati atau hilang akal, lalu

penggadai mengajukan bukti bahwa dia telah melunasi hak

penerima gadai yang melekat pada objek gadai sebesar sepuluh

dinar dan tersisa sembilan puluh dinar, maka jika dia telah

membayarkan sembilan puluh dinar, maka gadainya terlepas- Jika

tidak, maka gadai itu dijual pada saat jatuh tempo, lalu

sebagiannya diambil untuk melunasi sembilan puluh dinar.

seandainya saksi mengatakan, "la sudah membayamya sebagian

tetapi kami tidak memastikanflgd," atau seandainya saksi
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mengatakan, "Penerima gacai mengakui di hadapan kami bahwa
dia telah dibayar sebagian tetapi kami tidak memastikantrgd,,,
maka perkataan yang dipegang adalah perkataan para ahli waris
penerima gadai jika dia sudah mati. Menurut sebuah pendapat,
mereka telah mengakui sesuafu di daiamnya, dan mereka
bersumpah bahwa mereka tidak tahu bahwa yang dibayamya itu
tidak lebih banyak dari ifu, lalu mereka mengambil sisa dari hak
mereka."

Seandainya penggadai sudah mati sedangkan penerima
gadai masih hidup, maka perkataan yang dipegang adalah
perkataan penerima gadai. Jika penerima gadai berkata, "Dia
sudah membayarkanku sebagian tetapi aku tidak mengetahuinya,,,
maka dikatakan kepada penggadai jika masih hidup dan kepada
para ahli warisnya jika sudah mati, "Jika kalian mendakwakan
jumlah tertenfu, maka kami akan memintanya bersumpah unfuk
kalian." Jika penerima gadai bersumpah, maka dia terbebas dari
sebagian itu. Kami katakan, penerima gadai telah mengakui
sesuafu, apapun itu. Jadi, apa saja yang diakui oleh penggadai dan
dia bersumpah terhadap jumlah yang lebih banyak dari itu, maka
kami menerima ucapannya.
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28- Perbuatan Pidana Budak yang Digadai teriradap

Tuannya dan Mitik Tuannya, baik secara Sengala

atau Tidak Sengaia

Jika seseorang rnenggadaikan budaknya, Ialu budak itu

melakukan perbuatan pidana terhadap tr-rannya sehingga

mengakibatkan sanl<si atas diri budak itu, maka wali hrannya

memiliki hak pilih antara qishash atau memaafkan tanpa ada

kompensasi yang melekat pada diri budak ihr" Jika waii tuannya

menjatuhkan qishash terhadapnya, maka batallah gadai

terhadapnya. Jika wali tuannya memaafkannya tanpa ada

kompensasi yang dia ambil dari budak itu, maka budak tersebut

tetap tergadai seperti sedia kala. Jika wali tuannya memaafkannya

dengan mengambil diyat darinya maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perbuatan pidananya terhadap fuannya apabila

merenggut nyawa tuannya itu sama seperti perbuatan pidana

kepada orang lain, tidak berbeda sedikit pun. Barangsiapa yang

berpendapat demikian, maka dia mengatakan, "Yang

menghalangiku unhrk membatalkan hak pidana rnanakala wali

korban meninggalkan qishash dengan mengambil diyat adalah

sanksi pidana yang melekat pada budak itu merupakan harta milik

ahli waris, sedangkan ahli waris itu bukan mempakan pemilik

budak pada waktu dia melakukan perbuatan pidana. Karena itu,

haknya atas diri budak itu batal lantaran budak itu meniadi

miliknya.

Kedua, perbuatan pidananya tidak mengakibatkan sanksi

apapun, karena ahli uraris memiliki hak sanksi pidana sesudah

korban memilikinya. Barangsiapa yang berpendapat dernikian,
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maka dia mengatakan, "seandainya bukan karena mayrt memiliki
budak itu, maka hutangnya tidak dirunasi dengan diyat itu.,,

Jika tuan memiriki dua ahri waris, raru sarah safu dari
keduanya memaafkan perbuatan pidana tanpa kompensasi, maka
pemaafan tersebut hukumnya boleh menurut pendapat pertama,
dan budak tetap tergadai seperti sedia kara. Jika yang rain
memaafkan dengan mengambil kompensasi, maka budak ifu dijual
setengahnya unfuk tebusan perbuatan pidana. Ahli waris yang
tidak memaafkan berhak atas hasil penjuaian dari setengah budak
jika hasilnya itu setara dengan denda pidana atau kurang.
Sedangkan setengah yang lain dari diri budak tetap tergadai.
Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang memaafkan
dengan kompensasi dan
kompensasi.

orang yang memaafkan tanpa

Seandainya masalahnya sama, sedangkan fuan yang
terbunuh ifu memiliki para ahli waris yang terdiri dari anak-anak
yang masih kecil dan yang sudah baligh, Ialu para ahli waris yang
sudah baligh itu ingin menjafuhkan qishash pada budak, maka
mereka tidak boleh menjatuhkan qishash padanya hingga anak-
anak yang masih kecil itu sudah baligh. Seandainya penerima
gadai ingin menjualnya pada waktu jahrtr tempo sebelum salah
safu dari ahli waris memaafkan, maka hukumnya tidak boleh. Dia
boleh menuntut agar hartanya dibayar dengan harta mayrt seperti
orang yang tidak memiliki gadai.

Jika dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang tetapi
masih ada sebagian haknya yang belum terrunasi, kemudian
sebagian dari ahli waris mayit yang sudah baligh ifu memaafkan
tanpa mengambil kompensasi, maka hak orang_orang yang
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memaafkan dari budak ihr diia.dikan gadai untuk dijual Euna

membayar hak penerima gadai, bukan hak orang-orang yang

berpiutang, hingga hak penerima gadai terlunasi seluruhnya.

Jika salah sahr ahli waris yang sudah baligh memaafkan

qishash, maka tidak ada jalan unhrk menjatuhkan qishash. Bagian

para ahli waris yang belum baligh dan tidak memaafkan itu dijual,

meskipun penjualan tersebut dimintakan persetujuannya kepada

ahli waris tersebut menurut pendapat ulama yang mengatakan

bahwa hasil penjualan budak itu dimiliki lantaran perbuatan pidana

yang dia lakukan terhadap pemiliknya sehingga mereka

memperoleh warisan mereka dari diyat, kecuali ada kelebihan dari

hasil penjualannya sehingga kelebihan itu dikembalikan sebagai

gadai.

Seandainya perbuatan pidana budak yang digadai terhadap

tuannya itu dilakukan dengan sengaja dan dikenai qishash tetapi

tidak sampai menghilangkan nyawa' rnaka tuan yang

menggadaikan itu memiliki hak pilih antara menjatuhkan qishash

atau memaafkan. Jika dia memaafkan tanpa kompensasi, maka

budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia

berkata, "Aku memaafkan dengan syarat aku mengambil denda

perbuatan pidana dari diri budak ihr," maka hukumnya tidak boleh,

dan budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Dia juga

tidak memiliki piutang pada budaknya itu.

Jika perbuatan pidana budak terhadap tuannya dilakukan

dengan sengaja tetapi tidak menimbulkan sanksi qishash, atau

secara tidak sengaja, maka tidak ada sanksi apapun karena dia

tidak memiliki hak apapun pada budak lantaran perbuatan pidana

terhadapnya kecuali apa yang menjadi haknya sebelum terjadi
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perbuatan pidana. Tuan juga tidak memiliki piutang pada budak
karena budak tidak memiliki harta, dan tuan tidak memiliki piutang
atas harta budak.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana
terhadap jiwa terhadap budak lain milik tuannya, atau perbuatan
pidana di bawah itu, maka ada hak pilih bagi tuan yang
menggadaikan. Dia bebas memilih antara menjatuhkan qishash
pembunuhan atau qishash yang lain pada budak tersebut atau
memaafkan- Dengan cara apapun dia memaafkan, budak tersebut
tetap menjadi gadai seperti sedia kala, baik dia memaafkan tanpa
kompensasi atau dengan kompensasi. Budak ifu tetap menjadi
gadai seperti sedia kala, dan tuan tidak memiliki hak harta yang
melekat pada diri budaknya.

seandainya perbuatan pidana budak yang digadai itu terjadi
pada budak lain yang digadaikan fuannya pada penerima gadai
yang lain, maka tuan memiliki hak pilih antara menjah_rhkan
qishash atau memaafkan tanpa kompensasi. pilihan mana saja
yang dia ampun, maka hukumnya boleh. penerima gadai budak
yang menjadi korban tidak boleh menghalanginya. Jika tuan
memilih memaafkan dengan kompensasi, maka harta tersebut
digadaikan di tangan penerima gadai budak yang menjadi korban.
Jika fuan budak memilih untuk memaafkan dengan kompensasi
sesudah dia memilih memaafkan tanpa kompensasi, maka
hukumnya tidak boleh karena ada hak penerima gadai di
dalamnya.

Dengan adanya hak penerima gadai ifu saya membolehkan
fuan yang menggadai unfuk mengambil hak pidana atas budaknya
dari diri budaknya yang melakukan perbuatan pidana. penerima
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gadai tidak boleh menghalangi tuan untuk memaafkan tanpa

kompensasi, karena harta tidak ditanggung oleh pelaku pidana

yang sengaja hingga wali korban memilihnya'

Jikabudakyangdigadaimelakukanperbuatanpidana
terhadap ummu waladmilik penerima gadai, atau terhadap budak

mudabbar, atau budak yang dimerdekakan Secara tempo, maka ifu

sarna seperti perbuatan pidana terhadap budaknya sendiri' dan

budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala' Jika budak

tersebut melakukan pertuatan pidana terhadap budak mukatab

rnilik fuannya berupa pembunuhan secara sengaja, maka tuannya

bebasmemilihantaraqishashataumemaafkan.Jikadia
meninggalkan sanksi qishash, maka budak tetap sebagai gadai'

Jika perbuatan pidana terhadap budak mukatab itu berupa

pelukaan, maka budak mukatabtersebut memiliki hak qishash atau

rnemaafkan dengan komPensasi'

Jika dia memaalkan dengan kompensasi' maka budak

pelaku ihr dijual lalu denda pidana diserahkan kepada budak

mukatab. Jika budak mukatab dipuhrskan unhrk menjual budak

pelaku unhrk membayar sanksi pidana baginya' lalu budak

mukatabtersebut mati sebelum budak pelaku itu dijual, atau budak

mukatab tersebut tidak mampu melunasi bayaran

kemerdekaannya, maka tuan budak mukatab boleh menjualnya

unfuk melunasi hak pidananya, sehingga sisa dari hasil

penjualannya atau diri budak itu diladikan gadai' Karena dia

berhak unhrk menjual budak pelakr itu atas nama budak mukatab

ayadengankepemilikanyangberbedadarikepemilikanpertama.
seandainya budak pelaku dilual dalam keadaan budak mukatab

masih hidup, kemudian tuan membelinya, maka dia tidak wajib
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mengembaiikan budak pelaliu itu sebagai gadai karena dia
memilikinya dengan jalan ya.g berbeda dari kepemilikan yang
peftama.

Jika budak yang digadai merakukan perbuatan pidana
terhadap anak penggadai, atau saudaranya, atau mantan
sahayanya, dimana perbuatan pidana ifu merenggut nyawa,
sedangkan penggadai merupakan ahri waris korban, maka
penggadai berhak atas qishash atau memaafkan dengan diyat atau
tanpa drvat. Jika dia memaafkan dengan diyat, maka budak itu
dijual dan keluar dari gadai. Jika penggadai membelinya lagi
sehingga dia menjadi budak, maka penggadai tidak dipaksa untuk
mengembalikannya kepada gadai karena fuan memilikinya dengan
jalan yang berbeda dari kepemilikan pertama.

Jika penerima gadai mengatakan, "Aku menyerahkan
budak ini, menghapus gadaiku di dalamnya, dan hakku berada
dalam pertanggungan penggadai,,, maka dikatakan, ,,Jika 

kamu
melakukan hal ifu secara sukarela, maka tidak masalah. Jika tidak,
maka kamu tidak dipaksa. Kami akan menjual budak tersebut
sebisa mungkin. Jika ada sisa dari hasil penjualannya, maka ifu
menjadi gadai bagimu. Jika tidak ada sisa, maka hak kamu
ditanggung penggadainya. "

Jika penggadai memilikinya dengan jaran pemberian, atau
budak itu dibiarkan untuk dikuasai penggadai, maka dia tidak wajib
mengembalikan budak sebagai gadai karena dia telah memilikinya
dengan kepemilikan yang berbeda dari kepemilikan pertama,
sedangkan kepemilikan pertama terah batal. Gadai juga batal
karena penerima gadai menghapus gadai. Seandainya seseorang
menggadaikan budak kepada orang lain, kemudian ada orang
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ketigayangmemilikihakatasbudeil<itu,ticiak'kahAnda
berpendapatbahwagadaitersebutkeluardarigadai?Jika
penggadaimemilikinya,makadiatidakwajibmengembalikannya
lagi setagai budak berdasarkan dua alasan'

Pertama,jika dia menggadaikan budak itu padahal dia tidak

memilikinya, maka dia tidak rnenjadi gadai. Seperti seandainya dia

menggadaikan sesuatu dengan gadai yang nrsak' maka itu tidak

menjadi gadai-

Kedua,kepemilikaniniberbedadarikepemilikanyang
pertama.

Yang menghalangiku untuk membatalkan hak pidana budak

yang digadai manakala dia melakukan perbuatan pidana terhadap

anak tuannya atau terhadap kerabat yang merdeka dari tuannya,

yaitu ahli waris, adalah karena hak pidana itu menjadi wajib bagi

korban, sedangkan korban bukan merupakan tuan pelaku pidana

dan bukan pula penggadainya' Tuannya yang penggadai memiliki

hak pidana ifu dari korban pidana lantaran kematian korban

pidana. Yang demikian itu merupakan kepemilikan yang berbeda

dari kePemilikan Pertama'

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya' kemudian

budak tersebut melakukan perbuatan pidana terhadap anaknya

sendiri yang juga merupakan milik penggadai' yaitu dengan

membunuhnyabaikSecarasengajaatautidaksengaja,atau
melukainya secara sengaja atau tidak sengaja' maka tidak ada

qishash antara seseorang dengan anaknya' Hak pidana benrpa

harta yang melekat pada diri budak yang digadai itu sehingga tuan

tidak boleh menjualnya untuk memperoleh hak pidana itu, dan

tidak pula mengeluarkannya dari gadai. Karena dia tidak memiliki
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piutang yang melekat pada budaknya itu. Demikian pula
seandainya yang digadaikan adalah budak perempuan kemudian
dia membunuh anaknya sendiri.

Seandainya anak yang terbunuh itu digadaikan pada selain
penerima gadai ayahnya, maka budak ayah yang membunuh ifu
dijual lalu hasil penjualannya dijadikarr gadai pengganti untuk
budak yang terbunuh di tangan penerima gadai. Seandainya anak
budak ifu tergadai pada selain orang yang menerima gadai
ayahnya, maka ayah dilual, lalu hasil penjualannya dijadikan
sebagai pengganti unfuk anak. Tuan tidak boleh memaafkannya
karena budak pelaku ini tidak hanya wajib dikenai qishash,
melainkan melekat pada dirinya kewajiban harta sehingga tuannya
tidak boleh memaafkannya lantaran ada hak penerima gadai di
dalamnya.

seandainya ayah dan anak dimiliki seseorang, ralu dia
menggadaikan masing-masing dari keduanya kepada orang lain
secara sendiri-sendiri, lalu anak membunuh ayah, maka fuan ayah
boleh membunuh anak atau memaafkan pembunuhan ifu tanpa
kompensasi harta. Demikian pula, seandainya anak melukai
ayahnya dengan luka yang dikenai qishash, maka hran boleh
menjafuhkan qishash atau memaafkan tanpa kompensasi. Jika dia
memilih pemaafan dengan kompensasi, maka anak ifu dijual dan
hasil penjualannya dijadikan gadai sebagai pengganti atas denda
pidana yang dia tanggung. Jika pembunuhan ini tidak sengaja
sedangkan dua budak itu digadaikan pada dua orang yang
berbeda, maka tuan tidak berhak memaafkan. Budak pelaku ifu
dijual lalu hasil penjualannya dijadikan gadai untuk penerima gadai
budak korban, karena pada diri dua budak tersebut tidak melekat
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suatu hukum selain harta. wali korban tidak memiliki ha.k piiih di

dalamnya, baik dia orang lain atau tuannya sendiri'

Jikabudakyangdiga<iaimelakukanperbuatanpidana
terhadap diri sendiri, baik secara sengaia atau tidak sengaja, maka

tidak ada sanksi. Jika buciak yang digadai melakukan perbuatan

pidana terhadap istrinya atau terhadap ummu walad milik tuannya

sehingga menggugurkan janin dalam keadaan mati' maka jika

budak peranpuan itu milik seseorang lalu budak itu menikahinya,

makahakpidanajatuhkepadapemilikbudakperempuan.Dalam
hal ini budak yang digadai itu dijual lalu hasil penjualannya

diberikan sesuai nilai janin, kecuali dari budak yang digadai itu ada

kelebihan dari nilai janin, sehingga dijual sebagian dari ciirinya

sesuai nilai janin. Perbuatan pidananya terhadap janin itu sama

seperti perbuatan pidana terhadap orang lain secara tidak sengaja'

Tuan tidak boleh memaafkannya lantaran ada hak penerima gadai

di dalamnya. Sesudah itu sisa dari dii budak ihr tetap menjadi

gadai.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana

terhadap orang merdeka secara sengaia, lalu korban atau para

walinya memilih diyat, maka budak yang digadai itu dijual dengan

emas atau perak, kemudian hasil penjualannya dibelikan unta, lalu

unta itu diserahkan kepada korban jika masih hidup, atau kepada

parawalinyajikadiasudahmati.Jikabudakifumelakukan
perbuatan pidana secara tidak sengaja, sedangkan para walinya

memilih unhrk memaafkannya tanpa kompensasi' maka budak

tetap dalam gadai-
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29. Penqakuan Perbuatan Pidana oleh Budak yang
Digadai

Jika seseorang menggadaikan budak dan dia telah
menyerahkannya kepada penerima gadai, lalu penerima gadai
mendakwa budak bahwa dia melai<ukan perbuatan pidana
kepadanya, atau kepada seseorang yang dia menjadi walinya,
dimana perbuatan pidana dilakukan secara sengaja dan dikenai
qishash, lalu budak yang digadai mengakui hal itu sedangkan
penggadai menyangkalnya, atau budak tidak mengakuinya tetapi
penggadai tidak menyangkalnya, maka pengakuan budak itu
berlaku, dan pengakuan ifu sama kedudukannya dengan bukti.

Tindakan penerima gadai dalam menerima budak sebagai
gadai padahal budak tersebut melakukan perbuatan pidana
kepadanya tidak membatalkan dakrvaannya terhadap perbuatan
pidana yang terjadi sebelum gadai, sesudahnya atau bersamaan
dengannya. Penerima gadai memiliki kebebasan memilih antara
mengambil qishash, memaafkan tanpa kompensasi, atau
memaafkan dengan kompensasi. Jika dia memilih qishash, maka
pilihannya dilaksanakan. Jika dia memilih maafkan tanpa
kompensasi, maka budak tetap sebagai budak. Jika dia memilih
kompensasi, maka budak dijual untuk menufupi hak pidana. Jika
ada lebihnya, maka diladikan gadai.

Jika budak mengakui perbuatan pidana secara tidak sengaja
atau sengaja sedangkan tidak ada hak qishash di dalamnya, atau
budak tersebut muslim sedangkan penerima gadai orang kafir, Ialu
dia mengakui melakukan perbuatan pidana terhadapnya secara
sengaja, atau dia mengakui melakukan perbuatan pidana terhadap
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anaknya sendiri, maka setiap orang yang tidak dikenai qishash ifu

pengakuannYa batal.

Alasannya adalah karena dia mengakui hak harta yang

melekat pada dirinya dalam keadaan dia berstatus budak'

Pengakuannya terhadap hak harta yang melekat pada dirinya itu

sama seperti pengakuannya terhadap hak harta yang ditanggung

tuannya. Karena diri budak itu dan ha-sil penjualan dirinya

merupakan harta milik hrannya selarna dia dimiliki trannya. Dalam

hal pengakuan yang saya sampaikan ini tidak ada perbedaan

apakah pengakuan tersebut diberikan kepada penerima gadai atau

kepada orang selain penerima gadai.

Seanclainya yang menempati kedudukan orang lain dan

penerima gadai adalah hran budak yang menggadaikan, lalu budak

mengakui melakukan perbuatan pidana terhadap fuannya sebelum

atau sesudah akad gadai, tetapi penerima gadai mendustakannya'

maka jika perbuatan pidana yang dilakukannya ihr termasuk

perbuatan pidana yang dikenai qishash, maka boleh menjatuhkan

qishash pada budak tersebut. Jika dia dilatuhi qishash, maka

selesai masalah. Jika dia tidak dikenai qishash, maka budak tetap

tergadai. Jika perbuatan pidana dilakukan secara sengaja terhadap

anak penggadai, atau orang yang penggadai menjadi walinya,

dimana perbuatan pidana itu merenggut nyawanya, lalu budak

yang digadai itu mengakuinya, maka pengakuannya sah, dan

hrannya yang menggadai berhak menjafuhkan hukuman mati

padanya, atau memaafkan dengan kompensasi harta yang diambil

dari diri budak itu sebagaimana hak tersebut berlaku unhrk orang

asing, atau memaafkannya tanpa kompensasi harta. Jika dia
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memaafkan tanpa kompensasi harta, maka budak tersebut tetap
menjadi gadai.

Budak yang digadai dan yang tidak digadai tidak boleh
mengakui suatu sanksi pidana atas dirinya kecuali dia termasuk
orang yang bisa dikenai sanksi pidana. Jika dia termasuk orang
yang bisa dikenai sanksi pidana, maka pengakuannya terhadap
dirinya tidak boleh kecuali terkait perbuatan yang dikenai qishash.

Jika budak yang digadai mengakui sanksi pidana atas
dirinya lantaran dia melakukan perbuatan pidana yang tidak
sengaja kepada selain fuannya, lalu penerima gadai membenarkan
ucapannya tetapi pemilik budak mendustakannya, maka perkataan
yang dipegang adalah perkataan pemilik budak dengan disertai
sumpahnya, sedangkan budak tersebut tetap menjadi gadai. Jika
budak itu dijual untuk menutupi hutang gadai, maka penerima
gadai tidak dihukumi wajib memberikan selunrh atau sebagian dari
hasil penjualannya kepada korban, meskipun dalam pengakuannya
itu dinyatakan bahwa korban lebih berhak atas hasil penjualan
budak daripada penerima gadai.

Pengakuan penerima gadai itu mencakup dua makna:

Pertama, dia mengakuinya terkait harta orang lain,
sedangkan pengakuannya terhadap harta orang lain itu tidak
diterima.

Kedua, dia mengakui suafu hak bagi korban pidana yang
apabila hak itu ditetapkan, maka harta penerima gadai tidak
berada dalam pertanggungan penggadai. oleh karena hartanya
tidak berada dalam pertanggungan penggadai, melainkan pada diri
budak, maka gugurlah hukum unfuk mengeluarkan hasil penjualan
budak dari tangannya" Tetapi untuk kehati-hatian bagi penerima
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gadai, sebaiknya dia menyerahkan hasil penjualannya kepada

korban seukuran denda pidana.

Jika penerima gadai menyangkal, maka korban boleh

mengambil denda pidana itu dari budak, tetapi dia tidak boleh

mengambilnya jika dia mampu mengambil dari harta penggadai

selain hasil penjualan budak itu. Demikian pula ketentuannya

seandainya budak dan tuannya menyangkal perbuatan pidana.

Seandainya penerima gadai rnendakv.rakan bahwa budak

yang digadai di tangannya itu melakukan perbuatan pidana

kepadanya secara tidak sengaja, dimana budak rnengakui hal itu

sedangkan penggadai menyangkalnya, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan penggadai, dan budak tidak keluar dari

gadai. Penerima gadai boleh mengambil haknya paCa gadai dari

dua sisi, yaihr dari pokok hak dan dari sisi hak pidana jika

diketahui bahwa dia jujur.

Seandainya penerima gadai mendakwakan perbuatan

pidana yang dilakukan budak yang digadai secara tidak sengaja

terhadap anak penerima gadai, sedangkan dia adalah wali anak itu

seorang diri, atau bersamanya ada wali lain, lalu budak mengakui

hal itu sedangkan fuannya menyangkalnya, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan tuan, dan budak tetap menjadi gadai.

Masalah ini sama seperti masalah dakwaan orang asing terhadap

budak terkait perbuatan pidana secara tidak sengaja, serta

pengakuan budak dan penerima gadai terhadap perbuatan pidana

sedangkan pemiliknya mendustakan pengakuan tersebut'
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30. Perbuatan Pidana Budak yang Digadai
Terhadap Dua Orang Asing

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana atau

menjadi korban pidana, maka ifu sama seperti dia melakukan

perbuatan pidana atau menjadi korban pidana dalam keadaan

tidak digadai.

Pemiliknya yang menggadaikan boleh melakukan campur

tangan di dalamnya, sehingga kepadanya dikatakan, "Jika kamu

menebusnya dengan membayarkan semua sanksi pidana, maka

kamu dianggap melakukannya secara sukarela, dan budak tetap

tergadai seperti sedia kala. Jika kamu tidak melakukannya, maka

kamu tidak dipaksa untuk menebusnya, dan budak itu akan dijual

untuk membayar sanksi pidananya. Sanksi pidana itu lebih kuat

daripada gadai, sebagaimana sanksi pidana itu lebih diutamakan

daripada kepemilikanmu. Jadi, gadai itu lebih lemah daripada

kepemilikanmu karena sesuatu dalam diri budak itu menjadi hak

dengan gadai lantaran kepemilikanmu."

Jika denda pidana tidak mencapai nilai budak yang digadai,

dan pemiliknya tidak mau menebusnya secara sukarela, maka

tuannya atau penerima gadai tidak dipaksa agar budak ihr dijual

kecuali seukuran denda pidana. Sedangkan sisanya tetap menjadi

gadai. Budak itu tidak dijual selunfinya manakala denda pidana

menghabiskan seluruh nilainya kecuali penggadai dan penerima

gadai sepakat untuk menjualnya. Jika keduanya sepakat unfuk

menjual, maka budak itu dijual lalu denda pidana dibayarkan.

Pemiliknya diberi pilihan antara menjadikan sisa dari hasil

penjualannya sebagai pengimbas hak yang dia tanggung atau
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membiarkannya sebagai gadai sebagai pengganti buCak karena

hasil penjualan budak itu menggantikan keciudukan budak.

Persefujuan penerima gadai untuk menjual peniualan budak peiaku

pidana seluruhnya, me-skipun masih ada sisa dalam jumlah b.,sar

sesudah dibayarkan denda pidana. tidak dianggap sebagai

penghapusan gadainya. Gadai budak tidak terhapus kecuali

penerima gadai membatalkan haknya pada budak itu, atau dia

membebaskan penggaciai dari hak yang dijamin dengan gadai

tersebut.

Menumt hemat saya, tidak ada seorang yang berakal sehat

pun yang memilih untuk menjadikan hasil penjualan budaknya

sebagai gadai yang tidak dipertanggungkan daripada menjadi

pengimpas hutangnya. Jika dia memilih sisa hasil penjualan itu
menjadi gadai, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan

hasil penjualannya ifu. Jika penggadai ingin nrenguasainya untuk
memanfaatkannya, maka hukumnya tidak boleh. Pemanfaatan

hasil penjualan yang berupa dirham dan dinar itu fidak sama

seperti pemanfaatan budak yang berupa oblek, yang seandainya

penggadai menjualnya maka penjualannya tidak sah, dan dia

kembali kepada keadaannya semula.

Jika budak yang digadai lhr dijual unhrk membayar denda

pidana, baik seluruh diri budak ifu atau sebagiannya, maka

penggadai tidak dibebani untuk menjadikannya gadai sebagai ganti

budak ihr, karena budak itu dijual lantaran ada hak yang dia

tanggung, bukan karena pemsakan. Jika penerima gadai ingin

menebusnya dengan membayarkan denda pidana, maka dikatakan

kepadanya, "Jika kamu melakukannya, maka kamu dianggap

melakukannya secara sukarela, dan kamu tidak berhak menuntut
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pengganti kepada pemilik budak, sedangkan budak tersebut tetap

menjadi gadai."

Jika dia menebusnya dengan perintah tuannya, dan fuannya

itu menanggung apa yang penerima gadai bayarkan unfuk

menebusnya, maka penerima gadai menunfut gant kepada

tuannya, dan budak tersebut tidak lagi menjadi gadai, kecuali

penggadai menjadikannya sebagai gadai untuk pengganti itu,

sehingga budak menjadi gadai untuknya bersama hak yang

pertama.

Rabi' berkata: Makna ucapan Asy-Syafi'i di atas adalah:

kecuali dia ingin gadai pertama terakhir, lalu dia menjadikannya

sebagai gadai dengan apa yang sudah digadai, dan dengan apa

yang dia tebuskan dengan seizin tuannya-

Jika perbuatan pidana budak yang digadai ifu sengaja, lalu

korban atau walinya ingin qishash, maka hukumnya boleh. Gadai

tidak menghalangi hak atas budak yang melekat pada diri budak,

dan tidak pula fisik budak. Jika dia melakukan perbuatan pidana

sebelum digadai, kemudian korban perbuatan pidana

menunfukrya, maka hukumnya boleh baginya, sebagaimana

hukumnya boleh baginya seandainya budak tersebut melakukan

perbuatan pidana sesudah menjadi gadai; tidak berbeda sama

sekali. Keberadaan perbuatan pidana sebelum terjadi gadai

kemudian digadaikan itu tidak mengeluarkannya dari gadai; dan

tidak pula keberadaannya sebagai gadai, manakala dia tidak dijual

untuk denda pidana.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana

sedangkan dia memiliki harta, atau dia memperoleh harta setelah

melakukan perbuatan pidana, atau diberi hibah, maka hartanya
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menjadi milik tuannya yang menggadaikan, bukan penerima gadai.

Sedangkan denda pidananya dibebankan pada diri budak itu,
sebagaimana denda pidana dibebankan pada diri budak 5rang tidal<

digadai.

Seandainya budak yang digadai itu dilual, tetapi belum
sempat penjual dan pembeli berpisah budak tersebut sudah

melakukan perbuatan pidana, maka pembeli boleh
mengembalikannya karena ini merupakan cacat yang muncul
belakangan, sedangkan pembeli boleh mengernbalikannya tanpa

ada cacat. seandainya dia melakukan perbuatan pidana kemudian
dia diiual, tetapi pembeli mengetahui perbuatan pidana yang dia
lakukan sebelum berpisah atau sesudahnya, maka dia boleh
mengembalikannya karena ifu merupakan cacat yang ditutup-
tutupi.

Seandainya budak dijual dan dua pelaku jual-beli telah
berpisah, atau salah satu dari keduanya memberikan pilihan
kepada yang lain sesudah jual-beli lalu dia memilih untuk
memberlakukan jual-beli, kemudian budak itu melakukan
perbuatan pidana, maka kerugiannya ditanggung pembeli, dan dia
tidak boleh mengembalikan jual-beli karena perbuatan ini terjadi
belakangan dalam kepemilikannya sesudah jual-beli terjadi secara

sempuma dalam keadaan apapun.

Seandainya budak yang digadai melakukan perbuatan
pidana dengan sengaja, maka korban atau walinya memiliki hak
pilih antara denda dan qishash. Jika dia memilih denda, maka
dendanya melekat pada diri budak itu. Dia dijual sebagaimana

budak dijual saat melakukan perbuatan pidana secara tidak
sengaja. Jika dia memilih qishash maka hukumnya boleh baginya.
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Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana tetapi

hrannya tidak menebusnya dengan membayarkan denda pidana,

lalu dia dijual untuk membayar denda pidana, maka tuannya tidak

dibebani untuk mengadakan objek gadai selainnya karena budak

tersebut dijual lantaran ada hak, bukan karena sanksi pidana bagi

tuannya. Jika tuannya menyuruh budak unfuk melakukan

perbuatan pidana, sedangkan budak tersebut sudah baligh dan

berakal, maka fuannya ifu berdosa, tetapi tuannya tidak dibebani

mengadakan gadai lain manakala budak tersebut dijual atau

di;atuhi hukuman mati. Tetapi jika budaknya masih kecil atau non-

Arab kemudian dia dijual unfuk membayar denda pidana, maka

fuannya dibebani untuk mengadakan sesuafu yang setara nilainya

untuk dijadikan gadai menggantinya, kecuali tuannya mau

menjadikan nilai itu sebagai pengimpas hak-

Jika gadai telah terlaksana dengan serah terima, maka

penerima gadai lebih berhak budak yang digadai daripada orang-

orang yang berpiutang kepada fuannya dan para ahli waris jika

tuan tersebut mati, serta daripada orang-orang yang menerima

wasiat darinya hingga haknya dilunasi. Sesudah itu mereka berhak

atas kelebihan dari haknya. Jika seseorang mengizinkan orang lain

untuk menggadaikan budak milik pemberi izin lalu dia

menggadaikannya, lalu budak yang digadai itu melakukan

perbuatan pidana, maka sanksi pidana melekat pada diri budak ihr.

Apakah tuan budak yang memben izin itu boleh menunhrt

penggadai yang diberi izin atas kewajiban akibat perbuatan pidana

yang dilakukan budak, dan kerusakan jika terjadi pada budak di

tangan penggadai sebelum dia menebusnya, sebagaimana dia

menuntutnya seandainya budak yang digadaikan adalah pinjaman
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di tangannya, bukan sebagai gadai? Ada dua pendapat tentairg hal

ini:

Pertama, budak tersebut merupakan pinjaman sehingga

budak tersebut dipertanggungkan sebagaimana pinjaman

dipertanggungkan.

Kedua, penggadai tidak menanggung apapun yang terjadi

pada budak. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka

budak tersebut tidak seperti pinjarnan, karena pelayanannya

menjadi hak tuannya, sedangkan gadai melekat pada diri budak

itu, seperti pertanggungan fuannya sebagaimana dia menanggung

penggadai. Pinjaman adalah sesuatu yang manfaatnya dilepaskan

dari pemberi pinjaman, sedangkan manfaat budak ini tetap

menjadi hak tuannya. Barangsiapa yang membebankan

pertanggungan pada penggadai, maka dia juga membebankan

pertanggungan pada seseorang yang menggadaikan barang milik

orang lain dengan perintah pemiliknya. Menumtku, pendapat ini

mempakan pendapat yang paling mendekati kebenaran.

31. Perbuatan Pidana yang Mengakibatkan Qishash
Terhadap Budak yang Digadaikan

Jika seseorang menggadaikan budaknya dan penerima

gadai telah menerimanya, lalu seorang budak milik penggadai atau

milik penerima gadai atau milik selain keduanya melakukan

perbuatan pidana yang merenggut nyawa terhadap budak yang

digadai, maka yang beperkara dalam pidana ini adalah tuan budak
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yang menggadaikan. Hakim tidak menunggu penerima gadai dan

wakilnya untuk datang karena hak qishash diserahkan kepada tuan

budak, bukan kepada penerima gadai. Ketika terbukti perbuatan

yang mengakibatkan qishash di hadapan hakim, maka hakim

harus memberikan pilihan kepada tuan budak yang menggadaikan

antara qishash atau mengambil nilai budaknya, kecuali dia

memaafkan. Jika dia memilih qishash, maka orang yang

membunuh budaknya diserahkan kepadanya. Jika dia

membunuhnya, maka dia membunuhnya sesuai haknya, dan dia

tidak wajib mengganti budaknya dengan apapun untuk penerima

gadai, sebagaimana dia tidak wajib mengganti budaknya itu

dengan objek lain seandainya budaknya ifu mati.

Jika dia memaafkan pelaku tanpa kompensasi, maka ifu

adalah haknya karena darah pelaku adalah darah yang dimilikinya

sehingga dia boleh memaafkannya. Jika dia memilih unfuk

mengambil kompensasi berupa nilai budaknya, maka qadhi yang

mengambilnya, kemudian dia menyerahkannya kepada penerima

gadai jika objek gadai berada di tangannya, atau kepada orang

yang menguasai objek gadai, kecuali penggadai mau

menjadikannya sebagai pengimpas hak penerima gadai padanya.

Jika tuan budak memilih tidak menjatuhkan qishash dengan

mengambil kompensasi, kemudian dia ingin tnemaafkan tanpa

mengambil kompensasi, maka hukumnya tidak boleh. nilai budak

itu tetap diambil lalu dijadikan gadai. Demikian pula, seandainya

dia memilih unfuk mengambil kompensasi kemudian dia berkata,

"Aku akan menjatuhkan qishash pada orang yang membunuh

budakku," maka hukumnya tidak boleh. Jika dia memilih

mengambil kompensasi, maka qishash batal karena dia telah
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mengambil salah satu dari dua hulcum dan meninggalkan yang iain.
Jika dia memaafkan kompensasi harta yang menjadi hakng,a
sesudah dia memilihnya, atau mengambilnya dalam jumlah yang
lebih besar daripada nilai budaknya, atau setara, atau lebih kecil,
maka pemaafannya tidak boleh karena dia terah menghibahkan
sesuatu yang wajib dijadikan gadai pada orang lain.

Jika tuannya telah terbebas dari tanggungan karena telah
membayar hak kepada penerima gadai dari harta selain harta yang
digadaikan, atau penerima gadai membebaskannya, maka hak
harta yang telah dia maafkan untuk budak pelaku dikembalikan
kepada fuan budak pelaku, karena pemaafan berarti pembebasan
dari sesuatu di tangan orang yang dimaafkan sehingga dia serupa
dengan pemberian yang telah diterima. saya mengembalikannya
karena alasan hak penerima gadai di dalamnya. Jika alasan ifu
hilang, maka dia menjadi sempuma mirik fuan budak pelaku
lantaran telah ada pemaafan.

Jika tuan budak telah melunasi hak penerima gadai dari
harta yang diambil dari nilai budak, maka dia tidak menanggung
harta yang dia bayarkan dari harta orang yang dia maafkan. Jika
ada sisa kelebihan dari hak penerima gadai di tangan tuan budak,
maka dia mengembalikannya kepada fuan budak yang dimaafkan.
Jika pemilik budak yang menggadaikan ingin menghibahkan
kepada penerima gadai sisa dari haknya, maka hukumnya tidak
boleh. Jika pemilik budak membayar dengan nilai budak ya,g
dibunuh dan digadaikan dalam benfuk dirham sedangkan hak
penerima gadai dalam bentuk dinar, dimana penggadai mengambil
dirham lalu menyerahkannya kepada penerima gadai, lalu
penggadai ingin membiarkannya unhrk penerima gadai sebagai
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haknya dan penerima gadai tidak menolaknya, maka hukumnya

tidak boleh. Dirham ihr dijual, lalu pemilik hak dan hran budak

yang dimaafkan diberi sisa dari hasil penjualannya.

Yang menghalangiku -seandainya penggadai kaya- unfuk

menerima pemaafannya terhadap harta sesudah dia memilihnya

dan memperlakukannya seperti budak yang dimerdekakan tuannya

yang dalam keadaan kaya adalah karena hukum memerdekakan

budak itu berbeda dari seluruh hukum-hukum yang lain. Adapun

jika saya menemukan jalan untuk memerdekakan budak dengan

pengganti, maka saya melaksanakannya, dan pemaafan harta itu

berbeda darinya. Jika seseorang memaafkan sesuatu yang orang

lain lebih berhak daripada sesuatu itu hingga haknya dilunasi,

maka pemaafannya terhadap hak orang lain ihr batal. Seperti

seandainya dia menghibahkan budaknya yang dia gadaikan pada

orang lain dan telah dia serahkan kepadanya, atau

menyedekahkan budak kepada orang lain dengan sedekah yang

haram dan dia telah menyerahkan budaknya itu kepadanya. Apa

yang dia lakukan itu tertolak hingga penerima gadai menerima

haknya dari hasil penjualan gadainya. Pengganti dari gadainya ihr

memiliki kedudukan yang sama dengan gadainya, tidak berbeda

sama sekali.

Seandainya yang melakukan perbuatan pidana kepada

budak yang digadai adalah tiga orang budak, maka hakim hams

memberikan pilihan kepada tuan budak yang terbunuh antara

qishash, mengambil nilai budaknya, atau memaafkan. Jika dia

memilih qishash pada mereka, maka hukumnya boleh menumt

pendapat ulama yang membolehkan hukuman mati atas lebih dari

dua orang akibat pembunuhan terhadap safu orang. Jika dia
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memilih qishash terhadap saiah seorang di antara rnereka dan
mengambil nilai budaknya dari dua budak yang lain, nraka

hukumnya boleh. Dua budak itu pun dijual unhrk rnemenuhi denda
pidana sebagaimana telah saya gambarkan. Harga budaknya yang
diambil dari hasil penjualan dua budak itu dijadikan gadai

sebagaimana telah saya sampaikan.

Jika dia memilih untuk mengambil nilai budaknya dari hasil
penjualan dua budak tersebut, kemudian dia ingin memaafkan
keduanya, atau salah safu dari keduanya, maka jawabnya seperti
jawaban dalam masalah sebelumnya terkait sah.l budak rnanakala
tuan budak memilih untuk mengambil nilai budaknya dari diri
budak pelaku kemudian dia memaafkannya. Saya lebih senang
sekiranya hakim menghadirkan penerima gadai atau wakilnya
sebagai langkah kehati-hatian agar penggadai tidak memilih
mengambil kompensasi lalu meninggalkannya, atau agar dia tidak
teledor sehingga budak pelaku melarikan diri.

Jika penggadai memilih untuk mengambil kompensasi dari
budak pelaku pidana terhadap budaknya, kemudian dia teledor
dalam menjaganya sehingga budak pelaku itu melarikan diri, maka
penggadai tidak menanggung kerugian apapun atas

keteledorannya, dan dia tidak harus menempatkan objek gadai di
tempatnya. Budak pelaku itu menjadi seperti budaknya sendiri
yang dia gadaikan pada orang lain lalu budak tersebut melarikan
diri. saya tidak menjadikan hak tersebut sebagai hak tunai sama
sekali sedangkan dia tempo, meskipun penggadai melakukan
pelanggaran di dalamnya.

Seandainya orang merdeka bersama budak melakukan
perbuatan pidana secara sengaja terhadap seorang budak yang
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digadai,: maka setengah dari nilai budak yans digadaikan itu

ditanggung pelaku yang merdeka dengan diambilkan dari hartanya

secara hrnai unfuk dijadikan gadai, kecuali penggadai rela

menjadikan harta tersebut sebagai pengimpas apabila harta yang

diambil dari pelaku yang merdeka itu berupa dinar atau dirham.

Sedangkan terkait pelaku budak, dia diberi pilihan sebagaimana

telah saya sampaikan antara menjatuhk-an hukuman mati,

memaafkan, atau mengambil setengah nilai budaknya dari diri

budak itu. Jika budak pelaku itu mati, maka batalkan sanksi pidana

yang dia tanggung. Jika pelaku yang merdeka itu mati, maka

setengah dari nilai budak diambil dari pelaku tersebut'

Jika pelaku yang merdeka ifu pailit, maka dia menanggung

hutang. Setiap harta yang diambil darinya dijadikan gadai, dan

seluruh hak gadai masih berada dalam pertanggungan penggadai;

dia tidak terbetas darint;a lanr.aran-

digadaikan dan rusaknya pengganti budak tersebut dalam keadaan

apapun.

Seandainya perbuatan pidana terjadi pada buduk yang

digadaikan, dimana perbuatan pidana tersebut di bawah

penghilangan nyawa tetapi dikenai qishash, maka pendapat terkait

hal ini sama seperti pendapat terkait perbuatan pidana yang

menghilangkan nyawa. Tuan yang menggadaikan diberi pilihan

antara menjatuhkan qishash untuk budaknya, atau memaafkan

qishash tanpa kompensasi, atau mengambil diyat'

Jika dia memilih untuk mengambil diyat, maka ketentuan

seperti yang saya sampaikan. Budak yang menjadi korban tidak

memiliki hak pilih, karena hak pilih hanya berada di tangan

pemiliknya, bukan di tangan budak itu, karena pemiliknya berhak
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atas harta dengan adanya perbuatan pidana, sedangkan
kepemilikan itu jatuh kepada tuann5na, bukan kepada buCak

tersebut.

Seandainya pelaku perbuatan pidana terhadap budak yang

digadaikan adalah budak milik penggadai sendiri, atau budak
miliknya dan budak milik orang lain, baik orang lain itu adalah
anak penggadai atau selainnya, maka pendapat terkait budak
pelaku milik orang lain-baik anaknya atau selainnya-sama seperti
pendapat terkait masalah-masalah sebelumnya. Penggadai diberi
pilihan terkait budaknya yang melakukan perbuatan pidana pada
budaknya yang digadai, sebagaimana dia diberi pilihan terkait
budak-budak orang lain, (diberi pilihan) antara qishash atau

memaafkan qishash tanpa kompensasi. Karena dia hanya
meninggalkan qishash yang memang dia diberi hak unhrk

Jika dia tidak memaafkan qishash kecuali dengan
mengambil kompensasi, maka dia harus menebus budaknya yang
menjadi pelaku-apabila sendirian-dengan semua denda pidana.
Jika dia melakukan hal ifu, maka dia diberi pilihan antara
menjadikan denda tersebut sebagai pengimpas hak gadai atau
menyerahkannya sebagai gadai.

Jika denda pidana berupa emas atau perak seperti hak
yang ditanggung penggadai, lalu dia ingin menjadikannya sebagai
pengimpas, maka dia boleh melakukannya. Jika berupa unta atau
sesuafu yang berbeda dari hak gadai, lalu dia ingin menjualnya dan
menggunakan sebagiannya unfuk melunasi hak penerima gadai,
atau tidak tersisa sedikit pun dari hasil penjualannya, maka
hukumnya boleh. Tetapi jika dia ingin menjualnya dan menjadikan
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hasil penjualannya sebagai gadai, maka hukumnya tidak boleh

karena pengganti dari budak yang digadai itu menempati

kedudukannya.

Dia tidak boleh menjual pengganti budak yang digadai

sebagaimana dia tidak boleh menjualnya dan menjadikan hasil

penjualannya sebagai gadai, dan tidak pula menggantinya dengan

yang lain. Jika sanksi pidana budak dibayarkan dalam benfuk dinar

sedangkan haknya berupa dirham, maka dinar tersebut dijadikan

gadai, dan penerima gadai tidak boleh menjadikan hasil penjualan

budak yang dijual untuk membayar denda pidana sebagai dirham

seperti haknya kemudian menjadikannya sebagai gadai. Dia harus

menjadikannya gadai sebagaimana adanya.

Jika perbuatan pidana dilakukan oleh budak penerima

gadai yang tidak digadai terhadap budaknya yang digadai, dimana

perbuatan pidana tersebut mengakibatkan qishash yang di bawah

penghilangan nyawa, maka ketenhrannya sama, tidak berbeda.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dan orang lain

menggadaikan budaknya pula, lalu budak yang satu membunuh

budak yang lain, atau melakukan perbuatan pidana di bawah

pembr.rnuhan yang dikenai qishash, maka pendapat yang berlaku

di dalamnya sama seperti pendapat tentang budak yang tidak

digadai dan budak orang lain melakukan perbuatan pidana

terhadap budaknya itu.

Pemilik budak diberi pilihan antara hukuman mati atau

qishash luka, atau memaafkan tanpa kompensasi. Jika dia

memaafkan, maka budak tersebut tetap digadai. Jika dia memilih

untuk mengambil kompensasi, maka budak yang digadai itu dijual

kemudian nilai dari budak yang digadai dan terbunuh itu dijadikan
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gadai sebagai gantinya, kecuali penggadai ingin inenjadikannya
sebagai pengimpas. Jika perbuatan pidana berupa luka, maka
denda luka budak yang digadai itu dijadikan gadai bersama budai<

yang digadai sesuatu yang berasal dari pokok gadai.

Jika denda luka itu tidak mencapai nilai budak pelaku yang

digadai, maka penggadai dan penerima gadai dipaksa unfuk
menjualnya seukuran nilai denda pidana. Tetapi keduanya tidak
dipaksa untuk menjual seluruh diri budak kecuali keduanya
menghendakinya. Sedangkan sisa dari budak itu dijadikan gadai

seperti sedia kala.

Seandainya pemilik hak yang gadainya terkena perbuatan
pidana, tuan budak pelaku yang digadai dan penerima gadainya
rela sekiranya fuan budak korban bersekutu dengan penerima
gadai dalam memiliki budak pelaku seukuran nilai denda pidana,
maka hukumnya tidak boleh karena budak yang menjadi korban
adalah milik penggadai, bukan milik penerima gadai. pemilik

budak dipaksa untuk menjual budaknya seukuran gadai kecuali
penerima gadai memaafkan haknya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak lalu budak ifu
mengakui melakukan perbuatan pidana secara sengaja yang
dikenai qishash, tetapi penggadai dan penerima gadai

mendustakan perkataannya, maka perkataan yang dipegang
adalah perkataan budak tersebut. sementara korban diberi pilihan
antara qishash atau mengambil denda. Jika perbuatan pidananya

sengaja tetapi tidak dikenai qishash, atau tidak sengaja, maka
pengakuan budak tersebut gugur karena dia berada dalam stahrs
budak.

342



AlUmm

Seandainya tuan budak, baik yang digadai atau yang tidak

digadai mengakui atas budaknya bahwa dia telah melakukan

perbuatan pidana, sedangkan perbuatan pidana tersebut dikenai

qishash, maka pengakuannya atas budaknya itu gugur manakala

budaknya menyangkal. Tetapi jika perbuatan pidana tersebut tidak

dikenai qishash, maka pengakuannya berlaku bagi budaknya,

karena sanksinya berupa hafia, dan tuan mernbuat pengakuan

terkait hartanya.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain,

yaihr budak tidak keluar dari tangan penerima gadai akibat

pengakuan tuannya bahwa budaknya telah terkena sanksi akibat

perbuatan pidana yang tidak berlaku qishash di dalamnya.

Alasannya adalah karena dia membuat suatu pengakuan terkait

budak dimana penerima gadai lebih berhak atas diri budak itu

hingga haknya dipenuhi. Jika haknya telah dipenuhi, maka orang

yang diakui haknya atas sanksi pidana oleh tuan budak itu lebih

berhak atas budak hingga sanksi pidananya dipenuhi.

32- Perbuatan Pidana yang Dikenai Diyat Terhadap
Budak yang Digadai

Jika orang asing melakukan perbuatan pidana yang

pelakunya tidak dikenai qishash sama sekali terhadap budak yang

digadai, misalnya pelaku adalah orang merdeka sehingga dia tidak

dikenai qishash terhadap budak, atau pelaku adalah ayah, kakek,

ibu atau neneknya budak sendiri, atau pelaku belum baligh atau
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hilang akal, atau perbuatan pidana yang dilakukan rrremang tidak
dikenai qishash dalam keadaan apapun seperti ma'mumah97 dar,
ja'ifalPg, atau perbuatan pidana dilakukan secara tidak sengaja,

maka pemilik budak yang digadai itu memiliki hak gugatan dalam
sanksi pidananya. Penerima gadai boleh menghadiri gugatan

tersebut. Jika pelaku pidana diputuskan membayar denda
pen5nrsutan atas budak yang digadai, maka pemilik budak yang

menggadai tidak boleh memaalkannya, dan tidak pula mengambil
denda pidana, bukan bagi penerima gadai.

Penggadai diberi pilihan antara menjadikan denda pidana

itu sebagai pengimpas hutang yang melekat pada diri budak, atau
ditaruh oleh penerima gadai di tangan orang yang dititipi gadai

hingga haknya jafuh tempo. Saya tidak mengira seseorang yang

berpikir sehat memilih untuk menjadikan denda pidana sebagai

sesuafu yang ditaruh tetapi tidak dipertanggungkan daripada
menjadikannya pengimpas hutang. Dalam hal ini tidak ada
perbedaan antara perbuatan pidana terjadi pada nyawa budak
yang digadai atau tidak manakala perbuatan pidana
mengakibatkan denda tanpa ada qishash di dalamnya.

Jika denda pidana berupa emas atau perak, lalu penggadai

meminta agar dia dibiarkan memanfaatkan emas atau perak

97 Dalam Al Mishbah dijelaskan bahwa kata'ma'munah' terbentuk dari kata
'anilna yang berarti melukai. Bentuk isim fa'ilnya adalah 'aammatun. Sebagian

orang Arab menyebut ma'munah karena ada makna maf'uldi dalamnp. Makna
kata ini adalah luka yang tidak sampai ke selaput yang membungkus otak.

98 Dalam Al Mishbah diletaskan bahwa kata )b 'rlah' terbenhrk dari kalimat
'jawwaftuhu tajuriikri yang berarti aku menjadikannya berlobang. Luka disebut
demikian ketika sampai ke rongga badan. Tetapi seandainya luka sampai ke
rongga tulang paha, maka dia ttdak disebut demikian karena h-rlang tidak dianggap
berongga.
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tersebut sebagaimana dia dibiarkan memanfaatkan pelayanan

budak, punggung hewan yang digadai, domisili rumah dan
penyewaannya, maka hukumnya tidak boleh karena budak, hewan
temak dan rumah merupakan benda yang berwujud, diketahui dan
tidak berubah. Budak dan heuran temak memberi manfaat tanpa
ada mudharat yang terjadi pada keduan!,'a, dan keduanya tidak
dikembalikan kepada penerima gadai keduang,a. Rumah juga tidak
bisa dipindahkan, dan penempatannya ticiak mengakibatkan

mudharat bagi penerima gadainya.

Adapun dinar dan dirham itu tidak menuntut biaya
penjagaannya bagi penggadai, dan dia tidak memiliki manfaat
kecuali dengan difukar menjadi barang. Sedangkan penggadai
tidak boleh menukar gadai menjadi benfuk lain karena itu berarti
mengganti objek gadai. Tidak ada alasan baginya unfuk mengganti
dinar dan dirham dalam keadaan dia bercampur dan tidak
diketahui bendanya.

Jika tedadi perdamaian dengan kerelaan penerima gadai

terhadap denda pidana dengan kompensasi unta, lalu unta ifu
ditaruh di tangan pihak ketiga, maka hukumnya boleh. penggadai

wajib memberinya pakan dan memenuhi kebufuhannya, dan dia
juga menyewakannya dan memanfaatkannya sebagaimana dia
boleh melakukan hal ihr terkait unta miliknya seandainya dia
menggadaikannya. Jika penerima gadai meminta agar unta ifu
dijualdengan emas dan perak, maka hukumnya tidak boleh karena
yang demikian ifu seperti barang yang dia gadai manakala dia
ridha. Seperti seandainya penerima gadai meminta penggadai
untuk mengganti objek gadai, maka hukumnya tidak boleh.
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Jika penggadai ingin berdamai dengan peiaku perbrratan

pidana terhadap budaknya dengan suahr kompensasi selain yang

wajib unfuknya, maka hukumnya tidak boleh karena kompensasi

yang waiib itu sudah menggantikannya" Perdamaian dengan selain

kompensasi yang wajib ifu sama dengan mengganti kompensasi

ihl, seperti kompensasi yang wajib adalah dinar lalu dia ingin

berdamai dengan kompensasi dirham, kecuali penerima gadai rela'

Jika penerima gadai rela, maka apa saja yang diambilnya sebagai

denda pidana atas gadainya itu dijadikan gadai baginya lagi.

Jika tuan budak yang digadai ingin memaafkan denda

pidana atas budaknya, maka hukumnya tidak- boleh kecuali

penerima gadai membebaskan hak darinya, atau penggadai

melunasi haknya secara sukarela.

Seandainya perbuatan pidana atas budak ifu lebih banyak

daripada hak penerima gadai beberapa kali, maka dia tidak boleh

menyia-nyiakan sedikit pun dari denda pidana. Seperti seandainya

budak mengalami pertambahan nilai di tangannya, maka dia tidak

boleh mengeluarkan nilai tambahan ihr dari diri budak tersebut,

kecuali pemilik budak yang menggadaikan itu rela menyerahkan

seluruh hak penerima gadai pada diri budak secara hrnai. Jika dia

melakukannya, maka hukumnya boleh. Jika penerima gadai ingin

meninggalkan gadai tetapi dia tidak ingin mengambil haknya

secara funai, maka hukumnya tidak boleh. Dia dipaksa unhrk

mengambil haknya kecuali dia ingin membatalkan haknya sehingga

haknya batal apabila dia membatalkannya.

Perbuatan pidana terhadap budak perempuan yang digadai

itu sama seperti perbuatan pidana terhadap budak laki-laki yang

digadai, tidak berbeda sedikit pun kecuali dalam perbuatan pidana
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terhadapnya tetapi juga berimbas kepada selainnya. yang

dernikian ittr hanya terjadi pada budak perempuan, tidak terjadi
pada budak laki-laki sama sekali. Misalnya adalah pemt budak
perempuan dipukul hingga menggugurkan janin sehingga diambil
denda pidana atas janin. Denda tersebut jatuh kepada pemiliknya,
tidak ikut digadaikan bersamanya. Jika budak perempuan
mengalami penSnrsutan yang memiliki nilai tetapi tidak dibarengi
luka-luka yang ada dendanya, maka pelaku tidak menanggung
apapun selain denda janin karena janinlah yang dihukumi.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap
budak perempuan dalam bentuk lukaluka yang dikenai diyat
tertenfu atau di dalamnya ada hukum tertenfu, lalu budak
perempuan tersebut menggugurkan janin, maka dari pelaku
perbuatan pidana diambil denda luka{uka atau hukumnya unfuk
dijadikan gadai bersama budak perempuan, karena hukumnya ifu
melekat pada diri budak tersebut, sedangkan janin dan diyat janin
tidak. Diyat janin menjadi milik empunya yang menggadaikan
karena dia tidak tercakup ke dalam gadai.

Perbuatan pidana terhadap setiap gadai dari jenis hewan
temak ifu sama seperti perbuatan pidana terhadap setiap gadai

dari jenis budak, tidak berbeda sedikit pun. Hanya saja, pada
hewan temak terdapat sesuatu yang dapat mengurangi nilainya.
Lukaluka pada budak dari segi harga mereka itu sama seperti
lukaluka pada orang merdeka dari segi diyat mereka. Juga dalam
satu hal, yaifu barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana
terhadap hewan temak betina lalu dia mengeluarkan janin dalam
keadaan mati, maka pelaku menanggung atas pen5msutan nilai
yang diakibatkan perbuatan pidananya itu. Penyusutan itu dinilai
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pada hari pelaku melakukan perbuatan pidana terhadapnya dan

ketika hewan temak menggugurkan janin lalu harganya berkr-rrang.

Sesudah itu pelaku membayar denda sebesar penyrsutan yang

terjadi padanya untuk dijadikan gadai bersamanya.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap

hewan temak lalu dia menggugurkan janin dalam keadaan hidup

kemudian janin tersebut mati di tempat. maka ada dua pendapat

tentangnya, yaitu:

Pertama, pelaku menanggung nilai janin pada waktu dia

gugur karena dia melakukan perbuatan pidana kepadanya saja'

Tetapi dia tidak menanggung jika penggugurannya itu mengurangi

nilai induknya dalam ukuran lebih besar daripada nilai janin,

kecuali terjadi luka{uka yang mengakibatkan cacat, sehingga dia

menanggung denda luka{uka ihr bersama dengan nilai janin

sebagaimana pendapat terkait budak perempuan, tidak berbeda

sama sekali.

Kedua, dia menanggung ukuran yang paling besar dari nilai

janin dan penyusutan nilai ibunya. Hewan temak berbeda dari

budak perempuan yang menjadi korban perbuatan pidana

sehingga keduanya juga berbeda dalam arti bahwa tidak ada

qishash pada hewan sama sekali bagi pelaku perbuatan pidana,

sedangkan dalam perbuatan pidana terhadap manusia berlaku

qishash untuk sebagian orang yang melakukan perbuatan pidana

terhadap mereka.

Setiap perbuatan pidana terhadap objek gadai yang bukan

manusia dan bukan hewan ifu hukumnya sama, baik perbuatan

pidana yang mengurangi nilai objek gadai atau tidak mengurangi.

Dendanya dijadikan gadai bersama sisa objek yang menjadi
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korban, kecuali penggadai ingin' menjadikannya pengimpas. objek
gadai yang menjadi korban pidana dari selain jenis manusia ifu
dinilai dengan emas atau perak, kecuali dia berupa barang yang
ditakar atau ditimbang dan ditemukannya padanannya, sehingga
jika ada sesuatu yang rusak darinya maka dia diganti dengan
sesuafu yang sama. Misalnya adalah gandum gadai yang
dihabiskan seseorang; dia harus menanggung gandum yang sama.
Juga seperti barang-barang lain yang semakna dengan gandum.

Jika perbuatan pidana terjadi pada gandum hinthah yang
digadai sehingga merusak barangnya seperti membusuk, memerah
atau menghitam, maka pelaku menanggung penyusutan nilai
gandum hinthah tersebut. caranya adalah dia dinilai dalam
keadaan normal dan tidak cacat sebagaimana sebelum terjadi
perbuatan pidana serta nilainya sesudah terjadi perbuatan pidana
padanya. sesudah ifu pelaku membayar denda sebesar penyusutan
dalam bentuk dinar atau dirham. Mata uang apa saja yang biasa
digunakan dalam negeri tempat terjadinya perbuatan pidana harus
diterima oleh penerima gadai. Dia tidak boleh menolaknya. Jika
mata uang yang dominan digunakan di negeri tempat terjadinya
perbuatan pidana adalah dinar, maka dendanya dibayar dengan
dinar. Jika yang dominan adalah dirham, maka dibayar dengan
dirham.

Semua nilai itu dibayar dengan dinar atau dirham.
Perbuatan pidana terhadap budak selunrhnya dibayar dendanya
dengan dinar atau dirham, bukan dengan unta, dan bukan selain
dinar atau dirham, kecuali pelaku pidana, penggadai dan penerima
gadai ingin mengambil unta dan selainnya dengan cara yang sah,
sehingga apa yang diambil itu dijadikan gadai sebagai ganti budak
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Sang menjadi korban jika telah mati, atau bersama budak jika dia

men5rusut nilainya. Denda yang dibayarkan itu diikutkan bersama

pokok gadai, kecuali penggadai ingin menjadikannya pengimpas

sebagaimana telah saya sampaikan.

Seandainya seorang budak penggadai yang tidak digadai

melakukan perbuatan pidana terhadap budaknya yang digadai,

maka penggadai diberi pilihan antara menebus budaknya dengan

membayar seluruh denda pidana atas budaknya yang digadai

secara sukarela, atau menjadikannya sebagai pengimpas hak, atau

budaknya itu dijual untuk membayarkan denda pidana atas budak

yang digadai sehingga hasil penjualannya itu menjadi gadai

bersamanya. Denda pidana atas budaknya terhadap budaknya

yang lain itu tidak batal karena hal itu mengakibatkan kekurangan

nilai gadai bagi penerima gadai. Kecuali dalam kasus seseorang

menggadaikan dua budak kepada orang lain, lalu budak yang satu

melakukan perbuatan pidana kepada budak yang lain, sedangkan

perbuatan pidana tersebut tidak dikenai qishash.

Alasannya adalah karena penggadai tidak berhak dari budak

pelaku yang digadai itu selain apa yang menjadi haknya sebelum

terjadi perbuatan pidana; dan bahwa penerima gadai tidak berhak

dari budak pelaku yang digadai dengan jalan gadai kecuali yang

menjadi haknya sebelum terjadi perbuatan pidana. Dengan

demikian, perbuatan pidana menjadi tanpa dampak hukum,

karena penerima gadai berhak atas keduanya dengan jalan gadai,

dan penerima gadai juga pemilik keduanya secara bersama-sama.

Karena itu, keadaan keduanya sebelum dan sesudah terjadi

perbuatan pidana dalam hal gadai dan kepemilikan iht sama.
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Seandainya seseorang menggadaikan seorang budak

miliknya kepada orang lain, dan juga menggadaikan seorang

budak lain miliknya kepada orang yang berbeda, lalu salah satu

budaknya melakukan perbuatan pidana terhadap budak yang lain,

maka perbuatan pidana tersebut sama seperti perbuatan pidana

seorang budak asing yang digadai. Tuannya diberi pilihan untuk

menebus budak pelaku dengan membayar seluruh denda

perbuatan pidana terhadap korban. Jika dia melakukannya, maka

budak pelaku tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia tidak

meiakukannya, maka budak pelaku dijual untuk membayar denda

pidana. Jika ada sisanya, maka sisanya itu dijadikan gadai bagi

penerima gadai budak pelaku. Jika pada budak pelaku terdapat

kelebihan dari denda pidana, lalu penggadai dan penerima gadai

ingin agar budak pelaku dijual bersama, maka dia dijual dan

sisanya dikembalikan sebagai gadai, kecuali pemilik budak ingin

menjadikannya sebagai pengimpas. Jika salah sah-r dari keduanya

meminta agar budak dijual seluruhnya sedangkan pihak lain

menolak, maka dia tidak dipaksa untuk menjual seluruhnya

manakala harga sebagian budak sudah bisa menutupi denda

pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan penerinna gadai, ayahnya,

anaknya atau siapa saja yang memiliki hubungan dengannya, atau

oleh budaknya terhadap budak yang digadai itu seperti perbuatan

pidana yang dilakukan orang asing; tidak ada perbedaan di antara

keduanya. Jika haknya tunai lalu penggadai ingin agar denda

pidana dijadikan pengimpas hak, maka hukumnya boleh. Jika

haknya tempo lalu penggadai ingin untuk menjadikannya

pengimpas, maka hukumnya boleh. Jika penggadai tidak ingin,

maka penerima gadai mengeluarkan senilai denda pidana unfuk
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ditaruh di tangan orang adil yang biasa ditamtri gaciai. Jika gadai

berada di tangan penerirrra gadai lalu penggadai ingin

mengeluarkan gadai dan denda pidana dari tangannya, sedangkan

perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya

boleh. karena perbuatan pidana secara sengaja ih: mengubah

keadaan orang yang ditaruhi gadai. Jika perbuatan pidana

dilakukan secara tidak sengaja, maka penggadai tidak boleh

mengeluarkannya dari tangan penerima gadai kecuali keadaannya

berubah dari amanah menjadi sebaliknya.

Jika budak digadai lalu dia menjadi korban perbuatan

pidana, maka tidak ada beda apakah penggadai telah terbebas dari

hak yang melekat pada diri budak yang digadai kecuali satu dirham

atau kurang dari itu, dan pada budak tersebut ada kelebihannya,

atau dia belum terbebas dari hak sama sekali dan pada budak yang

digadai tidak ada kelebihan. Demikian pula, dia tidak boleh

mengeluarkan sedikit pun dari denda pidana atas budak karena

denda pidana itu sama kedudukannya dengan diri budak tersebut.

Demikian pula, seandainya yang menjadi korban adalah dua budak

yang digadai secara bersama-sama, maka penggadai tidak boleh

mengeluarkan sedikit pun dari gadai kecuali setelah terbebas dari

seluruh hak.

Seandainya seseorang menggadaikan setengah budaknya

kepada orang lain, kemudian penggadai melakukan perbuatan

pidana terhadapnya, maka dia menanggung setengah denda

pidana bagi penerima gadai sebagaimana telah saya terangkan,

sedangkan setengah denda pidana yang lain gugur. Alasannya

adalah karena perbuatan pidana terjadi pada setengah-setengah,

yaitu setengah miliknya dimana tidak ada orang lain yang berhak
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atasnya sehingga dia tidak wajib menanggung denda unhrk dirinya

sendiri, dan setengah yang lain milik penerima gadai sehingga

tidak batal meskipun dia adalah pemiliknya lantaran ada hak

penerima gadai di dalamnya.

Seandainya orang lain melakukan perbuatan pidana

terhadapnya, maka setengahnya diladikan gadai dan setengah

yang lain diserahkan kepada pemilik budak. Seandainya pemilik

budak memaafkan seluruh hak pidana, maka pemaafannya itu

berlaku untuk setengahnya karena dia adalah pemilik setengahnya,

dan tidak seorang pun yang memiliki hak bersamanya atas

setengah budaknya itu. Sedangkan pemaafannya terhadap

setengah yang lain yang di dalamnya ada hak penerima gadai

ditolak.

Seandainya penerima gadai memaafkan denda pidana,

sedangkan penggadai tidak memaafkan, maka pemaafannya batal

karena dia tidak berhak atas denda pidana. Yang berhak atas

denda pidana adalah penggadai. Dia hanya berhak menahan

denda pidana lantaran dia memiliki hak hingga haknya itu dilunasi,

baik hak penerima gadai bersifat tunai atau tempo. Jika haknya

tempo lalu penerima gadai mengatakan, "Aku menjadikan denda

pidana sebagai pengimpas hakku," maka hukumnya tidak boleh

karena haknya tidak tunai. Jika haknya tunai, maka hukumnya

boleh. Jika haknya dinar maka denda pidana dibayar dalam benhrk

dinar. Jika haknya dirham maka denda pidana dibayar dalam

bentuk dirham. Karena apa yang wajib bagi tuan budak itu sama

seperti apa yang wajib bagi penerima gadai.

Jika denda pidana dibayar dengan dirham sedangkan hak

penerima gadai berupa dinar, lalu dia berkata, "Aku jadikan denda
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pidana ini sebagai pengimpas untuk hakku," maka hukumnya tidak

boleh karena denda pidana itu bukan haknya. Demikian pula,

seandainya denda pidana dibayar dengan dirham sedangkan

haknya berupa dinar, atau dibayar dengan dinar sedangkan haknya

berupa dirham, maka dia tidak boleh menjadikan denda pidana

sebagai pengimpas haknya, karena denda pidana bukan

merupakan haknya. Yang boleh dijadikan pengimpas adalah yang

sama jenisnya. Adapun yang tidak sama jenisnya itu tidak boleh

dijadikan pengimpas.

Seandainya haknya lebih banyak daripada denda pidana,

manakala saya tidak memakruhkan seseorang unfuk menjual

hartanya dengan harga yang lebih banyak daripada nilainya, maka

saya tidak memakmhkan pemilik budak untuk mengambil

makanan dengan dinar, dan tidak pula mengambil makanan

dengan dinar.

Jika seorang budak melakukan perbuatan pidana terhadap

budak yang digadai, lalu tuan budak pelaku ingin menyerahkan

budak itu sebagai tebusan terhadap denda pidana, maka

penggadai tidak hams menerimanya kecuali dia mau. Jika

penggadai mau menerimanya sedangkan penerima gadai tidak

mau, maka penerima gadai tidak dipaksa unfuk menerimanya.

Demikian pula, seandainya penerima gadai mau sedangkan

penggadai tidak mau, maka penggadai tidak dipaksa karena hak

mereka pada diri budak itu berupa denda, bukan budak itu sendiri.

Sedangkan diri budak ifu merupakan oblek tersendiri. Demikian

pula, seandainya penggadai dan penerima gadai ingin

menjatuhkan denda pidana pada budak pelaku, sedangkan nilai

dendanya setara dengan nilai budak tersebut atau lebih besar

354



AlUmm

berlipat{ipat, sedangkan pemilik budak pelaku menolaknya, maka

keduanya tidak boleh melakukannya karena hak dalam perbuatan

pidana tersebut berupa sesuatu yang bukan diri budak ifu. Diri
budak itu dijual sehingga hak melekat pada penjualannya,

sebagaimana objek gadai dilual sehingga menjadi uang untuk

melunasi hak orang yang berpiutang.
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,affi

PEMBAHASAN KECIL TENTANG GADAI

1. Bab: Penjelasan Gadai

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syaf i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dasar kebolehan gadai

terdapat dalam Kitab Allah. Allah @ berfirman,

b
4 1 t:t'-esi SjAY\'4?5fi&K"$
'Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuanalah frdak

secara funai) sdang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). "(Qs. Al Baqarah l2l283)'
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Sunnah juga menunjukkan kebolehan gadai, dan saya tidak

mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat tentang

kebolehannya.

G_.i ojr * ,tJ,o G.i ii.r G?l -\ 1\ 1

at'j;, o1t,-1..:ii;t e oW ,:tt f ri
I

"u ,rl)t ,t:;r btu; Li i,Ss *t ib hr Jr"
,rol ol,. ttol t7 r.., .1.i"; *r;*il *t €lt y7G

L676. hnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa

Rasulullah S bersabda, 'Gadai tidak mengunci barang gadai dari

pemiliknya tmng menggadaikannya. Dia memiliki keunfungannya

dan menanggwng kerugiannya.'gg

Hadits ini berlaku unfuk gadai secara keseluruhan. Sejauh

pengetahuan kami, Rasulullah #i tidak mengkhususkan safu jenis

gadai dari jenis gadai yang lain. Kata rahn (Sadai) itu digunakan

untuk menyebut sesuatu yang tampak lelas kerusakannya dan yang

samar. Makna ucapan NabiS -Allah Mahatahu, "Gadai tidak

mengunci barang gadai' adalah: jika gadai itu lenyap, maka dia

tidak lenyap karena sesuahr. Jika pemiliknyra ingin menebusnya.

Dia tidak terkunci di tangan orang yang menguasainya, seperti

penggadai mengatakan, "Kamu sudah menyerahkannya kepadaku

9e Hadits ini berikut takhriitya telah disampaikan pada no. (1614).
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sehingga dia menjadi milikku lantaran aku telah neemberimu

bayarannya. Objek gadai itu nrilik penggadai untuk selama-

lamanya hingga dia mengeluarkannya dari kepemiiikannya dengan
cara yang sah. Dalilnya adalah sabda Nabi'S, "Dari pemiliknya

yang menggadaikannya. " Kemudian beiiau menjelaskan dan

menegaskan dengan sabdanya, " Dia memilih keutfungann5n dan

m ena nggung kerugiannya. "

Yang dimaksud dengan keuntungan di sini adalah selamat

dan pertambahan, dan yang dimaksud dengan kerugiannya di sini

adalah lenyap dan berkurang.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuafu dengan safu

dirham padahal sesuatu tersebut tidak senilai satu dirham, lalu

dirham tersebut msak, maka dirham ifulah yang lenyap, sedangkan

penggadai tidak menanggung. Oleh karena ifu, rusaknya dirham
itu dihitung sebagai harta penerima gadai, bukan harta penggadai.

Karena penggadai telah mengambil dirham, dan ifu merupakan

harga gadainya. Jika gadainya rusak, maka penerima gadai tidak

berhak menuntut ganti apapun sehingga penggadai tidak
menanggung apapun. Yang hilang darinya adalah seperti yang dia

ambil dari harta orang lain. Dengan demikian, kemgiannya itu
ditanggung oleh penerima gadai, bukan penggadai.

Jika kerugiannya ditanggung penerima gadai, maka dia

menjadi hak penerima gadai, bukan milik penggadai. Pendapat ini
bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah S.

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di
antara seorang ulama pun bahwa objek gadai merupakan milik
penggadai. Jika dia ingin mengeluarkannya dari tangan penerima

gadai, maka hukumnya tidak boleh dengan syarat yang ditetapkan
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di dalamnya. Selain !hr, penggadai dibebani untuk membiayai

objek gadai selarna masih hidup dan berada di tangan penggadai.

Dia juga dituntut untuk mengadakan kafannya jika mati karena dia

memilikinya.

Oleh karena objek gadai menurut Sunnah dan ijma' ulama

merupakan milik penggadai maka penggadai menyerahkannya

bukan dalam arti diambil tanpa izin darinya dan bukan pula dia

menjualnya. Namun jika penggadai ingin mengambilnya, maka

hukumnya tidak boleh, dan dia dilatuhi putusan agar dia

menempatkan objek gadai di tangan penerima gadai dengan

syarat. Jadi, apa alasan unfuk meniatuhkan pertanggungan

penerima gadai, sedangkan hakim memufuskan baginya untuk

menahan objek gadai karena disyaratkan oleh pemilik objek gadai,

dan pemiliknya itu wajib menafkahi objek gadai?

Yang memikul pertanggungan adalah orang yang

melakukan pelanggaran dimana dia mengambil sesuatu yang

bukan miliknya, atau menahan sesuatu di tangannya yang dimiliki

orang lain padahal dia wajib menyerahkannya dan tidak boleh

menahannya. Misalnya adalah seseorang menjual budaknya

kepada orang lain, lalu pembeli telah menyerahkan

pembayarannya tetapi penjual menahan budak tersebut. Yang

demikian ihl serupa dengan mengambil barang tanpa uin.

Sedangkan penerima gadai tidak berada dalam makna ini sama

sekali. Dia bukan pemilik objek gadai sehingga saya wajibkan

untuk menjual objek gadai lalu dia menahannya dari pemilikan

padahal dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya- Yang

memiliki objek gadai adalah penggadai. Dia juga tidak dianggap

melanggar dengan mengambil objek gadai dari penggadai dan
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menghalanglnya. Karena itu. tidak ada aiasan u.ntuk nnenjaruhkan

pertanggungan pada penerima gadai dalam kasus-kasus ini.

Penerima gadai hanyalalr seseorang yang menetapkan bagi

dirinya atas pemilik oblek gadai dalam akad gadai (menetapkan)

suatu syarat yang halal dan mengikat untuk menjamin haknya,

demi mengupayakan manfaat bagi dirinya dan sebagai langkah

hati-hati terhadap orang yang berhutang kepadanya, bukan untuk
bertaruh dengan menerima gadai. Karena seandainya rusaknya

objek gadai itu berakibat pada rusaknya haknya, maka penerimaan

gadai dianggap sebagai pertaruhan sehingga apabila objek gadai

selamat maka haknya ada padanya, dan jika objek gadai rusak

maka rusak pula haknya.

Seandainya demikian ketenfuan, maka dari sebagian sisinya

itu dianggap buruk bagi penerima gadai karena apabila haknya

berada dalam pertanggungan penggadai dan semua harta itu
melekat untuk selama-lamanya, maka ifu lebih baik baginya

daripada haknya ihr melekat pada sebagian dari harta penggadai

sesuai dengan hak penerima gadai. Jika sesuafu ifu msak, maka

dia rusak sebagai milik penerima gadai, sedangkan pertanggungan

penggadai telah terbebas. Padahal, kami tidak melihat
pertanggungan seseorang ifu terbebas kecuali dia membayarkan

kewajibannya kepada orang yang berpiutang kepadanya, atau

memberikan pengganti kewajiban ifu yang keduanya rela,

sehingga orang yang berpiutang itu memiliki penggantinya dan

orang yang berhutang terbebas dari pertanggungan; atau pemilik

hak sukarela membebaskan haknya dari orang yang

menanggungnya. Sedangkan penggadai dan penerima gadai ifu
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tidak berada dalam salah satu makna kebebasan dan pengimpasan

ini.

Barangkali ada yang bertanya, "Tidakkah Anda melihat

bahwa pengambilan objek gadai oleh penerima gadai ihr sama

seperti pelunasan haknya?" Jawabnya, seandainya pengambilan

objek gadai itu dianggap sebagai pelunasan haknya sedangkan

objek gadai berupa budak perempuan, maka itu berarti dia telah

memiliki budak perempuan itu dan halal menggaulinya- Dia tidak

boleh mengembalikan budak perempuan ifu kepada penerima

gadai, dan tidak wajib pula meskipun penggadai telah

membayarkan hak yang melekat pada objek gadai kecuali kedua

pihak sama-sama rela unhrk mengadakan jual-beli baru atas budak

perempuan ihr. Selain itu, penggadai tidak mungkin haknya jatr.rh

tempo selama setahun, tetapi dia mengambilnya pada hari ini

tanpa kerelaan dari orang yang menanggung hak'

Jika orang ifu bertanya, "ltu bukan merupakan pelunasan

hak, tetapi bagaimana kedudukannya?" Maka saya jawab bahwa

budak perempuan tersebut ditahan di tangan penerima gadai

lantaran dia memiliki hak, dan dia tidak memikul suatu

pertanggungan terkait objek gadai tersebut. Karena itu dalil yang

dialukan kepadanya adalah daltl khabar. Seperti seandainya rumah

ihr ditahan lantaran terjadi akad sewa atasnya. Seandainya rumah

itu rusak sebab runtuh atau sebab-sebab kerusakan yang lain,

maka penyewa tidak tanggungjawab atas kerusakannya. Jika

penyewa telah menyerahkan uang sewa, maka menuntut ganti

kepada pemilik rumah. Juga seperti budak atau unta yang

disewakan. Dia ditahan dengan syarat, tetapi tidak ada

pertanggungan terkait salah sah: dari keduanya. Tidak ada pula
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pertanggungan terkait orang merdeka seandainya ciia diupah lalu
dia binasa.

Objek gadai hanya sebagai jaminan, sama seperti hamalah
(penjaminan oleh pihak ketiga), sehingga seandainya seseorang
memiliki hak seribu dirham pada orang lain, lalu ada sekelompok
orang yang menjamin haknya ifu pada saat haknya jafuh tempo
atau sesudahnya, maka haknya ifu tetap ditanggung oleh orang
yang menanggung hak, sedangkan para perrjamin itu hanya
menjamin baginya. Jika orang yang menanggung hak ifu tidak
membayar, maka orang yang berhak boleh menuntut para
penjamin sebagaimana yang dia syaratkan kepada mereka.
Sementara orang yang menanggung hak tersebut tidak terbebas
dari hak hingga dia melunasi seluruh hak. seandainya para
penjamin ifu mati atau tidak berada di tempat, rnaka hak ifu tidak
mengurangi haknya. Dia bisa menunfut kepada orang yang
menanggung hak sejak awal.

Demikian pula dalam gadai; kerusakan objek gadai dan
pen5rusutannya tidak mengurangi hak penerima gadai. Lagi pula,
sunnah menjelaskan bahwa dia tidak menanggung objek gadai.
Seandainya tidak ada sunnah tentang hal ini, maka kita tidak
mengetahui para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa yang
telah kami sampaikan, bahwa oblek gadai adalah milik penggadai,
sedangkan penerima gadai hanya boleh menahannya lantaran dia
memiliki hak, tidak dianggap melanggar lantaran menahannya. Ini
saja sudah menjadi dalil yang jelas bahwa objek gadai tidak
dipertanggungkan.

Sebagian sahabat kami berpegang pada pendapat kami
tentang gadai manakala kerusakan oblek gadai tampak jelas
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seperti rumah, kebun kurma dan budak. sedangkan sebagian yang
lain berbeda dari kami terkait objek gadai yang samar
kerusakannya.

Kata rahn atau gadai mencakup objek yang tampak
kerusakannya dan yang samar. Makna yang terkandung daram
hadits di atas juga bersifat menyeluruh dan jelas. Makna yang
bersifat menyeluruh dan jelas itu tetap pada sifatnya tersebut
kecuali ada keterangan lain dari sumber dalil tersebut, atau
mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits tersebut berlaku
khusus bukan umurn, atau berlaku implisit bukan eksplisit.
sedangkan kami udak mengetahui adanya dalil yang menjelaskan
halini dari Rasulullah @ untuk kami pegang.

Seandainya boleh berpendapat demikian tanpa didasari
dalil, maka boleh pula seseorang berkata bahwa objek gadai yang
telah absah manakala rusak maka msak pula hak penerima gadai-
maksudnya yang jelas kerusakannya. Karena sesuatu yang jelas

kerusakannya ifu tidak sama kedudukannya dengan amanah,
sehingga gadai seperti ifu seolah-olah merupakan kerelaan dari
kedua pihak bahwa objek gadai dipertanggungkan hutang gadai,
atau dipertanggungkan dengan nilainya. Adapun yang samar
kerusakannya, pemiliknya rela dengan menyerahkannya kepada
penerima gadai, dan ada kalanya penerima gadai tahu bahwa
kerusakan objek tersebut samar.

Dengan demikian, penggadai telah rela dengan sifat
amanah penerima gadai, sehingga penerima gadai merupakan
orang kepercayaannya sehingga apabila objek gadai itu rusak,
maka kemsakannya tidak dihitung sebagai harta penerima gadai.
Karena ifu, pendapat tersebut tidak benar sama sekali dari sisi ini
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manakala gadai dalam Sunnah Nabi s dimaknai sebagai gadai

yang khusus tanPa didasari dalil'

Pendapat yang benar tentang hal ini menun:t kami adalah

apa yang kami sampaikan, yaihr bahrva objek gadai merupakan

amanah seluruhnya. Alasannya acialah seperti yang kami

sampaikan, yaitu pemiliknya menyerahkan objek gadai kepada

penerima gadai dengan kerelaannya, dan ada hak yang dia

wajibkan pada objek gadai tersebut seperti kafalalatau

penjaminan. objek gadai tidak terlepas keberadaannya sebagai

amanah sehingga tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang

ulama pun bahwa apa yang tampak kerusakannya dan yang samar

itu termasuk amanah, baik dia dipertanggungkan atau tidak

dipertanggungkan; atau hal itu dibedakan oleh sunnah atau atsar

yang valid tanpa ada atsar serupa lainnya yang berbenttran

dengannya. Tetapi kami tidak mengetahui adanya ulama yang

berpendapat demikian dari kalangan sahabat kami'

Bersama mereka pendapat ini dipegang oleh sebagian

ulama,tetapitidakseorangpunyangdapatdijadikanhujjahsaat
berhadapan dengan ucapan Rasulullah 6$'

Seorang ulama berbeda pendapat dengan kami dalam

masalah gadai- Dia rnengatakan, "Jika seseorang menggadaikan

sesuahr unhrk hak, maka objek gadai tersebut dipertanggungkan,

sehingga apabila objek gadai tersebut msak maka kami melihat

kondisinya terlebih dahulu. Jika nilai obiek gadai lebih kecil dari

hutang,makapenerimagadaimenunttrtselisihnyakepada
penggadai.Jikanilaiobjekgadaisetaraataulebihbanyakdaripada
hutang, rnaka penerima gadai tidak menuntut apapun kepada
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penggadai, dan penggadai juga tidak menunfut apapun kepada

penerima gadai."

Sepertinya contoh untuk pendapat mereka adalah:

seseorang menggadaikan seribu dirham kepada orang lain unfuk

hutang serafus dirham. Jika seribu dirham ifu lenyap, maka serahrs

dibayar dengan seratus. Sedangkan terkait sembilan rafus sisanya,

penerima gadai dianggap sebagai orang kepercayaan. Atau seperti

seseorang yang menggadaikan serafus dirham untuk hutang

seratus dirham. Jika seratus dirham yang menjadi gadai itu rusak,

maka dia dipertanggungkan dengan seratus dirham yang menjadi

hutang gadai. Atau seperti seseorang yang menggadaikan lima

puluh dirham untuk hutang seratus dirham, Jika lima puluh dirham

itu lenyap, maka hutang lima puluh diimpaskan dengan lima puluh

dirham gadai. Sesudah itu pemilik hak -dalam hal ini penerima

gadai- menuntut lima puluh dirham kepada penggadai.

Demikian pula, dalam pendapat mereka terkait barang yang

senilai itu terjadi hal-hal yang kami sampaikan.

Kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian

dikatakan bahwa pendapat ini tidak konsisten dalam kasus ini bagi

seorang ulama pun. Dari sisi nalar, kalian menjadikan safu gadai

itu sekali waktu dipertanggungkan seluruhnya, sekali wakhr

dipertanggungkan sebagiannya, sekali waktu dipertanggungkan

sebagiannya dengan hutang yang diambil, dan sekali waktu

penerima gadai berhak menunfut selisih. Jadi, gadai menurut

pendapat kalian ifu tidak dipertanggungkan dengan cara sesuatu

yang dipertanggungkan itu dipertanggungkan, karena sesuafu itu

dipertanggungkan dengan barangnya. Jika barangnya hilang, maka

dengan nilainya; bukan dengan hak yang ada di dalamnya. Jadi,
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dari mana kalian berpendapat seperti ini? Pendapat ini ticiak lcisa

diterima kecuali didasarkan pada khabar yang harus diikuti urnat

Islam, dan mereka tidak memiliki pilihan selain menerimanya.

Mereka berkata:

sft /)b ,rj i ";c * 6r, -\ 1\ v
.O

I otit.W j$trt 
^*hr

1617. Kami meriwayatkan dari AIi bin Abi Thalib ;9,
bahwa dia berkata, "Penggadai dan penerima gadai saling
mengembalikan la"l.gil'rur',. " 1oo

100 6p. Abdurrazzaq dalam Mushannalnya (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Gadai yang Rusak, 9/230, no. 15039-15040) dari jalur Abdurrazzaq dari Ats-
Tsauri dari Manshur dari Hakam dari Ali, dia berkata, "Keduanya saling
mengembalikan selisih di antara keduanya." Juga dari N{a'mar dari eatadah dari
Ali dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menggadaikan Sesuafu kepada Orang
Lain lalu Gadai Tersebut Rusak, 4/525, no. 22794) dari jalur Waki' dari Sufuan
dan setemsnya.

Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wa AJ Atsar berkata, "sanadnya
terputus dan lemah." (4/443)

Juga dari jalur waki' dari AIi bin shalih dari AMut A'la bin Amir dari
Muhammad bin Hanafilyah dari Ali, dia berkata, "Jika obyek gadai lebih banyak
daripada hutang gadai, lalu obyek gadai rusak, maka hutang itu dilunasi dengan
nilai obyek gadai ihr, karena penerima gadai merupakan orang kepercagaan atas
selisihnya. Jika obyek gadai lebih sedikit daripada hutang gadai, maka penggadai
mengembalikan selisihnya ." (no. 227951

Al Baihaqi berkata, "Abdul A'la Ats-Tsa'labi statusnya lemah. Yahya bin Said
bin Al Qaththan berkata: Aku bertanya kepada sufiyan tentang hadits-hadits Abdul
A'la dari Ibnu Al Hanafigyah, lalu dia menilainya lemah. Juga tentang riwayat
Hakarn dari Ali dan riwayat Harits dari Ali dengan redaksi, "Kedua pihak saling
mengembalikan selisih," lalu dia menjawab bahwa sanadnya terputus dan lemah.
Juga tentang riwayat Qatadah dari Khallas dari Ali, "Jika ada kelebihan pada
obyek gadai, maka jika dia terkena musibah, maka gadai dilunasi dengan nilai yang
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Kami katakan, manakala Ali;&, berkata, "Kedua pihak

saling mengembalikan selisih," maka itu berarti dia bertentangan

dengan pendapat kalian. Dia mengklaim bahwa tidak ada sedikit

pun dari objek gadai yang berupa amanah. Perkataan Ali &
menunjukkan bahwa dia dipertanggungkan seluruhnya, baik ada

selisihnya atau tidak, seperti semua objek yang dipertanggungkan,

yaitu objek yang apabila telah terlepas maka diganti dengan

nilainya.

ada pada obyek gadai. Jika dia tidak terkena bencarn, maka penerima gadai

mengembalikan kelebihannya. "

Al Baihaqi berkata, "lni merupakan riwayat yang paling shahih dari Ali, tetapi

para ahli Hadits berkomentar tentang riwayat ini, 'Apa yang diriwayatkan oletr

Khallas dari Ali ihr dia ambil dari tulisan.' Komentar ini disampaikan oleh Yahya

bin Ma'in dan para penghafal hadits lainnya."
Uh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(4/M3l
Al Baihaqi juga mengutip perkataan Asy-Syafi'i demikian, "Riwag'at dari Ali

bin Abu Thalib rg bahwa kedua pihak saling mengembalikan selisih itr-r lebih

shahihdaripada riwayat Abdul A'la dari Ali. Kami telah melihat para sahabat kalian

menilai lernah riwayat AMul A'la yang tidak terbentur dengan riwayat apapun,

dengan kelemahan yang sangat. L-alu, bagaimana sekiranya dia terbenfur dengan

riwayat yang lebih mendekati shahih dan lebih kuat darinyn."

Al Baihaqi berkata, "Perkataan ini termasuk perkataan yang diperkenankan

kepadaku oleh Abu AMullah-maksudnyra Al Hakim-unhrk saya riwayat dari Abu

Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i."
ljh. Sunan Al Kubra(6/431
Pembahasan tentang hal ini akan disampaikan dalam .4/ umm sebentar lagi.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab rg,

seperti riwayat AMul A'la, dan yang meriwayatkannya adalah Abu Awwam Imran

bin Dawar. Dia tidak diladikan hujjah oleh AI Bukhari dan Muslim. Dia juga dinilai

lemah oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Auurrahman An-Nasa'i. Yahya bin said Al

Qaththan bahkan tidak menceritakan hadits darinya. Yahya bin Said berkata, "Dia

bukan ahli hadits. Saya pemah menulis beberapa riwayat darinya, tetapi kemudian

saya membuangnya."
I-jjiln. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(4/4441
Silakan baca riwayat Umar rg dalam Sunan Ad-Daruquthni (pembahasan:

Jual-Beli, 3/31, no. 72Ol
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Kami katakan. kalian rneriwayatkan pendapat tersebut dari

Ali;gb, dan riwayat tersebut valid menurut kami berciasarkan

riwayat para sahabat kami. Namun kalian telah menyalahinya.

Mereka bertanya, "Dimana?" I(ami jawab, "Kalian mengklaim

bahwa dia berkata, "Kedua pihak saling mengembalikan

selisihnya." Sedangkan kalian berpendapat bahwa jika seseorang

menggadaikan seribu dirham unfuk hutang serafus dirham, maka

serafus dirham dibayar serafus dirham, sedangkan unfuk sembilan

rafus sisanya penerima gadai dianggap sebagai pembawa amanah.

Adapun pendapat Anda riwayat dari AIi tentang hal ini adalah

penggadai menuntut penerima gadai unfuk mengembalikan

sembilan rah-Is."

,r'St i,Ss fi *; * tlbr't*" -\ 1\ A
I

.*y'UfrG Jk",:lj cyt^;
1518. Kami meriwayatkan dari Syuraih, b"; dia berkatal

"Oblek gadai ihr dipertanggungkan dengan hutang gadai,

walaupun berupa cincin .1uri 6nri."101

101 6p. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Jual-Beli, bab'
Gadai yang Rusak, 8/238-239, no. 15037) dari jalur Ma'mar dari Jabir dari Asy-
Sya'bi, dia berkata, "Seseorang menggadaikan cincin besi dengan seukumn satur

dinar, lalu cincin itu rusak. Kedua pihak lantas bersengketa kepada Syuraih, lalu
Syuraih berkata, "Gadai ih.r dibayar dengan nilai yang ada pada obyek gadai." Asy-
Sya'bi berkata, "ltu berlaku pada gadai seribu dirham dengan satu dirham, dan
sahr dirham dengan seribu dirham."

Juga dari Ats-Tsauri dari Abu Hushain dan Syuraih, keduanya berkata,
"Obyek gadai itu lenyap dengan nilai yang melekat padanya." Asy-Sya'bi berkata,
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Kami katakan, "Anda juga menyalahinya." Dia bertanya,

"Di mana?" Kami menjawab, "Anda mengatakan bahwa jika

seseorang menggadaikan serafus dirham dengan seribu dirham,

atau menggadaikan cincin seharga satu dirham dengan sepuluh

dirham, lalu objek gadai itu tersebut rusak, maka pemilik hak

-dalam hal ini penerima gadai- menuntut sembilan rafus dirham

dari pokok hartanya, dan menuntut sembiian dirham harga cincin

dari pokok hartanya. Sedangkan Syuraih tidak mengembalikan

safu pun dari keduanya kepada temannya dalam keadaan

apapun."

"Ketentuan itu berlaku pada gadai safu dirham dengan seribu dirham, dan seribu

dirham dengan satu dirham." (no. 15038)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya

(pembahasan: Jual-Beli, babr Orang yang Menggadaikan Sesuatu lalu Rusak,

4/5241dari jalur Syarik dari Abu Hushain, dia berkata: Aku mendengar Syuraih
berkata, "Obyek gadai itu lenyap dengan nilai yang melekat di dalamnya."

Juga dari Ibnu Abi Zaidah dari Hisyam dari Muhammad dari Sy.rraih dengan
redaksi lnng sama.

l-jh. Al Ja'dWt(2/L62, no. 2331) dari jalur Syarik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Waki' dalam ,4khbar Al QudhaltrZ/287) dan

jalur Abu Bakar bin Aliyasy dari Syarik dan seterusnya, dan dari jalur lain dari Abu
Hushain.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (pembahasan: Jual-
Beli, bab' Obyek gadai yang Rusak di Tangan Penerima Gadai, 4/1031dari jalur

Sufuan dari Abu Hushain.
Abu Hushain dimaksud adalah Utsman bin Ashim bin Hushain.
Ljh. At-Taqrib(2/70)
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7679. Mush'ab bin Tsabit meriwayatkan dari Atha', bahwa

ada seseorang yang menggadaikan kepada orang lain seekor kuda,
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102 93. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannalnya (pembahasan dan bab yang
sama, 4/524) dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Mush'ab bin Tsabit, dia
berkata: Aku mendengar Atha' menceritakan bahwa seseorang menggadaikan
seekor kuda kepada orang lain, lalu kuda itu mati di tangannya. Rasulullah # prn
bersabda kepada penerima gadai, "Hahnu telah hilang. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasil1772, no. 788)
dari Ibnu Mubarak dan seterusnya.

Abdul Haq dalam Al Ahkam Al Wustha mengatakan, "sanadnya mursal dan
lemah."

Ibnu Al Qaththan berkata, "Mush'ab bin Abdullah bin Zubair lemah, banyak
keliru, meskipun dia orang yang sangat jujur."

I-jh. Nashb Ar-Rayah (4/3271; dan Al Ahkam Al Wustha, (3/279)
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7620. Dikatakan kepadanya: Ibrahim mengabarkan kepada

kami, dari Mush'ab bin Tsabit, dari Atha', dia berkata: Hasan

mengklaim demikian. Kemudian dia menceritakan pendapat ini.

hrahim berkata, "Atha' heran dengan pendapat yang

diriwayatkan oleh Hasan." Ada beberapa orang yang

mengabarkan kepadaku, dari Mush'ab, dari Atha', dari Hasan.103
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1627. Orang yang aku percayai mengabarkan kepadaku,

bahwa seorang ulama meriwayatkannya dari Mush'ab dari Atha'

t03 $ilakan baa akhrii sebelumnyra. Saya tidak menemukan riwayat Atha'
dari Hasan pada selain Asy-Syafi'i.
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dari Nabi 6$$, dan dia tidak berkomentar tentang riu,ayat dari

Hasan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Para sahabat Mush'ab
meriwayatkannya dari Atha' dari Hasan." Dia menjawab, "Ya.

Demikianlah dia menceritakan kepada kami, tetapi riwayat Atha'
secara mursal ifu lebih banyak digunakan daripada riwayat Hasan
secara -urtu1."lo4

7522. Di antara hal yang menunjukkan kelemahan riwayat
ini pada Atha' jika benar Atha' meriwayatkannya adalah Atha'
memfatwakan pendapat yang sebaliknya. Dalam hal ini dia
mengemukakan pendapat yang berbeda dad semua ini. Dia
menyebut objek gadai yang jelas kerusakannya sebagai amanah,
dan terkait objek gadai yang samar kerusakannya itu dia
berpendapat, "Kedua pihak saling mengembalikan selisihnya."
Pendapat ini lebih valid riwayatnya dari 6glu'.105

104 Al Baihaqi berkata, "Ulama yang ada dalam sanad ini disebutkan
namanlra oleh Asy-Syafi'i dalam gaul qadim, dimaru dia mengatakan,
"Sesungguhnya lbnu Mubarak meriwayatkannya dari Mush'ab.... "

ljh. Ma'ifah As-Sunan wa Al Abar(4/4394401
105 Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh selainnya (marsudnya

selain Mush'ab) dari Atha' dengan cara mengangkat sanadnya dengan redaksi,
"Gadai itu dipertanggungkan dengan hutang gadai."

Kemudian dia meriwayatl<an dari jalur Abu Ali Al-Lu'lu'i dari Abu Daud dari
Ali bin SahlAr-Rarnli dari Abu Walid dari Abu Amr dari Atha', bahwa seseorang
menggadaikan kuda kepada orang lain lalu kuda tersebut mati. Nabi iS lantas
bersabda, "Obyek gadai itu dipertanggungkan dengan hutang gadai.,'

Lih. Al Marasil, karya Ibnu Daud (173, no. 190)
Ibnu Al Qaththan berkata, "Status sanad mursal-shahih."
ljh. Al Waltm Wal lham(3/528, no. 1303)
Hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi ini tanpa kisah oleh Zum'ah bin

shalih dari lbnu Thawus dari ayahnya secara mursal. Tetapi Zum'ah statusnya
tidak kuat."

I-j.h. Al Marasil (173, no. 189)
Ibnu At-Tarkumani dalam AJ Jauhar An-Naqiy berkomentar, "Hadits ini

dilansir oleh Muslim dalam shahihrrya dengan digandeng dengan riwayat lain.
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Ada pula riwayat dari Atha' bahwa kedua pihak saling

mengembalikan secara mutlak, dan kami tidak meragukan riwayat

ini. Jadi, kami tidak meragukan bahwa Atha'-Inqm' AllalT tidak

meriwayatkan dari Nabi $ suatu hadits yang valid tetapi dia

berpendapat sebaliknya. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya

seorang ulama yang meriwayatkan pendapat ini dari Atha' secara

marfu'selain Mush'ab. Orang yang meriurayatkan pendapat ini

dari Atha' secara marfu' sejalan dengan pendapat Syuraih bahwa

objek gadai itu dipertanggungkan dengan hutang gadai-

Orang ihr bertanya, "Bagaimana mungkin dia sejalan

dengan pendapat Syuraih?" Kami jawab, "Terkadang harga kuda

lebih tinggi daripada hak yang melekat padanya (hutang gadai),

terkadang sarrra, dan terkadang lebih sedikit. Tidak ada riwayat

bahwa dia bertanya tentang nilai kuda. Hal itu menuniuld<an

bahwa jika Atha' benar berkata demikian, maka itu berarti dia

berpendapat bahwa objek gadai itu dipertanggungkan dengan

hutang gadai." Orang itu bertanya, "Mengapa Anda Udak

berpegang padanya?" Kami meniawab, "Kalaupun riwayat ini

sendirian, riwayat ini bukan termasuk riwayat yang bisa dijadikan

hujjah. I,ls, !6g6imana seandainya kami meriwayatkan perkataan

yang jelas dan diterangkan dari Nabi S, serta mengandung hujjah

yang telah kami sampaikan?"

Dia bertanya, "Mengapa Anda menerima sanad yang

terpufus dari hnu Musagyib tetapi Anda tidak menerima sanad

yang terpuhrs dari selainya?" Kami jawab, "Kami tidak menghafal

bahwa Ibnu Musayyib meriwayatkan sanad yang terpufus

Setidaknya, hadits ini bagus untuk diikuti, dan diperkuat oleh riwayat mursal

sebelumnya dengan kedua riwayatnya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa

hadits ini diriwayatkan secara mwsal dari banyak jalur riwayat."
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melainkan kami menemukan riwayat yang menufupinya; dair kami
tidak menemukan atsar lbnu Musaygdb dari seseorang mengena!

hal yang kami ketahui berasal darinya, melainkan orang ifu pasti

seorang periwayat yang tepercaya dan dikenal. Barangsiapa yang

demikian keadaannya, maka kami menerima sanadnya yang
terputus.

Sementara kami melihat orang lain menyebut periwayat
orang yang tidak dikenal, menyebutkan periwayat yang tidak dia
sukai, serta meriwayatkan secara terputus sanadnya dari Nabi @,
atau dari sebagian sahabat yang dia temui, padahal tidak ada suatu
keterangan untuk menufupi celah tersebut. Karena itu kami
membedakan mereka lantaran perbedaan hadits-hadits mereka.
Kami tidak memihak kepada seorang periwayat, melainkan kami
berpendapat demikian berdasarkan indikasi yang jelas mengenai
keshahihan riwayatnya sebagaimana yang telah kami sampaikan."
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L623. Beberapa ulama mengabarkan kepadaku dari Yahya
bin Abu Unaisah dari hnu Syihab dari lbnu Musayyib dari Abu
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Hurairah, bahwa Nabi;,$ bersabda seperti hadits lbnu Abi
p1'6.106

105 Tehh disebutkan sebelumnya pada no. (1615) Di tempat tersebut, yaitu

dalam bab tentang pertanggungan gadai disebutkan: Seorang yang percaya

mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Unaisah.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutlian acuannya dalam masalah ini

dengan riwayat mursalsaid bin Musayyib, bukan selainnSn, karena riwa5nt mursal
Said bin Musalryib lebih shahih daripada riwayat-riwayat mursalselainnya. Juga

karena hadits ini diriwayatkan secara muttashil."
I-;rh. Sunan Al Kubra(6/4l421
Dalam Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar N Baihaqi berkata, "Adapun hadits

yang disebutkan Asy-Syafi'i dalam riwayat-riwayat mursal Ibnu MusaSryib adalah

seperti itu." Ahli Hadits lainnya mengatakan: Ahmad bin Hanbal berkata,
"Riwayat-riwayat mursal said bin Musayyib statusnya shahih. Tidak ada yang lebih

shahih daripada riwayat-riwayat mursahtya. Adapun Hasan dan Atha' tidak

seperti itu. RiwayaLriwayat mursal keduanya merupakan riwayat mursal yang

paling lemah.
Sepertinya keduanya mengambil dari sembarang periwayat."." Yahya bin

Ma'in berkata, "Riwayat munalyangpaling shahih adalah riwayat zzursalSaid bin

Musayyib... Yahya bin Said: bahwa Abdullah bin Umar bin Kha+Jrthab r$ apabila

ditanya tentang suatu masalah lalu dia sulit menjawabnya. maka dia berkata,

"Berpeganglah kalian pada Said bin Musayyib karena dia menghadiri majelis

orang-orang shalih."
Diriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah, dia berkata: Aku bertanya kepada 'Arak

bin Malik, "siapakah orang Madinah yrang paling ahli fiqih?" Dia menjawab, "Yang

paling tahu di antara mereka tentang bertagai masalah adalah Rasulullah $, Abu

Bakar, Umar dan Utsman.g. Sedangkan yang paling memahami fiqih dan paling

tahu tentang pendapat berbagai ulama yang telah lalu adalah Said bin Musayryib."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Ada banpk cerita dari generasi salaf

mengenai sikap mereka yang lebih mengutamakan riwayat Said bin MusayTib

daripada para periwayat yang sezaman dengannya. Asy-Syafi'i dapat dijadikan

teladan dalam komentamgn tentang riwayat-riwayat Musallamah Said bin

Musaryib. Dia tidak hanya sekedar mengklaim riwayat-riwayat mursal Said bin

Musayyib, melainkan dia juga menjelaskan sisi keunggulan riwayat mursay'Said bin

Musayyrib. Selanjutnya, fuy-Syafi'i tidak mengkhususkan hal ini untuk Ibnu

Musagiyib, melainkan dia memastikan bahwa barangsiapa yang keadaan sepeti ini,

maka dia menerima riwayatnya yang terputus... Kemudian, hadits ini diriwayatkan

secara tersambung sanadnya oleh Ziyad bin Sa'd, dan dia termasuk periwayat

tsiqah- l\arnt telah menjelaskannya sebelum ini. "

Uh. Ma'nfah As-Sunan wa Al Atsar(4/M1442)
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Dia bertanya, "Mengapa kalian tidak menerirna penciapat

Ali tentang hal ini?" Kami jawab, "Kalaupun menurut karni riwayat
tersebut valid dari Aii &, maka menurut kami, Anda dan ulama

marlapun kita tidak boleh meninggalkan riwayat yang datang dari
Nabi $ untuk berpegang pada riwayat yang datang dari selain

beliau."

L624. Abdul A'la Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari AIi bin
Abu Thalib rg, pendapat yang sempa dengan pendapat;.u*i.107

Kami katakan, riwayat dari AIi ;& bahwa kedua pihak saling

mengembalikan selisih itu lebih shahih daripada riwayat Abdul
A'la. Kami melihat para sahabat kalian menilai lemah riwayat
Abdul A'la yang tidak terbentur dengan riwayat manapun dengan
kelemahan yang sangat. I alu, bagaimana jika dia terbentur dengan
periwayat yang lebih dekat keshahihannya dan lebih kuat darinya?

Kepada orang yang berpendapat demikian dapat dikatakan:
Dalam masalah ini Anda telah keluar dari apa yang Anda
riwayatkan dari Atha' secara marfui juga dari riwayat yang paling
shahih di antara dua riwayat dari AIi e6 dan dari Syuraih. Anda

107 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannalnya (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Seseorang yang Menggadaikan Sesuatu kepada orang lain lalu Sesuafu tersebut
Rusak, 4/525) dari jalur waki' dari Ali bin Shalih dari Abdul A'la bin Amir dari
Muhammad bin Al Hanafiyiyah dari Ali, dia berkata, "Jika obyek gadai lebih
banyak daripada hutang gadai, lalu obyek gadai rusak, maka hutang ihr dilunasi
dengan nilai obyek gadai itu, karena penerima gadai merupakan orang
kepercayaan atas selisihnya. Jika obyek gadai lebih sedikit daripada hutang gadai,
maka penggadai mengembalikan selisihnya. "

Al Baihaqi berkata, "Abdul A'laAts-Tsa'labi statusnya lemah. yahya bin said
bin Al Qaththan berkata: Aku bertanya kepada Sufuan tentang hadits-hadits AMul
A'la dari Ibnu Al Hanafiyyah, lalu dia menilainya lemah."

rjh. Ma'rifah As-Sunan u,a Al Atsar(4/443)
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juga telah keluar dari hadits yang kami riwayat dari Nabi:$. Anda

beralih kepada riwayat yang Anda riwayat dari Ibrahim An-Nakh'i,

padahal dari Ibrahim An-Nakh'i diriwayatkan pendapat yang

sebaliknya. Kalaupun tidak ada perbedaan riwayat dari hrahim,

Anda telah mengklaim bahwa pendapatnya ihr tidak mengikat-

Anda telah mengemukakan satu pendapat yang kontradiktif dan

keluar dari pendapat-pendapat para ulama. Para ulama tidak

memiliki satu pendapat tentang hal ini melainkan mereka pasti

memiliki alasan meskipun lemah, kecuali pendapat kalian karena

pendapat ini tidak memiliki alasan sama sekali, baik kuat atau

lemah.

Selanjutnya, kalian tidak segan-segan unh.rk menilai lemah

pendapat yang berbeda dari pendapat yang mengatakan bahwa

kedua pihak saling mengembalikan selisih, dengan alasan bahwa

penggadai tidak menyerahkan objek gadai sebagai amanah atau

jual-beli, melainkan dia menyerahkannya unfuk ditahan lantaran

ada suahr hak. Jika objek gadai itu nrsak, maka kedua pihak saling

mengembalikan selisihnya. Demikian pula setiap sesuafu yang

dipertanggungkan dengan barangnVa; jika dia rusak maka dia

dipertanggungkan dengan nilainya.

Pendapat ini lemah jika telah dibeberkan. Apa alasan kedua

pihak saling mengembalikan selisih, sedangkan meskipun akad

gadai itu seperti jual-beli namun objek gadai itu dipertanggungkan

dengan hutang gadai? Dan kalaupun dia ditahan karena suatu hak

maka apa makna objek gadai itu dipertanggrngkan sedangkan

objek gadai itu bukan diambil tanpa izin oleh penerima gadai, dan

dia pun tidak melakukan pelanggaran dalam menahannya,
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melainkan penggadai memperkenankan penerima g;adai unfuk
menahannya?

Alasan pendapat ulama yang mengatakan bahwa objek
gadai dipertanggungkan dengan hutang gadai adalah penggadai

dan penerima gadai sama-sama rela sekiranya hak penerima gadai

ada pada objek gadai. Jika objek gadai rusak, maka rusak pula
hutang gadai karena dia sama seper,ri pengganti hak. Namun
alasan ini lemah. Apa saja yang tidak sama-sama diterima dengan
rela oleh kedua pihak, maka tampak jelas kepernilikan penggadai

atas objek gadai hingga penerima gadai memilikinya. seandainya
penerima gadai rnemilikinya, maka dia tidak kembali kepada
penggadai.

Menurut kami, Allah Mahatahu, Sunnah menunjukkan
pendapat yang kami sampaikan, sedangkan dengan adanya
Sunnah itu hujjah yang lain gugur. Tidak ada pilihan selain
mengikutinya, selain bahwa Sunnah tersebut merupakan pendapat
yang paling shahih dari awal hingga akhir.

Kepada sebagian uiama yang berpegang pada pendapat
yang kami ceritakan di atas dikatakan, "Anda telah keliru lantaran
menyalahi Sunnah, dan Anda juga telah keliru lantaran menyalahi
apa yang saya katakan." Dia bertanya, "Di mana saya menyalahi
apa yang Anda katakan?" Saya jawab, "Anda mengkritik kami
lantaran kami mengklaim bahwa objek gadai merupakan amanah,
sedangkan hujjah kami tentang hal ini adalah hadits yang saya

sampaikan dan juga hujjah lain, tetapi apa yang kami sampaikan
ihl sudah cukup. Mengapa Anda mengkritik pendapat yang

sebagiannya Anda ikuti?" Dia bertanya, "Yang mana?" Saya

menjawab, "Anda mengklaim bahwa objek gadai ifu
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ciipertanggungkan"" Dia menjawab, "Benar." Kami katakan,

"Apakah Anda menemukan sesuatu yang dipertanggungkan

dengan barangnya ifu, yang apabila sesuahr tersebut rusak maka

orang yang menanggungnya membayarkan nilainya seberapa pun

besamya?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali objek gadai."

Kami katakan, "Dengan demikian, objek gadai menurut

Anda merupakan sesuatu yang dipertanggungkan. Mengapa

ketenfuannya tidak seperti ini manakala obiek gadai setara dengan

seribu dirham dan dia digadaikan dengan hutang serafus dirham?

Mengapa penerima gadai tidak menanggung sembilan ratus

seandainya dia dipertanggungkan seperti yang Anda katakan?" Dia

menjawab, "Penerima gadai dianggap sebagai pembawa amanah

unfuk kelebihannya." Kami katakan, "Apakah makna srsa berbeda

dari makna kata selainyil" Dia menjawab, "Ya." Kami bertanya,

"Apakah ifu karena kelebihannya itu bukan merupakan objek

gadai?" Dia menjawab, "Bagaimana jika saya katakan ifu bukan

objek gadai?" Saya katakan, "Apakah pemiliknya boleh

mengambilnya?" Dia menjawab, "Pemiliknya tidak boleh

mengambilnya sebelum hak yang melekat pada objek gadai itu

dibayamya." Kami bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena

itu adalah objek gadai." Kami katakan, "Itu adalah safu objek gadai

yang ditahan karena safu hak, dimana sebagiannya

dipertanggungkan dan sebagian yang lain adalah amanah." Dia

menjawab, "Ya." Kami katakan, "Apakah Anda menerima

pendapat seperti ini dari kalangan yang berbeda dari Anda?

Seandainya pendapat ini dikemukakan oleh orang lain, maka Anda

pasti menilainya sangat lemah, dan Anda pasti mengatakan,

"Mengapa ada safu barang diserahkan berdasarkan safu alasan
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tetapi sebagiannya berupa amanah dan sebagian yang lain

dipertanggungkan?"

Kami katakan, "Apu pendapat Anda tentang budak

perempuan seharga seribu dirham yang digadai dengan hutang

seratus dirham, atau uang seribu dirham yang digadai untuk uang

seratus dirham? Apakah budak perempuan itu seluruhnya menjadi

gadai untuk hutang serafus dirham? Apakah uang seribu dirham

ifu menjadi gadai seluruhnya unfuk seratus dirham?" Dia

menjawab, 'Ya." Kami katakan, "Masing-masing digadai

seluruhnya, dan penggadai tidak boleh mengambilnya, dan tidak

boleh pula memasukkan seseorang dengan suatu gadai

bersamanya ke dalam objek gadai tersebut. Alasannya adalah

karena keseluruhan dari objek gadai itu digadaikan dengan seratus

dirham dan diserahkan sekaligus untuk satu hak, sebagian

sebagiannya tidak terbebas tanpa disertai sebagiannya yang lain."
Dia berkata, "Benar." Kami katakan, "Apakah sepersepuluh dari
budak perempuan dan sembilan persepuluhnya ifu amanah?

Apakah serahrs dirham itu dipertanggungkan sedangkan sembilan

rafusnya amanah?" Dia menjawab, *Ya." Kami katakan, "Menjadi,

apa yang ingin Anda kritik dari pemyataan kami bahwa oblek

gadai tidak dipertanggungkan? Sedangkan di sini Anda berkata

terkait sebagian besamya bahwa dia tidak dipertanggungkan?"

Kepadanya juga dikatakan, "Jika budak perempuan

diserahkan dalam keadaan keluar sembilan sepersepuluhnya dari
jaminan, dan seribu dirham juga seperti itu, lalu apa pendapat

Anda jika budak perempuan itu berkurang harganya hingga

menjadi seharga seratus dirham?" Dia menjawab, "Seluruh dari

budak itu dipertanggungkan." Selanjuturya ditanyakan kepadanya,
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"Bagaimana jika harganya naik lagi sesudah berkurang hingga

setara dengan dua ribu dirham?" Dia menjawab, "Tambahan itu

keluar dari pertanggungan, setengah dari sepersepuluhnya menjadi

dipertanggungkan, sedangkan sembilan persepuluh bagian dari

dua puluh bagian tidak dipertanggungkan." Kami katakan,

"selanjutnya, apakah demikian ketentuannya jika harganya

berkurang hingga setara dengan serafus dirham?" Dia menjawab,

"Ya, seluruhnya kembali dipertanggungkan." Dia juga berkata,

"Demikian pula dengan budak-budak perempuan seandainya

mereka digadaikan sedangkan harga mereka setara dengan

sepuluh ribu dirham (digadaikan) dengan seribu dirham. Sembilan

persepuluhnya keluar dari gadai dengan pertanggungan,

sedangkan sepersepuluhnya dipertanggungkan. "

Saya katakan kepada sebagian dari mereka, "Seandainya

hal ini dikatakan oleh orang lain, maka sepertinya kalian akan

mengatakan: Anda tidak boleh mengemukakan fatwa sedangkan

Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin safu

gadai unhrk satu hak itu sebagiannya dihukumi sebagai amanah

sedangkan sebagian yang lain dipertanggungkan, kemudian dia

bertambah lalu sebagian yang dipertanggungkan itu keluar dari

pertanggungan? Karena jika penggadai menyerahkan objek gadai

kepada kalian dengan hutang seratus dirham, sedangkan objek

gadai itu seharga seratus dirham, maka itu berarti objek gadai

dipertanggungkan seluruhnya. Jika dia bertambah harganya, maka

sebagiannya keluar dari pertanggungan.

Kemudian, jika dia berkurang lagi, maka dia kembali

kepada pertanggungan. Anda lain bahwa jika seseorang

menyerahkan budak perempuan sebagai gadai dengan hutang
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seribu, sedangkan budak perempuan ifu seharga seribu, lalu budak
perempuan ini melahirkan beberapa anak yang harganya setara

beberapa, maka budak peremprran itu dipertanggungkan
seluruhnya, sedangkan anak-anaknya menjadi gadai seluruhnya
tanpa dipertanggungkan. Pemilik mereka tidak kuasa mengambil
mereka karena mereka adalah gadai, sedangkan mereka tidak
diperintahkan. Kemudian, jika ibu mereka mati, maka mereka
menjadi dipertanggungkan sesuai perhifungan. Jadi, mereka
semua sekali wakhr menjadi gadai yang keluar dari pertanggungan,

dan sekali waktu sebagian dari mereka masuk ke dalam
pertanggungan dan sebagian yang lain keluar darinya."

Karena itu kepada orang yang berpendapat demikian
dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang terjebak pada safu
pendapat yang lebih buruk dan lebih kontradiktif daripada
pendapat kalian."

Saya dikabari oleh orang yang percayai dari salah seorang
yang dianggap berilmu dari kalangan mereka, bahwa dia berkata,
"Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan dengan
hutang seribu dirham, kemudian dia menyerahkan uang seribu
dirham kepada gadai unfuk mengambil budak perempuan ifu
darinya, kemudian penerima gadai memanggilnya unfuk
mengambil budak perempuan tetapi dia mati sebelum penerima
gadai menyerahkannya kepada penggadai, maka budak
perempuan ifu mati sebagai harta penggadai. Sedangkan uang
seribu dirham tersebut diserahkan kepada penerima gadai karena

ifu adalah haknya." Jika pendapat ini benar adanya, maka itu
berarti mereka telah beralih kepada pendapat kami dan
meninggalkan semua pendapat mereka. Hal ini tidak lebih aneh
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daripada apa yang kami gambarkan dan hal-hal lain yang serupa

tetapi tidak kami sampaikan.

Seorang ,rlama dari kelompok selain mereka berkata

kepada saya, "Anda mengatakan bahwa gadai ifu

dipertanggungkan dengan hutang gadai. Tidakkah Anda melihat

bahwa kefika penggadai menyerahkan gadai, maksudnya

dipertanggungkan dengan sesuafu tertentu, maka hal itu
mengandung indikasi bahwa penggadai dan penerima gadai sama-

sama rela sekiranya hak penerima gadai ada dalam objek gadai?"

Kami jawab, "Hal itu tidak mengandung indikasi terhadap apa

yang Anda katakan." Dia bertanya, "Mengapa tidak?" Kami jawab,

"Keduanya melakukan transaksi dengan ketenfuan hak ditanggung

pemilik objek gadai, sedangkan objek gadai itu menjadi jaminan

untuk hak seperti halnya himalah (pemindahan hak)-" Dia

bedanya, "Tetapi, sepertinya dia lebih dekat kepada sikap saling

rela ifu?" Kami jawab, "Sikap rela itu dicapai dengan cara dua

pihak melakukan jual-beli barang lalu barang tersebut menjadi milik

penerima gadai. Pada saat itu, sikap rela berasal dari kedua pihak.

Objek tersebut tidak kembali kepada kepemilikan penggadai

kecrrali dengan pembelian yang baru darinya. Sedangkan objek ini

menurut pendapat kami dan pendapat kalian adalah milik

penggadai. Jadi, sikap rela macam apa dari keduanya sedangkan

objek menrpakan milik penggadai sekiranya dia keluar dari milik

penggadai kepada milik penerima gadai? Jika Anda mengatakan

bahwa sikap rela terjadi ketika objek tersebut msak, maka

seyogianya sikap rela ifu ada pada waktu akad dan penyerahan.

Akad adalah penyerahan ifu sendiri, dan penyerahan itu terjadi

dalam keadaan objek merupakan milik penggadai, dan hukumnya

tidak berpindah dari apa yang menjadi dasar penyerahan. Karena
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itulah hukumnya menunrt kami dan menumt Anda dalam setiap
perkara yang di dalamnya ada akad. Hukumnya mengikuti akad
tersebut."

2. Gadai Musya'108

Tidak ada larangan seseorang menggadaikan setengah
tanahnya, setengah rumahnya, sahr bagian dari beberapa sebagian
objek tersebut secara musya' yang tidak dibagi manakala
seluruhnya diketahui ukurannya dan sebagian yang digadai darinya
juga diketahui. Tidak ada perbedaan antara jual-beli dan gadai.

Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh
menggadaikan selain sesuatu yang bisa dikuasai, dibagi, fidak
tercampur dengan yang lain. Dia berargumen dengan firman
Allah &,

b

UiiLcj
"Maka hendaHah ada barang tanggungan yang'rro**n

(oleh yang berpiutang). "(Qs. Al Baqarah l2l:283\
Kami katakan, mengapa tidak boleh menggadaikan sesuafu

selain yang bisa diterima atau dikuasai, dan ada kalanya sesuatu ifu
bisa diterima atau dikuasai sedangkan dia merupakan harta
bersama yang tidak dibagi? Seseorang bertanya, "Bagaimana
mungkin dia bisa dikuasai sedangkan Anda tidak mengetahui sisi
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yang mana, dan bagaimana mungkin budak bisa dikuasai

sedangkan dia tidak terbagi?" Saya jawab, "Sepertinya kata

memegang menuntt Anda merupakan safu sebutan yang tidak

memiliki selain satu makna, padahal dia bisa digunakan untuk

beberapa makna." Dia berkata, "Tidak, melainkan hanya satu

makna." Saya katakan, "Tidakkah Anda memegang dinar, dirham

dan apa saja yang kecil di tangan? Tidakleh Anda memegang

rumah dengan cara diserahkan kuncinya dan memegang tanah

dengan cara diserahkan pengelolaannya?" Dia menjawab,

"Benar." Saya katakan, "ltu jelas berbeda." Dia berkata, "Tetapi

seluruhnya memiliki satu kesamaan, yaitu seluruhnya bisa terpisah

dan tidak tercampuri oleh unsur lain." Saya katakan, "Anda telah

meninggalkan pendapat pertama dan mengemukakan pendapat

yang lain, dan Anda akan meninggalkannya, insya'Allah."

Saya juga katakan, "Sepertinya, kata memegang menumt

Anda selamanya hanya berlaku pada sesuatu yang bisa terpisah,

tidak tercampuri tursur lain." Dia menjawab, "Ya." Saya katakan,

"Apa pendapat Anda tentang setengah dinar, setengah tanah,

setengah budak, dan setengah pedang yang saya beli dari Anda

dengan harga tertentu?" Dia menjawab, "Boleh." Saya katakan,

"Saya tidak wajib menyerahkan pembayaran sebelum Anda

menyerahkan kepada saya apa yang saya beli sehingga saya

memegangnya?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kemudian,

ketika saya telah membeli, saya ingin mernbatalkan jual-beli."

Kemudian saya berkata, "Ada seseorang yang menjual kepadaku

setengah rumah secara musya] tetapi saya tidak tahu apakah

transaksi kami terjadi pada sisi timur mmah ataukah sisi baratnya.

Setengah budak tidak bisa terpisah dan terbagi untuk selama-

lamanya, dan Anda pun tidak memperkenankan saya untuk
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membaginya karena mengakibatkan mudharat. Karena ifu, saya

menghapus jual-beli antara saya dan Anda." Dia menjawab, "ltu
tidak boleh Anda lakukan. Cara mernegang setengah mmah,
setengah tanah, setengah budak dan setengah pedang adalah
menyerahkannya tanpa ada penghalang baginya. "

Saya katakan, "Tetapi Anda tidak memperkenankan jual-

beli kecuali dalarn ukuran yang diketahui, sedangkan ini tidak
diketahui-" Dia rnenjawab, "Kalaupr.rn tidak diketahui persisnya
dan tidak bisa terpisah, nannun seluruhnya dapat diketahui, dan
bagran Anda dari keseluruhan ifu iuga dapat dihitung.', Saya
katakan, "Kalaupun bisa dihifung, tetapi saya tidak tahu bagian
mana yang tekena transaksi?" Dia menjawab, "Anda dianggap
sebagai sekufu atas keseluruhannya." Saln katakan, "Kalau begifu,
dia tidak bisa dipegang karena dia tidak bisa terpisah. sedangkan
Anda berpendapat takait sesuatu yang tidak bisa terpisah bahwa
dia tidak bisa dipegang dan dikuasai, sehingga dengan demikian
gadai batal. Anda mengatakan bahwa yang bisa dipegang adarah
sesuafu yang bisa terpisah." Dia menjawab, 'Ada kalanya dia
terpisah, tetapi dia tidak terpisah."

Saya katakan, "Bagaimana mungkin sesuafu bisa dipegang
dan dikuasai sedangkan dia tidak bisa terpisah?" Dia menjawab,
"Karena seluruhnya diketahui. Jika seluruhnya diketahui, maka
sebagiannya dapat diketahui dengan perhifungan." Saya katakan,
"Kalau begitu, Anda telah meninggalkan pendapat Anda yang
pertama dan juga meninggalkan pendapat Anda yang kedua.
Ketika ketenfuannya seperti yang sampaikan, maka objek yang
tidak bisa terpisah itu tidak boleh diperjualbelikan. Jual-beli tidak
sah kecuali terhadap objek yang diketahui, lalu Anda
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menjadikannya sebagai sesuatu ydng diketahui dan bisa

diserahterimakan. Karena jual-beli menurut Anda tidak terjadi,

bahkan seandainya pembelinya telah menyerahkan harga, kecuali

barang dalam keadaan bisa diterima dan dikuasai. Jadi, yang

demikian ini menurut Anda adalah penguasaan, tetapi Anda

mengklaim bahwa dalam gadai hal itu bukan disebut penguasaan.

Karena ifu, Anda tidak terlepas dari kesalahan dengan mengatakan

bahwa tindakan tersebut tidak dianggap memegang dalam gadai,

tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa tindakan tersebut

dianggap memegang dalam jual-beli."

Jadi, kata memegang merupakan kata yang luas cakupan

maknanya, dan dia berlaku unfuk makna-makna yang berbeda.

Bagaimana pun sesuafu ifu diketahui, atau seluruhnya diketahui,

dan sesuatu dari keseluruhan merupakan bagian yang diketahui

dari beberapa bagian, lalu sesuahr tersebut diserahkan hingga tidak

ada penghalang, maka itu disebut memegang. Memegang emas,

perak dan pakaian dilakukan di tempat seseorang. Sedangkan cara

memegang tanah adalah dengan mendapati tempatnya lalu dia

diserahkan, tanpa ada tangan yang melindunginya, dan tidak ada

tembok yang mengitarinya. Ada banyak rumah dan tanah yang

penguasaannya dilakukan dengan cara menyerahkannya dengan

hal-hal yang terkait dengannya.

Adapun budak itu dikuasai dengan cara diserahkan di

hadapan orang yang menerima. Harta milik bersama bempa tanah

dan selainnya diserahkan dengan cara tidak ada penghalang bagi

penerima untuk mengelolanya. Semua ini merupakan penguasaan

yang berbeda-beda bentuknya tetapi tetap bisa disebut menguasai.

Meskipun berbeda-beda tindakannya, namun semua itu memiliki
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safu kesamaan, yaifu terhimpun obieknya. Keseluruhannya

merupakan bagian dari seluruhnya yang diketahui, tidak ada

penghalang unfuk menguasaing,a. Jika demikian, maka dia telah
dianggap dikuasai. Suatu tindalian yang dalam jual-beli dianggap
sebagai penguasaan itu dalam gadai juga dianggap sebagai

penguasaan.

Saya tidak mendengar seorang ulama pun yang kami kenal

berbeda pendapat terkait apa yang saya sampaikan, bahwa gadai

dengan objek milik bersama ifu hukumnya boleh. Sementara

ulama yang berbeda pendapat dengan kami tidak berargumen

dengan atsar grang harus diikuti, dan tidak pula dengan qiyas atau
nalar- Mereka sehanrsnya bersikap ittiba'(mengikuti Sunnah) yang

menghamskan mereka unhrk membedakan dua hal manakala atsar
membedakan keduanya. Namun mereka meninggalkan atsar
tentang sebagian hal itu . Kemudian muncul beberapa hal yang

tidak diterangkan oleh atsar, Ialu mereka membedakan di antara
hal-hal itu, padahal hal-hal tersebut sama berdasarkan nalar
mereka. Kami dan mereka mengatakan tentang atsar tersebut
bahwa dia harus diikuti sebagaimana adanya. Sedangkan terkait
pendapat yang kami sampaikan berdasarkan nalar, kami tidak
menerima selain qiyas yang benar terhadap suahr atsar.

Jika penggadai dan penerima gadai melakukan jual-beli

dengan syarat gadai, yaitu objek gadai ditaruh di tangan penerima
gadai, maka hukumnya boleh. Jika keduanya menaruh objek gadai

di tangan orang yang adil, maka hukumnya juga boleh. Tetapi, di
tangan siapa saja keduanya menaruh objek gadai, salah satu dari
keduanya fidak boleh mengeluarkan objek gadai dari tempat
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keduanya rnenaruh kecuali keduanya sama-sama ridha unfuk

mengeiuarkannya.

Jika ada kekhawatiran terhadap orang yang ditaruhi objek

gadai, lalu salah satu pihak meminta agar objek gadai dikeluarkan

dari orang tersebut, maka seyogianya hakim mengeluarkannya

rnanakala keadaan orang tersebut berubah dari sifat amanah

sebelumnya hingga menjadi tidak amanah. sesudah itu, hakim

menyuruh keduanya unfuk bersepakat. Jika keduanya melakukan

hal itu, maka selesai masalah. Jika tidak, maka keduanya didesak

untuk rela menerima keputusan atas keduanya berupa sesuatu

yang harus keduanya jalankan. Jika orang yang ditaruhi objek

gadai mati, maka seperti itu pula ketenhrannya- Keduanya harus

rela, atau qadhi harus mendesak keduanya unfuk rela jika

keduanya menolak untuk membuat kesepakatan.

Jika penerima gadai mati sedangkan objek gadai berada di

tangannya, lalu penggadai tidak rela dengan penerima wasiakrya

atau ahli warisnya, maka dikatakan kepada ahli warisnya jika

sudah baligh, atau kepada penerima wasiatnya meskipun belum

baligh, "Buatlah kesepakatan dengan pemilik objek gadai." Jika

keduanya melakukannya, maka selesai masalah- Jika tidak, maka

hakim memindahkan objek gadai kepada orang yang adil.

Alasannya adalah karena penggadai tidak rela dengan sifat

amanah ahli waris dan penerima wasiat. oleh karena ahli waris

memiliki hak dalam menahan objek gadai hingga haknya dilunasi,

maka dia memiliki hak kerelaan sebagaimana telah saya

sampaikan manakala dia memiliki hak perintah terkait hartanya.

Jika penggadai mati, maka hutangnya jatuh tempo dan

objek gadai dijual" Jika hasil penjualannya sudah bisa untuk

389



AlUmm

melunasi hutangnya, maka selesai masalah. Jika dari hasil

penjualannya masih ada sisa, maka sisanya itu dikembaiikan

kepada para ahli waris mayit. Jika nilai objek gadai kurang dari

hutang, maka pemilik hak menuntut sisa haknya dari peninggalan

mayit, dan dia memiliki kedudukan yang sama di antara orang-

orang yang berpiutang terkait sisa piutangnya.

Tidak seorang pun dari orang-orang yang berpiutang yang

boleh masuk bersamanya dalam menguasai hasil penjualan oblek
gadainya hingga dia terlunasi haknya. Tetapi dia boleh masuk

bersama orang-orang yang berpiutang lainnya untuk memperoleh
sebagian harta mayit manakala masih tersisa harta mayit selain

yang digadai ketika objek gadai telah dijual tetapi tidak mencukupi.

Jika oblek gadai berada di tangan orang adil, sedangkan

kedua pihak menaruhnya di tangan orang adil tersebut dengan
syarat dia menjualnya, maka dia boleh menjualnya saat jafuh

tempo. Jika dia menjualnya sebelum jatuh tempo tanpa ada

perintah dari keduanya secara bersama-sama, maka jual-beli

terhapus. Jika barangnya telah lepas dari tangan (tidak bisa

dikuasai kembali), maka dia menanggung nilainya rnanakala

penggadai dan penerima gadai mau meskipun nilainya lebih besar

daripada harga penjualannya. Tetapi keduanya jika boleh memilih
hasil penjualan objek gadai, baik sedikit atau banyak. Kemudian,
jika kedua pihak saling rela agar hasil penjualan ihr berada di
tangan orang adil itu hingga jatuh tempo, maka selesai masalah.

Jika tidak, maka keduanya harus mencari kesepakatan unhrk

menaruh hasil penjualan ifu di tangan orang lain, karena penjualan

yang dilakukan pembawa objek gadai sebelum jatuh tempo itu
berlawanan dengan sifat amanah.

390



Al Umm

Jika orang adil itu menjualnya sesudah jatuh tempo dengan

harga yang biasanya orang-orang tidak saling menutupi (untuk

memperoleh keuntungan yang lebih), maka penjualannya ditolak.

Jika objek gadai telah terlepas dari tangan, maka ada dua

pendapat, yaitu:

Pertama, dia menanggung nilainya seberapa pun besamya'

Dia harus membayarkan hak kepada yang berhak, sedangkan

sisanya milik empunya oblek gadai.

Kedua, dia menanggung kekurangan dari harga yang

biasanya orang-orang tidak saling menufupinya, karena seandainya

dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang saling

menufupi, maka penjualannya sah. Dia hanya menanggung

sesuatu yang tidak boleh dia lakukan sama sekali.

Batasan harga yang orang-orang saling menutupi adalah

sekiranya terjadi keterpautan yang tajam antara harga tinggi dan

harga rendah. Dalam kasus ini dipanggil dua orang adil yang ahli

tentang harga jual tersebut, lalu ditanyakan kepada keduanya,

"Apakah orang yang ahli jual-beli ini biasanya saling menufupi

harga unfuk penjualan barang seperti ini?" Jika mereka menjawab,

"Ya," maka hukumnya boleh. Jika mereka mengatakan, "Tidak,"

maka objek gadai dikembalikan jika masih biasa dikuasai. Jika

tidak bisa dikuasai lagi, maka pendapat tentang hal ini seperti yang

telah saya sampaikan.

Harga yang biasanya saling ditutupi oleh orang yang bukan

ahlinya ihr tidak dijadikan pertimbangan. Demikian pula dengan

tidak diberlakukannya musim-musim tertenhr terkait harga yang

biasanya orang-orang saling menutupi. Sebagian sahabatnya

menarik pendapat ini, sedangkan sahabat yang lain
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menentangnya. Sahabat itu berkata, "Batasan yang masyarakat
biasa saling menutupi harta adalah sepuluh lebih tiga. Jika sudah
lebih dari tiga, maka para ahli tidak boleh menutupi harga lebih
dari tiga."

Orang yang ahli tentang mutlara, brokat, dan budak yang
bagus ifu saling menufupi harga dengan dirham sebesar tiga atau
lebih. Sedangkan orang yang ahli tentang gandum hinthah,
minyak, samin dan kurma ifu tidak saling menuh:pi harga daram
setiap lima puluh dirham dengan satu dirham. Alasannya adalah
karena harganya sudah lazim, semua orang tahu, selain berbeda
besar kecilnya.

Jika orang yang ditaruhi objek gadai menjualnya lalu hasil
penjualannya hilang dari tangannya, maka dia dianggap sebagai
orang kepercayaan, dan hutang tetap ditanggung penggadai.

Jika penggadai dan penerima gadai berselisih dengan orang
kepercayaan dan penjual, dimana penggadai mengatakan, *Kamu

menjual dengan harga seratus dirham," sedangkan penjual
mengatakan, "Tidak, melainkan aku menjual dengan harga lima
puluh dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
penjual. Siapa saja yang kami pufuskan perkataan yang dipegang
adalah perkataannya itu harus bersumpah manakala pihak yang
berlawanan dengannya ingin agar dia bersumpah. Jika penggadai
dan penerima gadai berselisih tentang objek gadai, dimana
penggadai mengatakan, "Aku menggadaikannya kepadamu
dengan serafus dirham," sedangkan penerima gadai mengatakan,
"Kamu menggadaikannya kepadaku dengan dua rafus dirham,"
maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai.
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Jika keduanya berselisih tentang objek gadai, dimana

penggadai berkata, "Aku menggadaikan kepadamu budak seharga

seribu dirham," sedangkan penerima gadai berkata, "Kamu

menggadaikan kepadaku seorang budak seharga serafus dirham,"

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai.

seandainya pemilik budak berkata, 'Aku menggadaikan

budakku kepadamu dengan seratus dirham, atau dia berada di

tanganmu sebagai titipan," sedangkarr orang yang menguasai

budak berkata, "Tidak, melainkan kamu menggadaikan kepadaku

dengan seribu dirham dalam dua keadaan itu," maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan pemilik budak tentang hal itu

karena kedua pihak saling membenarkan kepemilikannya.

Sedangkan orang yang menguasai budak ihr mendakwakan nilai

yang lebih besar daripada yang diakui pemiliknya, atau

mendakwakan suafu hak yang melekat pada objek gadai yang

tidak diakui oleh pemiliknYa.

Keberadaan budak di tangan penerima gadai tidak

mengandung indikasi mengenai kelebihan nilai yang didal$rakan

penerima gadai.

Seandainya pemilik budak berkata, "Aku menggadaikannya

kepadamu dengan seribu dirham, dan aku telah membayarkan

seribu dirham kepadamu," sedangkan penerima gadai berkata,
,,Kamu belum menyerahkannya kepadaku," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan penerima gadai karena penggadai

mengakui seribu dirham yang dia dakwakan bahwa dia telah

terbebas darinya.

Seandainya pemiiik budak berkata, "Aku menggadaikan

kepadamu budak lalu kamu merusaknya," sedangkan penggadai
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mengatakan, '1Dia mati sendiri," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan penerima gadai. Ucapan penggadai unfuk

memikulkan pertanggungan pada penerima gadai tidak

dibetiarkan. Seandainya pemilik budak berkata, "Aku

menggadaikan kepadamu budak dengan seribu dirham, dan kamu

telah merusaknya, sedangkan budak tersebut bukan budak ini,"
sedangkan penerima gadai berkata, "Budak tersebut adalah budak

ini," maka ucapannya penggadai untuk memikulkan
pertanggungan pada penerfuna gadai budak yang dia dakwakan itu

tidak dibenarkan. Budak yang didalauakan penerima gadai itu tidak

lagi menjadi gadai, karena pemilik budak tidak mengakui bahwa

dia menggadaikan budak itu kepadanya. Keduanya pun saling

bersumpah secara bersama-sama. Seandainya keduanya saling

membenarkan bahwa penerima gadai memiliki hak seribu dirham
pada penggadai, sedangkan pemilik hak seribu dirham itu berkata,
"Engkau menggadaikan rumahku kepadaku untuk hutang seribu

dirham ifu," sedangkan pemilik berkata, "Aku tidak

menggadaikannya kepadamu," maka tidakkah Anda melihat

bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai?

Boleh menggadaikan dinar dengan dinar dan dirham

dengan dirham, baik objek gadainya setara atau lebih kecil, atau

lebih besar daripada hak. Yang demikian itu bukan merupakan
jual-beli.

Jika seseorang meminjam budak kepada orang lain unfuk

dia gadaikan, kemudian dia menggadaikannya, maka gadai

tersebut boleh manakala keduanya saling membenarkan akad

tersebut, atau ada bukti yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana

boleh seandainya pemilik budak sendiri yang menggadaikannya.

394



AlUmm

Jika pemilik budak ingin rrengeluarkannya dari gadai, maka

lrukumnya tidak boleh kecuali penggadai atau pemilik budak

membayar seluruh hak secara sukarela.

Pemilik objek gadai boleh menuntut penggadai untuk

menebus gadainya kapan saja, karena dia meminjami objek gadai

tanpa batasan waktu, baik sebelum jafuh tempo atau sesudahnya.

Jika pemilik budak meminjamkan budaknya kepada

penggadai, lalu dia berkata, "Gadaikan budak ini selama setahun,"

kemudian penggadai melakukannya dan berkata, "Aku akan

menebusnya sebelum safu tahun," maka ada dua pendapat

tentang hal ini, yaitu:

Pertama, pemilik budak boleh menunfut penggadai unfuk

penjual apa yang menjadi haknya atas penggadai di dalam

hartanya agar dia bisa mengembalikan kepada pemilik budak

sebagaimana dia mengambil budak dari pemilik budak. Di antara

argumen pendapat ini adalah, seandainya saya meminjamkan

budakku kepada Anda untuk melayani Anda selama setahun,

maka saya boleh mengambilnya kapan saja. Seandainya saya

meminjami Anda seribu dirham selama setahun, maka saya boleh

mengambilnya dari Anda saat ini juga.

Kedua, dia tidak boleh mengambilnya hingga setahun

karena dia telah mengizinkan agar pada objek gadai itu melekat

suatu hak bagi orang lain, sehingga dia menjadi orang yang

menjaminnya dari harta. lzin yang dia berikan unfuk

menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu itu tidak sempa

dengan peminjamannya.

Seandainya kedua pihak saling membenarkan bahwa

pemilik budak meminjamkan budaknya untuk digadaikan, lalu
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pemilik budak berkata, "Aku mengizinkanmu unfuk

menggadaikannya dengan seribu dirham," sedangkan penggadai

dan penerima gadai berkata, "Kamu mengizinkan dua ribu

dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik

budak bahwa yang diizinkan adalah gadai seribu dirham.

Sedangkan seribu yang lain ditanggung oleh penggadai dengan

diambildari hartanya kepada penerima gadai.

Seandainya dua orang meminjam seorang budak dari

seseorang, lalu keduanya menggadaikannya kepada orang lain

dengan serafus dirham, kemudian salah safunya rnembayar lima

puluh dirham dan berkata, "lnilah hak yang saya tangguhg,"

sedangkan salah safu dari keduanya tidak memberikan jaminan

untuk temannya, maka jika keduanya sepakat dalam

menggadaikan budak itu, maka setengah dari budak itu tertebus,

sedangkan setengahnya lagi masih tergadai.

Jika seseorang meminjam satu budak dari dua orang, lalu

dia menggadaikannya dengan hutang serafus dirham, kemudian

dia membayar lima puluh dan berkata, "lni unhrk menebus hak

fulan dari budak itu, sedangkan hak fulan (orang kedua) masih

tergadai," maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaifu:

Pertama, budak tersebut tidak tertebus kecuali secara

bersama-sama. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia

menggadaikan budak miliknya sendiri dengan hutang seratus lalu

dia membayar sembilan puluh dan berkata, "lni unfuk menebus

sembilan persepuluh budak, dan aku biarkan sepersepuluhnya

sebagai gadai," maka tidak ada sedikit pun dari budak itu yang

tertebus. Alasannya adalah clia menggadaikan safu objek dengan
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safu hak, sehingga objek tersebut tidak tertebus kecuali secara

bersama-sama.

Kedua, oleh karena masing-masing memiliki setengah dari

budak, maka penggadai boleh menebus setengah budak milik

salah satu dari keduanya tanpa disertai setengah budak yang lain.

Seperti seandainya dia meminjam safu budak dari seseorang dan

satu budak dari orang lain, lalu dia menggadaikan keduanya, maka

dia boleh menebus salah satu budak tanpa disertai budak yang

lain. Meskipun kepemilikan dua orang itu ada pada satu budak

yang tidak bisa terbagi, namun hukum keduanya dalam haljual-beli

dan gadai itu sama seperti hukum dua pemilik dua budak yang

berbeda.

Wali anak yatim atau pembawa wasiatnya itu boleh

menggadaikan atas nama anak yatim, sebagaimana keduanya

boleh menjual atas namanya jika memang diharuskan. Orang yang

diberi izin untuk bemiaga, budak mukatab, sekutu dan penerima

suaka juga boleh menggadaikan. Tidak ada larangan bagi orang

muslim unfuk menggadaikan pada orang musyrik, dan orang

musyrik pada orang muslim, dengan objek apapun selain mushaf

dan budak dari kalangan muslim. Karena kami memakruhkan

seorang muslim berada di tangan orang musyrik dengan suatu

jalan yang menyerupai perbudakan. Meskipun gadai bukan

merupakan perbudakan, namun tidak jarang budak mengalami

suatu kehinaan ketika dia berada di tangan orang kafir lantaran

dialihkan oleh pemiliknya.

Seandainya budak melakukan akad gadai, maka kami tidak

menghapus akad gadainya ifu tetapi kami memakruhkannya sesuai

alasan yang telah kami sampaikan. Seandainya ada yang berkata,
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"Saya menunfut penggadai untuk menebus budak hingga dia

membayarkan hak penerima gadai yang musyrik secara sukarela,

atau budak itu berada di tangannya dengan jalan yang

membolehkannya untuk menerima gadainya. Jika keduanya tidak

saling sepakat, maka saya menghapus," maka pendapat ini benar.

Adapun selain budak, saya tidak melarang untuk

menggadaikannya kepada orang musyrik. Jika seseorang

menggadaikan mushaf, maka kami katakan kepada penerima

gadai, "Jika kamu rela mengembalikan mushaf itu dan hakmu

ditanggung oleh penggadai, maka itulah hakmu. Jika kalian berdua

saling menyepakati selain rnushaf yang dapat di;adikan gadai di

tanganmu, maka selesai masalah. Jika kalian berdua tidak

mencapai kesepakatan, maka kami menghapus jual-beli di antara

kalian berdua, karena Al Qur'an terlalu agung untuk dibiarkan di

tangan seorang musyrik padahal ada kemampuan unhrk
mengeluarkan Al Qur'an dari kedua tangannya."

1624. Rasulullah S melarang Al Qur'an disentuh oleh

kaum muslimin, kecuali dalam keadaan ru"i.109

109 63. Ath-Thabrani (pembahasan: AI Qur'an, bab: Perintah Wudhu bagi
Orang yang Menyentuh Al Qur'an, 1.199) dari jalur AMullah bin Abu Bakar bin
Hazm, bahwa dalam surat yang dihrlis Rasulullah S kepada Amr bin Hazm
terfulis, "Dan hendaknya tidak ada yang menyenfuh Al Qur'an selain orang yang
suci."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat dari Malik mengenai
terputusnya sanad hadits ini. Dia dlriwayatkan secara tersambung sanadnya dari
jalur yang bagus. surat tersebut merupakan surat yang masyhur di kalangan para
ahli sejarah, dan dikenal luas oleh para ulama sehingga kemasyhurannya ih.r tidak
membutuhkan sanad."

hnu Hajar dalam Bulugh Al Maram (L/59't berkata, "sanadnya disambung
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, tetapi sanad ini cacat."
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Musbdmk
(pembahasan, 7al<at, 1/395-397\ dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari ayahnya dari
Abdullah bin Abu Bakar dan Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari
ayah keduanya dari kakek keduanya-secara ringkas. Al Hakim berkata, "Sanad
hadits ini shahih menurut kriteria Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-
Dzahabi. Juga dari jalur Hakam bin Musa dari '/ahya bin Hamzah dari Sulaiman
bin Daud dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari
ayahnya dari kakeknya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban datam Al Mawaid $tlm. 202,
no.793l dari jalur Hakam bin Musa.

hnu Hibban berkata, "Sulaiman bin Daud dimaksud adalah Sulaiman bin
Daud Al Khaulani, berasal dari Damaskus, dan seorang periwayat yang tsiqah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Qasamah, bab:
Penyebutan Hadits Amr bin Hazm tentang Diyat, dan Perbedaan Orang-orang
yang Mengutipnya, 9/57-59, no. 4853) dari jalur Hakam bin Musa dan
seterusnya.

Juga dari jalur Sulaiman bin Arqam dan Az-Zuhn dan seterusnya (no. 4854)
dan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri secara mursal(no.
4855).

An-Nasa'i berkomentar tentang riwayat Sulaiman bin Arqam bahwa dia

ditinggalkan riwayat. (Uh. As-Sunan, 8 / 49\
Hadits ini juga diriwayratkan oleh Abu Daud dalam Al Marasilftilm.120-1221

dari jalur Ibnu Idris dari Muhammad bin Imarah dari Abu Bakar bin Muhammad

bin Hazm, dia berkata, "Dalam surat Rasulullah $ tertr.rlis bahwa tidak ada yang

boleh menyenfuh Al Qur'an selain orang yang suci."
Juga dari Muhammad bin Yahya dari Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri,

dia berkata: Aku membaca sebuah surat di tangan keluarga Abu Bakar bin
Muhammad bin Amr bin Hazm yang menyebutkan bahwa Rasulullah $
menulisnya untuk Amr bin Hazm ketika beliau mengangkatnya sebagai gubemur
Najran. Dalam surat itu tertulis, "Tidak ada yang boleh menyentuh Al Qur'an
selain orang yang suci."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan se@ra tersambung sanadnya,

tetapi tidak shahih."
Sanad hadits ini seperti png Anda lihat berkisar pada Sulaiman bin Daud.

Akan tetapi, apakah dia itu Sulaiman bin Daud Al Khaulani Ad-Dimasyqi yang
merupakan periwayat tsiqah, ataukah dia adalah Sulaiman bin Daud Al Yamani
yang statusnya lemah.

Abu Hatim berkata, "Sulaiman bin fuqam menumt para ulama adalah
Sulaiman bin Daud. Nama Arqam adalah gelamya. Maksudnya, dia adalah
Sulaiman bin Daud Al Yamani yang lemah itu."

Lih. Mamsil lbni Daud(2131
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Sebagian ulama berkata, "Yang benar adalah !,ang terdapat dalarn naskah asli
Yahya bin Hamzah, periwayat dari Sulaiman, yaitu terfulis Suiaiman bin Arqam,
dan statusnya lemah."

Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa Sulaiman dimaksud adalah
Sulaiman Al l(haulani, maka hadits iri -shahih. Dan barangsiapa yang mengatakan
Sulaiman bin Arqam, maka hadits ini lemah. Bagaimanapun yang sebenamya,
hadits ini terkuatkan dengan beberapa riwayat penguat, yaifu:

Hadits ini diriwayatkan dari Hahim bin Hizam, Ibnu Umar dan Utsman bin
Abu Ash.

Adapun hadits Hakirn bin Hizam dilansir oleh hakim 3/485i dari jalur Suwaid
Abu Hatim dari Mathar Al Warraq dari Hassan bin Bilal dari Hakim, dia berkata:
Ketika Rasulullah $ mengutusku ke Yaman, beliau bersabda, "Janganlah kamu
menyentuh Al Qur'an kecuali kamu dalam kadaan sua'."

Al Hakim berkata, "Sanad hadits shahih," dan penilaiannya ifu disepakati
oleh Adz-Dzahabi.

Akan tetapi, hnu Hajar berkata, "Dalam sanadnya terdapat Suwaid Abu
Hatim, stahrsnya lemah. Ath-Thabrani dalam Al Ausathmenyebutkan bahwa dia
meriwayatkan hadits ini secara perorangan, tetapi Al Hazimi menilai bagus
sanadnya."

l-jh. At-Talkhish (7 / 7311
Adapun hadits Ibnu Umar dilansir oleh Ath-Thabrani dalam Al Mujam Al

I{abir (12/313-314) dan Al Mu'jam Ash-Shaghir (2/139\ dari jalur Said bin
Muhammad bin Tsawab dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa,
dia berkata: Aku mendengar Salim menceritakan dari ayahnp secara terangkat
sanadnya, "Tidak ada yang boleh menyentuh Al Qur'an selain onng Sang suci."

Ath-Thabrani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Sulaiman
selain Ibnu Juraij, dan tidak ada yang meriwayatkan dari hnu Juraij selain Abu
Ashim. Said bin Muhammad meriwayatkannya secara perotmgan."

Al Hafizh berkata, "Sanadnyn tidak masalah. Al Atsram menyebutkan bahwa
riwayat Ahmad dapat dijadikan hujjah."

uh. At-Talkhish (7 /7311
Al Haitsami dalam Majma'Az-hwa'id berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Ash-Shaghir, dan para periwayatnya dinilai
tsisah." 17/2761

Adapun hadits Utsman bin Abu Ash diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam
Al l{abir(9/331dari jalur Muhammad bin Said bin Abdul Malik dari Mughirah bin
Syu'bah dari Utsman bin Abu Ash.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Mashahif (2/586, no. 738) dari
jalur Muhammad bin Rasyid dari Ismail Al Makki dari Qasim bin Abu Bazzah dat'.

Utsman bin Abu Ash, dia berkata, "Di antara hal yang dipesankan Rasulullah S
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7525. Nabi 6$ juga melarang membawa mushaf ke negeri
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1226. Ibrahim dan selainnya mengabarkan kepada kami,

dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Nabi S menggadaikan baju besi

beliau kepada Abu Syahm Al Yahudi.l11

kepadaku adalah, "Janganlah kamu menyentuh mushaf dalam keadaan kamu tidak
suci."

Al Hafizh berkata, "Sanadnya terputus, dan dalam riwayat Ath-Thabmni
terdapat periwayat yang tidak dikenal."

l-jh. At-Talkhish (1 / l3ll
Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat tsmail bin Rafi'. Dia dinilai

lemah oleh Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i. Sedangkan Al Bukhari berkomentar
bahwa dia adalah periwayat yang tsiqah dan bisa diterima haditsnya."

lJh. Majma' Az-hwaid (L /27 7)
110 gp. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: l-arangan Membawa AI

Qur'an Pergi ke Negeri Musuh, 2/M6) dari jalur Nafi'dari Abdullah bin Umar,
bahwa dia berkata, "Rasulullah $ melarang bepergian dengan membawa Al
Qur'an ke negeri mtrsuh."

Malik berkata, "Alasannya adalah khawatir Al Qur'an jatuh ke tangan
musuh."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan
Ekspedisi Militer, bab: Bepergian Membawa Mushaf ke Negeri Musuh, l/356, no.
29901 danjalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dari Nafi' dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab:
Larangan Bepergian Membawa Mushaf ke Negeri Musuh, 3/1490, no.92/7869)
dari jalur Yuhya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.
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Harta orang yang murtad disita. Jika dia menggadaikan

sesuatu dari hartanya sesudah disita, maka hukumnya tidak boleh

menumt pendapat sebagian sahabat kami dalam satu keadaan

apapun. Sedangkan menurut pendapat sebagian yang lain,

hukumnya tidak boleh kecuali dia kembali kepaCa Islam sehingga

dia memiliki hartanya sehingga dia boleh menggadaikan hartanya

itu. Jika dia menggadaikan hartanya sebelum disita, rnaka gadai

tersebut hukumnya boleh sebagaimana orang musyrik di negeri

perang boleh melakukan apa saja terhadap hartanya sebelum

hartanya ifu diambil darinya, dan sebagaimana seseorang dari

umat Islam atau kafir dzimmi boleh melakukan apa saja terhadap

hartanya sebelum orang-orang yang berpiutang rnenagihnya- Jika

mereka telah menagihnya, maka dia tidak boleh rnelakukan suatu

tindakan terhadap hartanya sebelum melunasi hak mereka atau

mereka membebaskannya dari hak-hak mereka.

Penerima mudharabah tidak boleh menggadaikan karena

kepemilikan ada di tangan empunya harta, baik dalam

mudharabah ihs ada kelebihan dari modal pokok atau tidak.

Pelaksana mudharabah yang menggadaikan itu hanya memiliki

sebagian dari kelebihan yang dia syaratkan manakala harta

tersebut selamat, hingga ketika modal pokok telah diserahkan

kepada pemodal maka pengelola mengambil keunhrngan yang dia

syaratkan. Jika harta itu tidak selamat, maka dia tidak berhak atas

apapun.

Jika seorang budak dimiliki dua orang, lalu yang satu

mengizinkan yang lain unfuk menggadaikan budak ifu, maka gadai

111 gu61L ini telah disebutkan berikut takhnlnya no. (1607). Di tempat

tersebut Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ad-Darawardi dari Ja'far bin

Muhammad.
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tersebut sah, dan seluruh dari diri budak ifu menjadi gadai untuk
semua hak; sebagiannya tidak boleh ditebus tanpa menyertakan
sebagian yang lain. Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa jika
penggadai menebus bagiannya dari budak, maka bagiannya itulah
yang tertebus, dan dia dipaksa unfuk menebus bagian sekufunya
atas budak jika sekutunya itu menginginkan. Jika dia menebus

bagian temannya, maka sebagian itulah yang tertebus. Sedangkan
pemilik hak tetap memiliki haknya yang melekat pada setengah

budak sisanya.

Jika salah satu pemilik budak tidak mengizinkan sekutunya

unfuk menggadaikan budak, lalu sekutu tersebut
menggadaikannya, maka setengahnya tergadai. Sedangkan
setengah yang lain milik sekufu yang tidak mengizinkan dari budak
itu tidak tergadai. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya

seseorang melanggar dengan menggadaikan budak milik orang lain
tanpa izinnya maka budak itu tidak menjadi gadai? Demikian pula,

gadai terhadap setengah budak yang tidak dimiliki penggadai itu
juga batal.

Tidak boleh dua orang gadai satu objek.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan lalu dia
melahirkan anak, atau menggadaikan kebun lalu kebun itu
berbuah, atau menggadaikan hewan temak lalu dia melahirkan

anak, maka para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal ini.
sebagian dari mereka berpendapat bahwa anak budak perempuan,

anak hewan temak dan buah kebun itu tidak menjadi gadai.

Sesuatu tidak masuk gadai manakala pemiliknya tidak
menggadaikannya dan tidak melekatkan suatu hak di dalamnya
bagi seseorang. Anak tersebut terikut dalam jual-beli hanya jika
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anak tersebut belum tercipta sama sekali kecuali Calam

kepemilikan pembeli. Jika kehamilan telah terjadi sebeiumnya,

maka dia dalam kepemilikan peniual. Anak ikut dalam

kemerdekaan budak karena kemerdekaan budak terjadi dalarn

keadaan anak tersebut belum dilahirkan, sehingga dia tidak sempat

menjadi budak. Karena dia tidak sampai kepada hukum yang jelas

dari kehidupan kecuali sesudah ibunya dimerdekakan, sedangkan

dia mengikuti ibunya. Sementara buah-buahan kebun terikut dalam

jual-beli selama dia belum diserbuki. Jika dia telah diserbuki, maka

dia menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.

Kemerdekaan budak dan jual-beli itu berbeda dari gadai.

Tidakkah Anda berpendapat bahwa jika seandainya pemiliknya

menjualnya, maka dia telah mengalihkan diri budak, kebun dan

he'u.ran temak dari kepemilikannya kepada kepemilikan orang lain?

Demikian pula, jika dia memerdekakan budak, maka dia telah

mengeluarkan budak ihr dari kepemilikannya untuk fujuan yang

ditetapkan Allah, dan budak itu pun berkuasa atas dirinya sendiri.

Sedangkan gadai tidak mengeluarkan objek gadai dari

kepemilikannya sama sekali, melainkan objek gadai tetap berada

dalam kepemilikannya seperti sedia kala. Hanya saja, penerima

gadai dihalangi terhadap hartanya karena ada hak milik orang lain

yang karenanya objek gadai itu ditahan.

Gadai ini diperkenankan oleh umat Islam. Sebagaimana

budak adalah milik tuannya, tetapi dia menyewakannya kepada

orang lain. Penyewa lebih berhak atas manfaat budak hingga

jangka waktu yang disyaratkan oleh pemilik budak, tetapi

kepemilikan budak itu tetap berada di tangannya. Seperti halnya

seseorang menyewakan budak perempuan sehingga budak
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tersebut ditahan darinya lantaran ada hak gang melekat pada diri
budak itu. Jika budak tersebut melahirkan beberapa anak, maka
anak-anaknya ifu tidak terikut ke dalam se\rra.

Tidak ada yang masuk ke dalam pertanggungan selain
orang yang memasukkan dirinya ke dalam pertanggungan.
Sedangkan anak budak, anak hewan temak dan buah-buahan
kebun itu termasuk objek yang tidak tercakup ke dalam gadai

sama sekali.
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1627. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari
Ma'mar, dari lbnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Muadz bin Jabal
memufuskan perkara orang yang menerima gadai kebun kurma
yang berbuah, "Hendaknya penerima gadai ifu menghifung
buahnya dari pokok }r66u."112

u2 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnp (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Gadai yang Halal bagi Penerima Gadai, 8/245), dia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari hnu Thawus, dari ayahnya, dia ber.kata dalam
Muadz bin Jabal, "Barangsiapa yang menerima gadai tanah, maka dia menghitung
buahnya bagi pemilik gadai sejak tahun Nabi $ menunaikan haji."
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Sufipn bin Uyainah menyebutkan"atsaryang serupa ciengan

atsarini.

1628. Saya menduga Mutharrif mengatakannya dalarn

hadits, 'Sejak tahun Rasulullah $ menunaikan haji'."11s

Pemyataan ini mengandung beberapa kemungkinan

makna, dan maknanya yang paling kuat adalah penggadai dan

penerima gadai sama-sama rela sekiranya buah dijadikan gadai,

hutangnya bersifat tempo, dan penggadai memberi kuasa kepada

penerima gadai untuk menjual buah-buahan dan mengambil

peluasan dari pokok hartanya, atau penggadai mengizinkan

penerima gadai untuk melakukan hal-hal tersebut meskipun

hutangnya tempo. Tetapi pemyataan ini juga mengandung selain

kemungkinan makna ini. Dimungkinkan maksudnya adalah kedua

pihak saling rela bahwa buah-buahan menjadi milik penerima

gadai sehingga dia terbayar haknya dengan saling kerelaan itu.

Karena itu maksud perkataan di atas adalah buah-buahan itu

termasuk pokok harta, bukan milik penerima gadai. Dimungkinkan

pula maksudnya adalah mereka melakukan hal ini di masa lalu, lalu

Dengan demikian terkuatkan pemyataan Asy-Syafi'i, "Saya menduga

Muthanif mengatakannya dalam hadits, "Sejak tahun Rasulullah # menunaikan

haji."
Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wa N Atsarberkata, "Hadits Muadz ini

terputus sanadnya." (4/437)
1ls 5uru tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi AI Baihaqi

berkata, "Hadits ini di oleh Sufyan Ats-Tsauri dari hnu Juraij dari Amr bin Dinar,
dia berkata: Muadz bin Jabal berkata tentang gadai, "Jika dia menggadaikannya
lalu buahnya keluar, maka dia termasuk gadai."

ljh. Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar(4/437)
Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dalam As-Sunan (6/391, dan

dia berkata, "Sanad ini juga terputus."
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Mutharrif memberitahu mereka bahwa buah-buahan itu milik
pe.nerima gadai sebelum Nabi S menunaikan haji dan hukum

beliau jelas. Karena itu dia mengembalikan mereka kepada

ketentuan bahwa buah-buahan bukan milik penerima gadai.

Oleh karena redaksi ini tidak memiliki makna tekstual yang
jelas dan hanya terbatas pada makna tersebut, melainkan dia
kembali kepada takwil, maka tidak seorang pun yang boleh

memiliki hak di dalamnya kecuali yang boleh menjadi kewajiban

baginya. Masing-masing mengandung kemungkinan makna yang

tidak berbeda dari makna perkataan ulama yang mengatakan,
"Buah-buahan tidak menjadi gadai bersama kebun kecuali dia tidak
disyaratkan."

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa pemyataan di
atas tidak memiliki makna tekstual yang jelas dan berbeda untuk
dijadikan hukum?" Saya jawab, "Seandainya seseorang

menggadaikan kebun kepada orang lain lalu kebun itu berbuah,

apakah menurut Anda penerima gadai boleh menjual buah-buahan

ifu dan menghitungnya sebagai pokok harta, sehingga dengan

demikian dia dianggap sebagai orang yang menjual untuk dirinya
sendiri tanpa ada pemberian kuasa dari penerima gadai? Dalam

hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa penggadai

memberikan kuasa kepada penerima gadai untuk menjual buah-

buahan, atau penerima gadai boleh mengambilnya dari pokok
hartanya jika hutang bersifat tempo sebelum jatuh tempo hutang.

Setahu saya, tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan hal

ini. Karena itu, tidak ada jalan untuk memahami hadits ini selain

dengan tal(,vil.
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Oleh karena hadits ini demikian keadaannya, rnaka

pendapat bahwa btlah-buahan, anak budak dan anak hewan

temak tidak menjadi gadai merupakan pendapat yang paling benar

menumt kami.

Barangkali ada yang bertanya, "Kecuali jika kedua pihak

mensyaratkan pada wakfu akad agar anak budak. anak hewan

temak dan buah-buahan dijadikan gadai," maka tampaknya

menumtku hukumnya boleh. Saya membolehkan hal ifu selama itu

bukan pengalihan kepemilikan, sehingga tidak boleh mengalihkan

kepemilikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Makna ini serupa

dengan makna hadits Muadz meskipun pendapat ini tidak sangat

jelas, namun bisa diterima sebagai sebuah madzhab. Seandainya

bukan karena ada hadits Muadz, maka menurut saya pendapat ini

tidak diperintahkan oleh seorang pun.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa

jika seseorang menggadaikan hewan ternak atau kebun kurma

dengan syarat anak atau buah-buahan yang muncul belakangan itu

dijadikan gadai, maka gadai batal. Karena dengan demikian, dia

telah menggadaikan sesuatu yang diketahui dan tidak bisa diukur

dengan tepat, serta menggadaikan sesuatu yang sudah ada dan

sesuatu yang tidak ada. Ini adalah pendapat yang paling benar

menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa buah-buahan,

anak hewan temak dan anak budak dijadikan gadai bersama

kebun, hewan temak dan budak karena semua ifu berasaldarinya.

Hasil apa saja yang diperoleh budak yang digadaikan, atau

hibah apa saja yang diberikan kepadanya, maka dia menjadi milik

empunya budak tersebut. Dia tidak sempa dengan hasil yang dia
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peroleh dari denda pidana terhadapnya, karena denda pidana

merupakan harga unfuk diri atau sebagian dari diri budak itu.

Jika penggadai telah menyerahkan objek gadai kepada
penerima gadai, atau kepada orang adil, lalu dia ingin mengambil
objek gadai dari tangannya untuk pelayanan atau selainnya, maka
hukumnya tidak boleh. Jika dia ingin memerdekakannya, maka,
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1629. Sesungguhnya Muslim bin Khalid mengabarkan

kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha' tentang budak yang

digadaikan, kemudian dimerdekakan oleh fuannya, bahwa

kemerdekaan ifu batal atau 6i1o1u1.114

Pendapat ini memiliki alasan. Alasannya adalah pemyataan

orang yang mengemukakannya, "Jika budak itu terhalang bagi
pemiliknya untuk mengambilnya sebentar saja untuk melayaninya

114 gp. hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya(pembahasan: Jual-Beli, tnb:
Penggadai Menggadaikan Budakngn kemudian Dia Memerdekakannya, 4/457)
dari jalur Ibnu Idris dari Abdul Malik dari Atha' tentang seseorang yang membeli
budak dari orang lain, tetapi dia tidak menerimanla hingga dia memerdekakannya.
Dia berkata, "Pemerdekaannya ifu tidak boleh sebelum dia menerimanya atau
membayamya funai."

Seperti inilah riwayat ini tertulis di bawah bab ini. menurut hemat saya., ada
kekeliruan di dalamnya sehingga tampak aneh terkait bab ini. Yang benar adalah
perkataannla, "Seseorang yang menggadaikan kepada orang lain seorang
budak..." dan setenrsnya.. Dengan demikian dia sejalan dengan bab. Atau, bisa jadi
kesalahannya adalah penempatannya di bawah bab ini.
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lantaran ada hak yang dia tetapkan dalam diri budak itu, maka

terlebih lagi halangannya lebih jauh baginya untuk

memerdekakanngta."

Sebagian sahabat kami berkata bahwa jika penggadai

memerdekakannya, maka perlu dilihat lebih jauh. Jika dia memiliki

harta untuk melunasi nilai budak, maka nilai diambil dari hartanya

ihr lalu diladikan sebagai gadai, dan pemerdekaan budak itu

dilaksanakan karena dia adalah pemilik budak tersebut. Demikian

pula, jika pemilik piutang membebaskannya, atau penggadai telah

melunasi hutangnya, lalu budak kembali kepada pemiliknya dan

hutang yang melekat pada dirinya telah terhapus, maka

pemerdekaannya dilaksanakan karena tuannya adalah pemilik

budak itu. Alasan yang menghalangi pemerdekaannya adalah

adanya hak orang lain yang melekat pada diri budak itu. Ketika

hak tersebut terhapus, maka pemerdekaannya dilaksanakan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia menjadi merdeka

dan mengupayakan nilai dirinya. [Jlama yang mengatakan budak

itu merdeka juga mengatakan bahwa tuan budak tidak boleh

menjualnya dalam keadaan dia memilikinya, menggadaikannya,

dan tidak pula menguasainya sebentar pun. Jika ditanyakan

kepadanya, "Mengapa tidak boleh sedangkan dia adalah pemilik,

dan dia menjual budak itu dengan penjualan yang sah?" maka dia

menjawab, "Pada diri budak itu ada hak orang lain yang

menghalanginya unfuk mengeluarkannya dari gadai." Selanjutnya

dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, Anda telah menghalanginya

unhrk mengeluarkan budak dari gadai dengan kompensasi yang

diambil penerima gadai, karena barangkali dia memberikan
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kompensasi ifu kepada penerima gadai, atau dia memberikan
pengganti gadai?"

Atau dia berkata, "Aku menjualnya, budak itu tidak rusak,

kemudian aku menyerahkan hasil penjualannya sebagai gadai."

Aku katakan, "Tidak boleh, kecuali dengan kerelaan penerima
gadai. Anda menghalanginya dalam keadaan dia sebagai pemilik
untuk menggadaikannya kepada orang iain, lalu Anda
membatalkan gadai jika dia melakukannya. Anda juga

menghalanginya dalam keadaan dia sebagai pemilik untuk
memperoleh pelayanan budaknya sebentar saja. Argumen Anda
dalam hal ini adalah karena dia telah menetapkan sesuafu dalam
diri budak itu unfuk orang lain. Lalu, mengapa Anda
membolehkannya unh-rk memerdekakannya sehingga dia
mengeluarkannya dari gadai dengan cara yang tidak kembali
kepadanya unfuk selama-lamanya? Anda menghalanginya unfuk
melakukan sesuafu yang lebih sedikit, tetapi memberinya sesuafu

yang lebih banyak."

Jika dia berkata, "Aku memintanya bemsaha," maka
permintaan unfuk berusaha itu juga sebuah kezhaliman bagi budak

dan penerima gadai. Apa pendapat Anda seandainya yang digadai
adalah budak perempuan yang harganya setara dengan seribu

dirham, sedangkan penerima gadai tahu bahrva budak tersebut

tidak mampu untuk mengupayakan nafkah dirinya sendiri? Di
mana dia mencari uang sebanyak ifu? Apa pendapat Anda
seandainya hutang gadai bersifat funai, atau hingga hari tertenfu
lalu memerdekakan budak? Barangkali budak terseh.rt mati dalam
keadaan tidak memiliki harta, dan barangkali budak perempuan itu
juga mati, sehingga hak penerima gadai gugur. Atau bisa jadi
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budak tersebut mengupayakannya selama seratus tahun, tetapi

tidak banyak uang yang dia bisa bayarkan. Bisa jadi juga

penggadai pailit, tidak memiliki satu dirham pun.

Dengan demikian, Anda telah merusak hak pemilik gadai,

dan dia tidak bisa memperoleh manfaat dari gadainya. Sekali

waktu Anda menjadikan piutang itu rusak manakala gadai rusak,

karena dalam hal ini dia dianggap sebagai orang yang

bertanggungjawab. Sekali waktu Anda melihat budak yang

padanya melekat hak, sehingga Anda memperkenankan

kemerdekaan yang dilakukan pemiliknya dan merusak hak orang

yang berpiutang. Ini jelas pendapat yang bertolak belakang.

Seseorang menerima gadai dengan haknya sehingga dia

lebih baik keadaannya daripada orang yang tidak menerima gadai.

Sedangkan menumt pendapat orang yang berkata demikian

penerima gadai ihr lebih buruk keadaannya daripada orang yang

tidak menerima gadai. Tidak ada yang lebih ringan bagi orang

yang dianggap remeh pertanggungannya daripada pemilik gadai

meminta agar dia meminjamkan budak itu kepadanya, baik unfuk

melayaninya, atau unfuk dia gadaikan lagi. Jika penerima gadai itu

menolak, maka pemilik budak akan mengatakan, "Aku akan

keluarkan budak ihr dari tanganmu." L-alu dia pun memerdekakan

budak ihr sehingga hak penerima gadai msak, dan dia tidak

memperoleh pelunasan dari penggadai.

Saya tidak tahu, apakah dia berpendapat bahwa dia

menunfut piutang itu kepada orang yang berhutang dan

memerdekakan budak itu atau tidak?

Jika seseorang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan

memerdekaan budak ifu jika dia memiliki harta, tetapi tidak
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berpendapat seperti yang dikatakan Atha'?" Maka jawabnya,
"Setiap pemilik budak itu boleh memerdekakan budaknya kecuali
ada penghalang, yaifu hak orang lain. Jika kemerdekaannya ifu
dapat merusak hak orang lain, maka saya tidak
memperkenankannya. Tetapi jika kemerdekaannya tidak merusak
hak orang lain, dan saya dapat mengambil kompensasi darinya
dan menjadikannya sebagai gadai seperti buclak itu, maka alasan
yang karenanya saya membatalkan kemerdekaan budak itu telah
hilang. Demikian pula jika dia membayarkan hak kepadaku hak
yang melekat pada budak ifu sebagai pelunasan untuk penerima
gadai, atau terjadi pembebasan hak."

Tidak boleh menggadaikan sesuatu kecuali yang bisa
dikuasai. Jika seseorang menggadaikan sesuatu tetapi penerirna
gadai tidak menguasainya, dan tidak pula ditanrh di tangan crang
yang adil, maka akad gadai terhapus. Penguasaan dilakukan
dengan cara seperti yang saya paparkan di awal kitab, dan
benfuknya berbeda-beda.

Jika penerima gadai telah menguasainya, kemudian dia
meminjamkan objek gadai kepada penggadai, atau
menyewakannya, atau jika yang melakukan hal ini adalah orang
adil yang memegang obyek gadai, maka sebagian sahabat kami
mengatakan bahwa hal ifu tidak mengeluarkan budak dari gadai.

Karena jika penerima gadai meminjamkan budak kepada
penggadai, maka dia bisa mengambilnya kapan saja dia mau. Dan
jika dia menyauakannya, maka dia nrenjadi seperti orang asing
yang menyewakan budak yang digadai manakala tuannya
mengizinkannya. Sedangkan hasil sewa itu menjadi milik empunya
budak. Oleh karena hasil sewa itu menjadi milik empunya budak,
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maka penerima gaciai berhak mengambil gadai karetra akair sewa

terhapus. Seperti inilah pendapat kami.

Jika dua orang melakukan jual-beli dengan syarat pembeli

menggadaikan sesuatu kepada penjual, lalu pembeli menggadaikan

sesuafu dan penjual menerimanya, atau pembeli menggadaikan

sesuafu sesudah terjadi jual-beli, maka semua itu hukumnya sah-

Jika pembeli menggadaikan sesuatu, maka dia tidak boleh

mengeluarkannya dari gadai, karena objek gadai itu seperti

penjaminan. Akad gadai tersebut hukumnya boleh, baik dilakukan

sesudah jual-beli atau pada waktu jual-beli.

Jika keduanya melakukan jual-beli dengan syarat pembeli

menggadaik-an budak, dan temyata yang digadaikan ifu orang

merdeka, maka penjual memiliki hak pilih antara menghapus jual-

beli atau menetapkannya. Karena penjual mengadakan jual-beli

dengan disertai penjaminan, namun peniarninan itu tidak

terlaksana baginya. Jika keduanya melakukan jr-ral-beli dengan

syarat pembeli menggadaikan sesuafu kepadanya, tetapi dia tidak

menerima objek gadai tersebut, maka gadai terhapus karena gadai

tidak sah kecuali dengan objek gadai yang diterima dan dikuasai.
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3. Perbuatan Pidana Terkait Objek Gadai

Jika orang asing melakukan perbuatan pidana terhadap

budak yang digadai, baik perbuatan pidana itr.r memsak seluruh diri
budak (mematikannya), atau merusak sebagiannya, atau

menyusutkan nilainya, maka perbuatan pidana ini ada dendanya

sehingga pemilik budak yang menggadaikan memiliki hak gugat di

dalamnya.

Jika penerima gadai ingin menghadirinya, maka penggadai

menghadirkannya. Jika diputuskan pemilik budak berhak atas

denda pidana, maka denda pidana itu diserahkan kepada

penerima gadai manakala objek gadai tersebut berada di

tangannya, atau diserahkan kepada orang adil yang ditaruhi objek

gadai. Kepada penggadai dikatakan, "Silakan pilih antara

menyerahkan denda pidana kepada penerima gadai sebagai

pengimpas haknya padamu, atau dia tetap ditahan di tangannya

sebagai gadai, atau di tangan orang adil yang menguasai objek

gadai hingga jatuh tempo hak."

Menurut hemat saya, tidak ada seorang pun yang berakal

sehat memilih sebagian dari hartanya itu dibekukan tanpa dia

kuasai dan dia manfaatkan hingga jatuh tempo hutang, dan dia

pun tidak memiliki keunfungan dengan cara apapun. Hartanya ifu

dibekukan dalarn keadaan tidak dipertanggungkan. Jika dia rusak,

maka dia rusak tanpa ada pertanggungan dari orang yang

memegangnya. Sedangkan pokok hak tetap ada seperti sedia kala.

Orang yang sehat akalnya tidak mungkin lebih memilih tindakan di

atas daripada menjadikan denda pidana ihr sebagai pengimpas

hutangnya.
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Jika penggadai berkata, "Saya mengambll dendanya karena

sayalah yang memiliki budak,'' ffraka hukumnya tidak boleh karena

apa saja yang merupakan denda pen5nrsutan budak, maka ifu
mengurangi harganya; dan apa saja yang diambil dari dendanya.

maka dia menempati kedudukan baclannya karena denda tersebut

merupakan kompensasi bagi badannya. Kompensasi dari badan

menempati kedudukan badan. Manakala pemiliknya tidak boleh

mengambil badan budak, maka demikian pula dia tidak boleh

mengambil denda seluruh badannya, dan tidak pula denda

sebagian dari badannya.

Jika anak penerima gadai melakukan perbuatan pidana

kepada budaknya, maka perbuatan pidananya ifu seperti

perbuatan pidana yang dilakukan orang asing. Jika perbuatan

pidana sendiri yang melakukan perbuatan pidana kepadanya,

maka perbuatan pidananya itu juga sama seperti perbuatan pidana

yang dilakukan orang asing. Harrya saja, pemilik budak diberi

pilihan antara menjadikan nilai diyat budak yang ditanggung

penerima gadai ifu sebagai pengimpas hutangnya, atau

menempatkannya sebagai budak di tangan penerima gadai jika

objek gadai berada di tangannya. Jika objek gadai berada di

tangan orang adil, maka diyat yang wajib bagi penerima gadai ifu

diambil lalu diserahkan kepada orang adiltersebut.

Jika yang melakukan perbuatan pidana adalah seorang

budak milik penerima gadai, maka kepada penerima gadai

dikatakan, "Sihkan tebus budakmu dengan membayarkan semua

denda pidana, atau serahkan budakmu untuk dijual-" Jika dia

menebusnya, maka penggadai diberi pilihan antara menjadikan

tebusan itu sebagai pengimpas hutang, atau menjadikannya

{16



Al Unun

sebagai gadai seperti budaknya itu. Jika budak pelaku itu
diserahkan, maka dia dijual, kernudian hasil penjualannya dijadikan
gadai sebagaimana budak yang menjadi korban pidana.

Jika budak milik penerima gadai melakukan perbuatan

pidana budak milik penggadai yang digadaikan dengan perbuatan

pidana yang tidak sampai menghilangkan nyawa, maka pendapat

yang berlaku di dalamnya sama seperti pendapat mengenai

perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa. Penerima gadai

diberi pilihan antara menebusnya dengan membayarkan seluruh

denda pidana, atau menyerahkan budaknya untuk dijual. Jika dia

menyerahkan budaknya, maka budaknya ifu dijual kemudian hasil

penjualannya diperlakukan seperti yang saya sampaikan.

Jika yang digadai adalah dua budak, lalu yang safu

melakukan perbuatan pidana terhadap yang lain, maka perbuatan

pidana tersebut sia-sia (tidak ada sanksinya), karena sanksi pidana

melekat pada diri budak, bukan pada harta fuannya. Karena ifu,
jika yang safu melakukan perbuatan pidana terhadap yang lain,

maka seolah-olah dia melakukan perbuatan pidana terhadap

dirinya sendiri. Karena pemilik gadai tidak berhak selain apa yang

merupakan gadai bagi orang lain.

Jadi, tuan tidak berhak dari budak pelaku selain hartanya.

Sedangkan penerima gadai tidak berhak dari budak pelaku juga

selain apa yang merupakan milik orang yang menggadaikannya

kepadanya.

Jika yang digadai adalah budak perempuan lalu dia

melahirkan anak, lalu anaknya ifu melakukan perbuatan pidana

kepadanya, maka anaknya itu sama seperti budak lain milik
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tuannya manakala dia melakukan perkruatan piCana terhadap

budak perempuan tersebut, karena anak tersebut keluar dari gadai.

Jika seorang budak miiik penggadai melaku-kan perbuatan

pidana budak penggadai lain yang digadaikan, maka kepadanya

dikatakan, "Budakmu telah memsak budakmu yang lain,

sedangkan budakmu yang dirusak ifu selumti dirinya atau sebagian

dari dirinya digadaikan dengan hak milik orang lain yang melekat

padanya. Karena ihr, kamu bebas memiiih antara rnenebus

budakmu dengan membayar selusuh denda pidana. Jika kamu

melakukannya, maka kamu memiliki pilihan unfurk menjadikannya

sebagai pengimpas hutang atau sebagai gadai menggantikan budak

yang digadaikan itu, karena pengganti dari objek gadai itu
menempati kedudukannya. Atau, kamu bisa menyerahkan budak

pelaku itu untuk dilual, lalu harganya dijadikan gadai sebagai

pengganti budak yang menjadi korban."

Jika penggadai melakukan perbuatan pidana budaknya

yang digadai, maka hukumnya sama seperti seorang budak

melakukan perbuatan pidana terhadap budak iain yang padanya

melekat hak gadai, karena tuannya dihalangi unhrk menguasai

budak itu dan menjualnya. Karena itu, penerima gadai lebih berhak

atas hasil penjualannya daripada tuannya dan orang-orang yang

berpiutang kepadanya. Dengan demikian dikatakan kepadanya,

"Oleh karena kamu melakukan perbuatan pidana kepada

budakmu, maka perbuatan pidanarnu kepadanya itu dianggap

sebagai tindakan mengeluarkan budak dari gadai, atau mengurangi

nilainya. Anda bebas memilih antara menjadikan denda pidanamrr

padanya -sebesar apapun- sebagai pengimpas hutangmu, atau
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menyerahkan denda pidana itu untuk dijadikan gadai sebagai ganti

budak yang digadai."

Ketentuan tersebut berlaku ketika hutangnya tunai. Adapun
jika hutangnya tempo, maka denda itu diambil untuk dijadikan

gadai kecuali kedua pihak, yaitu pelaku pidana yang

menggadaikan dan penerima gadai sama-sama rela unfuk

rnenjadikannya sebagai pengimpas.

Jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang asing secara

sengaja, maka pemilik budak yang menggadai berhak menuntut

qishash terhadap pelaku pidana jika di antara keduanya ada sanksi

qishash. Jika pelaku menawarkan damai kepadanya, maka dia

tidak harus berdamai, dan dia berhak menjatuhkan qishash.

Kedudukannya tidak bisa digantikan orang lain karena hak qishash

ditetapkan baginya. Dia juga tidak dianggap melanggar batas

sekiranya dia mengambil qishash.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak boleh

mengambil qishash, dan pelaku pidana wajib membayar denda

pidana, baik pemilik budak itu suka atau tidak suka. Pendapat ini
jauh dari qiyas terhadap pendapatrya sendiri, dimana dia

membolehkan kemerdekaan budak yang dilakukan oleh penggadai

manakala dia memerdekakan budak, dan budak ihrlah yang

mengupayakan hak penerima gadai. Orang yang berpegang pada

pendapat ini juga menjafuhkan qishash bagi budak terhadap orang

merdeka. Dia mengklaim bahwa Allah menetapkan hukum qishash

unhrk korban pembunuhan. Dia membaca firman Allah,

,#i;i1i'rt-8.d;6K: 'Dan kami telah tetapkan terhadap

mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan
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jiwa."(Qg Al Maa'idah [5]:45) Dia mengklaim bahtra sear'Cainya

wali korban ingin mengambil diyat dalam pemburnuhan yang

sengaja, maka hukumnya tidak boleh karena Allah telah

mewajibkan qishash baginya, kecuali pelaku pembunuhan dan wali

korban menginginkan perdamaian-

Ketika dia mengklaim bahwa hukuman mati itu wajib

berlalru dalam pembunuhan berdasarkan hukunr Allah, lalu walinya

yang menginginkan qishash itu dihalanginya, maka itu berarti dia

telah membatalkan apa yang diklaimnya sebagai hukum, dan telah

menghalangi hak tuannya budak.

Jika ada yang mengatakan, "Hukuman mati itu
membatalkan hak penerima gadai," maka demikian pula hukuman

mati membatalkan hak penggadai. Demikian pula, seandainya

budak itu bunuh diri atau mati biasa, maka gugurlah hak penerima

gadai di dalamnya. Namun hak penerima gadai dalam keadaan

apapun menjadi pertanggungan pemilik budak. Kalau ulama

tersebut berpandangan bahwa ketenfuan ini lebih menjaga

maslahat penggadai dan penerima gadai secara bersama-sama,

maka ifu berarti dia harus melimpahkan kezhaliman pembunuh

terhadap dirinya sendiri, dimana dia mengambil sanksi harta

darinya, padahal menurutnya pelaku harus dikenai qishash. Dia
juga melarang fuan unfuk mengambil sesuatu yang menurutnya

lebih wajib baginya. Bisa jadi harga budak itu sepuluh dinar, dan

hak yang ditanggung penggadai bersifat tempo hingga setahun.

Akan tetapi, karena ada seseorang yang suka kepadanya, orang ifu

mau membayar seribu dinar. Dari sini dikatakan kepada pemilik

budak, "lni mempakan selisih yang besar untuk kamu ambil dan
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membayar hutangmu." Ucapan ini akan dikatakan kepadanya oleh

orang yang berpiutang, sedangkan pemilik budak membutuhkan.

Orang yang mengikuti pendapat yang membatalkan qishash

demi menimbang kepentingan penggadai dan penerima gadai ini
mengatakan bahwa pemilik budak tidak dipaksa untuk menjual

budaknya, meskipun penjualan budak itu membawa keuntungan

bagi penggadai dan penerima gadai secara bersama-sama.

Manusia tidak dipaksa unfuk mengeluarkan harta mereka dari

tangan mereka dengan cara yang tidak mereka inginkan, kecuali

mereka menanggung hak orang lain. Sedangkan penerima gadai

dalam hal penjualan budak tidak memiliki hak hingga haknya jatuh

tempo.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana,

maka tuannya diberi pilihan antara menebusnya dengan membayar

denda pidana atau menyerahkannya untuk dilual. Jika dia

membayar denda pidananya, maka budak tetap sebagai gadai.

Tetapi jika dia menyerahkan budaknya, maka dia tidak dibebani

unfuk mengadakan budak lain sebagai penggantinya karena dia

menyerahkan budaknya ifu lantaran ada kewajiban yang melekat
pada diri budak itu.

Jika denda pidana lebih sedikit daripada nilai budak yang

diserahkan, lalu tuannya menyerahkannya dan budak itu dUual,

maka denda pidana diserahkan kepada korban pidana, sedangkan

sisa dari hasil penjualan budak ifu dikemukakan sebagai gadai.
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PEMBAHASAN TAFLIS (PENILATAN
PAILITItts

1. Bab: Penilaian Pailit
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115 Pemahasan tentang penilaian pailit dalam susunan awal bukan terletak di

sini, tetapi Al Bulqini mernindahkannya ke sini.

Al Qurthubi dalam .4/ Mulhim mengatakan bahwa kata mullisecara bahasa

berarti orang yang tidak memiliki barang dan harta. Sedangkan menurut syariat,

mullis adalah orang yang dililit hutang sedangkan harta yang ada di tangannya

tidak mencukupi hutang yang dia tanggung, lalu orang-orang yang berpiutang

meminta untuk mengambil harta yang ada di tangannya.
l-jh. Al Mulhim(4/4311
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1630. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar
bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari
Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah ffi bersabda, "Siapa saja yang pailit
lalu seseorang mendapati hartanya secara definitif, maka dia lebih
berhak atas hartanya ifu.'4'16

116 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang
Penilaian Pailit Omng yang Berhutang,2/678, no. 88).

AI Bukhari dan Muslim tidak melansir hadits ini dari ialur Malik, melainkan
keduanya melansirnya dari beberapa jalur riwapt lain dari Yahya bin Said Al
Anshari. Al Bulqini menggarisbawahi hal itu dalam Taftib Al Bulqini.

Al Bukhari (pembahasan: Pinjaman, bab: Jika Seseorang Mendapati
Hartanya di Tangan Orang yang Pailit dalam Akad Jual-beli, Pinjaman dan Titipan,
maka Dia Lebih Berhak atas Harta ttu, 2/175, no. 24021dari jalur Ahmad bin
Yunus dari Zuhair dari Yahya bin Said.

Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Barangsiapa yang Mendapati apa yang
Dijualnya di Tangan Pembeli yang Pailit, maka Dia Berhak Menariknya Kembali,
3/1193-7L94, no.22/7559) dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair
bin Harb dari Yahya bin Said.
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Juga dari Yahya bin Yahya dari Huspim: hadits; dari Qutaibah bin Said dan
Muhammad bin Rumh, seluruhnya dari laits bin Sa'd, hadits; dari Abu Rabi' dan
Yahya bin Habib Al Haritsi, keduanya dari Hammad bin Zaid: hadits; dari Abu
Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan bin Uyainah, hadits; dan dari Muhammad bin
Mutsanna dari Abdul Wahhab dan Yahya bin Said Al Qaththan dan Hafsh bin
Ghiyats, mereka semua dari Yahya bin Said Al Anshari dan seterusnya (no.

22/15591.
Juga dari Ibnu Abi Umar dari His5ram bin Sulaiman dari Ibnu Juraij dari hnu

Abi Husain dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Umar bin
Abdul Aziz dari Abu Bakar bin Abdunahman dari hadits Abu Hurairah & dari

Nabi S, tentang seseorang yang pailit manakala ditemukan barang di tangannya

dan dia tidak memisahnya, bahwa barang tersebut menjadi milik empunya yang
menjualnya. (no. 23 /75591

Riwayat ini sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi secara gamblang terkait
dengan jual-beli.

Juga dari jalur Syu'bah dari Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu
Hurairah dari Nabi S dengan redaksi yang serupa dengan redaksi pertama (no.

24/15591.
Juga dari jalur Muadz bin Hisyam dari aphnya dari Qatadah. Ddam

redaksinya disebutkan, "Maka dia lebih berhak atasryra daripada oftmg-orang yang
berpiutang. " (no. 24 / L5591

Juga dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Khutsaim bin 'lrak dari ayahnya dari
Abu Hurairah ;45, bahwa Rasulullah 6$ bersabda, 'Jika seseorang pailit lalu orang
lain menemukan barangnya di tangan onng itu, maka dia lebih berhak atas barang
itu." (no. 25/1559l,
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1631. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada
kami, bahwa dia mendengar Yahya bin Said berkata: Abu Bakar
bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengabarkan kepadaku,

bahwa Umar bin Abdul Azu menceritakan kepadanya, bahwa Abu
Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam menceritakan
kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah r€ti berkata:
Rasulullah s bersabda, 'Barangsiapa yang mendapati hartanya

seara definitif di tangan seseorang yang telah pailit, maka dia
lebih berhak atas harta i1u.'tr17
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117 51uLun baca takhrij hadits sebelumnya. Sanad ini ada pada Muslim
sebagaimana telah dijelaskan.
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1632. Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik mengabarkan

kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dia berkata: Abu Mu'tamir bin

Amr bin ft3fi'118 menceritakan kepadaku, dari hnu Khaldu6119

Az-Zuraqi, seorang qadhi di Madinah, bahwa dia berkata, "Kami

mendatangi Abu Hurairah €a unfuk bertanya kepadanya tentang

seorang sahabat kami yang pailit. Lalu dia (Abu Hurairah) berkata,

"lnilah perkara yang telah diputuskan oleh Rasulullah $, 'Siapa

saja yang meninggal atau pailit, maka pemilik barang lebih berhak

atas barangnya manakala dia mendapati barangnya secara

4u1iri6L'4'2o

118 5i-l,rddin Al Bulqini berkata, "Yang meriwayatkan dari Ibnu Khaldah

adalah Abu Mu'tamir bin Amr bin Rafi'. Dalam beberapa naskah Mukhtashar Al
Muzanni terdapat perbedaan tentangnya. Dalam sebagian naskahn5ra terhrlis Abu
Mu'tamir dari Amr bin Nafi'. Sedangkan dalam naskah png lain tertulis Abu
Mu'tamir bin Amr dari Nafi'. Yang benar adalah: Abu Mu'tamir bin Amr bin Rafi'
(dengan ra, bukan dengan nur). Dalam sebagian naskah terhrlis redaksi yang

benar, dan ihrlah yang dijadikan sandaran.
119 51r4,r66in Al Bulqini berkata, "Seperti inilah terhrlis sanad hadits ini

dalam naskah Al Umm, yaih.r: dari Abu lGaldah. Yang benar adalah: dari Ibnu

Khaldah. Dalam Mukhtashar Al Muannitertiis: dari Khalidah atau hnu Khaldah.
(Lih. hlm 2/219 cetakan Al Bulaqiyyah) Di sini Al Muzanni ragu, sedangkan yang

benar adalah hnu Khalfah tanpa ragu. Julukannya adalah Abu Hafsh. Nama

aslinya adalah Umar bin Khaldah sebagaimana dilelaskan dalam Sunan Abi Daud.
120 gp. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Sewa, bab: Orang yang

Mendapati Barangnya pada Orang yang Pailit, 3/7931dari jalur Muhammad bin
Basysyar dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Dalam redaksinya disebutkan, "Aku pasti memutuskan perkara kalian sesuai

keputusan Rasulullah $." Kemudian dia menyebutkan dengan redaksi yang

senrpa.
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadnk
(pernbahasan: Jual-Beli, 2/50-57) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakam dari Ibnu Abi Fudaik dari Abu Mu'tamir dari Umar bin Khaldah dan
setenrsngra.

Al Hakim berkata, "Hadits ini tinggi dan shahih sanadnln, tetapi Al Bukhari
dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini." Penilaiannya itu disepakati
oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berl<ata. "Hadits sepertt ini dapat dijadikan
argumen." (5/64)

Jika sebagian ahli Hadits menilai lemah hadib ini karena tidak dikenalnya
hnu Khaldah, maka pendapat mereka itu dibantah oleh Sirajuddin AI Bulqini
membantahnya- Dia berkata: Al Bukhari berkata: Ibnu Musafir berkata dari Az-
Zuhri: Umar bin Abdul Aziabin Abdurrahman bin Khaldah Al Qadhi meriwayatkan
dari Abu Hurairah. Dia nyaris tidak dikenal.

Al Bulqini berkata, "Pemyataannya 'nyaris tidak dikenal' mengherankan, dan
tidak ada bukti akan hal itu. Dia adalah seorang tokoh yang dikenal, dan menjabat
sebagai qadhi Madinah pada masa kekhalifahan AbdulMalik bin Marwan. Azfirhri
menyebutkan nasabnya dalam riwayat lbnu Musafir yang disebutkan Al Bukhari
dan dalam riwayat At-Tirmidzi.

Muhammad bin Umar berkata: Umar bin Khaldah adalah peiwayat tsiqah
dan hanya memiliki sedikit koleksi hadits. Dia seorang tokoh yang disegani, tegas,
wara', dan bersih. Dia tidak mendapat gaji sama sekali sebagai qadhi. Setelah dia
diberhentikan, ada yang bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang
keadaanmu kemarin?" Dia menjawab, "Kami memiliki beberapa saudara, lalu kami
memutuskan hubungan dengan mereka. Kami memiliki sebidang tanah yang
menjadi sumber penghidupan kami. Kami lantas menjualnya dan menghabiskan
hasil pmfualannya."

l:h. Ath-Thabaqat Al Kubm(5/206)
Al BuQini berkata, "Haditsnya yang diriwaptkan Asy-Spfi'i itu dilansir oleh

Abu Daud dan Ibnu Majah."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Majah (pembahasan: Hukum, bab:

Barangsiapa yang Mendapati Barangnya pada Seseorang !,ang Palit,2/790, no.
2360) dari jalur Ibrahim bin Mundzir Al Hizami dan Abdurrahman bin Ibrahim Ad-
Dimasyqi-maksudnya Duhaim, keduanya berkata: Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu
Mu'tamir bin Amr bin Rafi', dari lbnu Khaldah Az-Zuraqi, dan seterusnya.

Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi terdapat tambahan yang tidak dilansir
oleh Abu Daud As-Sajistani dalam Sunantya, yaitu sesudah kalimat, "Maka dia
lebih berhak atasnya." Da menambahkan, "Kecuali orang ifu meninggalkan
pembayaran. " (no. 237 5l

Al Baihaqi dalam Shahih Al Bukhan (6/46) berkata, "seperti itulah hadits ini
diriwaptkan oleh syababah bin Sawwar, Ashim bin Ali dan selainnya dari hnu Abi
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Kami berpegang pada hadits Malik bin Anas Can .Abdul

Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya, serta hadits ibnu Abi Dzi'b dan

Abu Mu'tamir mengenai kepailitan. Tampak jelas bahwa ketentuan

tersebut sama-sama berlaku saat pemegang barang dalam keadaan

Dzi'b. Keduanya berkata, "Kecuali empunya meninggalkan pembalnran." Al
Bulqini mengingatkan udak dikenalnya Ibnu Mu'tamir yang membuat fuy-Syafi'i
tidak menjadikan hadits Ibnu Khaldah sebagai argumen yang berdiri sendiri' Dia

berkata, "Abu Mu'tamir ini menurut sebuah pendapat tidak dikenal, dan para

ulama tidak menyebutkan dalam biografinya selain keterangan bahwa dia

meriwa5ntkan dari Umar bin Khaldah dan menjadi sumber riwayat bagi hnu Abi
Dzi'b. Asy-Syafi'i luga tidak mencantumkan haditsnya itu sebagai argumen yang

berdiri sendiri. Karena itu dia berkata, "Kami berpegang pada hadits Malik bin
Anas, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said, dan hadits Ibnu Abi Dzi'b
dari Abu Mu'tamir mengenai kepailitan. Dalam hadits lbnu Abi Dzi'b terdapat

keterangan yang sama seperti dalam hadits Malik dan Ats-Tsaqafi, yaifu masalah

kepailitan.
Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa ketentran tersebut sama€ama

berlaku saat pemegang barang dalam keadaan hidup atau mati. Dua hadits

keduanya -maksudnya hadits Malik dan hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi- sama-

sama valid dan bersambung sanadnya. Asy-Syafi'i tidak menyebut hadits Ibnu Abi
Dzi'b sebagai hadits valid lantaran tidak diketahuinya hal ihwal Abu Mu'tamir.
Dengan demikian, tampak bahwa sikap Al Muzanni yrang hanya menyebutkan
hadits Ibnu Abi Dzi'b ihr tidak jelas. Karena Asy-Syafi'i dalam masalah ini ;ust'u
berpegang pada hadits Malik dan hadits AMul Wahhab Ats-Tsaqafi. Asy-Syafi'i
juga menyebut keduanya sebagai hadits png valid dan tersambung sanadnya.

Sedangkan hadits hnu Abi Dzi'b dijadikan Asy-Syafi'i hanya sebagai hadits

tambahan bagi keduanya.
Selain itu, dalam dua hadits tersebut dapat kalimat yang diterangkan oleh

hadits hnu Abi Dzi'b. Artinya, dua hadits tersebut mencakup keadaan hidup dan

mati sesuai indikasi bahwa sifat pailit ifu mencakup dua keadaan tersebut. Karena

itu, Asy-Syafi'i tidak menjadikan hadits lbnu Abi Dzi'b sebagai argumen yang

berdirl sendiri dalam sebagian hal yang menjadi bahasan bab ini.
Saya katakan, hadits ini valid menurut AsySyafi'i karena digabung dengan

hadits laln. Sesudah itu, dalam bab tentang pertedaan pendapat mengenai

kepailitan, Asy-Syafi'i berkata, "Hadits yang saya pegang itu lebih kuat bagiku-
maksudnya hadits Ibnu Khaldah, karena hadits yang saya pegang itu tersambung

sanadnya, dalam redaksinya Nabi ,s menggabungkan antara kematian dan pailit."

Di akhir bab ini Asy-Syafi'i juga berkata, "Jadi, hadits ini diriwayatkan oleh

periwayat yang tsiqah dari periwayat yang tsiqah."
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hidup atau mati. Dua hadits keduanya -maksudnya hadits Malik
dan hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi- sama-sama valid dan
bersambung sanadnya. Sabda Nabi $, "Bamngsiapa yang

mendapati hartanSn secaft, definifrt maka dia lebih berhak
atasnya" mengandung penjelasan bahwa beliau memberikan hak
kepada pemilik barang manakala barangnya masih ada wujudnya
(hak) unfuk membatalkan jual-beli pertama atas barang tersebut
jika dia menghendaki, sebagaimana beliau memberikan hak

s5ruf'ah kepada orang yang meminta s5tuf'ahjika dia menghendaki.

Karena setiap orang yang diberikan hak atas sesuafu ifu diberikan
pilihan antara mengambilnya atau meninggalkannya.

Jika barang tersebut mengalami kekurangan secara fisik,

seperti cacat, terpotong atau selainnya; atau dia bertambah, maka

ketenfuan seluruhnya sama. Kepada pemilik barang itu dikatakan,
"Kamu lebih berhak atas barangmu daripada orang-orang yang

berpiutang jika kamu menginginkan. Kami memberikan hak

tersebut kepadamu jika pemilik barang memikulnya sebagai

pembatal akad pertama dalam keadaan barang seperti sekarang.

Manakala saya tidak memberikan kepada para ahli waris
orang yang pailit, dan tidak pula kepada orang yang pailit itu
sendiri saat masih hidup (memberikan) hak untuk
mempertahankan barangnya manakala dia belum terbebas dari
pertanggungan, maka saya juga tidak memberikan hak kepada

orang-orang yang berpiutang untuk membayarkan harga barang

manakala mereka menghendaki. Seperti seandainya seseorang

memiliki piutang pada orang lain lalu ada orang ketiga yang

berkata kepadanya, "Aku akan membayarkannya kepadamu,"
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maka dia tidak harus menerima pembayaran dari orang ketiga itu

dan pertanggungan orang yang berhutang menjadi bebas.

Barangsiapa !'ang diputuskan harus mengambil hana dari

mereka, maka dia telah keluar dari hadits Rasulullah S yang

pertama, karena dia telah mendapatkan hartanya yang definitif di

tangan orang yang pailit. Jika ada yang menghalanginya untuk

mengambil hartanya ifu, maka ifu berarti orang tersebut telah

menghalangi apa yang diberikan Rasulullah 6S kepadamu,

kemudian dia memberinya sesuahr sebagai pengalihan dimana

pemberi dan yang diberi sama-sama berlaku zhali,m.

Alasanrrya adalah seandainya pemberi memberikan

pembayaran kepada orang yang berpiutang sehingga dia

menjadikannya sebagai harta di antara hartanya unfuk dia

serahkan kepada pemilik barang, padahal baginya pemilik barang

itu bukan orang yang pailit terkait haknya, dan dia dipaksa untuk

menerima harta tersebut, kemudian datang orang-orang yang

berpiutang lainnya untuk meminta kembali harta ihr, maka ifu

berarti dia telah menghalangi orang yang berpiutang untuk

mengambil barangnya yang telah dijadikan Rasulullah S sebagai

haknya saja, tidak bersama orang-orang yang berpiutang

seluruhnya, lalu dia memberinya pengganti dari barang tersebut.

padahal, pengganti itu diberikan untuk sesuatu yang telah terlepas

dari tangan, sedangkan barang tersebut belum terlepas dari

tangan.

Jadi, orang yang berpendapat demikian itu telah membuat

keputusan yang mustahil, karena dia menjadikan pengganti unfuk

sesuahr yang masih ada. Lebih dari itu, dia memutuskan untuk

memberikan kepada pemilik barang sesuatu yang tidak selamat
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unfuknya. Karena ketika orang-orang yang berpiutang datang dan
masuk bersamanya dalam mengklaim harta tersebut, sedangkan

mereka ifu merupakan orang-orang yang setara kedudukannya
dengannya, sedangkan barangnya itu miliknya semata dan tidak
melibatkan mereka, maka ulama tersebut menetapkan agar dia
diberi harta dengan syarat dia mengambil kelebihan nilai barang.

Kemudian datanglah orang-orang yang berpiutang lain unfuk
menguasai harta ifu bersamanya.

Jika ada yang bertanya, "Saya tidak memaksakan hal itu,

dan dia melakukannya secara sukarela?" Maka jawabnya: jika dia

melakukannya secara sukarela, mengapa Anda memberinya

penggantr barang unfuk sesuatu yang dia lakukan secara sukarela,

sedangkan orang yang berbuat sukarela itu tidak mengambil

pengganti. Yang Anda lakukan hanyalah menetapkan jual-beli

yang tidak boleh baginya, serta pertaruhan yang tidak bisa diterima
akal."

Jika seseorang menjual kebun kurma kepada orang lain,
sedangkan kebun kurma ifu sudah ada buahnya, atau sudah ada
mayangnya yang telah diserbuki, dimana pembeli mensyaratkan
buah tersebut, kemudian pembeli menerima kebun itu dan
memakan buahnya, namun sesudah itu pembeli pailit, maka
penjual boleh mengambil kebunnya itu kembali karena itulah
hartanya secara definitif. Sesudah ihr, penjual memiliki kedudukan
yang sama dengan orang-orang yang berpiutang lainnya dalam
menagih porsi buah yang telah terkena transaksi jual-beli lalu
pembeli menghabiskannya dari pokok harga. Harta itu
diberlakukan unfuk kebun dan buah sehingga dilihat berapa porsi
harga buah dari harga keseluruhan. Jika harga buah adalah

431



AlUmm

seperempat dari harga keseluruhan, maka penjr-ral mengambil

buah sesuai porsi harganya, yaifu tiga pereinpat dari harga

keseluruhan, lalu dia menagih nilai buah, yaitu seperempat. Nilai

buah ditenfukan pada hari peinbeli itu menerima kebun, bukan

hari saat dia memakannya karena pertambahan nilai pada buah ifu

terjadi saat dia berada di tangan pembeli.

Seandainya masalahnya sama, pembeli menerimanya dalam

keadaan selamat, tetapi kemudian dia terkena musibah, maka

penjual tetap menagih porsi harga buah karena buah tersebut

terkena bencana dalam kepemilikan pembeli sesudah dia

menerimanya. Seandainya penjual menjual kebun dalam keadaan

buahnya telah menghijau, kemudian pembeli pailit sedangkan

buahnya sudah matang basah, atau sudah kering tetap masih ada,

atau masih mengkal dan sudah lepas dari warna hijau, maka

penjualboleh mengambil buah ifu bersama kebunnya, karena buah

itu merupakan hartanya secara definitif meskipun mengalami

pertambahan, sebagaimana dia menjual budak perempuan yang

masih kecil lalu dia mengambilnya kembali dalam keadaan sudah

besar dan bertambah nilainya. Seandainya pembeli sudah

memakan sebagiannya, dan penjual mendapati sebagian buah

yang lain secara definitif dalam keadaan bertambah, maka penjual

mengambil buah yang didapati itu. Sesudah itu dia menagih porsi

harga buah yang dia menjual pada hari dia menjual buah itu

kepadanya (menagih) bersama orang-orang yang berpiutang

lainnya.

Demikian pula, seandainya seseorang menjual pohon

kurma yang masih kecil, atau biji yang telah keluar, atau biji-bijian

yang ditanam, baik sudah keluar atau belum keluar, (menjualnya)
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bersama tanahnya, lalu pembeli pailit, sedangkan semua tanaman
tersebut telah bertambah dan masih bisa didapati, maka penjual
mengambil tanah dan seluruh oblek yang dia jual dalam keadaan
telah bertambah ihr selama bisa didapati. Jika dia telah terlepas
dari tangan, maka penjual menagih porsi harganya pada saat
terjadi transaksi. seperti seandain5a pembeli membeli darinya
budak perempuan atau laki-laki dalam keadaan masih kecil atau
sakit, kemudian budak ifu mati di tangan pembeli, atau pembeli

memerdekakannla, maka penjual menagihnya sesuai harga jual.

Seandainya budak tersebut sudah besar atau sehat, padahal
pembeli membelinya dalam keadaan masih kecil atau sakit, maka
penjual berhak mengambilnya dalam keadaan sehat dan besar

karena budak itu adalah hartanya secara definitif. pertambahan

yang terjadi pada budak itu berasal dari diri budak itu sendiri,
bukan merupakan buatan manusia.

Demikian pula, seandainya seseorang menjual budak lalu
budak itu diajari oleh pembeli sehingga menjadi terdidik, atau
pembeli memberikan pakaian atau menghibahkan harta kepada
budak, maka penjual mengambil budak ifu, sedangkan orang-
orang yang berpiutang mengambil harta budak, karena harta itu
berbeda dari budak ifu sendiri. Harta tersebut berasal dari harta
pembeli, sedangkan penjual tidak memilikinya.

Seandainya budak yang menjadi objek jual-beli itu dijual
dalam keadaan dia memiliki harta yang dikecualikan pembeli,
kemudian pembeli menghabiskan harta budak ifu, atau harta ifu
msak di tangan budak, maka ketentuannya sama. Penjual
menunfut lalu mengambil budak ifu tanpa menyertakan orang-
orang yang berpiutang. Penjual juga menunfut nilai harta yang
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berasal dari jual-beli, dimana dia memiliki kedudukan yang sama

dengan orang-orang yang berpiutang.

Seandainya seseorang menjual kebun yang tidak ada

buahnya lalu kebun tersebut berbuah, lalu pembeli pailit, maka

ketentuannln sama apakah buahnya itu telah diserbuki pada waktu

pembeli pailit atau belum diserbuki; buah tersebut milik pembeli.

Kemudian kepada pemilik kebun dikatakan, "Siiakan memilih

antara mengambil kebun itu dengan syarat buahnya dibiarkan di

pohonnya hingga waktu panen, atau tinggalkan kebun itu dan

engkau memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang

berpiutang."

Demikian pula, seandainya seseorang menjual budak

perempuan lalu budak perempuan itu melahirkan, setelah ihr

pembelinya pailit, maka penjual hanya berhak atas budak

perempuan ifu, sedangkan anaknya fidak. Seandainya pembeli

pailit saat budak perempuan sedang hamil, maka penjual memiliki

budak perempuan, dan kandungannya terikut sehingga penjual

memilikinya sebagaimana dia memiliki budak perempuan ifu.

Seandainya yang menjadi objek jual-beli adalah budak perempuan,

kemudian dia melahirkan untuk pembeli beberapa anak sebelum

dia pailit, kemudian dia pailit, maka penjual mengambil kembali

ibunya dan tidak mengambil kembali anak-anaknya karena mereka

lahir dalam kepemilikan orang yang berhutang. Jual-beli yang

pertama batal semata karena kepailitan yang muncul belakangan

dan penjual memilih untuk membatalkan jual-beli, bukan karena

pokok jual-beli itu terhapus sejak awal.

Seandainya yang menjadi objek jual-beli adalah rumah lalu

rumah ihr ditambahi bangunan, atau yang menjadi objek adalah
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tanah lalu tanah ifu ditanami, kemudian orang yang berhutang
pailit, maka saya mengembalikan rumah ifu kepada penjual seperti
sedia kala, dan mengembalikan tanah seperti saat dia menjualnya.

Saya tidak memberikan tambahan ifu kepada penjual karena
tambahan tersebut belum ada saat terjacii transaksi jual-beli,

melainkan merupakan sesuafu yang terpisah dari tanah dan
berasal dari harta pembeli. Kemudian saya memberinya pilihan
antara memberikan nilai bangunan dan tanaman sehingga

bangunan dan tanaman ifu menjadi miliknya, atau dia hanya
mengambil tanah tanpa bangunan. Bangunan yang dibangun
belakangan ifu dijual untuk omng-orang yang berpiutang dan
dibagikan di antara mereka secara sarna, kecuali orang-oftu-lg yang

berpiutang dan penjual ifu mau mencabut bangunan dan tanaman,

lalu mereka menanggung unfuk pemilik tanah atas peny:sutan

nilai tanah akibat pencabutan tersebut, sehingga mereka boleh
melakukann5ra.

Seandainya objeknya berupa sesuatu yang terpisah-pisah

seperti beberapa budak, beberapa unta, beberapa kambing, dan
lain-lain, lalu pembeli menghabiskan sebagiannya dan penjual

mendapati sebagian yang lain, maka sebagian harta yang didapati
penjual ihr menjadi miliknln untuk porsi harga !/ang menjadi

haknSn. Jika sebagian harta ifu bemilai setengah harga, maka dia

mengambilsetengah dan menjadi salah safu dari oftrng-orang yang

berpiutang unfuk menagih setengah sisanya. Demikian pula

ketentuannya jika harta yang didapatinya itu nilainya lebih banyak

atau lebih sedikit dari setengah.

OIeh karena Rasulullah $ memberikan keseluruhan harta

karena ifu adalah hartanya secarcr definitif, maka sebagian harta ifu
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juga merupakan hartai-rva secara definitif meskipun dia i<umng dari

keseluruhan. Barangsiapa yang rnemiliki l<eseluruhan harta, rnal';a.

dia juga memiliki sebagian harta, kecuali harta itu berkurang

nilainya ketika dia memiliki sebagiannya saja. Kekurangan itu tidak

menghalanginya untuk memiliki.

Seandainya seseorang menjual tanah lalu pembeli

menanaminya dengan suafu tanaman, kemudian pembeli yang

berhutang ifu pailit, namun pemilik tanah menolak unfuk

mengambil tanah dengan nilai tanaman, sedangkan pemilik tanah

dan orang-orang yang berpiutang lainnya menolak unfuk

mencabut tanaman dan menyerahkan tanah kepada pemiliknya,

maka pemilik tanah tidak berhak selain harga dia menjual tanah

ihr, dimana dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang.

Seandainya seseorang menjual kebun yang tidak berbuah

lalu dia berbuah, kemudian pembeli pailit, maka pemilik tanah

diberi pilihan antara mengambil tanahnya dan membiarkan buah di
pohonnya hingga waktu panen. Jika orang yang berhutang dan

orang-orang yang berpiutang ingin membiarkan buah-buahan ifu di

tanah tersebut hingga wakhr panen, maka hukumnya boleh,

sedangkan pemilik tanah tidak boleh mencegahnya- Tetapi jika dia

ingin meninggalkan tanah itu dan berbagi dengan orang-orang

yang berpiutang atas apa yang menjadi haknya, maka hukumnya

boleh.

Seandainya seseorang menjual tanah kosong lalu pembeli

menanaminya lalu dia pailit, maka hukumnya seperti kebun yang

dia menjual kemudian pohon kurma yang ada di dalamnya

berbuah. Jika pemilik tanah atau pemilik pohon kurma ingin

menerimanya dan membiarkan tanaman dan buah hingga masa
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petik dan panen, kemudian pohon kurma menjadi rusak sebelum

masa petik dan panen dengan cara apapun dia rusak, baik karena

ulah manusia atau karena bencana alam, atau datang banjir
sehingga melobangi tanah dan membuatnya tidak bisa digarap,

maka pertanggungannya ada di pundak pemilik tanah yang

menerimanya, bukan dari orang yang pailit. Karena ketika pemilik

tanah ifu menerima tanah tersebut, maka dia telah menjadi pemilik

tanah. Jika dia ingin menjualnya, maka dia boleh menjualn5a. Jika
dia ingin menghibahkan, maka dia boleh menghibahkan.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa alasan kebolehan

seseorang memiliki sesuafu tetapi kepemilikannya terhadap

sesuafu tersebut tidak sempuma? Apakah ifu karena orang yang

Anda berikan hak untuk mengambilnya itu belum memilikinya
secara sempuma lantaran dia masih terhalang untuk mengolah

iummai2T kurma dan pelepahnya, serta setiap hal yang bisa

membahayakan buah milik orang yang pailit itu? Apakah juga

karena dia terhalang untuk membuat sumur atau sesuafu di tanah
yang bisa membahayakan tanaman orang yang pailit ifu?"
Jawabnya, ketentuan tersebut didasari dalil berupa saMa Nabi $,
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l2l Jummarberarti jantung kurma. Darinyalah keluar buah dan daun. Pohon
kurma bisa mati jika bagian ini dipotong.
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1633. "Barangsiapa Wng meniuai kebun kurma -uang telah

diserbuki, maka buahnya milik peniual kecuali pentbeli

mensyaratkannya.'tr22

Rasulullah @ membolehkan pembeli kebun kurma, tetapi

penjual memiliki buahnya hingga waktu panen.

Seandainya pemilik tanah menyerahkan tanah kepada

orang yang pailit, lalu orang-orang yang berpiutang berkata,

"Panenlah tanaman itu dan juallah dia sebagai sa5rur, lalu berikan

hasil penjualannya kepada kami," lalu orang yang pailit berkata,

"Aku tidak mau melakukannya, dan aku akan membiarkannya

hingga waktu panen karena itu lebih meningkatkan harganya

bagiku," sedangkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air dan

biaya, maka perkataan yang dijalankan adalah perkataan orang-

orang yang berpiutang, yaifu tanaman tersebut dijual untuk

mereka. Tetapi seandainya tanaman tersebut membutuhkan

pengairan dan perawatan, lalu ada seseorang yang mau

membiayainya secara sukarela, lalu orang ifu mengeluarkan biaya

perawatannya, kemudian orang yang pailit itu menyerahkan

tanaman kepada orang yang membiayainya, lalu tanaman tersebut

berkembang hingga dia menduga hasil penjualannya akan cukup

jika dia selamat, maka orang yang berhutang ifu tetap tidak boleh

mempertahankan tanaman hingga waktu panen, dan orang-orang

yang berpiutang berhak menjualnya.

Oleh karena Rasulullah r$ memberikan keseluruhan dari

objek itu kepada penjual karena itu merupakan hartanya secara

definitif, maka sebagian dari oblek itu juga merupakan hartanya

122 gu611r ini telah disebutkan sebelumnyn pada no. (14751 dan (1476)

berikut takhnjtya, yaihr dalam bab tentang buah kebun yang dijual pokokn5a.
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secara definitif meskipun itu lebih sedikit dari keseluruhan.
Barangsiapa yang memiliki keseluruhan, maka dia juga memiliki
sebagian. Hanya saja, jika dia memiliki sehagiannya saja, maka
kepemilikannya ifu berhrang, sedangkan kelarangan ifu tdak
menghalanginya untuk memiliki.

Seandainya png menjadi objek adalah budak lalu penjual
mengambil setengah harganp kemudian oftrng yang berhutang ifu
pailit, maka peniual berhak atas setengah budak sebagai sekutu
bagi orang yang berhutang. Setengah budak yang menjadi milik
orang yang berhutang ihr dijual unfuk onng'orang png berpiutang
kepadanya, bukan unfuknln dengan cara seperti yang saya
sampaikan. Dia tidak mengembalikan apapun yang dia ambil
karena dia terlunasi haknya dengan apa !/ang dia ambil itu.
Seandainya Anda mengklaim bahwa penjual mengembalikan
sesuafu yang dia ambil, maka ifu berarti seandainya dia mengambil
seluruh harga seluruhnya maka dia harus mengembalikan harga ifu
dan mengambil Barangsiapa lnng berpendapat
demikian, maka dia berlatmnan dengan Sunnah dan qiglas

terhadap Sunnah.

Seandairya y'ang menjadi objek adalah dua budak atau dua
pakaian, dimana p€niual menjualqn dengan ha.ga dua puluh
dirham, lalu dia telah menerima sepuhrh dirham dan tersisa
sepuluh dari hargan5n, maka penjual menjadi selnrtu atas dua
budak itu dengan bagian setengah. Setengah dari dua budak ifu
menjadi milik penjual, sedangkan setengahnya yang lain menjadi
milik orang-orang yang berpiutang; dfual unfuk melunasi hutang
orang FnS pailit ifu- Seandainla masalahnln sarna, lalu penjual
telah terbaSnr setengah harga, kemudian setengah dari objek jual-
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beli itu rusak sehingga tersisa satr-r dari dua pakaian, atau satu dari

dua budak, dan nilai keduanya sama, maka penjual lebih berhak

atasnya daripada orang-orang yang berpiutang. Karena barang ihr

adalah hartanya di tangan orang yang pailit. Sedangkan harga

yang dia terima ifu hanya sebagai pengganti. jadi, sebagaimana

dia mengambil dua barang itu seandainya keduanya masih ada,

maka dia juga mengambil sebagian pengganti saat sebagian barang

masih tersedia. Keadaannya seperti ketika kedua barang masih

tersedia.

Jika orang yang berpendapat seperti di atas bertanya,

"Pengganti ifu berasal dari kedua barang secara bersama-sama,

sehingga penjual mengambil setengah dari harga yang ini dan

setengah dari harga yang itu. Apakah ada dalil yang menerangkan

pendapat Anda selain yang Anda sebutkan?" Jawabnya, ya. Kedua

harga tersebut merupakan gabungan. Harga yang ini sama seperti

harga yang itu; sama nilainya. Karena ifu keduanya dijual dalam

safu transaksi, dan keduanya juga sama-sama diterima. Penjual

telah menerima dari harga keduanya sebesar lima puluh, lalu salah

sahr dari dua pakaian rusak, dan penjual mendapati cacat pada

yang lain. Karena itu dia menagih pembeli dengan setengah

sisanya, dan dia tidak mengembalikan apapLrn yang dia ambil. Apa

yang diambilnya itu mempakan harga barang yang rusak dari

keduanya. Seandainya keduanya tidak dijual melainkan digadai

dengan hutang seratus dirham, lalu penerima gadai telah

mengambil sembilan puluh dirham, lalu salah safu barang terlepas

dari tangan, maka yang lain ifu tetap menjadi gadai untuk sepuluh

sisanya.
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Demikian pula seandainya dua barang ifu sama-sama ada
dan harganya tidak bisa dibagi di antara keduanya, melainkan
seluruh harga melekat pada keduanya, dan sisa harga juga melekat
pada keduanya. sebagaimana kejadian ifu dapat terjadi dalam
gadai seandainya yang digadai adalah beberapa budak untuk
hutang sebesar serafus dinar, lalu penggadai membayar sembilan
puluh dinar. Mereka sama-sama menjadi gadai unfuk sepuluh
dinar, tidak ada satu budak pun di antara mereka yang keluar dari
gadai hingga seluruh hak penerima gadai dilunasi.

Oleh karena oblek jual-beli menumt indikasi hukum Nabi S
itu ditangguhkan, maka jika penjual telah mengambil harganya,
maka selesai masalah. Jika dia tidak mengambil harganya, maka
dia mengambil objek jual-beli itu. Dia menjadi seperti penerima
gadai terkait nilai gadai, bahkan lebih kuat daripada keadaan
penerima gadai, dalam hal dia mengambil keseluruhan objek jual-
beli- objek jual-beli itu tidak dijual dengan melunasi haknya
sebagaimana ob;ek gadai dijual untuk melunasi hak penerima
gadai- sesudah itu kelebihan dari harga dikembalikan kepada
pemiliknya. Dengan demikian, dia semakna dengan Sunnah.

Jika ada dua sekufu lalu salah satunya pailit, maka sekufu
yang lain tidak menanggung hutang tersebut kecuali dia mengakui
bahwa pemberi hutang menghutanginya dengan seizin sekufu yang
lain ifu, atau keduanya berhutang secara bersama-sama. Dengan
demikian, hutang tersebut menjadi seperti hutang yang terjadi
dengan izinnya tanpa ada persekutuan. persekufuan
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mufawadhahl23 i6 hukumnya batal. Tidak sah persekutr:an selain

satu jenis.

Allah @ berfirman,

!.'n"
O AIAA Ju',#:*i5fu5

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka

benlah tangguh sampai dia berkelapangan " (Qs. Al Baqarah [2]:

2801

Rasulullah 4$ bersabda,

-\ 1Yt

1634. "Pembangkanganlz4 orang kaya (dalam mernbayar

hutang) adalah sebuah kezhaliman.'L25

123 Persekutuan mufaqmdhah adalah selumh aset yang dimiliki dua sekuh.r itu

dibagi di antara keduanya. lAl Mishball
Imam Asy-Syafi'i akan merinci pemyntaan ini sesudah ini, dan menjelaskan

bahwa batalnya persekutuan tersebut terjadi dalam kasurs dimana kedua sekutu

bersekufu dalam setiap harga yang keduanya hasilkan dengan cara apapun. Yang

demikian itu dianggap sebagai perjudian. Adapun jika keduanya bersekutu dengan

cara mencampurkan harta dan pekerjaan di dalamnya lalu membagi keuntungan di

antara keduanya, maka tidak dilarang. Persekutuan ini biasa disebut dengan istilah

syirkah'anan.
124 Pembangkangan yang dianggap sebagai kezhaliman adalah keengganan

orang yang berhutang untuk membayar hak yang wajib dia bayar dalam keadaan

ada kemampuan dan pemilik hak telah menagihnya-
125 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjelasan Menyeluruh

tentang Hutang dan Pengalihan, 2/674, no. 84) dari Abu Zinad dari Al A'raj dari

Abu Hurairah rg;, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Keengganan orang kaia (dalam

membalnr hutang) adalah sebuah kezhaliman. Jika salah seorang dialihkan

piutangnjn kepada orang Wng kaya, maka hendaHah dia mengikuti pengalihan

1ru.

to
I Jb,PU
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Jika orang-orang yang berpiutang menagih seseorang lalu
mereka ingin mengambil seluruh hartanya, maka disisakan
untuknya seukuran yang dia bufuhkan. Batasan minimal yang bisa
mencukupinya bersama keluarganya adalah makanan dan
minuman unfuk safu hari. Menurut sebuah pendapat, jika hartanya
bisa ditangguhkan pembagiannya, maka dia dan keluarganya diberi
nafkah setiap hari dalam ukuran paling minimar yang bisa
mencukupi mereka hingga hartanya selesai dibagi. sesudah ifu
disisakan nafkah unfuk mereka pada hari harta terakhimya
dibagikan, serta pakaian dalam batasan paling minimal yang
mencukupinya di musim dingin atau musim panas.

Jika dia memiliki pakaian yang harganya tinggi, maka
pakaiannya itu dijual unfuk melunasi hutangnya, dan disisakan
unfuknya seperti yang saya sampaikan, yaifu batasan minimalyang
mencukupinya. Jika seluruh pakaiannya mahal dan melebihi harga
biasa, maka pakaian tersebut dijual dan sebagian dari hasil
penjualannya dibelikan pakaian dalam batasan minimal yang
mencukupinya, yaifu pakaian yang paling sederhana untuk orang
yang keadaannya seperti dirinya. selain itu dibelikan pula pakaian
unfuk orang yang dia tanggung biaya hidupnya. pakaian yang
dibeli harus sesuai dengan musim saat itu; panas atau dingin.

Hadits ini juga dirlwayatkan oleh AI Bukhari (pembahasan: pengalihan
Hutang, bab: Apakah Boleh Mmarik Pengalihan Hutang?, 2/13g, no.-22gg,
2400) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik.

Hadits ini juga diriumyatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, babt
Keharaman Penundaan Pembayaran oleh orang Kaya, dan Keabsahan plngalihan
Hutang dan Anjuran untuk Menerimanya Manakala Dialihkan kepada oranjKaya,
3/7197) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari Ishaq bin hrahim dari isa
bin Yunus' hadits; dan dari Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq, keduanya
berkata: Mu'ammar menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, diri
Abu Humirah r4g, dari Nabi S, dengan redaksi yang sama. (no. 33/1564)
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Jika dia mati, maka dia dikafani dari hartanya itu sehelum

dibagikan kepada orang-orang yang berpiutang, ciigali kuburnya,

dan disisihkan seminimal mungkin unhrk kebutuh.annya. Sesudah

itu sisa hartanya dibagi" Rumah dan budaknya juga dilual untuk

melunasi hutangnya karena dia bisa mandiri tanpa budak pelayan,

dan terkadang dia bisa memperoleh tempat tinggal.

Jika dia menjadi korban perbuatan pidana sebelum

dinyatakan pailit, tetapi dia Udak mengambil dendanya kecuah

sesudah pailit, maka orang-orang yang berpiutang lebih berhak

atas denda itu daripada dirinya sendiri manakala dia telah

menerimanya, karena denda pidana itu merupakan harta di antara

hartanya yang lain, bukan harga untuk sebagian harganya.

Seandainya dia diberi hibah sesudah dinyatakan pailit, maka dia

tidak harus menerimanya. Seandainya dia menerimanya, maka

hibah itu menjadi milik orang-orang yang berpiutang kepadanya,

bukan miliknya.

Demikian pula, setiap harta yang diberikan seseorang

kepadanya secara sukarela itu tidak wajib dia terima. Tidak ada

sesuatu yang masuk ke dalam kepemilikan hartanya kecuali jika dia

menerimanya; kecuali warisan. Karena seandainya dia mewarisi,

maka secara otomatis dia menjadi pemilik warisan ifu. Dia tidak

boleh menolak warisan, dan orang-orang yang berpiutang

kepadanya boleh mengarnbilnya dari tangannya.

Seandainya dia menjadi korban perbuatan pidana secara

sengaja, maka dia boleh memilih antara mengambil dendanya atau

menjahrhkan qishash. Dia boleh menjatuhkan qishash, dan dia

tidak harus mengambil kompensasi harta, karena dia tidak menjadi

pemilik harta kecuali dia menginginkan. Demikian pula seandainya
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orang yang melakukan perbuatan pidana menawarkan kompensasi
harta kepadanya.

Seandainya ada suafu harta miliknya yang dirusak orang
iain sebelum pailit, kemudian pelaku mengadakan perdamaian
dengan kompensasi sesudah pailit, jika objek yang diperdamaikan
dengan kompensasi ifu memiliki harga yang diketahui, lalu
perusaknya ingin menambahkan harganya, maka dia tidak wajib
menerima tambahan itu, karena tambahan tersebut sama
kedudukannya dengan hibah.

Jika orang yang berhutang pailit, lalu ada seorang saksi
yang bersaksi bahwa dia memiliki hak pada orang lain, lalu orang
yang pailit ifu menolak unfuk bersumpah saksinya, maka kami
membatalkan haknya manakala kami meminta sumpah kepada
orang yang dipersaksikan sebagai penanggung hak. Kami tidak
memberikan hak kepada orang-orang yang berpiutang unfuk
bersumpah, karena orang yang berhutang itu tidak memiliki
kecuali sesudah bersumpah. oleh karena dia berum menjadi
pemilik, maka dia tidak wajib bersumpah. Demikian pula,
seandainya orang yang berhutang itu mendakv.ranya lalu dia
menolak unfuk sumpah, lalu orang yang pailit itu juga menolak
untuk bersumpah, maka kami batalkan haknya, dan orang-orang
yang berpiutang dalam keadaan apapun tidak berhak bersumpah
karena mereka bukan pemilik selain apa yang telah dimiliki orang
yang berhutang, sedangkan dia tidak memiliki objek yang
didakwakan kecuali sesudah bersumpah.

Seandainya dia sendiri yang melakukan perbuatan pidana
secara sengaja sesudah pailit, atau merusak harta orang lain, maka
korban pidana dan orang yang dia rusak hartanya itu memiliki
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kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang atas

hartanya yang disita untuk mereka, baik telah dijual atau belum

dilual, selama mereka belum membaginya. Jika mereka telah

membaginya, maka kita lihat terlebih dahulu. Jika perbuatan

pidana dilakukan sebelum pembagian harta, maka korban pidana

masuk bersama mereka dalam memperoleh harta yang mereka

bagi, karena hak korban pidana itu telah jatuh sebelum harta

pelaku dibagi. Tetapi jika perbuatan pidana terjadi sebelum harta

dibagi, maka korban pidana tidak masuk bersama mereka karena

mereka telah memiliki harta yang dibagi kepada mereka dan telah

keluar dari kepemilikan orang yang pailit. Denda pidana dan

perusakan itu sama-sama dianggap sebagai hutang yang

ditanggung orang yang pailit.

Seandainya qadhi membatasi hak transaksinya dan

memerintahkan penyitaan hartanya untuk dijual, lalu seorang

budak miliknya melakukan perbuatan pidana, maka dia tidak boleh

menebusnya. Qadhi memerintahkan agar budak pelaku itu dijual

unturk membayar denda pidana. Jika ada lebihnya, maka qadhi

mengembalikannya ke dalam harta orang yang pailit untuk dia

berikan kepada orang-orang yang berpiutang. Jika tidak ada sisa

dari harganya, dan pemilik hak pidana belum terlunasi haknya,

maka sanksi pidananya batal karena sanksi pidana melekat pada

diri budak, bukan dalam pertanggungan tuannya.

Seandainya budak milik orang yang pailit menjadi korban

pidana, maka tuannya memiliki hak gugat di dalamnya. Jika

haknya ditetapkan pada budak itu, sedangkan pelaku pidana

adalah seorang budak, maka dia boleh menjatuhkan qishash jika

perbuatan pidana tersebut mengakibatkan sanksi qishash, atau dia
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mengambil denda dari diri budak pelaku itu. Jika orang-orang yang

berpiutang ingin meninggalkan qishash dan mengambil sanksi

harta, maka itr-l bukan hak mereka karena orang yang pailit tidak
memiliki harta kecuali sesudah dia memilih denda pidana untuk
mereka. Tetapi jika perbuatan pidana termasuk jenis yang tidak
dikenai qishash, melainkan hanya ada dendanya, maka tuan budak
tidak boleh merelakan denda itu karena denda ifu merupakan

harta di antara harta-hartanya dan telah ditetapkan sebagai haknya

dalam keadaan apapun, sehingga dia tidak boleh

menghibahkannya. Harta itu dikembalikan ke dalam hartanya

unfuk digunakan melunasi hutangnya.

Jika seseorang menjual gandum hinthah, minyak, samin

atau sesuafu yang ditakar atau ditimbang, lalu barang-barang

tersebut tercampur dengan jenis dan kualitas yang sama, atau

dengan yang lebih buruk darinya tetapi masih satu jenis, kemudian

orang yang berhutang ihr pailit, maka penjual boleh mengambil

barangnya itu sendiri karena masih ada seperti sedia kala.

Sedangkan orang-orang yang berpiutang berbagi dengan takaran
atau timbangan hartanya. Demikian pula seandainya pembeli yang

pailit itu mencampumya dengan kualitas yang lebih rendah jika
penjual mau mengambilnya, karena sesungguhnya dia tidak
mengambil dalam keadaan lebih, melainkan dia mengambil dalam

keadaan kurang. Jika pembeli mencampumya dengan kualitas

yang lebih baik, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, penjual tidak berhak mengambilnya, karena kita
tidak mungkin menyerahkan harganya yang telah bercampur ifu
kepada penjual selain dalam keadaan bertambah dengan harta

orang yang berhutang kepadanya, sedangkan kita tidak boleh
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memberinya tambahan. Ini merupakan pendapat yallq paling

benar -Allah Mahatahu, dan karrri berpegang paCa pendapat ini.

Gandum yang dicampur ini tidak serupa dengan pakaian

yang diwarnai. Gandum olahan juga tidak serupa dengan pakaian

yang diwamai. Gandum olahan itLl barangnya mengandung

tambahan yang bercampur cii dalamnira. Sedangkan gandum ini

manakala bercampur, maka dia ben,bah benhrk hingga tidak

ditemukan wujud hartanya kecuali dalam keadaan tidak diketahui

dan tidak bisa dipisahkan dari harta selainnya-

Pendapat kedua adalah dilihat nilai rrradunya dan nilai madu

yang dicampurkan ke dalamnya dalam keadaan keduanya bisa

dipilah. Sesudah itu penjual diberi pilihan antara meniadi sekutu

sesuai ukuran nilai madunya dari madu pembeli dan meninggaikan

kelebihan dari takaran madunya, atau dia meninggalkan madu itu

dan menjadi orang yang berpiutang. Misalnya adalah madunya

sejumlah satu sha' dan berharga dua dinar, sedangkan madu

sekutunya berjumlah dua srla' dan berharga empat dinar. Jika

penjual memilih untuk menjadi sekutu dengan dua pertiga sha'dan

madunya dan madu sekutunya, maka hukumnya boleh, dan dia

dianggap meninggalkan kelebihan dari sahr sia'" Barangsiapa yang

berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa akad ini

bukan merupakan akad jual-beli, melainkan akad wadhi'ah

(pernotongan) dari takaran yang menjadi haknya.

Seandainya seseorang menjual gandum hinthah lalu

pembelinya menggilingnya, maka ada dua pendapat. Pendapat

yang paling mendekat kebenaran menunrtku -Allah Mahatahu-

dan yang saya pegang adalah penjual boleh mengambil tepung

gandum dan memberi orang-orang yang berpiutang nilai

M8



AlUmm

penggilingan karena gandum itu memiliki nilai tambah di atas
hartanya. Demikian pula, seandainya dia menjual kain lalu
pembelinya mewamainya, maka penjual berhak atas kainnya itu.
Sedangkan orang-orang yang berpiutang memiliki hak atas
pewamaannya, dimana mereka bersekufu atas nilai tambah di atas

nilai pakaian. Demikian pula, seandainya dia menjual kain lalu
pembeli menjahikrya, maka dia boleh mengambil kainnya itu,
sedangkan orang-orang yang berpiutang berhak atas nilai tambah
akibat penjahitan itu. Demikian pula, seandainya dia menjual kain
lalu pembeli memutihkannya, maka penjual boleh mengambil
kainnya, sedangkan orang-orang yang berpiutang berhak atas nilai
tambah yang dihasilkan oleh pemutihan pada kain.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa
orang yang mengambil tanpa izin itu tidak mengambil sesuafu pun
dalam pemutihan karena dia hanya bekas," maka kami katakan:
orang yang pailit itu berbeda dari orang yang mengambil tanpa
izin- Karena orang yang pailit melakukan suatu perbuatan pada
objek yang dia miliki, dan dia boleh melakukan sesuatu
terhadapnya. Sedangkan orang yang mengambil tanpa izin itu
melakukan sesuatu terhadap objek yang tidak dia miliki, dan dia
tidak boleh melakukan suafu perbuatan terhadapnya. Tidakkah
Anda melihat bahwa seandainya orang yang pailit membeli tanah
lalu dia membangunnya maka bangunannya tidak dirobohkan;
sedangkan bangunan yang didirikan orang yang mengambil tanpa
'uin itu dirobohkan? Seseorang yang membeli sesuafu lalu
menjualnya kembali ifu tidak ditolak penjualannya, sedangkan
penjualan yang dilakukan orang yang mengambil tanpa izin ifu
ditolak. Seandainya seseorang membeli budak lalu
memerdekakannya, maka kami memperkenankan
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kemerdekaannya itu, sedangkan kami tidak memperkerrankan

kemerdekaan yang dilakukan oleh orang yang menganrbil tanpa

izin.

Seandainya masalahnya sama lalu pembeli pailit sedangkan

kainnya sudah diputihkan, dijahit atau diwamai oleh orang lain

dengan upah, Ialu pemilik kain ingin rnengambil kainnya, maka dia

boleh mengambilnya. Jika pekerjaan orang ketiga ihr

menghasilkan tambahan sebesar lima dirham, sedangkan upah

kerjanya satu dirham, maka pekerja mengambil satu dirham.

sesudah itu pembeli menjadi sekutu dengan pemilik kain dalam

memiliki tambahan nilai pada kain, dan pemilik kain lebih berhak

atas kain tersebut daripada orang-orang yang berpiutang. Empat

dirham tersebut menjadi milik orang-orang yang berpiutang

dimana mereka bersekufu dengan orang yang memutihkan kain

dan pemilik kain. Jika pekerjaannya menghasilkan tambahan satu

dirham pada kain sedangkan upahnya lima dirham, maka pekeBa

bersekutu dengan pemilik kain atas satu dirham tersebut, dan

pekerja berbagi dengan orang-orang yang berpiutang atas harta

orang yang pailit sebesar empat,.rdirham. Seandainya pekerjaan

tersebut menghasilkan tambahan nilai lima dirham sedangkan

upah kerjanya satu dirham, maka kami memberikan pekerja satu

dirham yang dengan itu dia menjadi sekuhr atas kain. Sedangkan

orang-orang yang berpiutang memperoleh empat dirham yang

dengan ihr mereka bersekuhr atas kain.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda menjadikan

pekerja lebih berhak atas upahnya daripada orang-orang yang

berpiutang atas kain?" Jawabnya, saya menjadikan pekerja lebih

berhak atas upahnya manakala pekerjaan ifu menjadi nilai tambah
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pada kain lalu pemilik kain rnenghalanginya. Orang-orang yang

berpiutang tidak boleh mengambil hasil tambah yang diakibatkan
pekerjaan orang ini pada kain tanpa menyertakan pemilik kain,
dan kain ini merupakan hartanya secara definitif. Jika mereka
bertanya, "Ketika hasil tambahnya ifu lebih tinggi daripada upah
sewanya, mengapa Anda tidak tidak rnenyerahkan seluruhnya
kepada pekerla? Tetapi jika hasil tambahnya itu kurang dari upah
sewanya, Anda tidak menguranginya sebagaimana yang Anda
berlakukan dalam jual-beli?" Kami menjawab, "Kain ini tidak
seperti objek jual-beli yang terjadi sehingga kalau seperti itu maka
saya menetapkan ketenfuannya sama. Itu adalah salah satu upah
yang wajib ditanggung orang pailit yang bertindak sebagai

pengupah. Oleh karena upah tersebut masih ada, maka saya

menjadikan pekerla lebih berhak atas upah itu karena upah
tersebut mempakan upah kerjanya, sama seperti ob;ek gadai

miliknya. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya barang

seharga sepuluh dirham digadaikan untuk hutang satu dirham,

maka saya memberi penerima gadai satu dirham, sedangkan

orang-orang yang berpiutang berhak atas sembilan dirham yang

lain? Seandainya barang seharga sahr dirham digadaikan untuk
hutang sepuluh dirham, maka saya memberi penerima gadai safu

dirham, lalu saya menjadikan orang ifu berbagi dengan orang-

orang yang berpiutang unhrk memperoleh sisa haknya sebesar

sembilan dirham?

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa dalam kasus ini
pekerja lebih dekat kepada gadai daripada kepada jual-beli?" Saya
jawab, seperti itulah Anda mengklaim terkait kain yang dijahit atau

dicuci seseorang. Dia boleh menahannya dari pemiliknya sampai
pemiliknya membayarkan upahnya, sebagaimana dia boleh
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menahan gadai hingga dia dilunasi haknya dalam gadai. l(arena

dia memiliki pekerjaan pada kain tersebut sehingga dia tidak

menyerahkan kain kepada pemiliknya hingga pekerjaannya

dibayar.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda

sendiri?" Saya jawab, "Saya tidak membolehkannya unfuk

menahan kain, dan pemilik kain juga tidak boleh mengambilnya.

sayn memerintahkan agar kain itu diiual lalu masing-masing diberi

haknya manakala pemilik kain pailit. Jika pemilik kain pailit, maka

penjahit tebih berhak atas nilai tambah yang dihasilkan

pekerjaannya pada pakaian. Jika upah kerjanya lebih besar

daripada nilai tambah yang dihasilkan pada kain, maka dia

mengambil nilai tarnbah pekerjaannya pada kain karena kain

adalah harta definitif pemiliknya. Sedangkan sisa upah kerjanya ihr

menjadi hutang yang ditanggung pemilik kain, dimana pekerja

berbagi dengan orang-orang yang berpiutang atas kain tersebut.

Jika pemilik kain tidak pailit sedangkan kain tersebut sudah

digarap namun pemilik kain tidak rela dengan keberadaan kain di

tangan penjahit, maka kain diambil dari keduanya agar dipufuskan

di antara keduanya sesuai yang saya sampaikan, atau kain dijual

lalu sebagian dari hasil penjualannya diberikan kepada penjahit

sesuai haknya. Pendapat inilah yang saya pegang.

Pendapat kedua adalah pemilik kain berhutang upah

pekerja, karena apa yang dikerjakan pekerja pada kain itu bukan

merupakan barang yang berwujud dan bukan merupakan sesuahr

yang menghasilkan hasil tambah pada kain, melainkan hanya

dampak pada kain. Pendapat ini dapat diterima alasannya.
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Jika seseorang mengupah seorang pekerja untuk bekerja di

wamng, menanam tanaman, atau menebang pohon dengan upah

tertenfu yang bukan termasuk upah yang lazim, baik dengan satu

takaran makanan yang dipertanggungkan, atau dengan emas dan
perak; atau seseorang menyewa toko untul< menjual makanan,

atau mengupah seseorang untuk mengajari budaknya, atau

menggembalakan kambingnya, atau melatih untanya, kemudian

dia pailit, maka pekerja tersebut sama kedudukannya dengan

orang-orang yang berpiutang lainnya, karena tidak ada safu pun di

antara para pekerja ifu yang memiliki sesuah: dari hartanya yang

bercampur dengan harta ini dan mempakan nilai tambah di

dalamnya, seperti nilai tambah yang dihasilkan pewamaan dan
pemutihan pada pakaian, dimana nilai tambah ifu merupakan

harta orang yang mewamai, dan nilai tambah akibat penjahitan

pada pakaian itu mempakan harta dan pekerjaan penjahit. Semua

ini berbeda dari upah, serta berbeda dari sesuafu yang melekat

pada objek yang diupahkan.

Tidakkah Anda berpendapat bahwa nilai kain dalam

kezrdaan tidak diwamai itu berbeda dari nilai kain dalam keadaan

diwamai; nilai kain yang tidak dijahit dan tidak diputihkan itu
berbeda dari nilai kain yang diiahit dan diputihkan? Porsi nilai

tambah yang dihasilkan pekerja pada kepailitan itu dapat

diketahui. Sedangkan pada pakaian yang ada di toko, hewan

temak yang digembalakan, dan budak yang diajari itu tidak ada

sesuatu yang riil dan mempakan pekerjaan orang lain, sehingga

dia diberi hasil pekerjaannya itu atau hartanya. Dia hanya

berkedudukan sebagai orang yang berpiutang di antara orang-

orang yang berpiutang lainnya.
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Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pekerja

melakukan penanaman, maka tanaman, air dan tanah merupakan

harta pengupah, sedangkan pekerjaan pekerja hanyalah

melemparkan benih di tanah? Apa yang dilakukannya ihr bukan

merupakan sesuafu yang bertambah di tanah. Pertambahan terjadi

sesudah ihr sesuai dengan kekuasaan Allah, dan ifu menrpakan

harta pengupah, sedangkan pekerja tidak memiliki pekerjaan di

dalamnya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya tanaman

tersebut rusak, maka pekerla tetap memperoleh upah kerjanya?

Sedangkan kain, seandainya dia rusak di tangannya, maka dia

tidak berhak atas upahnya karena dia belum menyerahkan

pekerjaannya kepada orang yang mengupahnya. Seandainya

seseorang menyewa tanah dari orang lain, membeli air dari orang

lain, kemudian menanami tanah dengan benihnya, kemudian dia

pailit sesudah panen, maka pemilik tanah dan pemilik air

bersekutu bersama orang-orang yang berpiutang lainnya-

Keduanya tidak lebih berhak atas apa yang keluar dari tanah dan

air. Alasannya adalah karena keduanya tidak memiliki harta yang

definitif. Biji yang berkembang merupakan harta orang yang pailit,

bukan harta keduanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Tetapi biii tersebut

berkembang dengan air orang ini dan di tanah orang ifu-" Kami

jawab, harta yang definitif itu milik orang yang pailit, bukan milik

keduanya. Air lenyap di tanah, sedangkan tanaman merupakan

barang yang berwujud dan tanah merupakan barang yang

berwujud dalam bercocok tanam. Pengolahan penyewa tanah
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terhadap tanah bukan karena keberadaannya dari tanah sehingga
kami memberinya harta yang definitif.

Seandainya seseorang tidak memahami har ini lalu dia
berkata, "saya menetapkan keduanya lebih berhak atas makanan
daripada orang-orang yang berpiutang," maka dia terbantah
bahwa dengan cara ifu orang yang pailit memberi keduanya selain
harta yang bukan harta keduanya yang definitif, kemudian dia
memberi keduanya dengan pemberian yang mustahil.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang mustahil di
dalamnya?" Kami jawab, jika ada dugaan bahwa pemirik tanaman,
pemilik tanah dan pemilik air ifu bersekufu, maka berapa yang
harus diberikan kepada pemilik tanah, pemilik air, dan pemilik
makanan? Jika seseorang menduga bahwa hasil bumi ifu menjadi
hak keduanya hingga hak keduanya dilunasi, maka dia terah
membatalkan bagian orang-orang yang berpiutang dari harta
penanam. Sedangkan dia tidak lebih berhak atas harta tersebut
daripada orang-orang yang berpiutang kecuali sesudah orang yang
berhutang pailit. Jadi, orang yang berhutang ifu pailit, sedangkan
gandum ini adalah gandumnya, padahal di dalamnya tidak ada
tanah dan air.

Seandainya dia pailit dalam keadaan tanaman masih hijau
di tanahnya, maka pemilik tanah berhak berbagi dengan orang-
orang yang berpiutang sesuai lamanya waktu tanah itu berada di
tangan penanam hingga dia pailit. Kemudian dikatakan kepada
orang yang pailit dan orang-orang yang berpiutang, "Kamu dan
mereka tidak boleh memanfaatkan tanah miliknya, dan pemilik
tanah boleh menghapus sewa sekarang kecuali kalian sukarela
memberikan sewa standar kepadanya hingga tanaman ifu dipanen.
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Kalian tidak melakukannya, maka cabutlah tanaman itu dari

tanahnya, kecuali pemilik tanah sukarela membiarkan tanaman itu

unfuk kalian." Alasannya adalah karena kami menjadikan

kepailitan sebagai faktor yang menghapus jual-beli dan sewa-

Manakala kami menghapus sewa, maka pemilik tanah lebih berhak

atas tanaman kecuali dia diberi sewa yang standar karena

penanam tidak melanggar.

Seandainya seseorang menjual budak kepada orang lain,

lalu pembeli menggadaikannya, kemudian dia pailit, maka

penerima gadai lebih berhak atas budak tersebut daripada orang-

orang yang berpiutang. Dari budak itu dijual untuknya seukuran

haknya. Jika dari budak itu masih ada sisa, maka penjual lebih

berhak atasnya. Barangkali ada yang bertanya, "Jika Anda

memberlakukan ketentuan ini dalam gadai, maka mengapa Anda

tidak memberlakukan ketenfuan ini dalam pekerjaan memutihkan

kain dan mencuci kain seperti halnya dalam gadai, dimana dua

pekerja tersebut lebih berhak atas kain daripada pemilik kain?"

Jawabnya, karena dua kasus ini berbeda. Barangkali ada yang

bertanya, "Di mana letak perbedaan keduanya?" Kami jawab,

pekerjaan memutihkan kain dan mencuci kain merupakan sesuatu

yang ditambahkan pekerjanya pada kain. Jika kita memberinya

upah dan nilai tambah yang terjadi pada pakaian, maka itu berarti

kita melunasi hartanya secara definitif. Jadi, kita tidak memberinya

lebih banyak daripada nilai tambah yang ada pada pakaian. Lalu

kami menetapkan sisa dari hartanya itu berada di hartanya orang

yang berhutang.

Seandainya kain rusak di tangan orang yang bekerja

memutihkan atau menjahitnya, maka kami tidak menetapkan upah
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apapun bagi pekerja, karena upah itu diberikan atas nilai tambah
yar-rg keduanya kerjakan. Manakala dia tidak memberikan nilai
tambah kepada pemilik kain, maka dia tidak berhak atas upah.
Sedangkan gadai itu berbeda dengan pekerjaan ini, bukan
karena adanya nilai tambah pada budak. Akan tetapi, adalah
tindakan menjafuhkan suafu kewajiban yang melekat pada diri
budak, serLrpa dengan jual-beli. Jika budak ifu mati, maka dia
berada dalam pertanggungan penggadai, dan hak tidak batal
dengan kematian budak, sebagaimana sewa batal akibat kerusakan
kain.

Barangkali ada yang bertanya, "Bisa jadi keduanya sama di
satu sisi dan berbeda di sisi lain." Jawabnya, gd. Kami
menyamakan keduanya dari sisi yang keduanya memang sama,
tetapi kami juga membedakan dari sisi yang keduanya berbeda.
Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang
menggadaikan budak lalu kita menjadikan penerima gadai lebih
berhak atas budak hingga haknya dilunasi daripada penjual dan
orang-orang yang berpiutang, maka ifu berarti kita
menghukuminya dengan sebagian hukum jual-beri? Seandainya
budak itu mati, apakah kita mengembalikan hak penerima gadai?
seandainya hukum yang berlaku adalah hukum jual-beli
sepenuhnya, maka tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan
kepada penerima gadai. Jadi, kami hanya menyamakan antara
gadai dan jual-beli dari sisi dimana keduanya serupa, tetapi kami
membedakan keduanya dari sisi keduanya berbeda.

seandainya seseorang menyeu/a tanah lalu penyewa tanah
menerima seluruh pembayarannya, Ialu tanaman terdiam di tanah
ifu dalam keadaan membufuhkan pengairan dan perawatan, lalu
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penanamnya pailit, maka dikatakan kepada orang-orang yang

berpiutang kepadanya, "Jika kalian rela membiayai tanaman irri

hingga mencapai waktu panennya, lalu kalian menjualnya dan

mengambil biaya yang kaiian keluarkan bersama hak kalian, maka

hukumnya boleh bagi kalian. Tetapi kalian tidak boleh

melakukannya kecuali pemilik tanaman yang pailit itu rela. Jika dia

f,dak rela lalu kalian mau merawatnya dengan su"karela dan

mengeluarkan biayanya tanpa meminta kembali apapun, maka

kalian boleh melakukannya. Jika tidak mau melakukannya, atau

kalian ingin menjual tanaman itu seperti adanya itu, maka kalian

tidak dipaksa untuk mengeluarkan biaya atas apa yang tidak kalian

inginkan."

Demikian pula, seandainya yang menjadi objek adalah

budak kemudian dia sakit, maka dia dijual dalam keadaan sakit

seperti itu meskipun harganya rendah.

Jika seseorang membeli budak, nrmah, barang, atau

sesuatu yang tidak definitif, tetapi dia tidak mengambilnya hingga

penjual pailit, maka pembeli tidak lebih berhak atas objek jual-beli

tersebut, baik orang-orang yang berpiutang tidak suka atau dia

yang tidak suka.

Seandainya seseorang membeli sesuafu yang disebutkan

sifatnya dalam akad salaf, seperti budak yang disebutkan sifat-

sifatnya, atau unta yang disebutkan sifaLsifabrya, atau makanan,

atau selainnya yang merupakan jual-beli sifat, dan dia telah

menyerahkan pembayaran kepada muslaf, maka dia sama

kedudukannya dengan orang-orang yang berpiutang dalam hak

dan kewajiban. Seandainya harga unfuk sebagian objek yang dia

beli itu merupakan budak yang definitif, atau rumah yang definitif,
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atau pakaian yang definitif unfuk membayar makanan yang
disebutkan sifat-sifatnya, baik secara tempo atau tidak, maka
penjual lebih berhak atas rumah yang digunakan untuk membeli
makanan ifu, karena dia dianggap sebagai penjual sekaligus
pembeli yang tidak keluar dari jual-belinya.

Demikian pula, seandainya seseorang melakukan akad saraf
terhadap makanan dengan bayaran perak yang ditempa dan
diketahui ukurannya, atau emas, atau dinar tertenfu, lalu penjual
mendapatinya masih ada, dan hal itu diakui oleh orang-orang yang
berpiutang atau penjual, maka dia lebih berhak atasnya. Jika
bayarannya tidak diketahui atau telah terpakai, maka penjual
memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang
berpiutang.

Jika seseorang menyewa rumah dari orang lain, kemudian
pemberi sewa itu pailit, maka akad sewa tetap berlaku hingga
jangka waktunya seperti berlakunya jual-beli, baik orang yang pailit
itu mati atau tetap hidup. seperti ifulah pendapat sebagian ulama
yang berada di negeri kami terkait sewa-menyewa. sedangkan
dalam hal pembelian, dia mengklaim bahwa jika penjual mati,
maka pembeli memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang
yang berpiutang.l2e

Dalam masalah sewa-menyewa kami ditentang oleh lebih
dari seorang ulama. Dia menghapus akad ini manakala penyewa
atau pemberi sewa mati, karena kepemilikan rumah terkadang
berpindah kepada selain pemberi sewa, dan terkadang manfaat
rumah berpindah kepada selain penyewa. Dia berkata, .Sewa-

126 Maksudnya bersekutu dengan orang-orang yang berpiutang dalam
memperoleh haknya.
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menyewa itu tidak seperti jual-beli. Tidakkah Anda nrelihat bahwa

seandainya seseorang menyewa rumah lalu mmah tersebut

hancur, maka pemberi sewa tidak harus membangunnya, dan

penyewa meminta kembali sisa dari harga sewa? Seandainya ini

adalah jual-beli, maka penyewa tidak meminta kembali apapun-"

Sahabat kami menetapkan sewa-menyewa yang lebih lemah,

karena hanya kami yang berpendapat demikian terkait harta orang

yang pailit. Jika orang yang pailit mati, maka sahabat kami itu

menjadikannya milik penyewa. Dia membatalkan jual-beli dan tidak

menjadikannya untuk penjual. Seandainya dia membedakan di

antara keduanya, maka objek jual-beli iht lebih kuat untuk

ditetapkan sebagai milik penjual daripada ditetapkannya oblek

sewa bagi penyewa, karena itu bukan merupakan kepemilikan

yang sempuma. Ketika kami menyamakan keduanya, maka tidak

sepafutnya dia membedakan keduanya.

Jika seseorang menyewa dari orang lain pengangkutan

makanan dari satu negeri ke negeri lain, kemudian penyewa pailit

atau mati, maka ketentuannya sama. Orang yang disewa ifu

memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang

berpiutang karena dia tidak memiliki pekerjaan pada makanan.

Seandainya penyewa pailit sebelum orang yang disewa

mengangkut makanan, maka dia berhak menghapus akad sewa

karena penyewa tidak berhak memberinya sebagian dari hartanya

tanpa menyertakan orang-orang yang berpiutang kepadanya. Saya

tidak memaksa orang yang disewa unfuk mengambil sesuahr dari

orang yang berpiutang kepada orang yang pailit kecuali orang-

orang yang berpiutang menghendaki. Seandainya orang yang

disewa itu sempat membawanya setengah ialan kemudian

penyewa pailit, maka dia berhak atas upah sesuai iarak dia
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membawa makanan, dimana dia berbagi dengan orang-orang yang
berpiutang. Dia juga berhak menghapus akad pengangkutan di
tempatnya ifu jika dia menginginkan manakala tempat tersebut
arnan dan tidak mengakibatkan rusaknya makanan seperti padang
pasir atau semisalnya.

Jika sekelompok orang menyewa sekawanan unta tertenfu
dari seseorang, kemudian sebagian unta mati, maka pemberi sewa

tidak wajib mendatangkan unta penggantinya. Oleh karena
demikian ketentuannya, maka seandainya pemberi sewa pailit dan
sebagian untanya mati, maka dia tidak menuntut kepada para
penyewa- Dalam harta pemberi sewa ifu tidak ada sesuafu selain
yang sudah perrnanen, yaifu yang diserahkan kepadanya dari upah
sewa, dimana orang-orang yang berpiutang memiliki kedudukan
yang sama terhadapnya. Sementara unta yang telah disewakan ifu
tetap dalam sevra. Jika waktunya habis, maka dia menjadi salah
safu harta pemberi sewa yang pailit.

Seandainya sekelompok orang menyewa darinya jasa

pengangkutan yang dipertanggungkan dengan memakai unta-unta
yang tidak definitif, tetapi dia menyerahkan kepada masing-masing
penyewa itu seekor unta yang definitif, maka dia berhak
menariknya dari tangan mereka dan menggantinya dengan unta
yang lain. Ketika demikian ketentuan, maka hak mereka berada
dalam pertanggungannya dan dijamin olehnya. Seandainya unta-
unta yang digunakan unfuk mengangkut oleh salah seorang dari
mereka mati lalu pemberi sewa pailit, maka mereka semua

memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang
berpiutang dalam menunfut sisa dari unta sesuai ukuran jarak
pengangkutan mereka. Karena pekerjaan, tersebut
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dipertanggungkan dalam harta pemberi sewa, bukan pada unta-

unta tertentu yang definitif. Karena ifu, jika unta-unta ih.r mati,

maka dia tidak menuntut kepada para penyer,va. Jika bersama

para penyewa itu ada orang-orang yang berpiutang lainnln dengan

jalan apapun, maka yang satu mengambil bagian karena faktor

pengangkutan, dan yang lain mengambil bagian karena faktor

piutang; lalu mereka bertagi secara proporsional.

Jika seseorang menyewa unta dari orang lain lalu pemberi

setu,ra kabur dari penyaua, kemudian penyetd.ra mendatangi sultan

untuk mengajukan bukfi di hadapannya atas hal itu, maka jika

sultan termasuk orang yang berwenang memuhrskan perkara atas

orang yang tidak berada di tempat, maka sultan meminta penyeu/a

untuk bersumpah bahwa haknya pada pemberi seura berlaku

dalam akad seun, belum terbebas dengan jalan apapun. Penyann

harus menyebutkan akadnya, apakah seu/a urnta atau

pengangkutan. Sesudah itu sultan menyalakan unta kepadanya

atas nama orang yang kabur ifu, sebagaimana sultan menjualkan

unhrk seseorang dari harta orang lain, manakala

tersebut merupakan kewajiban Snng dipertanggtmgkan.

Adapun jika pengangkutan menggunakan unta tertentu,

maka sultan fidak menyeunkan kepadaryn atas nama pernilik

unta. Dalam kasus ini, qadhi berkata kepada penye\ la, 'Kamu

bebas memilih antara menyet Ja dari orang lain dan aku bebankan

uang sev/a pada omng ifu karena dia melarikan diri darimu, atau

aku menyrnrh orang adil untuk memberi pakan kepada unta itu

dalam batasan minimal, dan dia mengeluarkan biaya unfuk ifu

se@ra sukarela tanpa dipaksa, lalu aku membebankan hutang

pada pemilik unta." Makanan yang diberikan kepada unta sebelum
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ada kepufusan qadhi itu dianggap sebagai pemberian sukarela.

Jika penguasa angkutan (pemilik unta) itu memiliki kelebihan nilai
dari unta, maka qadhi menjualnya atas namanya. Qadhi memberi

makan untanya manakala qadhi tersebut orang yang berhak

memufuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat. Dia
tidak menyuruh seseorang untuk membiayai unta itu dan tidak
menghapus serrr/a. Qadhi melakukan hal ini hanya jika pemilik unta

tidak memiliki kelebihan dari nilai unta.

Jika qadhi menjual kelebihan dari unta untuk melunasi

kewajiban pemilik unta, atau menjual harta miliknya selain unta,
kemudian penguasa angkutan ifu datang, maka dia tidak boleh

menolak penjualannya, melainkan qadhi menyerahkan hartanya
kepadanya, dan menyrruhnya unfuk membiayai untanya. Unfuk
lebih hati-hati bagi orang yang menyewa penguasa angkutan,
sebaiknya dia meminta penguasa angkutan untuk mewakilkan

kepada orang yang tepercaya, serta memberikan ker,,,,renangan

kepadanya unfuk menjual unta dan barangnya sesuai keperluan

sehingga wakil tersebut bisa memberi makan untanya dari harta
penguasa angkutan pemilik unta itu. Penguasa angkutan ifu juga

sebaiknya menjadikan wakilnya ifu sebagai orang kepercayaan

dalam melakukan pinjaman unfuk kebufuhan untanya dan
memberi makan unta dengan pinjaman ihr. Hendaknya penyewa

memintanya bersumpah bahwa dia tidak menghapus
perwakilannya. Jika dia tidak berada di tempat, maka fugasnya
diambil alih oleh wakilnya.

Jika sekelompok orang menyewa unta tertenfu dari
pengusaha angkutan kemudian dia pailit, maka masing-masing dari
mereka boleh menaiki untanya sendiri-sendiri, dan unta tersebut
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udak dilual hingga mereka rrrenerima seluruh hak pengangkutan.

Jika unta yang disewa bukan unta definitif tetapi masing-masing

dari mereka diserahi seekor unta, maka sebagian dari mereka

berkongsi dengan sebagian 5nng lain manakala pengangkutannya

tidak mencukupi, sebagaimana sebagian dari rnereka berkongsi

dengan sebagian yang lain dalam menggugat harta penguasa

angkutan sehingga mereka menjadi sama dan adil dalam hal

penganglnutan. Orang-orang yang berpiutang dan tidak memiliki

hak pengangkutan juga berkongsi dengan mereka agar mereka

bisa mengambil seukuran harta mereka dari unta milik penguasa

angkutan ifu, dan agar orang yang berhak atas pengangkutan itu

dapat mengambil nilai pengangkutan mereka.

Barangsiapa yang memberikan mahar kepada seorang

perempuan berupa seorang budak yang definitif, maka budak ifu

menjadi miliknya, baik dia telah menerimanya atau belum

menerima. Demikian pula, seandainya dia menjual budak yang

definitif atau menyedekahkannya dengan sedekah yang

mengharamkan. Demikian pula seandainya dia mengakui bahwa

dia mengambilnya tanpa izin, atau dia mengakui bahwa budak ifu

adalah milik seseorang. Tetapi iika dia menghibahkan budak itu

kepada seseorang, atau meminjamkannya unfuk dimanfaatkan,

atau menyedekahkannya dengan sedekah yang tidak

mengharamkan, lalu penerima hibah belum menerimanya hingga

dia pailit, maka pemilik budak tidak boleh menyerahkan budaknya

kepada penerima hibah, dan penerima hibah juga tidak boleh

menerima dan menguasainya. Jika dia menerima dan

menguasainya sesudah qadhi menyita harta orang yang pailit ifu,

maka budak itu harus dikembalikan karena kepemilikan orang ini

464



AlUmm

ticiak sempuma kecuali dengan cara menerima hibah, sedekah dan

pinjaman pemanfaatan.

Jika orang yang berhutang harta suafu kaum pailit,

sedangkan orang yang berhutang ifu mengetahui masing-masing

harta kaum itu, dan masing-masing dari orang.orang yang

berpiutang mengetahui harta masing-masing, maka dia

menyemhkan hartanya kepada orang-orang yang berpiutang, apa

saja yang menjadi hartanya, baik sedikit atau banyak. Jika mereka

membeli sesuafu yang diserahkan kepada mereka dari hartanya

dengan harta mereka padanya, atau mereka membebaskannya

dari harta mereka ketika mereka menerimanya darinya, maka dia

terbebas, seberapa pun besamya hak mereka, baik sedikit atau

banyak. Masing-masing dari mereka berhak dari harta ifu sesuai

ukuran hartanya pada orang yang berhutang. Pemilik dua ratus

memperoleh dua bagian, dan pemilik semtus memperoleh satu

bagian.

Jika orang yang berhutang telah menyerahkan hartanya

kepada mereka sedangkan mereka tidak menjualnya dan tidak

membebaskannya, dan dia masih menanggung hutang yang tidak

tercukupi dengan hasil penjualan hartanya, maka yang demikian

ifu bukan men"rpakan penjualan bagi mereka dan b'ukan gadai. Jika

belum terjadi penjualan, lalu datang orang-orang yang berpiutang

lainnya, maka orang-orang yang datang belakangan ini ikut ambil

bagian bersama mereka atas harta tersebut.

Demikian pula seandainya seseorang pailit sesudah

menyerahkan hartanya kepada mereka, sedangkan harta tersebut

masih menjadi harlanya seperti sedia kala. Hanya saja, mereka

bertanggungjawab kepadanya lantaran mereka menerima harta ifu
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unfuk pelunasan hutang. Jika harta tersebut belurn terlepas dari

tangan, marka dia dijual dari awa!. Sedangkan orallg-orang lrang
berpiutang belakangan ikut ambil bagian bersama mereka di

dalamnya. Jika harta tersebut dilual, maka orang yang pailit

memilih pilihan antara hasil penjualan yang mereka terima ifu

menjadi haknya, dimana orang-orang yang berpiutang belakangan

ikut ambil bagian bersama mereka atas harta tersebut, atau

mempertanggungkan kepada mereka nilai harta ifu. Jika harta itu
telah terlepas dari tangan, maka dia menjadikan hartanya sebagai

pengimpas piutang mereka. Harta apa saja yang masih ada secara

definitif, maka penjualannya ditolak kecuali dia meu,rakilkan

mereka unfuk menjualnya sehingga boleh menjual unfuk melunasi

kewajibannya, sebagaimana setiap wakil boleh melakukan

penjualan unfuk orang yang merr/akilkannya.

Jika orang yang pailit dijual untuk oransfomng yang

berpiutang yang mengajukan bukti padanya, kemudian dia

menghasilkan harta lain sesudah ifu, tetapi dia juga mengadakan

hutang yang baru, lalu pemilik piutang yang terakhir menagihnya,

sedangkan para pemilik piutang pertama juga menagih sisa-sisa

hak mereka, maka mereka semua memiliki kedudukan yang sama

atas harta yang dihasilkan belakangan oleh orang yang pailit, baik

mereka itu orang lama atau orang baru. Setiap hutang yang dia

ambil sebelum qadhi membatasi hak transaksinya ifu berlaku

baginya, dimana masing-masing dari mereka berbagi atas harta itu
sesuai ukuran hak masing-masing padanya.

Demikian pula, seandainya qadhi membatasi hak

transaksinya, kemudian dia menjual hartanya dan melunasi hutang

orang-orang yang berpiutang kepadanya, kemudian dia
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menghasilkan harta lagi dan berhutang lagi, maka orang-orang

yang berpiutang yang pertama dan yang terakhir memiliki

kedudukan yang sama terhadap hartanya. Dia tidak terbatasi hak

transaksinya sesudah pembatasan yang pertamir dan hartanya

dijual. Karena dia tidak terbatasi hak transaksinya lantaran bodoh,

melainkan dia terbatasi hak transaksinya unfuk sementara unhrk

menjual hartanya. Jika waktu itu telah berlalu, maka dia kembali

tidak terbatasi hak transaksinya.

Seandainya masalahnya sama, lalu datang orang-orang

yang berpiutang kepadanya sesudah lama tidak ada di tempat,

dimana mereka memberinya hutang sebelum kepailitan yang

pertama, maka kami memasukkan orang-orang yang berpiutang

yang menghutanginya sebelum kepailitan pertama untuk

memperoleh hartanya yang pertama bersama orang-orang yang

berpiutang yang telah berbagi hartanya sesuai dengan hak masing-

masing. Kemudian kami memasukkan orang-orang yang

berpiutang yang terlebih dahulu dan yang belakangan dalam

memperoleh harta yang dihasilkan belakangan dimana kami

menyatakan kepailitannya untuk kedua kalinya sesuai hak masing-

masing padanya secara sama.

Jika seseorang menjual barang lalu pembeli telah

menerimanya dengan syarat keduanya memiliki hak pilih selama

tiga hari, Ialu penjual atau pembeli pailit, atau keduanya sama-

sarna pailit sebelum tiga hari, maka ketenhrannya sama. Keduanya

boleh memberlakukan jual-beli atau membatalkannya. Saya

mengklaim bahwa keduanya boleh melangsungkan jual-beli

tersebut karena itu bukan mempakan jual-beli yang terjadi

belakangan. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya keduanya
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tidak berbicara dalam jual-beh unfuk menolak atau nnelangsungkan

hingga berlalu tiga waktu, maka jual-beli tersebut sah secara

perrnanen? Seandainya keduanya atau salah satrr dari keduanya

tidak memilih dan tidak menolak hingga berlalu tiga hari, maka
jual-beli tersebut mengikat seperti jual-beli yang tidak disertai hak
pilih.

Barangsiapa 5ang mendapati hartanya di tangan orang
yang pailit, maka dia lebih berhak atas harta itu jika dia

menginginkan, baik orang ifu pailit sehingga dia rneninggalkannya,

atau orang-orang yang berpiutang ingin mengambilnyra, atau orang

itu tidak pailit. Karena orang yang pailit itu tidak memilikinya
kecuali pemilik awal menginginkannya- Karena itu, saya tidak
memaksanya untuk memiliki sesuatu yang tidak dia kehendaki

selain warisan. Karena seandainya dia mer,uarisi sesuatu kemudian
dia menolaknya, maka hukumnya tidak boleh dan orang-orang
yang berpiutang berhak mengambilnya sebagaimana mereka
berhak mengambil seluruh hartanya. Masing-masing dari keduanya

boleh memberlakukan jual-beli tersebut dan menolaknya dalam

masa hak pilih, baik orang-orang yang berpiutang senang atau

tidak senang, karena jual-beli telah terjadi atas suatu objek definitif
yang di dalamnya berlaku hak pilih.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf atas

makanan atau selainnya dengan sifat, lalu waktu penyerahannya

telah tiba, tetapi pembeli tersebut pailit sehingga dia ingin
mengambilnya dengan sifat yang berbeda dan lebih rendah, maka

hukumnya tidak boleh manakala orang-orang yang berpiutang
tidak rela, karena dia mengambil sesuatu yang tidak dia beli.
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Seandainya dia diberi barang yang lebih baik daripada yang

dia minta, sedangkan barang tersebut berbeda jenis dari yang dia

minta, maka dia tidak wajib mengambilnya meskipun orang-orang

yang berpiutang menginginkan hal itu. Karena kelebihannya ifu

merupakan hibah, sedangkan dia tidak wajib menerima hibah.

Orang-orang yang berpiutang boleh mengambil dari orang yang

berhutang apa yang menjadi hutangnya secara definitif. Jika

barang yang diberikan ifu satu jenis dengan yang dia minta, maka

dia wajib mengambilnya manakala orang-orang yang berpiutang

rela meskipun dia tidak suka. Karena dia tidak mengalami suatu

mudharat akibat menerima tambahan ifu. Ketenfuan ini berlaku

untuk budak dan selainnya yang nilai tambahnya tidak

mengakibatkan perbedaan dari yang tidak memiliki nilai tambah,

yaitu ketika yang memiliki nilai tambah itu tidak tepat guna untuk

melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh budak yang tidak

memiliki nilai tambah.

2- Bab: Cara Penjualan Harta Orang yang Pailit

Hakim saat memerintahkan unfuk menjual harta orang

yang pailit seyogianya menunjuk orang tepercaya dalam

menjualnya, serta memerintahkan orang yang pailit unfuk

menghadiri penjualan, atau mewakilkan orang lain unfuk

menghadirinya jika dia mau. Hakim hendaknya memerintahkan hal

itu kepada orang-orang yang berpiutang yang hadir. Jika hak ini

ditinggalkan oleh pihak yang memiliki hak dan yang menanggung
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kewajiban dalam penjualan ini, atau ditinggalkan oleh sebagian dari

mereka, maka harta dijual oleh orang yang amanah.

Harta yang dijual milik orang yang berhutang itu ada dua

macam. Pertama, harta yang digadaikan sebelum pemiliknya

ditagih. Kedua, harta yang tidak digadaikan. Jika hartanya yang

digadaikan ihr dijual, maka hasil penjualannya diserahkan kepada

penerima gadai saat itu juga manakala penggadaiannya telah

ditetapkan di hadapan hakim dan penerima gadai telah bersumpah

atas kepastian haknya. Jika ada sisa dari objek gadai ifu, maka

hakim menyitanya bersama seluruh harta yang dia jual yang bukan

merupakan gadai, agar orang-orang yang berpiutang berkumpul
dan selanjutnya hakim membagikan harta kepada mereka.

Jika hakim menjual harta milik seseorang yang dia gadaikan

lalu hasil penjualannya tidak mampu melunasi kewajibannya ifu,

maka dia menyerahkan kepada penerima gadai hasil penjualan

yang mudah didapat. Sedangkan unfuk sisa haknya, penerima

gadai memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang

berpiutang. Seandainya orang yang memiliki piutang

menggadaikan sesuafu pada orang yang berhutang, lalu penerima

gadai tidak menerimanya hingga dia ditagih oleh orang-orang yang

berpiutang, maka gadai terhapus, dan orang-orang yang

berpiutang memiliki kedudukan yang sama terhadapnya. Demikian
pula, seandainya seseorang menggadaikan sesuafu dan penerima
gadai telah menerimanya, kemudian pemilik hak menghapusnya;

atau menggadaikan sesuatu dengan gadai yang tidak sah dengan

alasan apapun, maka itu bukan gadai, dan dia memiliki kedudukan
yang sama dengan orang-orang yang berpiutang. Seandainya dia
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menggadaikan sesuatu kepada dua orang secara bersama-sama,

maka keduanya sama seperti safu orang.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuafu lalu penerima
gadai menerimanya, namun sesudah ifu dia menggadaikannya lagi

kepada orang lain, Ialu dia memberi penerima gadai pertama

semua haknya, lalu masih ada sisa dari hasil penjualan objek gadai,

maka penerima gadai yang terakhir tidak memiliki hak di dalamnya

kecuali dalam kedudukan yang sama dengan orang-orang yang

berpiutang lainnya. Karena seseorang tidak boleh menggadaikan
sesuafu yang telah dia gadaikan kepada orang lain, sehingga dia

tidak memiliki kewenangan lagi terhadap sesuahr tersebut.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuafu lalu penerima
gadai belum menerimanya, namun penggadai tersebut pailit, maka
gadai terhapus. Setiap gadai yang terhapus karena sebab apapun
ifu objeknya menjadi harta orang yang pailit. Tidak seorang pun
dari orang-orang yang berpiutang yang lebih berhak atasnya

daripada yang lain, melainkan mereka semua memiliki kedudukan
yang sama terhadapnya.

Tidak boleh menggadaikan buah-buahan yang masih berada

di pohonnya dan tidak pula tanaman dalam keadaan masih berdiri
karena dia tidak bisa dikuasai dan tidak diketahui ukurannya. Buah

dan tanaman hanya boleh digadaikan sesudah dipetik dan dipanen

sehingga bisa dikuasai.
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3. Bab: Pengurnpulan Harta Pemilik Hutang yang
Dijual

Tidak sepafutnya hakim menyumh seseorang unfuk

menjual harta orang yang berhutang sebelum menghadirkan orang

yang berhutang dan orang-orang yang berpiutang kepadanya, lalu

dia bertanya kepada mereka, "Sepakatilah orang yang saya tunjuk

untuk menerima hasil penjualan harta yang aku jual sebagai

pelunasan kewajiban dari orang yang berhutang unfuk kalian agar

saya bisa membaginya kepada kalian, dan mengembalikannya

kepada orang yang berhutang jika dia memiliki hak bersama

kalian." Jika rnereka menyepakati seorang yang tepercaya, maka

hakim tidak perlu menghalangi perkataan itu" Jika mereka

menyepakati seseorang yang tidak tepercaya, maka hakim tidak

menerimanya karena dia tidak boleh mernberikan kewenangan

selain kepada orang yang tepercaya, karena harta tersebut adalah

harta orang yang berhutang hingga hutangnya dibayarkan.

Seandainya masih ada sisanya, maka sisanya ifu menjadi

milik orang yang pailit. Seandainya masih kurang, maka dialah

yang menanggungnya.

Jika mereka berselisih dan menghadirkan dua orang yang

tepercaya, maka hakim menggabungkan keduanya. Demikian pula

jika jumlah orang yang tepercaya lebih dari itu manakala mereka

mau menerima, dan tidak ada seorang pun yang meminta upah

atas pekerjaan ifu. Jika mereka meminta upah, maka fugas ini

diserahkan kepada satu orang saja agar lebih sedikit upahnya.

Hakim harus memilih yang terbaik di antara mereka unfuk orang-

orang yang berpiutang, dan untuk yang tidak hadir jika dia
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memiliki kedudukan yang sama dengan mereka. Hakim lantas

berkata kepada orang-orang yang berpiutang, "Hadirkan orang ifu,

hifunglah, dan wakilkan siapa saja yang kalian inginkan." Hakim
juga berkata seperti ifu kepada orang yang berhutang. Hakim

meminta agar orang yang ditaruhi harta ifu menjamin harta yang

diserahkan kepadanya. Jika dia melakukannya, maka dia tidak
menjadikan harta ifu sebagai amanah, dan dia mendapati jalan

untuk menjadikan harta tersebut dipertanggungkan. Jika hakim

mendapati orang tepercaya yang kaya dan mau menjaminnya, dan

dia mendapati orang yang lebih tepercaya tetapi tidak mau

menjaminnya, maka hakim menyerahkan harta kepada orang yang

mau menjaminnya. Jika mereka tidak menghadirkan seseorang,

atau mereka menghadirkan orang yang tidak tepercaya, maka

hakim memilihkan wakil untuk mereka.

Saya lebih senang sekiranya orang yang menangani
pekerjaan ini digaji dari baihrl mal. Jika tidak, maka dia tidak diberi

apapun dari harta tersebut hingga mereka mensyaratkannya. Jika
mereka tidak sepakat, maka diusahakan bagi mereka agar hakim

fldak memberinya sesuatu manakala hakim mendapati orang

tepercaya yang mau menerima upah lebih sedikit.

Demikian pula, hakim berkata kepada mereka mengenai

orang yang memasarkan harta yang dijual unfuk menarik orang

yang mau menambahkan harga, dan mengenai seseorang yang

menakarkan makanan, atau memindahkannya ke pasar, serta hal-

hal yang merupakan maslahat bagi harta yang dijual. Jika pemilik

harta atau orang-orang yang berpiutang mendatangkan seseorang

yang bisa mencukupi semua pekerjaan itu, maka hakim tidak

memasukkan orang lain bersama mereka. Jika mereka tidak
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mendatangkan seseorang, maka hakim mengupah seseorang yang

bisa menangani semua pekerjaan itu dengan upah sekecil

mungkin.

Jika harta orang yang pailit dijual untuk orang yang

berpiutang tertenhl, atau orang-orang yang berpiutang tertenfu,
maka mereka memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang

ditetapkan hak pada orang yang pailit sebelum harta dibagikan.

Tidak sepatutnya hakim menyerahkan sedikit pun dari harta itu
kepada orang yang membelinya kecuali sesudah dia menerima

harga darinya. Jika harta ditaruh difuturkan tangan orang yang adil

atau di tangan penjual hingga pembeli datang membawa
pembayaran lalu harta tersebut rusak, maka dia rusak sebagai

harta orang yang pailit, sedangkan pembeli tidak menanggungnya

hingga dia menerimanya. Jika pembeli menerimanya di tempat ihr
juga, sedangkan penjual tidak tahu, kemudian pembeli melarikan

diri atau merusaknya, lalu dia pailit, maka dia rusak sebagai harta
orang yang pailit, bukan sebagai harta orang yang memiliki
piutang.

Demikian pula, jika orang yang adil telah menerima
pembayaran, baik seluruhnya atau sebagiannya, tetapi dia tidak
menyerahkannya kepada orang-orang yang berpiutang hingga
hasil penjualan itu rusak, maka dia rusak sebagai harta orang yang
pailit. Harta tersebut bukan sebagai harta orang-orang yang

berpiutang sebelum mereka menerimanya. Uhdah atau garansi

dalam jual-beli itu berada di pundak orang yang pailit, karena harta
tersebut dijual sebagai miliknya untuk membayar hak yang wajib
baginya, sehingga harta dijual untuk kepentingannya dan dengan
risiko yang dia tanggung. Orang yang paling pantas memikul
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garansi adalah pemilik harta yang dijual. Sedangkan qadhi atau

orang kepercayaannya tidak menanggung apapun" Jika ada suafu

harta yang dijual dari harta orang yang pailit unfuk orang yang

berpiutang, tetapi temyata harta tersebut merupakan hak orang

lain, maka orang yang berpiutang mengarahkan funfutan terhadap

harta orang yang pailit.

4. Bab: Uhdah (Garansi Pengembalian Uanglrzz
dalam Harta Orang yang Pailit

Barangsiapa yang hartanya dijual unfuk melunasi hutang,

baik sesudah dia mati atau sebelumnya, atau dalam masalah

kepailitannya, atau dia menjualnya sendiri, maka seluruhnya sama.

Kami tidak melihat adanya kewenangan bagi orang yang penjual

harta unfuk orang yang sudah mati kecuali seperti kewenangan

bagi orang yang menjual harta milik orang yang hidup. Garansi

dalam harta orang yang sudah mati ihr sama seperti garansi dalam

harta orang yang masih hidup; tidak ada perbedaan di antara

keduanya menunrt saya.

Seandainya seseorang mati atau pailit dalam keadaan dia

menanggung hutang seribu dirham, sedangkan dia meninggalkan

sebuah rumah, lalu rumah itu dijual dengan harga seribu dirham,

lalu orang kepercayaan qadhi telah menerima uang seribu dirham,

127 Uhdah adalah keharusan penjual untuk mengembalikan harga lantaran
telah ada hak orang lain pada objek jual-beli atau karena cacat, dengan disertai
bukti bahwa dia menanggung garansi atas apa yang dia jual saat barang masih di
tangannya.
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tetapi uang tersebut rusak di tangannya atau temyata rumah ifu

merupakan hak orang lain, maka tidak ada kewajiban garansi bagi

orang yang berpiutang, yang unfuknya orang kepercayaan qadhi

itu menjual rumah. Garansi ditanggung oleh mayit yang hartanya

dijual atau oleh orang yang pailit. Jika ditemukan harta lain milik

mayit atau orang yang pailit, maka harta tersebut dilual kemudian,

kemudian uang seribu dirham dikembalikan kepada pembeli yang

telah menyerahkan seribu dirham, karena uang tersebut diambil

darinya untuk objek jual-beli yang belum diserahkan kepadanya.

Orang-orang yang berpiutang lantas diberi hak mereka.

Tetapi jika tidak ditemukan harta milik mayit atau orang yang

pailit, maka qadhi dan orang kepercayaannya tidak menanggung.

Rumah tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak atasnya.

Sedangkan kepada pembeli rumah dikatakan, "[Jang seribu

milikmu telah rusak, sedangkan sekarang kamu memiliki piutang

pada mayit dan orang yang pailit. Bilamana kamu menemukan

harta miliknya, maka kamu mengambilnya." Kepada orang yang

berpiutang dikatakan, "Kamu belum terlunasi hakmu sehingga

tidak ada kewajiban garansi padamu. Manakala kamu menemukan

harta milik mayit, maka kami tidak memberikannya kepadamu.

Jika kalian berdua menemukan harta milik mayit, maka kalian

berbagi atasnya; salah satu dari kalian tidak didahulukan daripada

yang lain.

476



Al Umrn

5- Bab: Menahan-nahan Harta Orang yang Pailit

Hewan menjadi harta orang yang pailit dan mayit yang

menanggung hutang untuk dijual pertama kali dan secepatnya.

Jika dia berada di kota besar, maka hewan tersebut tidak ditahan-
tahan lebih dari tiga hari. Dia tidak ditahan selama tiga hari kecuali
para ahli melihat bahwa jika dia ditahan selama tiga hari, maka
harganya bisa lebih banyak daripada ketika dia ditahan selama satu

atau dua hari. Jika hal ifu hanya terjadi pada sebagian hewan,
tidak sebagian yang lain, maka hewan yang bisa meningkat
harganya ifulah yang ditahan, asalkan hewan tersebut bisa

bertahan selama tiga hari, bukan hewan yang tidak bisa bertahan
selama tiga hari. Biaya perawatannya diambil dari harta mayit
karena memberikan maslahat unfuk hartanya, sebagaimana

pengumsan jenazahnya diambil dari harta mayit.

Tempat tinggal ditahan-tahan dalam jangka waktu yang

menumt para ahli bisa mencapai atau mendekati puncak

harganya, atau perkembangannya telah mencapai batas maksimal,
sesuai dengan letak rumah dan ketinggiannya. Tanah, mata air,

dan selainnya ditahan seukuran wakfu yang menurut para ahli
sepafutnya rumah itu ditahan, atau mendekati waktu tersebut, atau
perkembangannya mencapai batas maksimal. Apa saja yang bisa

meningkat harganya itu harus ditangguhkan lebih lama. Jika ada
penduduk negeri lain yang apabila mengetahuinya maka mereka
mau menambahkan harganya, maka harta tersebut harus ditahan
penjualannya hingga informasinya sampai kepada penduduk

negeri tersebut.
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Jika qadhi menjual harta untuk melunasi hutang mayit atau

orang yang pailit, dan pembeli telah berpisah dari penjual di

tempat keduanya mengadakan transaksi, kemudian ada orang lain
yang mau menambahkan harganya, maka qadhi tidak boleh
membatalkan jual-beli kecuali dengan kerelaan hati pembeli. Saya

lebih senang sekiranya pembeli mengembalikan jual-beli atau

menambahkan harganya, tetapi hal itu tidak wajib baginya. Qadhi
boleh meminta hal ihr kepada pembeli. Tetapi jika dia tidak

melakukannya, maka dia tidak menzhalimi pemilik harta, dan dia
boleh memberlakukan jual-beli ih: baginya. Jual-beli atas nama
mayit dan orang yang pailit dalam hal syarat hak pilih dan
selainnya, serta dalam hal garansi ifu sama seperti penjualan harta
oleh pemiliknya sendiri; tidak berbeda sama sekali.

6. Bab: Jual-Beli, Memerdekakan dan Pengakuan
Seseorang

Jual-beli, memerdekakan, pengakuan, pembayarannya

terhadap sebagian orang-orang yang berpiutang tanpa
menyertakan sebagian yang lain, seluruhnya sama dan sah

baginya, baik dia pailit atau tidak pailit, baik dia memiliki hutang
atau tidak memiliki hutang, (sama) dalam hal keabsahan

kemerdekaan dan jual-belinya. Tidak ada yang ditolak sedikit pun
darinya, dan tidak pula yang tersisa darinya. Tindakan orang yang

berhutang itu tidak dibatalkan meskipun orang-orang yang

berpiutang telah menagihnya hingga mereka membawanya kepada
qadhi. Ketika mereka telah membawanya kepada qadhi, maka
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sepatutnya dipersaksikan bahwa qadhi telah menyita hartanya.
Jika qadhi telah melakukan hal itu, maka orang yang berhutang
tersebut tidak boleh menjual sebagian dari hartanya,
menghibahkan dan merusaknya. Apa saja yang dia lakukan dari
hal-hal ini, maka ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, harta itu ditahan dan ditangguhkan, sehingga
ketika dia telah melunasi hutangnya dan masih ada sisa, maka
qadhi memperkenankan apa yang dia lakukan atas sisa harta
tersebut. Karena penahanan hartanya itu bukan merupakan
penahanan akibat pembatasan hak transaksi, melainkan seperti
penahanan harta orang yang sakit. Jika dia sudah sehat, maka
penahanan hartanya dihilangkan. Demikian pula, jika orang yang
berhutang ifu telah melunasi hutangnya, maka penahanan
hartanya terhenti.

Kedua, apa yang dia lakukan ini batal karena dia telah
dihalangi dari hartanya dan melakukan sesuatu yang berdampak
hukum terhadap hartanya.

Hakim tidak boleh menghalanginya untuk mengambil
nafkah bagi dirinya dan keluarganya hingga hakim membagikan
hartanya. Jika hakim sudah menjual hartanya, maka hakim
menyisihkan makanan pokok unfuknya dan keluarganya untuk hari
itu; atau mengafaninya dan orang yang dia wajib kafani jika dia
mati atau jika mereka mati, yang biayanya diambil dari harta
pokoknya dengan kafan yang pantas untuk orang sepertinya.

Apa yang dilakukannya terhadap harganya hukumnya
sesudah dia diadukan kepada qadhi hingga qadhi menyita
hartanya.
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Jika orang ifu mengakui hutang bagi seseorang sesudah

qadhi menyita hartanya, atau mengakui suafu hak dengan jalan

apapun dimana dia mengklaim bahwa dia menanggungnya

sebelum hartanya disita, maka ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, pengakuannya berlaku unfuknya, dan orang yang

diakui haknya dalam keadaan ini ikut ambil bagian bersama orang-

orang yang berpiutang yang diakui haknya sebelum hartanya disita

dan didukung bukti. Barangsiapa yang berpendapat demikian,

maka dia mengatakan: saya menjadikannya qiyas untuk orang

sakit yang mengakui hak yang dia tanggung di waktu sakit. Orang

yang diakui haknya itu ikut ambil bagian para pemilik piutang yang

telah diakuinya pada waktu sehat sehingga hal itu menjadi bukti

bagi mereka.

Qiyas ini memungkinkan untuk diterima. Termasuk juga,

seandainya dia mengakui sesuafu yang diketahui sebagai miliknya

bahwa sebenamya sesuatu tersebut milik orang lain yang dia ambil

tanpa izin, atau yang dititipkan padanya, atau milik orang lain ifu
melalui suatu sebab, maka pengakuannya ifu berlaku. Barangsiapa

yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat sama

terkait setiap orang yang hartanya disita. Ulama ini

memperkenankannya pengakuannya terkait harta yang ada di

tangannya, serta hal-hal lain dalam keadaannya ihr, sebagaimana

dia memperkenankan pengakuan dalam kondisi sebelumnya.

Pendapat inilah yang saya pegang.

Kedua, jika dia mengakui suahr hak yang dia tanggung

melalui suatu sebab dalam pertanggungannya, atau hak itu melekat

pada sesuahr yang berada di tangannya, maka pengakuannya

berlaku terkait harta jika harta tersebut diperoleh belakangan
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sesudah ini. Argumen terbaik orang yang berpendapat demikian
adalah penyitaan yang saya lakukan terhadap orang ini dalam

keadaannya ini unfuk orang-orang yang berpiutang padanya ihr

sama seperli gadai yang saya lakukan terhadap hartanya untuk
mereka. Mereka harus diberi hak mereka terlebih dahulu. Jika ada

sisanya, maka sisanya unfuk orang yang dia akui. Jika tidak ada

sisanya, maka harta mereka berada dalam menanggung.

Namun pendapat ini terbantah dengan adanya perkara

yang tersebar luas, bahwa dia tidak bisa qiyaskan kepada penerima

gadai yang menyita hartanya, dan tidak pula qiyas terhadap orang

yang terbatasi hak transaksinya sehingga pengakuannya batal

dalam keadaan apapun. Pendapat ini juga terbantah dengan

pemyataan bahwa gadai tidak terjadi kecuali dengan objek yang

diketahui untuk hutang yang diketahui. Sedangkan daiam kasus ini
obieknya tidak diketahui, karena siapa saja di antara orang-orang

yang berpiutang ifu datang kepadamu, maka hakim

memasukkannya unfuk memperoleh hartanya. Harta apa saja

yang dia temukan, sedangkan dia dan orang-orang yang

berpiutang tidak mengetahuinya, maka hakim memberikannya

kepada orang-orang yang berpiutang padanya.

Pendapat ini juga terbantah bahwa seandainya seseorang

diberi kesaksian sebagai orang fakir, sedangkan dia seseorang

yang bekerja mewamai pakaian atau seorang binatu yang pailit,

sedangkan di tangannya ada perhiasan yang mempakan
pembayaran unfuk suatu harta, atau pakaian yang merupakan

bayaran suafu harta, maka pakaian dan perhiasan ifu diberikan

kepadanya sehingga dia bisa melunasi hak orang-orang yang

berpiutang. Pendapat ini juga terbantah bahwa dia mengklaim
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dalam ketentuan ini berlaku untuk makelar yang ditaruhi budak

perempuan berharga ribuan dinar, padahal diketahui bahwa orang

itu tidak memiliki banyak harta. Jika dia pailit, maka budak-budak

itu diberikan kepadanya lalu dijual untuk melunasi hutangnya.

Pendapat ini juga terbantah karena dia mengklaim bahwa

seseorang memiliki apa yang ada di tangannya meskipun dia tidak

mendakwakannya. Tidak sepantasnya seseorang berpendapat

demikian.

Jika seseorang berpandangan untuk meninggalkan

sebagian pendapat ini, maka dia telah meninggalkan qiyas dan

pendapatnya pun berbeda sahr sama lain. Selanjufurya, seandainya

budak itu dijual untuk melunasi hutangnya, lalu dia mengatakan

bahwa budak itu melarikan diri, Ialu orang-orang yang berpiutang

berkata, "Orang ifu ingin membatalkan jual-beli," maka ucapannya

tidak diterima sehingga hartanya dijual, dia menanggung garansi,

dan ucapannya tidak dipercayai.

Pendapat ini terbantah dan mengandung banyak cacat.

Sedangkan pendapat pertama adalah pendapat saya. Saya

memohon kepada Allah taufiq dan pilihan terbaik dengan rahmat-

Nya.

7. Bab: Hibah Orang yang Pailit

Jika seseorang menghibahkan sesuahr kepada orang lain

dengan syarat orang ihl membalasnya, lalu penerima hibah

menerima hibah dan menguasainya, kemudian sesudah hibah itu
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penerima hibah pailit sebelum penerima membalasnya, maka
barangsiapa yang memperkenankannya hibah dengan balasan
maka dia memberikan pilihan kepada penerima hibah antara
membalas orang ifu atau mengembalikan hibah jika masih ada
bendanya dan belum berkurang. Kemudian, dia memberikan hak
pilih kepada pemberi hibah terkait balasan itu. Jika penerima
membalas dengan yang senilai atau berlipat ganda, namun dia
tidak rela, maka dia diperkenankan untuk menarik hibahnya, dan
hibah itu menjadi milik orang-orang yang berpiutang. Jika
penerima hibah membalasnya dengan yang lebih sedikit daripada
nilai hibah lalu pemberi hibah rela, maka dia memperkenankan
kerelaannya ifu meskipun orang-orang yang berpiutang tidak rela.

Rabi' berkata: Dalam hal ifu ada pendapat lain, yaitu bahwa
jika orang yang pailit memberi hibah, maka hibahnya batal karena
dia tidak rela memberi hibah kecuali dengan pengganti. oleh
karena penggantinya ifu tidak diketahui, maka hibah batal seperti
seandainya seseorang menjual dengan harga yang tidak diketahui
maka penjualannya batal. Penerima hibah memilikinya dengan
pengganti sedangkan penggantinya tidak diketahui. Jadi, dia lebih
menyenipai jual-beli lantaran jual-beli itu dengan pengganti, dan
hibah ini juga dengan pengganti. oleh karena penggantinya tidak
diketahui, maka dia batal.

seandainya objek hibah telah terlepas dari tangan penerima
hibah, maka balasan apa yang diberikannya lalu pemberi hibah
rela, maka hukumnya boleh. Jika dia tidak rela, maka dia berhak
atas nilai hibahnya. Seandainya seseorang memberikan hibah
kepada orang lain supaya penerima hibah membalasnya,
kemudian pemberi hibah pailit sedangkan hibah masih ada
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barangnya, maka ulama yang menjadikan objek hibah itu tetap

berlaku atau pemberi hibah dibalas hibahnya menyerahkan balasan

kepada pemberi hibah. Jika dia rela dengan pemberian yang

sedikit, maka hukumnya boleh meskipun orang-orang yang

berpiutang tidak rela. Demikian pula seandainya dia rela

meninggalkan balasan dan berkata, "Aku tidak memberikan hibah

kepadamu demi balasan." Jika dia tidak rela dengan nilainya,

maka hibahnya tetap berlaku, baik hibah itu berkurang atau

bertambah.

Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu pemberi hibah tidak

boleh menarik hibahnya. Jika hibah telah terlepas dari tangan

akibat kematian, atau dijual, atau dimerdekakan, maka tidak ada

hak apapun bagi pemberi hibah karena dia telah mengalihkan

kepemilikan objek hibah kepada penerima, dan dia tidak

mensyaratkan sesuatu padanya. Oleh karena hibah ifu tetap

berlaku lalu dia terlepas dari tangan, maka tidak ada hak apapun

bagi penerima hibah karena apa yang menjadi haknya itu telah

terlepas dari tangan, dan dia tidak diberi pertanggungan berupa

sesuatu yang definitif, sebagaimana syufbh berlaku lalu syuf'ah ifrl
terlepas dari tangan sehingga dia tidak memperoleh apapun.

8. Bab: Jatuh Temponya Hutang Piutang Mayit

Jika seseorang mati dalam keadaan memiliki piutang yang

tempo pada orang-orang, maka piutang tersebut tetap pada tempo

awalnya, tidak jatuh lantaran kematiannya. Seandainya mayit justru
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yang menanggung hutang tempo, maka saya tidak mengetahui

adanya ulama yang pendapatnya saya catat dan saya temui
berbeda pendapat hutang tersebut menjadi tunai, dimana orang-

orang yang berpiutang berbagi atasnya. Jika ada sisa, maka

sisanya unh-rk para ahli waris dan para penerima wasiat jika

memang ada.

Tampaknya, Allah Mahatahu, argumen ulama yang

mengikuti pendapat ini adalah: oleh karena orang-orang yang

berpiutang atas mayit itu lebih berhak atas hartanya di masa

hidupnya, maka mereka juga lebih berhak atas hartanya sesudah

dia mati daripada para ahli warisnya. Seandainya kita biarkan

piutang mereka hingga jahrh tempo seperti saat dia masih hidup,

maka ifu berarti kita menghalangi mayit unfuk terbebas dari

pertanggungannya, dan kita menghalangi ahli waris untuk

mengambil sisa dari hutang ayah mereka. Bisa juga di antara

argumen mereka adalah sabda Rasulullah ffi, "Jiwa orang mukmin

ifu terganfung pada hutangnya hingga hutangnya itu dilunasi."
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1535. Ibrahirn bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari

ayahnya, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah S bersabda, "Si*u128 orang

mukmin itu tergantung pada hutangnSm hingga hutangnln itu
diluruti.'129

128 61 6r1lur1 mengatakan, "Yang dimaksud dengan nafs ataujiwa adalah ruh
yang jika telah meninggalkan badan maka tidak ada lagi kehidupan. Itulah yang

dimaksud Nabi $ dalam sabda beliau, 'Jiwa orang mukmin itu tergantung pada
hutangnya. 'Sepertinya ruhnya disiksa lantaran hutang yang dia tanggung hingga
hutangnya dilunasi.

129 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat dari Nabi r$j
Bahwa Beliau Bersabda, "Jiwa Orang Mukmin Terganfung Pada Hutangnjm",
3,/380-381, no. 1078) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya, dengan
menilainya hasan.

At-Tirmidzi juga meriwayatJ<annya dari jalur Sa'd bin Ibrahim dari Abu
Salamah dari Abu Hurairah dan seterusnya, tetapi dia lebih mengunggulkan
riwayat pertama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, bab:
Sikap Keras dalam Masalah Hutang, 2/806, no" 24\3) dari jalur hrahim bin Sa'd
dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AI Humaidi (2/41;0l dari jalur Sufyan dari
Sa'd bin Ibrahim dari lbnu Abi Salamah dari ayahnya; dan dalam sebuah riwayat
dari Umar bin Abu Salamah dari Abu Hurairah, tanpa menyebut: dari ayahnya
(2/475); dalam riwayat lain dari Sa'd bin hrahim dari Abu Said dari Abu Hurairah
(2/508\; dan dalam sebagian riwayat tidak menyebutkan kata hingga dia dilunasi
(2/475't, dan dalam riwayat lain (2,2508) dengan redaksi, 'Uiwa anak Adam
senantiasa terganfung pada hutangnya hingga hutangnya dilunasi."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al Maowrid klm. 282,
no, 1158) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dan seterusnya, tanpa
redaksi "hngga dilunasi. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Musbdrak
(pembahasan: Jual-Beli, 2/26-27) dari jalur Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah bin
Abdurrahman dari Abu Hurairah dan seterusnya.

Dia berkata, "Status hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim,
tetapi keduanya tidak melansimya karena merupakan riwayat Ats-Tsauri." Tentang
riwayat Ats-Tsauri ini hakim berkata, "Dari Sa'd bin Ibrahim dari Umar dari Abu
Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah r9,."
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Oleh karena kafannya diambil dari pokok hartanya, bukan
dari orang-orang yang berpiutang padanya, dan jiwanya pun
terganfung pada hutangnya, sedangkan harta itu adalah miliknya,
maka lebih mendekati kebenaran sehranya harta itu digunakan
unfuk melunasi hutangnya karena jiwanya tergantung pada
hutangnya. Harta mayrt tidak boleh hilang begitu saja darinya,
tidak mengalir kepada orang-orang yang berpiutang padanya, dan
tidak pula kepada para ahli warisnya. lagi pula, para ahli warisnya
tidak boleh mengambil hartanya itu tanpa mempertimbangkan hak
orang-orang yang berpiutang padanya. Seandainya hakim
menangguhkan harta mayit hingga pelunasan hutangnya, maka ifu
berarti dia mengganfungkan ruh mayit pada hutangnya, sedangkan
hartanya terancam rusak sehingga tidak digunakan untuk melunasi
hutangnya dan tidak pula jatuh kepada para ahli warisnya. Karena
itu, tidak ada solusi yang lebih baik daripada menjatuhkan tempo
hutangnya, kemudian sisa harta mayit diberikan kepada para ahli
warisnya.

9- Bab: Hutang Orang yang Pailit yang Jatuh
Tempo dan yang Belum Jafuh Tempo

Jika seseorang pailit dalam keadaan menanggung hutang
tempo, maka banyak mufti yang saya catat pendapatrya
berpandangan bahwa hutang-hutangnya yang tempo itu rnenjadi
jatuh tempo seperti jatuh temponya hutang mayit. Ini merupakan
pendapat yang beralasan karena harta itu disita seperti penyitaan
harta mayit, dan dia dihalangi untuk memberikannya kepada siapa
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saja yang dia kehendaki. Pendapat ini terkena konsekuensi bahwa

ketika mereka menerapkan hukum pada orang yang pailit seperti

hukum mayit, maka seyogianya mereka juga memasukkan orang

yang diakui memiliki suafu hak bersama orang-orang yang

berpiutang. Demikian pula, mereka juga seharusnya mengeluarkan

dari tangan orang yang pailit apa yang dia akui sebagai milik

seseorang seperti yang mereka lakukan terhadap orang sakit yang

membuat pengakuan lalu dia mati. Dimungkinkan hartanya dijual

untuk orang yang hutangnya telah jafuh tempo, sedangkan orang-

orang yang hutangnya tempo diberikan penangguhan karena

orang yang pailit itu berbeda dari mayit, karena terkadang orang

yang pailit itu memiliki sedangkan mayrt tidak memiliki.

Piutang yang dimiliki mayit pada orang-orang itu tetap

mengikuti tempo awalnya, tidak jatuh tempo mengikuti

kematiannya, dan tidak pula mengikuti kepailitannya.

10. Bab: Penahanan Orang yang Pailit

Jika seseorang memiliki harta yang terlihat di tangannya

dan tarnpak sesuafu dari harta ifu, kemudian orang-orang yang

berpiutang menagihnya dan membuktikan hak-hak mereka, maka

jika dia mengeluarkan suafu harta, atau tampak suafu harta yang

bisa mencukup hak-hak mereka, maka mereka diberi hak-hak

mereka dan orang yang pailit ihr tidak ditahan. Tetapi jika tidak

tampak harta miliknya dan tidak ditemukan hartanya yang bisa
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mencukupi hak-hak mereka, maka dia ditahan dan hartanya yang

bisa disita itu dijual.

Jika dia mengaku miskin, maka dia diminta unfuk

mengajukan bukti akan kemiskinannya. Saya menerima bukti yang

dia ajukan atas kemiskinannya, dan bahwa dia tidak memiliki apa-

apa manakala para saksi adalah orang-orang yang adil dan

mengenalinya sebelum dia ditahan, dan saya tidak menahannya.

Pada saat saya menahannya dan setelah beberapa lama kemudian,

dia boleh mengajukan bukti di masa penahanan. Bersamaan

dengan ifu semua, saya memintanya bersumpah dengan nama

Allah bahwa dia tidak memiliki harta apapun, dan tidak

memperoleh harta unfuk melunasi hak orang-orang yang

berpiutang padanya, baik dalam benfuk tunai atau barang, atau

dengan jalan apapun. Sesudah ifu saya melepaskannya dan

menghalangi orang-orang yang berpiutang untuk membunfutinya

manakala saya telah melepaskannya. Kemudian, saya tidak

menahannya lagi unfuk menanggapi permintaan orang-orang yang

berpiutang kecuali mereka mendatangkan bukti baru bahwa dia

telah memperoleh harta baru.

Jika mereka mendatangkan bukti bahwa dia pemah terlihat

menguasai suahr harta, maka saya bertanya kepadanya. Jika dia

menjawab, "lni adalah harta mudharabah yang belum saya kelola,

atau sudah saya kelola tetapi belum menghasilkan keunfungan,

atau saya belum memperoleh sisa di dalamnya," maka saya terima

ucapannya, dan saya memintanya bersumpah jika mereka

menghendaki. Jika dia menolak, maka saya menahannya juga

hingga dia mendatangkan bukti sebagaimana yang dia datangkan

489



AlUmm

pertama kali, dan saya juga memintanya bersumpah sebagaimana

saya memintanya bersumpah pertama kali.

Saya tidak memintanya bersumpah dalam dua penahanan
itu hingga dia mendatangkan bukti, dan saya akan bertanya
tentangnya kepada orang-orang yang mengenalnya agar mereka
menginformasikan mengenai kemiskinannya. Tidak ada fujuan
lebih jauh dalam penahanannya daripada unfuk mengungkap
keadaan dirinya. Manakala hal-hal yang saya sampaikan ifu telah
berjalan dengan mantap di hadapan hakim, maka hakim tidak
boleh menahannya. Dan sebaiknya hukum tidak lupa tentang
tentangnya.

Semua kewajiban yang dia tanggung dengan jalan apapun,
baik akibat perbuatan pidana, titipan, pelanggaran hak,
mudharabah, atau lainlain, semua orang-orang yang berpiutang
berbagi atas hartanya selama tidak ada seorang pun di antara
mereka yang memiliki harta yang definitif sehingga dia mengambil
harta ifu darinya, tidak menyertakan orang lain. Orang yang
merdeka tidak dikenai sanksi terkait hutang yang dia tanggung
manakala tidak ditemukan suafu harta miliknya, dan dia juga tidak
ditahan manakala diketahui bahwa dia memang tidak memiliki
apa-apa, karena Allah @ berfirman,

!r-n.
o .*La 6tj,#tPid%s

*Dan jika (orang berutang itu) dalam maka
berilah tanggwh sampai dia berkelapangan " (Qs. Al Baqarah [2]:
2801
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Jika orang yang berhutang dan pailit ditahan dan diminta
bersumpah, kemudian datang penagih lain, maka dia tidak
ditahan lagi dan tidak diminta bersumpah lagi, kecuali dia

memperoleh kelapangan yang baru sesudah ditahan sehingga dia

ditahan lagi untuk penagih kedua dan pertama. Jika dia telah

ditahan dan diminta bersumpah, lalu dia pailit lagi, lalu dia

dilepaskan, Ialu dia memperoleh harta baru, maka dia boleh

melakukan berbagai halterhadap harta yang dia peroleh ifu seperti

membebaskan budak, menjual, menghibahkan, dan lain-lain,

hingga sultan melakukan penahanan lagi. Karena penahanan yang

pertama sudah tidak berlaku lantaran dia tidak biiak. Dia ditahan

unfuk mencegahnya membelanjakan hartanya, dan agar dia

membagikan hartanya kepada orang-orang yang berpiutang

padanya. Jadi, harta yang dia peroleh di kemudian hari ifu tidak

dikenai penyitaan.

Jika seseorang pailit dalam keadaan menanggung barang

yang disebutkan sifat-sifatnya, atau suafu barang terrtenfu dalam

transaksi jual-beli, salaf, perbuatan pidana, mahar terhadap

perempuan, dan kewajiban-kewajiban lain yang dia tanggung

karena suahl sebab, maka seluruhnya sama. Para pemilik hak atas

barang-barang itu berbagi atas nilainya pada hari dia pailit. Harta

apa saja yang mereka peroleh digunakan unfuk membeli barang

sesuai syarat mereka. Jika hak-hak mereka telah terpenuhi, maka

selesai masalah.

Jika hak-hak mereka belum terpenuhi, atau baru terpenuhi
setengahnya, atau kurang dari ifu, atau lebih dari ifu, kemudian dia

memperoleh harta yang baru, maka ditetapkan nilai sisa-sisa hak

mereka yang berupa barang ih-r pada saat kepailitan yang kedua,

491



Al Utmn

lalu harta baru itu digunakan unfuk membeli barang-barang

mereka. Karena mereka berhak mengambil barang-barang mereka

manakala mereka mendapati harta miliknya, atau mengambil

sebagiannya manakala tidak menemukan seluruhnya, melainkan

hanya sebagian.

11. Bab: Perselisihan Terkait Kepailitan

Saya bertanya kepada Abu Abdullah: Apakah ada

seseorang yang berbeda pendapat dengan Anda terkait kepailitan?

Dia menjawab, "Ya, sebagian ulama berbeda dari kami dalam

masalah kepailitan. Mereka mengklaim bahwa jika seseorang

menjual barang kepada orang lain secara hrnai atau secara tempo,

lalu pembeli telah menerimanya, kemudian pembeli pailit

sedangkan barang itu masih ada, maka harta tersebut termasuk

harta pembeli, dimana penjual dan orang-orang yang berpiutang

lainnya memiliki kedudukan yang sama terhadap harta tersebut."

Saya bertanya lagi kepada Abu Abdullah, "Apa

argumennya?" Dia menjawab, "Salah seorang di antara mereka

berkata kepadaku 'Apa pendapat Anda jika seseorang menjual

budak perernpuan dan menyerahkannya kepada pembeli?

Tidakkah pembeli itu memilikinya dengan kepemilikan yang sah

sehingga dia boleh menggaulinya?' Saya katakan, 'Benar.' Dia
bertanya, 'Apa pendapat Anda seandainya pembeli ifu
menggaulinya lalu budak perempuan tersebut melahirkan anak

untuknya, menjualnya, ffi€merdekakannya, atau
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menyedekahkannya, kemudian dia pailit? Apakah Anda
mengembalikannya menjadi budak lagi?' Saya menjawab, 'Tidak.'

Dia bertanya, 'Apakah itu karena dia memilikinya dengan

kepemilikan yang sah?' Saya menjawab, 'Ya.' Dia bertanya, 'Apa

alasan Anda membatalkan kepemilikan yang sah?' Saya jawab,

'Saya membatalkannya dengan alasan yang sepantasnya saya,

Anda dan muslim manapun yang mengetahuinya itu
membatalkannya dengan alasan tersebut.' Dia bertanya, 'Apa ifu?'

Saya katakan, 'sunnah Rasulullah E.'130 Dia bertanya, 'Apu

pendapatmu seandainya saya tidak menilai valid khabar itu?' Saya

katakan, 'Kalau begitu, Anda telah sampai kepada kondisi bodoh

atau keras kepala."'

Dia berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu
Hurairah;8a seorang diri." Saya katakan, "Saya tidak mengetahui

adanya riwayat tentang hal ini dari Nabi S melainkan melalui Abu

Hurairah seorang d1ri.131 Sesungguhnya hal ifu sudah cukup unfuk

130 yui1, hadits Ibnu Khaldah sebelumnya yang menyebutkan kematian dan
pailit pada no. (1632).

131 lbnu Hajar dalam At-Talkhish berkata, "Hadits ini diriwayatkan selain Abu
Hurairah ;g!. Al Baihaqi menceritakan pendapat seperti ini dari Asy-Syaf i dan
Muhammad bin Hasan. Tetapi ada pandangan tersendiri terkait berlakunya
pemyataan tersebut secara muflak, karena Abu Daud dan An-Nasa'i juga
meriwayatkan dari Samurah dengan redaksi, "Barangsiapa yang mendapati

di tangan omng lnng pailit, maka dia lebih berhak atasnya-"
Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam Shahihrrya dari jalur Fulaih dari

Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Jika seseorang telah tiada lalu pembeli
mendatangi barangn5a yang definitid maka dia lebih berhak atas barangnya itu."
(3/38-3e)

Saya katakan, hadits Samurah ini ada pada Abu Daud dan An-Nasa'i dengan
redaksi, "Barangsiapa yang mendapati wujud barangnya pada saeorang, maka dia
berhak atasnjm, dan pembeli menunfut orang yang m

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Seseorang yang Mendapati Wujud Barangnya pada Seseoran$, 3/8021dari jalur
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menilai valid Sunnah seperti ifu." Dia berkata, "Apakah Anda bisa

membuktikan kepada kami bahwa para ulama menilai valid riwayat
yang hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah e*u; atau kepada orang

lain?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Mana dia?" Saya katakan:

Jt" "irr J;, JG J;; I ,SG -\ 1rI

,tb .b
d

*

zA,or/ d,
4Je AlJlilr;t&t)./ 6,l#relJ L J

wc
Husyaim dari Musa bin saib dari Qatadah dari Hasan dari samurah bin Jundab,
dia berkata: Rasulullah .$$ bersaMa...

Ibnu Hajar dalam Fathul Bariberkata, "sanad hadits .6asan." (5/641
Hadits di atas juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan, Jual-Beli, bab:

Seseorang yang Menjual Barang dan Ternyata Barang ifu Hak Seseorang, 4/BLgl
dari jalur Husyaim.

Redaksi ini bukan merupakan topik bahasan kita karena tidak berkaitan
dengan kepailitan atau kematian, melainkan tentang hal seperti yang dikatakan
oleh Al Khaththabi, "Hadits ini berkaitan dengan pengambilan harta tanpa izin dan
semisalnya. Jika orang yang diambil atau dicuri hartanya mendapati hartanya pada
seseorang, maka dia berhak menunfutnya atas harta ifu dan mengambil hartanya
yang definitif itu darinya. orang png diambil hartanya itu menuntut kepada orang
menjual kepadanya."

Lih. Ma rtfah As-sunan wa Al Atsar, catatan l<al<t sunan Abi Daud(3/g021.
Adapun hadits Ibnu umar, Ibnu Hajar berkomentar, "sanadnya shahih, dan

dilansir oleh lbnu Hibban."
I-jh. Fathul Bari(5/64)
Hadits di atas juga diriwayatkan oleh NBazzar. Al Baihaqi daram Al Majma'

berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits siahrl, dan
redaksinya adalah, 'uika seseonng pailit lalu orang lain mendapati hartan5a -makudnjra di tangan orang tmng pailit berupa harta 5nng definitif, maka dia tebih
berhak atasn1n. "(pembahasan: Jual-Beli, bab: orang yang Mendapati Barangnya
di Tangan Seorang yang Pailit, 4/LM. Uh. Kasyf Al Astar, no. L3Ol)
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7636. Abu Hurairah berkata: Rasulullah S bersabda,
"Perempuan tidak boleh dinikahi sebagai madu bibi perempuannya
dari jalur ayah, dan tidak pula sebagai madu bibi perempuannya
dari ialur i6u. "4'32

Kami dan Anda berpegang pada hadits ini, padahal tidak
ada seorang pun yang meriwayatkannya dari Nabi S dengan

riwayat yang valid selain Abu Hurairah ep,.13a Dia berkata, "Benar,

tetapi para ulama menyepakatinya." Saya katakan, "Hal ih-r lebih

memberikan argumen yang telak terhadap Anda bahwa para

ulama pun menyepakati hadits perorangan Abu Hurairah;&.
Dalam hal itu mereka tidak menilainya lemah karena Allah @

132 93. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan tidak Boleh
Dinikahi sebagai Madu Bibinya,3/365, no. 5109) dari jalur Abdullah bin Yusr-rf

dari Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah;9, bahwa Rasulullah $
bersabda, "Tidak boleh memadu antara seorang perempuan dan bibinya dari jalur
ayah, dan tidak pula antara seorang perempuan dan bibinya dai jalur ibu. "

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Abdan dari Abdullah dari Ashim dari Asy-
Sya'bi dari Jabir;g, dia berkata, "Rasulullah S melarang menikahi perempuan
sebagai madu bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu." (no. 5108)

Al Bukhari berkata, "Daud dan Ibnu Aun berkata: Dari Asy-Sya'bi, dari Abu
Hurairah." Al Hafizh dalam Fathul Bariberkata. "Perbedaan ini tidak menciderai
menurut Al Bukhari, karena lebih masyarakat meriwayatkan dari Jabir daripada
dari Abu Hurairah. Hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat lain dari Jabir dengan
kriteria Ash-Shahih;'

Lth. Fathul Ban(9/1611
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab:

Keharaman Memadu Perempuan dan Bibinya dari Jalur Ayah dan lbu,2/1028,
no. 33/7408) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya,
sebagaimana dia meriwayatkannya dari beberapa jalur riwayat lain dari Abu
Hurairah & (no. 40/1408),.

133 hnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ahli Hadits mengklaim bahwa tidak
ada yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Hurairah rg. Maksudnya dari jalur
riwayrat yang shahih." Sepertinya, dia tidak menilai shahih hadits Asy-Sya'bi dari
Jabir, dan menilainya shahih dari Abu Hurairah rS,. Padahal, kedua hadits tersebut
sama-sama shahih.
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berfirman, {}.41 %4; ,A? "Diharamkan atas kamu
(mengawini) ibu-ibumu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Allah & jusa berfirman, iAjt:|5VF'#, "Dan

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu). "(es. An-Nisaa'

l4l 24)

Saya (Abu Abdullah) berkata kepadanya:

ÂtJ
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1637. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi @
bersabda, "Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara
kalian, maka hendaklah dia mencucinya fujuh kali.'{3q

Kami berpegang pada hadits Abu Hurairah r@, seluruhnya,

dan Anda berpegang pada hadits Abu Hurairah secara
kebanyakan. Karena itu Anda katakan bahwa anjing itu
menajiskan air yang sedikit manakala dia menjilatnya. Anda tidak
menilainya lemah lantaran Abu Qatadah meriwayatkan dari
Nabi S mengenai kucing bahwa dia tidak menajiskan uir.135 Kami
dan Anda berpendapat bahwa kucing tidak boleh dimakan, lalu

1il silakan lihat hadits no. 8, 9 dan 10 dari ini, karena hadits ini telah
disampaikan taktrij-nya di ternpat tersebut.

135 51uLun lihat hadits no. 15 dari ini, karena hadits ini telah disampaikan
takhrij-nya di tempat tersebut.

t
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Anda mengqiyaskan anjing kepadanya sehingga Anda tidak

menghukumi najis air yang dijilat anjing, sedangkan hadits tersebut

tidak diriwayatkan kecuali oleh Abu Hurairah.' Dia berkata, 'Kami

menerima hadits ini karena para ulama menerimanya.' Saya

katakan, 'Jika mereka menerimanya dalam safu atau beberapa

kasus, maka Anda dan mereka juga wajib menerima khabar Abu
Hurairah.g; dalam kasus lain. Jika tidak, maka ifu berarti Anda

menghukumi dengan menerima hadits yang ingin Anda terima dan

menolak hadits yang ingin Anda tolak.' Dia berkata, 'Kami sudah

tahu bahwa Abu Hurairah meriwayatkan beberapa hadits yang

tidak diriwayatkan oleh selainnya, seperti hadits yang Anda

sampaikan, juga hadits tentang musharah,L36 hadits tentang

orang yang diupah, dan lainlain. Apakah Anda mengetahui

sahabat lain yang meriwayatkan secara perorangan?' Saya

menjawab,'Ya."'

136 gu6i1t tentang musharah (kambing yang dibiarkan susunya tanpa
diperah sebelum dilual agar tampak produktif) disepakati dari hadits Abu
Hurairah rg. Redaksinya dalam Shahifah Hammam adalah, 'Jika salah seorang di
antara kalian membeli unta musharah atau kambing musharrah, maka dia bebas
memilih dua hak sesudah dia mememsnja. Hewan tersebut tetap menjadi
miliknya, atau jika tidak dia mengembalikan hewan ifu bersama satu sha' kurma
ken'nq." (Silakan l:f:rat takhrij dan syarahnya dalam Shahifah Hammam bin
Munabbih dengan tahqiq kami, hlm. M6447, no. 98) Takhnjnya akan
disampaikan secara terperinci dalam tkhtilaf Al Hadits.
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1638. Abu Said Al Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi @
bersabda, 'Hasil panen di bawah lima umsaq tidak dikenai
zaka1.'L37

Kami, Anda, dan mayoritas mufti berpegang pada hadits

ini. Anda bahkan meninggalkan pendapat sahabat Anda dan

Ibrahim An-Nakh'i bahwa zakat berlaku pada setiap hasil bumi,

baik sedikit atau banyak. Keduanya melakukan takq/il terhadap

firman Allah, Z>tZ;;';_,t:'-1;,1;'r "Dan tunaikanlah haknya di

hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya). " (Qs. Al
An'am [5]: 141) Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan jumlah

yang sedikit atau banyak.'

Juga seperti sabda Nabi $,
' -r " 1' '"djl '.fuu.'rc- q -\ 1rlLsY\*)rotl 

,o.p,stJb l:!-tu
1639. "Di dalam hasil bumi yang diaii dengan hujan ada

kevnjiban sepersepuluh, dan di dalam hasil bumi yang diain
dengan kincir ada kewajiban setengah dari sepersepulrlS.'L38
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Dia menjawab, "Ya."

Kami katakan, "Juga seperti hadits Abu Tsa'labah Al
Khusyanni:

138 gR.. Al Bukhari (pembahasan: 7-akat, bab: Kewajiban Sepersepuluh dalam
Hasil Bumi yang Diairi Hujan dan Air yang Mengalir, l/460, no. 1483) dari jalur
said bin Abu Maryam dari Abdullah bin wahb dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri
dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi t*, bahwa beliau bersabda, "Di
dalam hasil bumi yang diaii dengan hujan, atau mata air, atau yang berjenis 'atsri
(yang menyerap air dengan akarnjm) ada kewajiban sepersepuluh, dan di dalam
hasil bumi yang diairi dengan penyiraman ada kewajiban setengah dai
sepersepuluh. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Zakat
Tanaman, 2/252, no. 1596) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya. Dalam
redaksinya disebutkan, "... atau unta ada kewajiban sepersepuluh, dan di dalam
hasil bumi yang diairi dengan alat pengairan atau penyiraman ada kewallban
s etenga h dai s ep ers ep uluh. "

Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Abi Hatim dalam Al 'Ilal bahwa Abu Zur'ah
berkata, "Riwayat yang benar adalah yang terhenti sanadnya pada Ibnu Umar."
(uh. At-Talkhish, 2 / 169)

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah dari Nafi',
bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Zakat buah-buahan dan tanaman-tanaman itu
bisa berupa anggur, atau tanaman (semisal padi), atau gandum, atau jewawut. Apa
yang diairi dengan sungai, atau disiram dengan mata air, atau yang berjenis
'atsrdengan dibantu air hujan, maka di dalamnya ada kewajiban sepersepuluh.

Dari setiap sepuluh diambil satu. Sedangkan yang diairi dengan penyiraman, maka
di dalamnya ada kewajiban setengah dari sepersepuluh. Dalam setiap dua puluh
ada safu."

Ljh. Al Musnad(95],
Bagaimanapun, hadits ini dinilai shahih oleh Al Bukhari dengan stalts marfu',

tetapi dia memiliki hukum mar{u'. Asy-Syafi'l di sini meriwayatkannya secara
marfu'seperti yang Anda lihat. Allah Mahatahu-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Hasil
Bumi yang Dikenai Sepersepuluh atau Setengah dari Sepersepuluh) dari jalur hnu
Wahb dari Amr bin Harits dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia
mendengar Nabi S bersabda, 'Dalam hasil bumi jnng diairi dengan sungai dan
hujan ada kewajiban sepersepuluh. Dan dalam hasil bumi jmng diaii dengan
hewan penyiram ada kewajiban setengah dai sepersepuluh. " (no- 7 /9811

499



Al Umm

d z. 
^ 

4 a,. o .,

,# {:) * ,Ir ,b :}t .ii -\ 1r.

.?Qte 76 qi'k ,f( *
L640. Nabi 6s melarang memakan setiap yang bertaring

dari jenis hewan 6r.rur.139

Setahu saya, hadits ini tidak diriwayatkan dari selainnya

melalui suafu jalur riwayat dari Abu Hurairah ;&.

Hadits ini bukan merupakan hadits yang masyhur dan

dikenal para periwayatnya. Tetapi kami dan Anda menerimanya.

Sementara para ulama Makkah berbeda dari kami. Mereka

berargumen dengan firman Allah, & qA|lyAJU CS* S
i"ZY;- 4G "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyt

yang diwahyukan kepadaku, sesuafu yang diharamkan bagi orang
yang hendak memakannya." (Qs. Al An'aam [6], 145) Juga

dengan firman Auah, 'F-t i;FY 1#i7g Fi# 6
"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa

yang diharamkan-N5n atasmu, kecuali apa yang tetpaksa kamu

memakannya. "(Qs. Al An'aam [6]: 119)

Mereka juga berargumen dengan perkataan Aisyah, hnu
Abbas, dan Ubaid bin Umair,g. Kami lantas mengklaim bahwa

satu riwayat dapat dijadikan hujjah. Takwil dan perkataan dari
selain Nabi S tidak menghasilkan argumen saat ada hadits

Nabi S.
Dia berkata, "Apa yang Anda sampaikan itu benar." Saya

katakan, "Jika diriwayatkan hadits seperti ini, maka Anda tidak
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menjadikannya argumen?" Dia menjawab, "Kami tidak punya
argumen unfuk tidak berpendapat seperti pendapat kalian terkait
kepailitan selain argumen ini." Kami katakan, "Padahal, kamu
tidak memperoleh argumen di dalamnya, karena saya mendapati
Anda dan ulama lain berpendapat seperti ini, dan Anda berpegang
pada hadits yang sama di dalamnya."

Ulama lain berkata, "sesungguhnya kami telah
meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib tfu atsaryang sejalan dengan
pendapat [urr',i."140 Kami katakan, "Atsar ini juga termasuk atsar
yang tidak mengandung argumen menurut kami Anda Anda,
karena menurut madzhab kita jika ada suatu hadits yang valid dari
Nabi $, maka perkataan orang lain tidak mengandung argumen

di hadapan ucapan beliau."

Dia berkata, "Kami nyatakan bahwa kami tidak mengetahui
Abu Bakar, Umar dan Utsman ig memufuskan seperti yang kalian

riwayatkan terkait pailit." Kami katakan, "Kalian juga tidak
meriwayatkan bahwa mereka atau salah seorang dari mereka
berkata bahwa hasilbumi di bawah lima wasaq tidak dikenai zakat,
seorang perempuan tidak boleh dinikahi sebagai madu dengan
bibinya dari jalur ayah atau ibu, dan tidak pula keharaman setiap
hewan buas yang bertaring."

Dia berkata, "Karena ifu kami mencukupkan diri dengan
khabardari Nabi 11S dalam masalah ini." Kami katakan, "ltu sudah

mencukupi sehingga tidak memerlukan yang lain, sedangkan yang

140 gp. Abdurrazzaq (pembahasan, Jual-Beli, bab: Seseorang yang pailit lalu
Orang yang Berpiutang Mendapati Barangnya yang Definitif, 5/266, no. 15170)
dari jalur Qatadah dari Khallas dari Ali rg, dia berkata, "Dia terhadap barang itu
memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang manakala dia
mendapatinya barangnya secara definitif. "
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lain mengikutinya. Yang lain tidak bisa berbuat apapun di

hadapannya. Jika yang lain sejalan dengannya, maka yang lain

mengikutinya, dan yang lain ihr membutuhkannya. Jika yang lain

menyalahinya, maka dia ditinggalkan, dan Sunnahlah yang

diambil."

Dia berkata, "seperti inilah pendapat kami." Kami katakan,

"Ya, secara garis besar, dan kalian tidak konsisten dengan hal itu

dalam perkara cabang." Dia berkata, "Tetapi saya tidak sendiri

melakukan hal yang Anda kritik itu. Ada pula banyak ulama dari

pihak Anda dan lain-lain yang melakukan hal yang sama. Mereka

mengambil beberapa hadits dan menolak hadits-hadits yang lain."

Saya katakan, "Jika Anda memuji mereka dalam hal ini, maka

ikutilah bersama mereka di dalamnya." Dia berkata, "Kalau begifu,

saya hams memilih-milih informasi." Saya katakan, "Katakan apa

yang Anda suka. Namun, sesungguhnya Anda mengkritik orang

yang berbuat demikian. Karena itu, tinggalkan hal-hal seperti yang

Anda kritik itu, dan janganlah Anda menjadikan sesuatu yang

terkritik sebagai argumen. "

"Dia berkata, 'Saya akan bertanya kepada Anda tentang

suatu hal.' Saya katakan, 'Silakan hartanya!' Dia berkata, 'Apa

alasan Anda membatalkan kepemilikan yang sah?' Saya katakan,

'Apakah Anda melihat masalah ini memiliki tempat dalam apa
yang diriwayatkan dari Nabi @?' Dia menjawab, 'Tidak, tetapi

saya ingin Anda menginformasikan kepada saya, apakah Anda

menemukan hal lain yang sempa dengan ini?' Saya katakan, 'Ya.

Apa pendapat Anda tentang rumah yang saya jual dimana Anda
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memiliki hak syuf'ah1a1 6i dalamnya. Tidakkah pembeli dinyatakan
sebagai pemilik sehingga dia boleh menjual, menghibahkan,
menjadikan mahar dan menyedekahkan apa yang terah dia beli,
serta boleh menghancurkannya dan membangunnya?' Dia
menjawab, 'Ya.' Saya katakan, 'Jika orang yang memiliki hak
syufah datang, apakah dia boleh mengambil rumah itu dari tangan
orang yang telah menguasainya?' Dia menjawab, 'ya.' Saya
katakan, 'Apakah Anda membatalkan kepemilikan yang sah?, Dia
menjawab, 'Ya, tetapi saya membatalkannya berdasarkan
Sunnah."'

"Saya katakan, 'Apa pendapat Anda tentang seorang laki-
laki yang memberikan mahar berupa budak perempuan kepada
istrinya, atau berupa kambing, lalu dia menyerahkan budak
perempuan atau kambing ifu kepadanya, lalu budak perempuan
dan kambing itu melahirkan? Tidakkah jika lakilaki ihr mati atau
perempuan ifu mati sebelum terjadi persetubuhan, maka mahar
yang telah diberikan laki-laki kepada istrinya sebelum kematian
salah satu dari keduanya itu boleh dimerdekakan dan dijual unfuk
budak perempuannya, serta dijual unfuk kambingnya, padahal
kepemilikan perempuan tersebut terhadap budak perempuan dan
kambing merupakan kepemilikan yang sah?' Dia menjawab,
'Benar.' Saya katakan, 'Apa pendapat Anda seandainya laki-laki
ifu menceraikan istrinya sebelum budak perempuan dan kambing
itu terlepas dari tangan, melainkan dia berada di tangan
perempuan itu seperti sedia kala?' Dia menjawab,
'Kepemilikannya batal, dan laki-laki menjadi memiliki setengah dari

r41 Swfbh adalah pengambil alihan kepemilikan secara paksa oleh tetangga
atau sekuhr terhadap harta tak bergerak yang dijual dari pembelinya dengan harga
yang sama dengan harga pembelian.

503



AlUmm

budak perempuan dan kambing jika belum ada anak, atau

setengah dari nilai budak dan kambing jika sudah anak, karena

anak budak dan anak kambing itu muncul belakangan dalam

kepemilikan perempuan tersebut.' Kami katakan,'Bagaimana

Anda membatalkan kepemilikan yang sah?' Dia menjawab, 'Kami

membatalkannya berdasarkan Kitab.' Kami katakan, 'Kami tidak

melihat Anda melayangkan suatu kritik terkait harta orang yang

pailit, melainkan Anda juga harus melakukan hal yang sama terkait

syuf'ah dan mahar, bahkan lebih dari itu.' Dia menjawab,

'Argumen saya dalam hal ini adalah Al Qur'an dan Sunnah.' Kami

katakan, 'Demikian pula, argumen kami dalam masalah harta

orang yang pailit adalah Sunnah. Mengapa Anda

menentangnya?"'

Saya berkata kepada Asy-Syafi'i: Kami sejalan dengan

Anda terkait harta orang yang pailit jika dia masih hidup, tetapi

kami berbeda dari Anda jika dia sudah mati. Argumen kami dalam

hal ini adalah hadits Ibnu Syihab yang telah Anda dengar.
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berkata, "Hadits ini tersambung sanadnya dari jalur ini, tetapi

.>L5

L641. Di antara riwayat yang kami baca di hadapan Malik
adalah Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya dari Abu Bakar bin
Abdurrahman bin Al Harits, bahwa Rasulullah @ bersabda, "Siapa

saja yang menjual suafu barang lalu orang yang membelinya pailit,
sedangkan penjual belum menerima pembayarannya, lalu dia
mendapati barangnya itu, maka dia lebih berhak atasnya. Jika
pembeli itu meninggal, maka pemilik barang memilih kedudut<an
yang sama dengan orang-orang yang berpiutang.'\42

L42 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab, Riwayat tentang
Kepailitan Orang yang Berhutang,2/678, no. 87)

Ibnu Abdil Bar berkata, "Seperti inilah redaksi dalam selunfi naskah .4./
Muwaththa' dan semua periwayat dari Malik, yaitu secara mutsal, selain
AMurrazzaq karena dia mengrambungkan sanadnya. "

Sap katakan, riwaynt yang ada dahm Mushannaf Abdunazaq dari Malik
juga terpuhrs sanadnya seperti yang ada dalam Al Muwaththa'di sini.

Uh. (pembahasan: Jual-Beli, tnb: Seseonng yang Pailit lalu Pernilik Barang
Mendapati Barangryra se@ra Definitif, 5/264, no. 15158)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur lsmail bin Ayyasy dari Az-
Zubaidi (yaitu Muhammad bin Walid Abu Hu&ail Al Himshi) dari Az-Zuhri dari
Abu Bakar bin Abdunahman dari Abu Hurairah.j& dan seterusnya. Abu Daud
berkata,

AI
Malik -maksudnya png murcal-lebih shahih."

dia Iemah oleh para ahli riwayat pada dua periruaptnya. Malik
secara mursal. Hal itu menunjukkan bahwa dia tidak valid dari

segr Kalaupun hadits ini shahih, dia harus dital$,ili bahwa penjual mati
dalam keadaan lapang berdasarkan dalil khabar sebelumryn png diriunyatkan
oleh Umar bin Khaldah."

Lih. catatan l<al<t As-Swan@n%l
Silakan [ihat hadits-hadits no. 1630, 1531, 1632 karena di dalamnya ada

beberapa jalur riwayat lain ynng di antaranya disepakati oleh Al Buktnri dan
Muslim. Akan tetapi ada perbedaan pada sebagian redaksi yang mengakibatkan

505



AlUmm

Dia (Abu Abdullah) bertanya kepadaku, "Mengapa Anda

tidak berpegang pada hadits ini?" Saya jawab, "Karena sanadnya

terputus. Ulama yang berbeda dari kami dan yang pendapatnya

Anda ceritakan itu -meskipun pendapat itu tidak ada padaku-

memiliki alasan untuk berbeda dari hadits ini, karena dia menolak

hadits tersebut dan memiliki satu pendapat tentangnya. Sedangkan

kalian menilai valid hadits ini. Oleh karena mencabangkannya,

maka kalian meninggalkannya di satu sisi dan menyepakatinya di

sisi lain." Dia berkata, "Lalu, mengapa Anda tidak berpegang pada

hadits hnu Syihab?" Saya jawab, "Hadits yang saya pegang lebih

kuat bagiku, karena hadits yang saya pegang itu tersambung

sanadnya, dimana Nabi @ menyamakan antara kematian dan

pailit.143 Sedangkan hadits Ibnu Syihab terputus sanadnya.l4

Kalaupun tidak ada hadits lain yang bertentangan dengannya,

hadits tersebut tidak termasuk hadits yang dinilai valid oleh para

ahli hadits. Kalaupun tidak ada alasan untuk meninggalkan hadits

Ibnu Syihab selain hadits ini, maka seyogianya barang yang

mengetahui hadits tersebut meninggalkan hadits Ibnu Syihab dari

dua sisi.

Selain itu, Abu Bakar bin Abdurrahman meriwayatkan dari

Abu Hurairah;S sebuah 1',u6i1.145 yang di dalamnya tidak ada

keterangan seperti yang diriwayatkan Ibnu Syihab dari Abu

Hurairah secara mursal. Kalau Ibnu Syihab meriwayatkan seluruh

perbedaan pada sebagian makna. Imam Asy-Syaf i akan mengisyaratkan hal itu
dalam kalimat-kalimat berikutnya, Insyabllah.

143 Maksudnya adalah hadits hnu Khaldah yang disebutkan pada no. (1632).
14 Maksudnya mursal, karena Asy-Syafi'i menggunakan kata munqathi'

untuk makna mursal seperti di sini. Menurut ulama Fiqih, ladits mursal adalah

hadits yang bagian akhir dari sanadnya terputus.
14s yu1L, hadits no. (1630-1631), dan itulah hadits yang disepakaU.
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redaksinya, saya tidak tahu dari siapa dia meriwayatkannya.

Barangkali dia meriwayatkan awal hadits, dan di bagian akhimya
dia berpendapat dengan nalar."

Dalam hadits Abu Bakar dari Abu Hurairah lg, dari Nabi @
ditemukan bahwa dia berhenti pada kalimat, '...maka dia lebih
berhak atasnya." Tampaknya, kalimat selanjuhrya merupakan
perkataan dari Abu Bakar, bukan mempakan riwayat. Ditemukan
dalam Sunnah Nabi S bahwa seseorang menjual barang kepada

orang lain sehingga dia menjadi pemilik objek yang dijual itu. Dia
boleh melakukan apa yang boleh dilakukan pemilik harta terhadap

hartanya, seperti menggauli budak perempuan, menjualnya, dan

memerdekakannya meskipun dia belum menyerahkan

pembayarannya. Jika dia pailit dan objek tersebut masih berada di

tangan pembeli, maka penjual memiliki hak unfuk membatalkan

akad jual-beli, sebagaimana pemilik hak sytf'ah memiliki hak untuk
mengambil syufah padahal pembelian tersebut telah sah. Karena

itu, seandainya orang yang membeli sesuafu yang di dalamnya ada

hak sytfbh itu mati, maka pemilik hak syufah berhak mengambil

sytfah dari para ahli warisnya, sebagaimana dia boleh

mengambilnya dari tangan pembeli secara langsung.

Apa alasan ketenfuan ini tidak berlaku pada orang yang

mendapati hartanya yang definitif pada orang yang pailit meskipun

dia sudah mati, sebagaimana penjualnya memiliki hak tersebut saat

pemiliknya masih hidup, sebagaimana pendapat kami dalam

masalah syufalfl Apa alasan para ahli waris memiliki hak dari

mayrt untuk menghalangi barang, sedangkan dari mayit itulah

mereka mewarisinya? Mayit tidak boleh menghalangi barang

supaya tidak dibatalkan penjualnya manakala dia belum
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memberikan pembayarannya secara sempuma, sehingga para ahli

waris tidak memiliki kewenangan seperti kewenangan mayit, atau

bahkan kurang dari ihr. Namun, kalian justru memberikan

kewenangan yang lebih besar bagi ahli waris daripada kewenangan

mayit yang mewariskan dan darinyalah mereka memiliki barang.

Seandainya boleh membedakan antara keadaan sesudah mati dan

saat masih hidup, maka seseorang lebih berhak untuk mengambil

hartanya yang definitif dari mayrt karena mayit tidak memberikan

manfaat apapun unfuk selama-lamanya. Sedangkan orang hidup

yang pailit itu bisa diharapkan dapat memberikan manfaat dan

melunasi hutangnya. Dengan demikian, kalian melemahkan yang

lebih kuat dan menguatkan yang lebih lemah. Kalian telah

meninggalkan sebagian hadits Abu Hurairah;S tetapi kalian

berpegang pada sebagian yang lain.

Dia berkata, "Namun hadits ini tidak termasuk hadits yang

kami riwayatkan." Kami katakan, "Kalaupun kalian tidak

meriwayatkannya, namun hadits ini diriwayatkan oleh periwayat

yang tsiqah dari periwayat yang tsiqah, sehingga hadits ini tidak

terlemahkan oleh kenyataan bahwa kalian tidak meriwayatkannya-

Ada banyak hadits yang tidak kalian riwayatkan, tetapi hal itu tidak

membuatnya lemah."
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SAMPAIT{YA SESEORANG KEPADA
KONDISI BIJAKL46

1. Bab: Sifat Biiak

Bab ini membahas keadaan dimana seorang lakilaki atau
perempuan mencapai sifat bijak sehingga dia bisa mengelola
sendiri hartanya.

Allah S berfirman,

(d'e Fv 6y'Cgi tfr, riL# Cgji':trfi

hxk- 6 545 6frf6;tu { iW dw;s
"Dan ujilah anak yatim ifu sampai mereka cukup umur

unfuk kawin. Kemudian jika menurut pendapabnu mereka telah

146 p"rn6u1lusan ini dalam naskah asli Rabi' bukan di sini tempatnya. Siraj Al
Bulqini memindahkannya ke sini dan membuat catatan dengan mengatakan,
"Pembahasan tentang pembatasan hak bansaksi pada naskah asli terletak sesudah
bahasan tentang perbedaan pendapat terkait wakaf dan sedekah. sedangkan di
sini merupakan tempat yang tepat dari segi sistematika, dan di dalamnya ada
bahasan tentang pencapaian anak terhadap silat bijak."
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cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada

mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak

yatim lebih dari batas kepatutan dan (ianganlah kamu) tergesa-gesa

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. "(Qs. An-Nisaa' [4]:

6)

Ayat ini menunjukkan bahwa pembatasan hak transaksi

berlaku pada anak-anak yatim hingga mereka memenuhi dua sifat,

yaitu baligh dan bijak. Baligh terjadi saat anak genap berumur lima

belas tahun, laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama, kecuali

anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan

neengalami haidh sebelum genap lima belas tahun, sehingga saat

itulah dia telah mencapai baligh.

Firman Allah, "Maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya " menunjukkan bahwa jika mereka telah memenuhi dua

sifat baligh dan bijak, maka tidak seorang pun yang boleh

mengelola harta mereka. Mereka lebih berhak unfuk mengelola

harta mereka sendiri daripada orang lain. Mereka juga boleh

melakukan tindakan terhadap harta mereka sebagaimana orang

yang telah keluar dari perwalian boleh melakukannya. Yaifu orang

yang pada mulanya diwalikan kemudian dia keluar dari perwalian,

atau dia tidak diwalikan sama sekali. Anak laki-laki dan perempuan

dalam hal ini sama.

Sedangkan sifat rusyd atau bijak adalah kapabilitas dalam

masalah agama sehingga kesaksiannya berlaku, serta

kemampuannya unfuk menjaga dan mengembangkan maslahat

harta. Cara untuk mengetahui kemampuan menjaga dan

mengembangkan maslahat harta adalah dengan menguji anak

yatim. Pengujian dilakukan secara berbeda-beda sesuai keadaan
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anak yang diuli. Jika dia termasuk anak lakilaki yang aktif dan
banyak bergaul, maka dapat dilihat dari caranya dia berinteraksi
dengan banyak orang dalam jual-beli sebelum baligh dan
sesudahnya, sehingga dapat diketahui bahwa anak tersebut senang

mengembangkan hartanya, tidak merusaknya unfuk hal-hal yang

tidak membawa manfaat bagi dirinya. Pengujian seperti ini mudah
dilakukan. Jika anak termasuk anak yang jauh dari pasar, maka
cara pengujiannya sedikit lebih sulit daripada anak sebelumnya.

Anak yang diwalikan dapat diberikan uang belanja selama

sebulan. Jika dia bisa membelanjakannya dengan baik bagi dirinya,
dan dia juga bisa membeli dengan baik barang-barang yang dia
butuhkan setelah nafkahnya terpenuhi, maka dia diuji dengan
harta yang tidak banyak. Jika darinya ditengarai kepandaian dan
kecerdasan dalam menjaga diri dengan cara mengelola harta,
maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya.

Sedangkan pengujian terhadap anak perempuan yang

disertai pengetahuan tentang kualitasnya dengan minimnya
pengalamannya dalam jual-beli adalah lebih sulit dari sebelumnya.

Hendaknya yang mengujinya adalah seorang perempuan dan

sanak kembabrya dengan cara seperti yang kami sampaikan di
atas, yaifu diberi uang belanja dan selainnya. Jika mereka

menengarai kemampuannya dalam mengelola uang belanja yang

diberikan kepadanya seperti yang saya gambarkan unhrk anak laki-

laki yang baligh, maka dia diserahi hartanya dalam jumlah yang

tidak banyak. Jika dia sudah bisa menjaga dan mengembangkan

maslahat hartanya, maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya,

baik dia telah menikah atau belum menikah. Status nikah atau

tidak menikah sama sekali tidak menambah atau mengurangi sifat
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bijak anak perempuan, sebagaimana hal ifu tidak menambah atau

mengurangi sifat bijak anak laki-laki.

Siapa saja di antara keduanya yang menikah dalam

keadaan belum bijak meskipun sudah punya anak, maka hartanya

diperwalikan karena syarat Allah dalam menyerahkan harta

kepadanya adalah manakala dia memenuhi sifat bijak selain baligh.

Sedangkan nikah bukan merupakan salah satu dari kedua sifat

tersebut. Siapa saja di antara keduanya yang telah diberi

kewenangan untuk mengelola hartanya, maka dia boleh

melakukan apa saja terhadap hartanya sebagaimana orang lain

yang memiliki harta melakukan suafu tindakan terhadap hartanya,

baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia telah menikah atau

belum menikah.

Suami sama sekali bukan wali atas harta istri. Tidak ada

seorang ulama yang saya kenal pun yang berbeda pendapat bahwa
jika anak laki-laki atau anak perempuan telah memenuhi sifat

baligh dan bijak, maka hukum keduanya sama dalam hal

penyerahan harta kepada keduanya karena keduanya termasuk

anak yatim. Jika keduanya telah keluar dari penralian, maka

keduanya seperti orang dewasa lainnya. Masing-masing boleh

melakukan tindakan terhadap hartanya sebagaimana orang yang

tidak diwalikan orang lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Perempuan yang bersuami

ifu berbeda dari laki-laki. Perempuan tidak diberi hartanya tanpa

izin suaminya." Jawabnya, perintah Allah unfuk menyerahkan

harta kepada anak-anak yatim ketika mereka telah mencapai sifat

bijak menunjukkan hal sebaliknya dari yang Anda katakan. Karena

barangsiapa yang dikeluarkan Allah dari perwalian, maka tidak
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seorang pun yang boleh menjadikan walinya, kecuali karena

keadaan yang muncul belakangan padanya seperti bodoh dan
rusak akal. Demikian pula dengan laki-laki dan perempuan. Atau
karena ada hak yang dia tanggung kepada seorang muslim terkait
hartanya. Adapun orang yang tidak dalam keadaan demikian,
maka laki-laki dan perempuan itu hukumnya saja. Jika Anda
membedakan keduanya, maka Anda harus mengajukan bukti
unfuk menguatkan perbedaan terhadap dua hal yang sama ifu.

7642- Jika penanya berkata, "Diriwayatkan bahwa
perempuan tidak boleh memberikan sebagian dari hartanya
kepada orang lain tanpa izin suaminya." Jawabnya, "Kami juga

mendengamya, tetapi hadits tersebut tidak valid sehingga kalau
valid maka kami harus berpegang padanya. lagi pula, Al Qur'an
menunjukkan hal yang berbeda darinya, kemudian Sunnah,
kemudian atsar, kemudian logika.l47

147 HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Senrua-Menyewa, bab:
Pemberian Perempuan tanpa Izin Suaminya, 3,/815-816, no. 3546) dari jalur
Musa bin Ismail dari Hammad dari Daud bin Abu Hindun dan Habib Al Mu'allim
dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah $ bersabda,
"seorang perempuan tilak boleh melakukan suafu urusan terhadap hartan5a

manakala suaminln memiliki tali pemikahan dengannSm-"
Juga dari Abu Kamildari Khalid--yaihr hnu Harits-dari Husain dari Amr bin

Sgm'aib, bahwa ayahnya mengabarinya dari Abdullah bin Amr, bahwa
Rasulullah $ bersaMa, "Seorang perempuan tidak boleh memberi kecuali dengan
izin suaminya. " (no - 2547)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, bab,
Pemberian Perempuan tanpa Izin Suaminya., 5/6556) dari jalur Amr bin Sy.r'aib
dan setemsnya.

Lih. hadits (6/278-279, pembahasan: Perliara Al Umari, bab: pemberian
Perempuan tanpa lzin Suaminya, dari beberapa jalur dari Amr bin Syu'aib dan
seterusngra).
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Jika dia mengatakan, "Silakan sebutkan dalil Al Qur'an!",
maka kami jawab, "Ayat yang di dalamnya AIIah memerintahkan

unfuk menyerahkan harta mereka kepada mereka. Dalam ayat ifu

Allah menyamakan antara laki-laki dan perempuan, Tidak boleh

membedakan keduanya tanpa ada khabar yang valid." Jika dia

mengatakan, "Apakah Anda menemukan dalil lain dalam Al
Qur'an?" Maka jawabnya, "Ya. Allah S berfirman,

'#;:;] ";;5 :,;r:; S ji u"':ii5{" *
. y*a iiii31,5 -a;^'; iO r"{i (,,:,;+'^rj

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan, Hibah, bab:
Pemberian Perempuan tanpa Izin Suaminya, 2/797, no. 2388) dari jalur Amr bin
Syu'aib dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak (2/47) dari jalur
Amr bin Syu'aib. Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih sanadnya tetapi tidak
dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ih-r disepakati oleh Adz-
Dzahabi.

Hakim juga berkata, "Penyimakan Amr bin Syr'aib dari Yahya yang bemama
Syu'aib adalah benar, dan penyimakan Syu'aib dari kakeknya yang bemama
Abdullah bin Amr juga benar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/179, 784, 207) dari jalur
Amr bin Syu'aib dan seterusnya-

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini oleh mayoritas ulama dimaknai sebagai
anjuran pergaulan yang baik dan menyenangkan hati suami. Namun Malik bin
Anas berkata, "Apa yang dilakukan perempuan terhadap hartanya ifu ditolak
hingga suaminya mengizinkan." Al Khaththabi juga berkata, "Dimungkinkan
ketentuan ini berlaku untuk istri yang belum b{ak. Ada riwayat valid dari
Rasulullah s bahwa beliau bersabda kepada kaum perempuan, "Bersedekahlah

kalian!" Kemudian ada perempuan yang melepaskan kalung dan cincinnya,
sementara Bilal menerimanya dengan kantongnya. Ini merupakan pemberian
tanpa izin suaminya."

Silakan baca catatan kaki Sunan Abi Daud(3/876)
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'J}:;S \p3 I ; "srtl 53 i-.j-:, 6;'di:)i ;'.'JL

@L;'b;\:i6:fiiy'&.
"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu

bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah

menenfukan mahamya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan itu, kecuali jika isbi-istrimu ifu memaafkan

atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan
pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah

kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. " (Qs. Al Baqarah

l2l:237)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki harus

menyerahkan kepada istri yang dinikahinya setengah mahar (jika

dithalak sebelum digauli), sebagaimana dia wajib menyerahkan hak

orang lain. Sunnah menunjukkan bahwa perempuan tersebut

diberi kuasa untuk merelakan hartanya, dan Allah pun

menyerukan pemaafan dan menyebutnya lebih dekat kepada

tal(r/a. Allah menyamakan antara lakilaki dan perempuan dalam

hal-halyang boleh, yaitu dalam hal masing-masing memaafkan apa
yang menjadi haknya. Suami boleh memaafkan manakala dia telah

menyerahkan seluruh mahar, dan dia juga boleh meminta kembali

setengah mahar. Jadi, pemaafan suami itu hukumnya boleh. Jika

dia belum membayar mahar, maka istri boleh mengambil setengah

mahar sehingga pemaafannya ihi boleh. Allah & tidak

membedakan di antara keduanya dalam hal itu. Allah & juga

berfirman,
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"Beikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin ifu
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pembeian ifu
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibahya." (Qs. An-

Nisaa' [4J:4)

Allah & menetapkan pemberian mahar kepada istri sebagai

suafu kewajiban atas suami, dimana suami menyerahkan hak istri
sebagaimana dia rnenyerahkan harta kepada laki-laki yang

memiliki hak dari suatu jalan. Laki-laki boleh mengambil sesuafu

yang direlakan oleh istrinya, sebagaimana laki{aki boleh menerima
harta yang direlakan oleh orang lain. Allah & tia* membedakan

antara hukum laki-laki dan hukum istrinya, serta hukum orang

asing dan bukan pasangan. Karena itu dikatakan bahwa
pembayaran hak istri yang diwajibkan Allah ifu hukumnya wajib.
Allah & menghalalkan harta yang mereka berikan dengan hati

rela, dan mengharamkan harta mereka sebagaimana Allah &
mengharamkan harta orang lain dalam ayat yang saya sebutkan di
atas, dan juga dalam firman Allah &,

AlUmm
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*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang

hin, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara
mereka harta yang banyak, maka kamu mengambil
kembali daripadanya barang sedikit pun "(Qs. An-Nisaa' l4l: 20)

Allah s j,rga berfirman,

". 1glii1-W &S(, Ai;r:L(ri.if & Lg

'Jika kamu khawatir bahwa (suami isti) tidak
dapat menjalankan hukum'hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri unfuk menebus
dirinya. "(Qs.Al Baqarah121 229)

Allah #& menghalalkan harta yang berasal dari istri,
sebagaimana AIIah menghalalkan bagi lakilaki untuk menerima
harta dari orang asing tanpa ada batasan apapun di dalamnya,
baik itu sepertiga, atau kurang, atau lebih. Allah & juga

mengharamkan harta yang berasal dari laki-laki sebagaimana
Allah $ mengharamkan harta orang lain untuk diambiltanpa izin.

Allah @ berfirman,

6{&iuYQ;ixfc:"afi5
5,

"Dan bagimu dari harta yang
ditinggall<an oleh isbi-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)
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Dalam ayat ini Allah tidak membedakan antara suami dan

istri bahwa masing-masing dari keduanya boleh mewasiatkan

hartanya, dan bahwa hutang masing-masing itu wajib dibayarkan

dari hartanya. Jika demikian ketenfuannya, maka istri boleh

memberikan sebagian dari hartanya kepada siapa saja yang dia

inginkan tanpa izin suaminya. Dia juga boleh menahan mahamya,

menghibahkannya, dan tidak merelakan sedikit pun darinya.

Manakala dia dithalak oleh suaminya, dia boleh mengambil

setengah dari mahar yang diberikan oleh suaminya, bukan

setengah dari harta yang dia beli. Jika dia telah rnemiliki mahar,

maka dia boleh menahannya, atau hal-hal semacam itu.

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalil Sunnah tentang

hal ini?" Saya jawab:
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1643. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin
Said, dari Amrah binti Abdurrahman, dia mengabarkan kepadanya

bahwa Habibah binti Sahl Al Anshariyyah berada dalam ikatan
pemikahan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Rasululluh #
keluar untuk shalat Shubuh, lalu beliau mendapati Habibah binti
Sahl di pintu beliau saat langit masih gelap. Rasulullah S
bertanya, "Siapa kamu?"Dia menjawab, "Aku Habibah binti Sahl,

ya Rasulullah." Beliau bertanya, 'Apa keperluanmu?" Dia

menjawab, 'Tidak aku, dan tidak pula Tsabit bin Qais (suaminya)."

Ketika Tsabit bin Qais, Rasulullah @ bersabda, "Ini Habibah binti

Sahl telah menyebutkan apa Wng telah dikehendaki oleh Allah
unfuk menyebutkannya. " Habibah berkata, "Ya Rasulullah, semua

yang dia berikan kepadaku masih ada padaku." Rasulullah $ pun

bersabda, "Ambillah dariryn!' Tsabit pun mengambil pemberian
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itu darinya, lalu Habibah duduk (menjalani iddah) di tengah

keluarganyu."148

148 gp- Ath-Thabrani (pembahasan: Talak, bab: Riwayat tentang Khulu',

2/654, no. 31) Ibnu Hajar dalam Fathul Bai betkata, "Hadits ini dinilai shahih

oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur riwayat ini." (9/399')

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan, Talak, bab: Khulu',

2/667-668, no.2227\ dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasant Talak, bab:

Khulu', 6/769) dari jalur Malik (no. 428); dan Ibnu Hibban (pembahasan, Talak,

bab, Khulu', 10/11, no. 4280\ dari jalur Malik dan seterusnya.

Selain itu, hadiS ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Ikrimah dari

Ibnu Abbas, dan dari jalur Ikrimah secara mursal sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan' Talak, bab, Khulu'dan Cara Talak di Dalamnya,

3/406-407\ dari Azhar bin Jumail dari Abdul wahhab Ats-Tsaqafi dari walid Al

Hadzdza', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi

Nabi g$ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit

bin Qais, tetapi aku membenci kufur dalam Islam." Rasulullah r$ bertanya,

"Apakah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia menjawab, "Ya."

Rasulullah $ bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu, dan thalaklah dia

satu kali thalak!"
Abu Abdullah berkata, "Sanad hadits tidak diikuti dari Ibnu Abbas." (no.

s273)
Maksudnya Azhar bin Jumail tidak diikuti dalam menyebutkan Ibnu Abbas

dalam hadits ini, melainkan periwayat lain meriwayatkannya secara mursal. Yang
dimaksud adalah khusus jalur riwayat Khalid Al Hadzdza' dari lkrimah."

l-th. Fathul Ban 9/400) Sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari

dari Ishaq Al Wasithi dari Khalid (bin Abdullah Ath-Thahhan) dari Khalid Al
Hadzdza' dari Ikrimah, bahwa saudari Abdullah bin Ubaidullah... dengan redaksi

ini. Nabi S bertanya, "Kamu mengembalikan kebunn5n?' Dia menjawab, "Ya."

Dia lantas mengembalikan kebunnya, dan beliau menyun:h Tsabit untuk
menthalaknya."

lbrahim bin Thahman berkata: Dari Khalid, dari Ikrimah, dari Nabi ffi, "Dan

thalaHah dia ! " (no. 527 4\
Juga dari Ayyrb bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa dia

berkata, "lstri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah d* lalu dia berkata, "Ya

Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela alihlak dan agama Tsabit, tetapi aku

tidak kuat dengannya." Rasulullah $ bertanya, 'Apakah kamu mengembalikan

kebunnya? " Dia menjawab, "Ya. " (no - 527 5)
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1644. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

maula Shafiyyah binti Abu Ubaid, bahwa dia melakukan khulu'
terhadap suaminya dengan semua harta yang dia miliki, namun

Abdullah bin Umar tidak menentangnya.l4g

Juga dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak Al Makharrami: Qurad Abu
Nuh menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari

AyWb, dari lkrimah, dari hnu Abbas rg, dia berkata, "lstri Tsabit bin Qais bin

Syammas datang kepada Nabi $ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak benci

dengan agama dan akhlak Tsabit, hanya saja aku takut kufur." Rasulullah $
bedanya., "Kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia menjawab, "Ya."
Dia pun mengembalikan kebun kepada Tsabit, dan beliau menyuruh Tsabit untuk
menthalaknln." lno. 527 6)

Juga dari Sulaiman bin Hammad dari Ayyub dari Ikrimah, bahwa Jamilah...
lalu dia menyebutkan hadits tersebut. (no.52771

149 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Talak, bab: Riwayat tentang l{hulu',
2/656, no.32)

Al Baihaqi dalam Ma'n'fah As-Sunan wa Al Atsar (4/462) berkata, "Asy-

Syaf i dalam riwayat Al Buwaithi berargumen dengan hadits Maimunah bahwa

Nabi $ bersaMa kepadanya, 'Apa gang dilakukan oleh budak perempuanmu?"

Drb menjawab, 'Aku merdekakan dia." Beliau bersaMa, "Seandainp kamu
memberikanrya kepada sebagian pamanmu dari ialur ibu, maka itu lebih baik
bagimu."

Di sini kami akan tambahkan beberapa riwayat Asy-Syafi'i dalam bab ini yang

berkaitan dengan batasan baligh, karena Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam r4s-

Sunan
Sufun bin U5rainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar,

dari Nafi', dari lbnu Umar, dia berkata, "Aku menghadap Rasulullah $ pada

wakfu Perang Uhud saat aku berusia empat belas tahun, tetapi beliau tidak
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Sunnah ini menunjukkan apa yang ditunlukkan Al Qur'an,
bahwa jika seorang istri melakukan khulu terhadap suaminya,

maka suaminya boleh mengambil kompensasi darinya. Seandainya

iski tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya seperti

halnya laki-laki yang tidak terbatasi hak transaksinya, maka suami

tidak boleh mengambil kompensasi khulu' darinya.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, mana dalil qiyas dan

logikanya?" Saya katakan, jika Allah membolehkan suaminya

unfuk menerima apa yang diberikan istrinya, maka kebolehan ini

tidak berlaku kecuali bagi orang yang boleh melakukan suatu

tindakan terhadap hartanya. Oleh karena harta istri itu dapat

diwarisi darinya, dan dia juga boleh menghalangi hartanya dari

suami sehingga menjadi haknya, maka itu berarti istri sama seperti

para pemilik harta yang lainnya.

membolehkanku. [-alu aku menghadap beliau saat aku berusia lima belas tahun,
lalu beliau membolehkanku untuk ikut dalam Perang Khandaq."

Asy-Syafi'i berkata, Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami, dari

Ubaidullah, dari Nabi g$, dengan redaksi lrang sama.

Lih. As-Sunan (2 / 269 -27 O, no. 6454541-
Hadits ini akan disebutkan dalam .4./ Umm dalam bahasan tentang sanksi

pencurian.
Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wa Al Atsar seudah meriwayatkan

hadits ini berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Abu Abdurrahman Al Baghdadi
berargumen dengan hadits Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid dari Abdullah
bin Umar. Dalam redaksinya terdapat tambahan, "Dalam pemng..-"

Sedangkan dalam hadits keduanya terdapat tambahan: dari Nafi', dia berkata:
Aku datang menemui Umar bin Abdul Aziz, dan pada waktu itu Umar sudah

menjadi L,halifah. Aku menceritakan hadits ini kepadanya, lalu dia berkata,
"Sesungguhnya inilah batasan antara anak kecil dan orang dewasa." Dia pun
menulis surat kepada para pejabatnp yang isinya, "Terapkanlah berbagai
kewajiban pada anak lima belas tahun. Sedangkan selain mereka gabungkanlah
dengan keluarga mereka- "

Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, "Barangsiapa yang usianya kurang
dari itu, maka masukkan dia ke dalam kelompok keluarga -" (4/458)
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Seandainya seorang ulama berpegang pada hadits yang

tidak valid bahwa istri tidak boleh memberi kepada selain suaminya

kecuali apa yang diizinkan suaminya, maka orang tersebut tidak
memiliki alasan selain bahwa suaminya men-rpakan wali baginya.

Seandainya seseorang menjadi wali bagi seorang perempuan, lalu

perempuan tersebut menghibahkan sesuafu kepadanya, maka dia

tidak boleh mengambilnya karena hibah perempuan ifu kepadanya

sama seperti hibah perempuan ifu kepada orang lain. Orang yang

berpendapat demikian harus mengatakan bahwa perempuan tidak
boleh memberikan hartanya satu dirham pun, dan dia juga tidak
boleh menjual hartanya atau membeli dengan hartanya. Hukum
yang berlaku baginya sama seperti hukum orang yang terbatasi

hak transaksinya.

Seandainya ulama tersebut mengklaim bahwa suaminya

menjadi sekufu baginya atas hartanya, maka dialukan pertanyaan,
"Apakah dia menjadi sekutu atas setengah harta?" Jika dia

menjawab, "Ya," maka dialukan pertanyaan, "Kalau begitu,

apakah istrinya boleh melakukan tindakan apa saja yang dia

inginkan terhadap setengah yang lain, dan suami juga boleh

melakukan tindakan apa saja yang dia inginkan terhadap setengah

harta?" Jika dia menjawab, "Kurang dari itu atau lebih banyak

lagi," maka saya tanyakan, "Tenfukan saja berapa bagian

unfuknya." Jika dia berkata, "Hartanya digadaikan kepada

suaminya," maka diajukan pertanyaan, "Dengan hutang berapa

hartanya digadaikan sehingga dia bisa menebusnya?"

Jika dia berkata, "Hartanya tidak digadaikan," maka saya

katakan, "Katakan saja sesuka kamu, namun intinya suami bukan

sekufu bagi istri atas hartanya. Menurut Anda dan kami, suami
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tidak boleh mengambil harta istri satu dirham pun, hartanya bukan

mempakan harta gadai sehingga dia harus menebusnya, dan

suaminya juga bukan merupakan wali baginya. Seandainya

suaminya adalah wali baginya, sedangkan suaminya seorang yang

lemah akal, maka kami akan mengeluarkan perwalian istri dari

tangan suami dan melimpahkan perwaliannya kepada orang lain.

Barangsiapa yang keluar dari pendapat-pendapat ini, maka dia

tidak keluar dari atsar yang harus diikuti, qryas dan logika. Jika

seorang perempuan boleh memberikan sepertiga hartanya, tidak

boleh lebih, maka ulama tersebut tidak menjadikan perempuan

sebagai seseorang yang diwalikan, suaminya bukan merupakan

sekutu baginya, dan hartanya juga tidak digadaikan di tangan

suami. Perempuan tersebut bukan merupakan seseorang yang

dihalangi unfuk melakukan tindakan terhadap hartanya, dan bukan

pula orang yang dibebaskan melakukan tindakan apa saja terhadap

hartanya. Kemudian, ulama tersebut membolehkannya sesudah

lama kemudian untuk mengeluarkan sepertiga hartanya, dan

sepertiga lagi sesudah lama kemudian hingga hartanya habis. Jadi,

dia tidak menghalanginya unhrk melakukan tindakan terhadap

hartanya, dan tidak pula membiarkannya. Hanya Allah tempat

memohon pertolongan."

Barangkali ada yang berkata, "Suaminya menikahinya

dalam keadaan lapang." Jawabnya, apa pendapat Anda

seandainya perempuan tersebut menikah dalam keadaan pailit

kemudian dia memperoleh kelapangan sesudah menjadi istrinya?

Apakah suaminya meninggalkannya dan hartanya?" Jika dia

menjawab, 'Ya," maka itu berarti dia telah mengeluarkan

perempuan tersebut dari pembatasan hak transaksi. Jika dia

menjawab, "Tidak," maka ifu berarti dia telah menghalangi
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perempuan tersebut unfuk melakukan sesuatu yang tidak

mengelabui suaminya. Jika dia bertanya, "Apa pendapat Anda jika

suaminya mengatakan, "Perempuan ihr mengelabuiku, sehingga

aku tidak membiarkannya mengeluarkan hartanya dengan cara

yang membahayakan," maka jawabnya adalah, "Apa pendapat

Anda jika tertipu lantaran disebutkan bahwa istrinya ifu cantik,

tetapi temyata istrinya tidak cantik. Atau suaminya tertipu lantaran

disebutkan bahwa istrinya berkelapangan, tetapi temyata istrinya

pailit. Apakah mahar untuknya dikurangi, ataukah ada tr.rnfutan

terhadapnya? Apa pendapat Anda sekiranya seseorang

berpendapat demikian terkait seorang perempuan. Jika seseorang

laki-laki dalam keadaan lapang, lalu dia menikahi seorang

perempuan bangsawan yang memberitahunya dan memberitahu

kita bahwa dia tidak menikah dengan lakilaki itu kecuali karena

kekayaannya. Kemudian laki-laki itu menipunya dan menggunakan

selumh hartanya unfuk mahar. Jika hal itu boleh, maka orang yang

berpendapat demikian telah menzhalimi perempuan ifu karena

melarangnya melakukan tindakan terhadap hartanya tetapi dia

membolehkannya bagi laki-laki. "

Jika dia berkata, "Saya memaksa perempuan ifu unfuk

menjual harta benda yang dijadikan sebagai perlengkapan untuk

perempuan sepertinya, karena inilah sebagian dari cara interaksi

orang-orang menunrt kami. Yaifu, perempuan diberi mahar seribu

dirham, tetapi dia diberi perlengkapan dengan lebih dari sepuluh

ribu dirham. Jika perempuan itu pailit, maka dia tidak diberi

perlengkapan selain pakaian dan tikar. Di antara cara interaksi

masyarakat adalah seorang yang pailit tetapi memiliki status sosial

yang tinggi menikah dengan perempuan yang kaya, lalu

perempuan ifu berkata, "Dialah yang mengelola hartaku." Dengan
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cara inilah keduanya menikah, dan suami meminta nafkah dari

harta istri, atau hal-hal semacam ifu yang telah saya sampaikan

dan baik unhrk dijadikan cara interaksi. Hakim hanya berhak

menghakimi apa yang wajib, tetapi tidak terhadap sesuahr yang

baik dan menjadi tradisi masyarakat dalam berinteraksi."

Argumen tersebut dapat diajukan kepada ulama yang

berbeda pendapat dari kami secara lebih banyak daripada yang

Anda sampaikan. Bahkan penjelasan Anda sedikit saja sudah

mengandung hujjah. Tetapi tidak ada safu pendapat tentang

perempuan yang kuat selain makna Kitab Allah, Sunnah, atsardan

qiyas, bahwa mahar perempuan itu merupakan sebagian dari harta

perempuan, dan bahwa jika dia telah mencapai sifat bijak maka

dia boleh melakukan tindakan terhadap hartanya seperti halnya

laki-laki; tidak ada perbedaan di antara keduanya.

2- Bab: Pembatasan Hak Transaksi atas Orang
Baligh

Pembatasan hak transaksi terhadap orang yang sudah

baligh terdapat dalam dua agnt dari Kitab Allah, yaitu ftrman
Allah S,
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1Jr56i ikjSAi *zt",t$i )+:j; ,: ! 4
$t W, 6, W A;rt $, u iu ig og"tl'J, rr,;;5-

"s.:cfu,ilj:#{";-ufr w-
"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka

hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu
mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sediht pun daripada utangnya. Jika yang berutang ifu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendii tidak

mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan

dengan jujur. "(Qs. Al Baqarah l2l282)
Allah &$+ menitahkan perkara-perkara yang Allah fardhukan

hanya kepada orang-orang yang sudah baligh, baik laki-laki atau

perempuan. Allah juga memberlakukan pengakuan bagi orang

yang sudah baligh. Dalam Kitab Allah ditemukan perintah Allah

terhadap orang yang menanggung hak agar dia mendiktekan hak

itu, dan bahwa diktenya ifu dianggap sebagai pengakuan. Hal itu
menunjukkan kebolehan pengakuan atas orang yang akui. Allah

tidak memerintahkan seseorang unfuk mendiktekan unfuk

mengakui selain kepada orang baligh. Alasannya adalah karena

pengakuan orang yang belum baligh, diamnya dan

penyangkalannya itu hukumnya sama bagi ulama yang saya catat

pendapat mereka. Saya tidak mengetahui mereka berbeda
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pendapat tentang hal ini. Kemudian Allah berfirman tentang orang

yang menanggung hak agar dia mendiktekan, "Jika yang berutang

itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia

sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya

mendiktekan dengan jujur." (Qs. Al Baqarah 121 282) Allah
menetapkan perwalian atas orang yang lemah akaldan orang yang

tidak mampu mendiktekan. Allah juga memerintahkan walinya

unhrk mendiktekan atas namanya, karena Allah menempatkan

wali pada kedudukan orang yang lemah akal itu dalam hal-halyang
tidak bisa ditinggalkan dalam umsan hartanya.

Menurut sebuah pendapat, dimungkinkan orang yang tidak

sanggup mendiktekan ifu maksudnya adalah orang yang lemah

akal, dan ihr merupakan makna yang paling mendekati kebenaran.

Ayat lain adalah firman Allah &,

(6 "# #t; 69'Cgi t# riyi{ g;i't;(fi

Wdyb;s
"Dan ujilah anak yatim ifu sampai mereka cukup unur

unfuk kawin. Kemudian jika menurut pendapabtu mereka telah
cerdas (pandai memeliham harta), maka serahkanlah kepada

mereka harta-hartanya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Allah @ memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka

kepada mereka manakala mereka memenuhi dua sifat, yaitu baligh

dan bilak.

Oleh karena Allah & memerintahkan untuk menyerahkan

harta mereka ketika mereka telah memenuhi dua sifat tersebut,
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maka hal ifu menunjukkan bahwa jika dalam diri mereka hanya
ada salah satu sifat, tidak ada sifat yang nilai, maka mereka tidak
diserahi harta mereka. oleh karena harta mereka tidak diserahkan
kepada mereka, maka ifulah yang dimaksud pembatasan hak
transaksi atas mereka, seperti seandainya mereka telah ditengarai
bijak sebelum baligh, maka mereka tidak diserahi harta mereka.
Demikian pula, seandainya mereka telah baligh tetapi tidak
ditengarai telah memiliki sifat bijak, maka harta mereka tidak
diserahkan kepada mereka, dan pada mereka berlaku pembatasan

hak transaksi seperti yang terjadi sebelum baligh.

Seperti itulah pendapat kami dan para ulama terkait setiap

perkara yang sempuma dengan dua atau beberapa perkara. Jika
kurang safu perkara saja, maka tidak diterima. Karena ifu kami
mengklaim bahwa syarat yang ditetapkan Allah @ dalam firman-

Nya, ;'^:ji'e'o;$j * 'Dari saksi-saksi yang kamu ridhai" (Qs.

Al Baqarah [2]: 282) maksudnya adalah dua saksi yang adil,

merdeka dan muslim. Seandainya dua saksi tersebut merdeka dan
muslim tetapi tidak adil, atau adil tetapi tidak merdeka, atau adil

dan merdeka tetapi bukan muslim, maka kesaksian keduanya tidak
sah, melainkan harus menggenapi tiga sifat tersebut. Allah jua

yang memberi kita taufiq.

Ayat tentang pembatasan hak transaksi sangat jelas

maknanya dan tidak membufuhkan penafsiran. Qryas pun

menunjukkan makna pembatasan hak transaksi. Jika dapat

dipahami dengan nalar bahwa orang yang belum baligh meskipun

mendekati baligh dan telah berakal itu terbatasi hak transaksinya,

Ialu sesudah baligh dia justnr lebih lemah akal dan lebih memsak

harta, maka tidakkah sepantasnya dia dibatasi hak kansaksinya?
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Dalam dirinya ada alasan perintah unfuk membatasi hak

transaksinya. Seandainya ditengarai telah ada sifat bijak padanya,

lalu hartanya pun diserahkan, tetapi kemudian diketahui bahwa dia

tidak bilak, maka pembatasan hak transaksi dikembalikan

padanya, karena keadaannya telah berpindah kepada keadaan

yang sepatutnya dia dibatasi hak transaksinya. Seperti halnya

seseorang ditengarai memiliki adil sehingga kesaksiannya

diperkenankan, kemudian sifatnya itu berubah sehingga

kesaksiannya ditolak. Kemudian, jika dia mengalami perubahan

lagi sehingga ditengarai adil, maka kesaksiannya diperkenankan.

Demikian pula, jika ditengarai dia mampu menjaga dan

mengembangkan maslahat setelah sebelumnya merusak, maka

hartanya diberikan. laki-laki dan perempuan hukumnya sama

dalam hal ini, karena sebutan yatim mencakup mereka semua, dan

istilah ujian juga mencakup mereka semua. Allah tidak

membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam harta benda

mereka.

Jika laki-laki dan perempuan keluar dari stafus

diperwalikan, maka perempuan boleh melakukan tindakan

terhadap hartanya sebagaimana laki-laki boleh melakukan tindakan

terhadap hartanya, baik perempuan itu telah bersuami atau tidak

bersuami. Kewenangannya terhadap hartanya sama seperti

kewenangan laki-laki terhadap hartanya; keduanya tidak berbeda.

Makna firman Allah ffit,$S adalah ujilah anak-anak

yatim itu. Anak laki-laki dan perempuan diuji sesuai kadar

kemampuan mereka. Anak laki-laki yang sering berada di pasar

dan bergaul dengan banyak orang sehingga sering memberi dan

menerima sebelum baligh, saat baligh dan sesudahnya, tidak ada
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kesulitan unfuk keadaannya sesudah baligh dengan melihat
keadaannya di masa lalu sebelum baligh, saat baligh dan sesudah
baligh. Dengan demikian dapat diketahui tentang cara berpikimya
dalam hal memberi dan menerima, serta bagaimana agamanya.

Pengujian anak laki-laki yang minim bergaul dengan
masyarakat itu lebih lambat daripada pengujian anak laki-laki yang
saya gambarkan di atas. Jika orang-orang dekatnya sudah

mengetahui dalam jangka waktu tertenhr meskipun lebih panjang

dari jangka waktu sebelumnya lalu mereka menilainya adil, memuji
kedewasaannya dalam memberi dan menerima, serta memberi
kesaksian bahwa dia shalih secara agama dan pandai mengelola
harta, maka dia telah sampai kepada sifat bijak dalam hal agama

dan kehidupan dunia. Walinya pun diperintahkan untuk
menyerahkan harta keduanya.

Jika anak perempuan telah diu;i oleh orang-orang yang adil
dari keluarganya dan orang-orang yang mengetahui keadaannya,

lalu mereka memberikan kesaksian bahwa dia seorang yang
shalihah dari segi agama, dewasa dalam memberi dan menerima,
maka dia menjadi sama keadaannya dengan laki-laki dewasa,

meskipun terkadang pencapaian sifat tersebut lebih lambat
daripada anak laki-laki karena dia minim bergaul dengan banyak
orang. Pengujian terhadap anak perempuan yang banyak bergaul,

senang pergi ke pasar, dan mandiri itu lebih cepat daripada
pengujian terhadap anak perempuan yang mengumng diri;
sebagaimana anak laki-laki yang satu lebih lama pengujiannya

daripada anak laki-laki yang lain.
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Jika anak perempuan telah mencapai sifat bijak, sedangkan

sifat bijak sebagaimana yang saya gambarkan untuk anak laki-laki,

maka walinya diperintahkan untuk menyerahkan hartanya.

Saya pemah melihat seorang hakim yang memerintahkan

pengujian terhadap anak yang tidak bisa dipercaya keadaannya

dengan cara menyerahkan sedikit harta kepadanya. Jika dia bisa

mengelolanya dari baik, maka hartanya yang lain diserahkan

kepadanya. Jika dia merusak harta ifu, maka kerusakan pada

sedikit harta itu lebih ringan daripada kerusakan pada seluruh

harta. Kami melihat cara ini sebagai cara pengujian yang baik.

Jika anak laki-laki dan anak perempuan telah diserahi

hartanya, maka hukumnya sama; baik perempuan itu masih

perawan, atau menikah dan tinggal bersama suaminya, atau telah

menjadi janda; sebagaimana lakilaki juga sama dalam semua

keadaannya ifu. Perempuan memiliki hartanya seperti laki-laki

memiliki hartanya. Perempuan boleh melakukan tindakan

terhadap hartanya sebagaimana laki-laki boleh melakukan tindakan

terhadap hartanya, baik perempuan itu tinggal bersama suaminya

atau dia belum bersuami. Tidak ada perbedaan antara perempuan

dan laki-laki dalam hal apapun yang diperkenankan bagi masing-

masing dari keduanya terkait hartanya. Seperti itulah hukum Allah

dan petunjuk Sunnah untuk laki-laki dan perempuan. Jika

perempuan menikah, maka mahamya itu menjadi hartanya

sehingga dia boleh memperlakukan hartanya sesuka hati

sebagaimana dia boleh memperlakukan hartanya yang lain.
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3. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Pembatasan
Hak Transaksi

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait
pembatasan hak transaksi. Mereka mengatakan bahwa laki-laki
dan perempuan yang merdeka dan baligh tidak terbatasi hak
transaksinya meskipun keduanya bodoh atau lemah akal. Sebagian

ulama yang membela pendapatnya itu berkata di hadapan para
sahabatnya, "Saya bertanya kepada Anda, dari mana Anda
mengambil pembatasan hak transaksi pada laki-laki dan
perempuan yang merdeka sedangkan keduanya adalah pemilik
harta keduanya sendiri?" Saya pun menyampaikan kepadanya
seperti yang saya tulis dalam kitab saya, atau yang semakna
dengan ifu, atau sebagiannya saja. Ulama tersebut lantas berkata,
"Pendapat Anda terkena sedikit kritik." Saya bertanya, "Apa itu?"
Dia berkata, "Apa pendapat Anda seandainya orang yang terbatasi
hak transaksinya memerdekakan budaknya?" Saya katakan,
"Memerdekakannya tidak sah." Dia bertanya, "Mengapa?" Saya

menjawab, "Sebagaimana budak biasa dan budak mukatab hdak
boleh memerdekakan." Dia bertanya, "Apakah karena
perbuatannya ifu merusak hartanya?" Saya menjawab, "Ya."

Dia bertanya, "Tidakkah thalak dan kemerdekaan itu tidak
ada beda antara serius dan main-main?" Saya menjawab, "Benar-

Demikian pula, seandainya seseorang menjual hartanya kemudian

dia berkata, 'Aku bermain-main,' atau mengakui hak seseorang

lalu dia berkata, 'Aku bermain-main,' maka penjualan dan
pengakuan itu tetap berlaku baginya. Kepadanya dikatakan,
'Sikapmu yang main-main itu menghasilkan dampak baik dan
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buruk bagimu."' Dia bertanya, "Apakah kemerdekaan budak dan

thalak dibedakan?" Saya jawab, "Ya, menurut kami dan menumt

Anda." Dia bertanya, "Bagaimana keduanya dibedakan sedangkan

keduanya sama-sama merusak harta?" Saya jawab, "Meskipun

thalak ih-r mengandung perusakan harta, namun dengan sebab

akad nikah suami diperkenankan melakukan sesuafu yang tidak

mubah baginya sebelum nikah, dan dia diserahi kewenangan untuk

mengharamkan yang mubah tersebut. Pengharamannya ifu bukan

terhadap harta yang diperwalikan orang lain atas dirinya,

melainkan itu adalah pengharaman yang dilakukan dengan

mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan.

Sebagaimana dia diberi kewenangan terhadap kemaluan istri,

bukan selainnya, maka demikian pula dia diberi kewenangan unfuk

mengharamkan kemaluan istri, bukan selainnya. Tidakkah Anda

melihat bahwa seandainya dia mati, maka istrinya itu tidak

diladikan warisan darinya? Seandainya dia menghibahkan atau

menjual istrinya, maka istrinya itu tidak menjadi halal bagi orang

lain dengan jalan hibah dan penjualannya. Sementara budaknya itu
dijadikan warisan darinya, boleh dijual atas namanya sehingga

dimiliki orang lain, dan dia juga bisa menjualnya sendiri sehingga

dimiliki oleh orang lain.

Jadi, adalah harta dalam keadaan apapun. Sedangkan istri

bukan harta sama sekali, melainkan dia hanya sumber

kesenangan, bukan harta yang dimiliki untuk kita belanjakan dan

cegah kerusakannya. Tidakkah Anda melihat bahwa jika budak

diberi izin untuk menikah dan bemiaga, maka dialah yang memiliki

hak thalak dan menahan, bukan fuannya. Sedangkan fuannya

diberi hak untuk mengambil seluruh hartanya manakala dia tidak

menanggung hutang, karena harta adalah kepemilikan, sedangkan
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kemaluan dengan jalan nikah adalah sumber kesenangan, bukan
kepemilikan seperti harta."

Saya katakan kepadanya, "Anda melakukan takwil terhadap
Al Qur'an terkait sumpah bersama saksi, tetapi menurut kami
takwil Anda terhadap Al Qur'an tersebut tidak tepat sehingga
dengan demikian antara menganulir Sunnah Rasulullah @.
Kemudian Anda menemukan ayat Al Qur'an yang menunjukkan
pembatasan hak transaksi orang-orang yang baligh tetapi Anda
justru meninggalkannya." Saya juga berkata kepadanya, "Anda
mengkritik seorang sahabat Rasulullah g$ manakala

menyampaikan sebuah pendapat, 'Dalam Al Qur'an ada ayat
yang mengandung makna yang berbeda dari pendapatnya ifu
secara tekstual, dan kami berpegang pada makna teksfual ifu.'
Kami katakan, sahabat tersebut lebih mengetahui Kitab Allah.
Kemudian kami mendapat sahabat kalian meriwayatkan
pembatasan hak transaksi dari tiga sahabat Rasulullah S, namun

dia menyalahi mereka padahal mereka diperkuat dengan dalil Al
Qur'an." Dia bertanya, "Siapa sahabat kami ifu?" Saya katakan:
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L645. Muhammad bin Hasan atau periwayat lain yang jujur

dalam menyampaikan hadits atau keduanya mengabarkan kepada

kami, dari Ya'qub bin lbrahim, dari Hisyam bin Uru.rah, dari

ayahnya, dia berkata: Abdullah bin Ja'far membeli sesuatu, lalu
Ali & berkata, "Aku akan menemui Utsman, lalu aku akan

membatasi hak transaksimu." hnu Ja'far lantas memberitahukan

hal itu kepada Zubair- Zubair berkata, "Aku temanmu dalam jual-

belimu ifu." Ali pun menemui Utsman dan berkata, "Batasilah hak

transaksi orang ini." Zubair berkata, "Aku temannya." Utsman

berkata, "Apakah aku akan membatasi hak transaksi seseorang

yang temannya adalah Zubairz"lso

150 gp. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Orang yang Pailit dan Terbatasi hak transaksnya, 8/267-268, no. 15176) dari
jalur seseorang yang mendengar Hisyam bin Urwah bercerita dengan redaksi gnng
senrpa.

Hadits ini juga diriwagntkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn
(pembahasan: Pembatasan Hak Transaksi, bab: Pembatasan Hak Transaksi pada
Orang Baligh lantaran Lemah Akal, 6/67, no. 11335) dari jalur Zubair bin Al
Madini dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan ota Al Atsar berl<ata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Amr An-Naqid dari Abu Yusuf Al Qadhi Ya'qub bin lbrahim
dalam bentuk makna."

Silakan baca riwayat tersebut dalam Sunan Al Kubm (6/61)
Dia berkata: Kami meriwayatkan dalam hadits yang'/alid dari Auf bin Harits

anak saudara seibu Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa
Abdullah bin Zubair berkata tentang jual-beli atau pemberian yang diberikan Aisyah

)
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Ali & tidak menuntut pembatasan hak transaksi melainkan

dia pasti memandangnya berlaku. Sementara bagi Zubair,
seandainya pembatasan hak transaksinya itu tidak berlaku,

tenfulah dia berkata, "Tidak boleh membatasi hak transaksi orang

yang merdeka dan baligh." Demikian pula dengan Utsman.

Namun, mereka semua mengakui pembatasan hak transaksi dalam

hadits sahabat Anda itu.

Dia berkata, "Tetapi sahabat kami Abu Yusuf kembali

kepada pendapat yang membatasi hak transaksinya." Saya

katakan, "Kembalinya dia kepada pendapat tersebut tidak

menambahkan kekuatan padanya, dan sikapnya meninggalkan

pendapat juga tidak melemahkannya. Allah Mahatahu tentang

madzhabnya dalam masalah ini." Dia bertanya, "Apa yang Anda

tentang?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa dia kembali

kepada pendapat bahwa jika orang merdeka mengelola sendiri

hartanya dengan buak, lalu dia melakukan jual-beli, kemudian

keadaannya berubah sesudah bijak, maka diberlakukan lagi

pembatasan hak transaksi padanya. Seperti itulah pendapat kami.

Kemudian dia mengklaim bahwa jika pembatasan hak transaksi

dimunculkan kembali kepadanya, maka batallah setiap jual-beli

yang dia lakukan sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang saksi

yang dinilai adil sehingga kesaksiannya berlaku kemudian

kondisinya berubah? Apakah keputusan yang didasarkan pada

kesaksiannya itu dibatalkan, ataukah keputusan tersebut berlaku

meskipun dia telah berubah sejak hari dia berubah?" Dia

kepadanya, "Demi Allah, Aisyah harus berhenti memberi. Kalau tidak, aku pasti
membatasi hak tmnsaksinya."

Uh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(4/M5446')
Silakan lihat riwayat ini dalam Sunan Al Kubra (6/67-62\
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menjawab, "sahabat kami itu berpendapat seperti itu, tetapi kami

menentangnya."

Dia bertanya, "Apakah ada sahabat Anda yang menentang

pendapat Anda mengenai pembatasan hak transaksi dan anak-

anak yatim laki-laki dan perempuan?" Saya jawab, "Tidak ada

seorang pun dari sahabat pendahuluku, dan saya tidak mencatat

dari seorang pun di antara mereka pendapat yang berbeda dari

apa yang saya katakan. Saya memang menerima kabar dari

sebagian mereka seperti yang Anda katakan." Dia bertanya,

"Apakah Anda menjumpai seorang ulama dari pihak Anda yang

berbeda pendapat dari Anda?" Saya jawab, "diriwayatkan

kepadaku dari sebagian ulama dari pihak kami bahwa dia berbeda

dari pendapat saya, pendapat Anda dan pendapat selain kita

mengenai harta perempuan manakala telah menikah dengan

seorang laki-laki." Dia bertanya, "Apa yang dikatakannya?" Saya

jawab, 'Tidak ada ruginya jika Anda tidak mendengamya."

Kemudian saya menceritakan kepadanya suatu pendapat yang

saya dan dia hafal. Dia lantas berkata, "Kekeliruan dalam hal ini

tidak menimbulkan masalah bagi pendengar yang cerdas."

Seseorang mengklaim kepada saya tentang orang yang

berpendapat ini, bahwa apabila seorang perempuan menikah

dengan seorang laki-laki dengan mahar serafus dinar, maka dia

dipaksa unfuk menggunakannya membeli perlengkapan yang layak

untuk perempuan sepertinya. Demikian pula seandainya dia

menikah dengan mahar sepuluh dirham. Jika suaminya

menthalaknya sebelum menggaulinya, maka suaminya meminta

kembali setengah dari barang yang telah dia beli itu."
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Suami harus berbagi dengan istrinya atas lampu, arsenik
(racun pembunuh serangga) dan penyiram (berbagai peralatan

rumah tangga). Jika ada yang bertanya, "Kritik apa yang bisa

disampaikan kepada orang yang berpendapat demikian?" Maka
jawabnya adalah, "Dia terkena kritik yang lebih besar daripada
kritik terhadap seseorang atau orang lain." Jika dia bertanya, "Apa

itu?" Maka jawabnya, "Allah berfirman, J Sj ,t ii:j;iL oy

'ft v i;;"'Li'j"# ;:;i''15 "i;,,s "Jika kamu menceraikan

istri-istimu sebelum kamu berampur dengan mereka, padahal
sesungguhnya kamu sudah menenfukan mahamya, maka bayarkh
seperdua dari mahar yang telah kamu tenfukan rfu. " (Qs. Al
Baqarah [2]: 237) Mahar yang dia tetapkan dan dia bayarkan

adalah serahrs dinar. Orang yang mengikuti pendapat ini
mengklaim bahwa dia mengembalikan setengah peralatan kepada
suami, dan di dalamnya tidak ada dinar. Ini bertentangan dengan

apa yang diberikan Allah sebagai hak suami." Barangkali ada yang

berkata, "Kami berpendapat demikian karena kami melihat ada

kewajiban yang dibebankan pada istri."

Rabi' berkata: Maksudnya adalah kewajiban bagi istri untuk
memperlengkapi diri dengan apa yang diberikan suami kepadanya,

dan suami harus meminta kembali setengah dari peralatan yang

dipersiapkan istri dengan mahar itu menurut pendapat mereka.

Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i, suami tidak meminta
kembali selain setengah harta yang diberikan suami kepada

istrinya, baik dalam benfuk dinar atau selainnya. Karena Allah
tidak mewajibkan istri untuk melengkapi diri dengan berbagai
perlengkapan kecuali dia menginginkan. Ifulah makna firman
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Allah, *Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu

tentukan rtu "(Qs. Al Baqarahl2l:237')
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PEMBAHASAN PERDAMATAN

1. Bab: Hukum Perdamaian

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mendiktekan kepada kami, dia berkata: Dasar

perdamaian adalah ia sama kedudukannya dengan jual-beli. Apa

saja yang boleh dalam jual-beli juga boleh dalam perdamaian. Apa

saja yang tidak boleh dalam jual-beli juga tidak boleh dalam

perdamaian. Sesudah itu masalahnya bercabang-cabang.

Perdamaian terjadi pada sesuatu yang memiliki harga,

seperti tindakan melukai yang dikenai denda. Perdamaian juga

terjadi antara istri dan suaminya yang menanggung kewajiban

mahar terhadap istrinya. Semua ifu sama kedudukannya dengan

harga.
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Perdamaian tidak boleh kecuali terhadap perkara yang

ma'ruf (baik), sebagaimana jual-beli tidak boleh kecuali terhadap

perkara yang ma'ruf.
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t464. Diriwayatkan dari Umarea, "Perdamaian hukumnya

boleh di antara umat Islam, kecuali perdamaian yang

menghalalkan sesuafu yang haram atau mengharamkan sesuatu

yang halal."151

151 p1u611r ini disambungkan sanadnya oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra

dan Ma'ifah As'Sunan wa Al Atsar
Sunan Al Kubra (pembahasan: Perdamaian, bab: Perdamaian dengan Tukar-

Menukar, 6/65) dan jalur Abu Thahir Al Faqih dari Abu Hamid bin Bilal dari

Yahya bin Rabi' Al Makki dari sufuan dari Idris AlAudi, dia berkata: said bin Abu

Burdah mengeluarkan sebuah surat kepada kami, lalu dia berkata, "lni adalah sumt

Umar alg kepada Abu Musa..." Kemudian dia membacakannya, dan di dalamnya

tertulis, "Perdamaian hukumnya boleh di antara manusia kecuali perdamaian yang

menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuafu yang halal-"

Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar(pembahasan: Perdamaian, bab: Perdamaian,

4/467) dari jalur Ja'far bin Barqan dari Ma'mar Al Bashri dari Abu Awwam Al

Bashri, dia berkata: Umar menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari-.. lalu dia

menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya Umar r49, berkata, "Perdamaian

hukumnya boleh di antara manusia kecuali perdamaian yang menghalalkan

sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuafu yang halal-"

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat, yaihr

At-Tirmidzi:
At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, bab: Riwayat dari Rasulullah $ tentang

Perdamaian, 3/625-6261 dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari
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Di antara keharaman yang terjadi dalam perdamaian adalah
perdamaian atas sesuafu yang tidak diketahui ukurannya, yang
seandainya dijadikan objek jual-beli maka jual-beli tersebut haram"

Jika seorang laki{aki mati lalu dia diwarisi oleh seorang
perempuan, atau seorang anak, atau kalalah 152, lalu sebagian

ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah g$ bersabda... kemudian dia
menyebutkan redaksinya. Di dalamnya disebutkan, "Kaum muslimin terikat dengan
slmratsyarat mereka kecuali syarat jmng mengharamkan sesuatu yang halal atau
menghalalkan sesuafu yang hamm."

At-Tirmidzi berkata, "Status hadlts hasan-shahih."
Ibnu Hajar dalam Bulugh Al Maram (hlm. 291, no. 894) berkata, "Mereka

mengkritiknya karena riwayat Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf lemah.
sepertinya dia mempertimbangkan hadits ini karena memiliki banyak jalur
riwayat."

Uh. Mzan Al l'h:daldalam biografiAl Katsir (3/407)
AI Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar berkata, "Asy-Syafi,i

meriwayatkannya dalam Harmalah dari Abdullah bin Nafi' dari Katsir (4/468't.
hnu Hajar berkata, "Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits

Abu Hurairah;9."
Ibnu Hibban daJam Shahihrya (pembahasan: Perdamaian, lL/488, no-

5091) dari jalur Abdullah bin Abdunahman Ad-Darimi dari Marwan bin
Muhammad Ath-Thathari dari Sulaiman bin Bilaidari Katsir bin Zaid dari Walid bin
Rabah dari Abu Hurairah rgu.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Umat Islam Terikat dengan Sprat-Syamt Mereka,
2/49) danjalur Sulaiman bin Bilaldari Katsir bin Zaid dan setemsnya. Dia berkata,
"Para periwayat hadits ini adalah para periwayat Madinah, tetapi Al Bukhari dan
Muslim tidak melansimya. "

Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak menilainya shahih. Katsir dinilai lemah oleh
An-Nasa'i dan diterima oleh selainnya-"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (5/20) dari jalur Abdullah bin
Husain Al Mashishi dari Affan dari Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Abu Rafi'
dari Abu Hurairah secara marfu, "Perdamaian di antara umat Islam itu hukumnya
boleh." Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih menurut kriteria Al Bukhari dan
Muslim, dan dia dikenal sebagai riwayat Abdullah bin Husain Al Mashishi.
Statusnya tsiqah."

Adz-Dzahabi berkata, "lbnu Hibban berkata, 'Dia mencuri hadits."'
r52 Kalalahberarti orang lang mati tanpa memiliki aph dan anak.
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ahli waris berdamai dengan sebagian yang lain, maka jika

perdamaian terjadi dengan didasari pengetahuan dari kedua pihak

yang berdamai tentang hak-hak mereka, atau pengakuan bahwa

mereka mengetahui hak-hak mereka, lalu kedua pihak yang

berdamai melakukan serah terima sebelum berpisah, maka

perdamaian tersebut boleh. Jika perdamaian terjadi tanpa ada

pengetahuan kedua pihak mengenai besamya hak keduanya, atau

hak pengajak damai dari keduanya, maka perdamaian tidak sah,

sebagaimana tidak boleh menjual harta seseorang yang tidak dia

ketahui.

Jika seseorang menggugat orang lain terkait budak atau

selainnya, atau menggugatnya melakukan perbuatan pidana, baik

sengaja atau tidak sengaja, Ialu tergugat mengajaknya berdamai

atas semua yang digugatkan ini atau sebagiannya dengan

kompensasi yang diterima penggugat darinya, maka jika terjadi

perdamaian dalam keadaan tergugat mengakui, maka perdamaian

hukumnya boleh sebagaimana kebolehan jual-beli, baik

kompensasi perdamaian bersifat tunai atau tempo. Jika tergugat

menyangkal, maka perdamaian batal, dan keduanya tetap pada

pokok hak keduanya. Penggugat kembali kepada gugatannya, dan

pemberi mengambil apa yang dia berikan. Ketika saya

menganggap perdamaian tidak sah, maka tidak ada beda apakah

penggugat mengatakan, "Aku sudah membebaskanmu dari apa

yang aku gugatkan kepadamu," atau dia tidak mengatakannya.

Karena penggugat membebaskan tergugat dengan syarat apa yang

dia ambil darinya itu berlaku sah. Yang demikian itu tidak lebih

dari menjual sesuafu kepada orang lain dengan penjualan yang

tidak sah. Jika jual-beli tidak sah, maka masing-masing dari penjual
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dan pembeli kembali kepada pokok kepemilikannya seperti saat
keduanya belum melakukan jual-beli.

Jika kedua pihak menginginkan perdamaian, sedangkan
tergugat menolak unfuk mengakui, maka tidak ada larangan

sekiranya orang ketiga membuat pengakuan yang memberatkan

tergugat terkait perbuatan pidana atau hak harta yang digugatkan

kepadanya. Kemudian pihak ketiga membayarkan kompensasi

perdamaian atas nama tergugat sehingga perdamaian sah. Orang

ketiga yang memberi kompensasi perdamaian unfuk seseorang

tidak boleh menuntut ganti kepada tergugat yang berdamai; dan
pihak penggugat yang diajak berdamai juga tidak menunfut ganti

kepada tergugat karena dia telah mengambil pengganti dari
haknya. Kecuali keduanya mengadakan perdamaian atas dasar

yang tidak sah, sehingga mereka semua kembali kepada posisi

awal gugatan sebelum terjadi perdamaian-

Seandainya seseorang menggugat suafu hak yang melekat

pada rumah terhadap orang lain, lalu tergugat mengakui gugatan

penggugat dan mengajaknya berdamai atas hak tersebut dengan

kompensasi berupa unta, sapi, kambing, budak, atau gandum yang

disebutkan sifat-sifatnya, dinar, atau dirham yang disebutkan sifat-

sifatnya, atau makanan yang dibayarkan secara tempo, maka

perdamaian sah, seperti seandainya semua objek tersebut dijual

secara tempo. Seandainya penggugat menggugat atas suatu

bagian dari rumah, lalu tergugat mengakuinya, kemudian dia

mengajaknya berdamai dengan syarat dia memberi penggugat

sebuah bagian tertenfu dari rumah tersebut untuk menjadi

miliknya, atau hak tinggal di dalamnya selama beberapa tahun,

maka hukumnya boleh sebagaimana perdamaian boleh seandainya
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keduanya berbagi atas rumah ifu, atau menyewakan sebagian dari

rumah itu.

Akan tetapi, seandainya tergugat mengatakan, 'Aku

berdamai kepadamu dengan kompensasi berupa hak tinggaldalam

rumah ini," sedangkan dia tidak menyebutkan jangka wakfunya,

maka perdamaian tidak sah karena yang demikian ifu hukumnya

tidak boleh seperti seandainya izin tinggal itu diberikan sejak awal

(tanpa didahului gugatan). Perdamaian ini tidak sah kecuali

disebutkan jangka waktunya yang tertentu. Demikian pula,

seandainya dia mengajaknya berdamai dengan kompensasi dia

menyewakan kepadanya tanah ini selama beberapa tahun unfuk

dia tanami, atau atas satu bagian dari rumah yang lain dimana dia

menyebutkannya dan yang diajak berdamai mengetahuinya, maka

hukumnya boleh sebagaimana hal itu boleh dalam jual-beli dan

sewa. Tetapi jika dia tidak menyebutkannya, maka hukumnya tidak

boleh sebagaimana hak itu tidak boleh dalam jual-beli dan sewa-

Seandainya seseorang membuat naungan atau kanopi di

atas jalan yang tembus, lalu seseorang protes unhrk

menghalanginya, lalu dia berdamai dengan orang ifu dengan suafu

kompensasi agar orang ifu membiarkannya, maka perdamaian

tersebut tidak sah karena orang itu mengambil darinya kompensasi

atas sesuatu yang tidak dia miliki. Dalam hal itu perlu dilihat

terlebih dahulu. Jika pembuatan naungan ihr tidak membahayakan

pengguna jalan, maka dia dibiarkan. Tetapi jika naungan itu

membahayakan, maka dia dicegah.

Demikian pula, seandainya dia mengadakan naungan di

jalan pribadi yang tidak tembus milik seseorang atau milik suatu

kaum, lalu dia atau mereka berdamai dengannya dengan suatu
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kompensasi agar mereka membiarkannya membuat naungan itu,
maka perdamaian tersebut tidak sah karena dia hanya boleh
membuat naungan di dindingnya sendiri dan di atas udara yang
bagian bawah atau atasnya tidak dimiliki orang lain. Jika dia ingin
menancapkan kayu, dan syarat di antara dia dan mereka sah,
maka hendaknya dia mengadakan perdamaian unfuk kayu yang
dia bebankan di atas dinding mereka dan dindingnya.

Dengan demikian, ifu adalah pembelian tempat kayr. Dan
hendaknya kayu ifu sendiri disebutkan sifat-sifat, atau disebutkan
tempatnya. Atau dia memberi mereka sesuafu agar mereka
mengakui haknya untuk memasang kayu, serta mengadakan
kesaksian atas diri mereka bahwa mereka mengakui haknya atas
tempat kayu ifu dan seberapa tinggi pemasangannya, sehingga
sesudah ifu mereka berhak mencabutnya lagi.

Jika seseorang menggugat suafu hak yang melekat pada
rumah atau tanah, lalu tergugat mengakui haknya dan
mengajaknya berdamai atas gugatannya ifu dengan kompensasi
berupa pelayanan seorang budak, atau menaiki kendaraan, atau
jasa cocok tanam, atau hak tinggal di sebuah rumah, atau sesuatu
yang di dalamnya berlaku sewa-menyewa, kemudian penggugat
dan tergugat mati, atau salah satu dari keduanya mati, maka
perdamaian tersebut hukumnya boleh. Para ahli waris penggugat
memiliki hak tinggal, menaiki kendaraan, penanaman, pelayanan
serta hal hal lain yang dijadikan kompensasi oleh pihak yang
mengajak berdamai.

Seandainya yang mati atau yang rusak adalah hewan yang
punggungnya dijadikan kompensasi perdamaian, atau tempat
tinggal yang hak tinggalnya dijadikan kompensasi perdamaian,

547



AlUmm

atau tanah yang penanamannya diladikan kompensasi

perdamaian, maka jika kematian atau kerusakannya terjadi

sebelum orang yang diajak berdamai mengambil sebagian darinya,

maka haknya atas rumah tetap berlaku, sedangkan perdamaian

batal. Jika kematiannya terjadi sesudah orang yang dialak

berdamai mengambil sebagian darinya, maka perdamaian

terlaksana sesuai bagian yang dia ambil, baik itu setengah,

sepertiga atau seperempat. Dari perdamaian itu batal seukuran

hak yang tersisa, dan dia dikembalikan kepada pokok hak tinggal

yang dijadikan objek perdamaian.

Demikian pula, seandainya tergugat mengajaknya berdamai

dengan kompensasi budak tertenfu, atau kain tertenfu, atau rumah

tertentu, namun penggugat belum menerimanya hingga dia mati,

maka perdamaian batal, dan tergugat kembali kepada pokok hak

yang diakuinya. Seandainya tergugat mengajaknya berdamai

dengan kompensasi berupa budak dengan sifat atau tanpa sifat,

kain dengan sifat, dinar, dirham, atau takaran, atau timbangan

dengan sifat, maka perdamaian di antara terlaksana, dan tergugat

hanrs mendatangkan sifat seperti yang dia jadikan kompensasi

perdamaian.

Seandainya tergugat mengajaknya berdamai dengan

kompensasi berupa seperempat tanah milik bersama dalam

gugatan terkait rumah tertenfu, maka hukumnya boleh.

Seandainya tergugat mengajaknya berdamai dengan kompensasi

berupa beberapa hasta dari rumah yang disebutkan, dimana

tergugat mengetahui ukuran hasta mmah tersebut dan orang yang

diajak berdamai juga mengetahuinya, maka hukumnya boleh-

Ukuran ini sama seperti satu bagian dari beberapa bagian. Jika dia

548



AlUmm

mengajaknya berdamai dengan kompensasi berupa beberapa
hasta sedangkan dia tidak mengetahui ukuran hasta seluruhnya,
maka hukumnya tidak boleh karena dia tidak mengetahui berapa
kadar hasta di dalamnya; apakah sepertiga, seperempat, atau
Iebih, atau kurang.

Seandainya dia mengajak berdamai dengan kompensasi
berupa makanan yang sembarang, atau dirham-dirham yang
sembarang, atau budak, maka hukumnya boleh. Jika ternyata
kompensasi tersebut telah menjadi hak orang lain sebelum serah
terima atau sesudahnya, maka perdamaian batal. Jika kompensasi
rusak sebelum serah terima, maka perdamaian batal. Seandainya

dia mengajak berdamai dengan kompensasi berupa budak tertenfu
sedangkan yang diajak berdamai belum melihat budak tersebut,
maka dia memiliki hak pilih sesudah melihatnya. Jika dia memilih
untuk mengambilnya, maka perdamaian sah. Jika dia memilih
unfuk menolaknya, maka perdamaian batal.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i sesudah itu berkata: Tidak boleh
menjual budak tertenfu atau selainnya secara tempo dengan syarat
dia memiliki hak pilih sesudah melihatnya, karena bentuk jual-beli

itu tidak terlepas dari jual-beli barang yang dilihat oleh pembeli dan
penjual saat keduanya bertransaksi, dan jual-beli sifat yang

dipertanggungkan hingga jangka waktu tertentu dimana penjual
harus mendatangkannya dari seluruh tempat. Sedangkan budak
definitif yang dijual secara tempo ini apabila msak maka jual-beli

batal. Jadi, sekali wakfu jual-beli terhadapnya terlaksana dan sekali

waktu batal. Sedangkan jual-beli itu Udak boleh kecuali dia
terlaksana dalam semua keadaan.
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Demikian pula dengan setiap kompensasi perdamaian yang

definitif dan tidak berada di tempat. Penerimanya memiliki hak

pilih setelah melihatnya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat tentang hak

pilih sesudah melihat objek yang definitif.

Seandainya penerima kompensasi telah menerimanya lalu

objek itu rusak di tangannya dan ada cacat padanya, maka dia

menunfut nilai cacat itu. Seandainya dia tidak menemukan cacat,

tetapi temyata setengah darinya merupakan hak orang lain, atau

safu dari seribu bagian darinya mempakan hak orang lain, maka

penerima budak memiliki hak pilih unhrk melangsungkan

perdamaian seukuran dengan porsi budak yang ada di tangannya,

dan mengembalikan perdamaian seukuran porsi budak yang

menjadi hak orang lain, atau dia membatalkan perdamaian

seluruhnya.

Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang Asy-Syafi'i adalah,

jika sesuatu telah dijual dan temyata sebagiannya merupakan hak

orang lain, maka seluruh jual-beli batal karena transaksi tersebut

menggabungkan dua objek, yang safu halal dan yang safu haram.

Karena ihr seluruh jual-beli batal, dan perdamaian sama seperti itu.

Seandainya seseorang mendakwa suatu hak yang melekat

pada suaht rumah, lalu orang ketiga mengakui haknya agar

terdakwa, lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi

berupa budak yang definitif, maka hukumnya boleh. Jika dia

mendapati cacat pada budak itu lalu dia mengembalikannya, atau

ternyata budak itu merupakan hak orang lain, maka dia tidak

memiliki hak apapun pada orang ketiga itu, melainkan dia kembali

kepada dakwaannya terkait rumah.
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Demikian pula, seandainya dia berdamai dengannya dengan
kompensasi suafu barang. Seandainya orang ketiga ifu berdamai
dengannya dengan kompensasi dinar, dirham, atau barang yang
disebutkan sifat-sifatnya, atau budak yang disebutkan sifat-sifatnya,
lalu dia menyerahkan kepadanya, dan temyata objek tersebut
merupakan hak orang lain, maka dia berhak menunfut dengan
dinar dan dirham yang sama, atau barang dengan sifat seperti ifu.
Seandainya orang ketiga berdamai dengannya dengan kompensasi
berupa dinar yang definitif, maka ifu sama seperti kompensasi
berupa budak yang definitif.

Jika temyata dinar ifu merupakan hak orang lain, atau dia
mendapati cacat, lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak
memiliki hak tuntut kepada orang ketiga itu, melainkan dia kembali
kepada pokok dakwaannya. Manakala orang ketiga berdamai
tanpa izin terdalnua, lalu dia memberikan kompensasi secara
sukarela atas nama terdakwa, maka dia tidak berhak meminta
ganti kepada temannya yang terdakwa. Dia hanya berhak atas
gantinya manakala terdakwa menyuruhnya unfuk berdamai atas
namanya.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain suafu hak yang
melekat pada rumah, lalu dia berdamai dengannya dengan
kompensasi berupa bagian rumah tertenfu selama beberapa tahun
untuk dia diami, maka hukumnya boleh; atau berupa lantai
tertentu dari rumah unhrk dia tinggali, maka hukumnya boleh. Jika
rumah atau lantai rumah itu roboh sebelum diunggari, maka dia
kembali kepada pokok haknya. Jika dia rusak sesudah ditinggali,
maka perdamaian terlaksana seukuran lamanya dia tinggal, dan
batal seukuran sisanya.
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Seandainya seseorang mendakwa orang lain terkait suafu

hak yang melekat pada mmah, sedangkan rumah tersebut berada

di tangan orang lain sebagai pinjaman, titipan atau sewa, dan

kedua pihak saling membenarkan hal ih.r, atau ada bukti tentang

hal itu, maka sengketa tidak terjadi antara pendakwa dengan orang

yang menguasai rumah. Ulama yang tidak berpendapat bahwa

keputusan dapat dijatuhkan pada orang yang tidak berada di

tempat tidak menerima bukti dari pemegang oblek tentang perkara

dakwaan. Tetapi dia menyuruhnya unhrk mengadakan kesaksian

atas kesaksian mereka jika hakim khawatir saksi mati. Seandainya

orang yang menguasai rumah itu mengakui hak pendakwa dengan

dakwaannya, maka keputusan tidak dibuat berdasarkan

pengakuannya, karena dia mengakui sesuatu yang tidak dia miliki-

Seandainya dia berdamai dengannya dengan kompensasi, maka

perdamaian sah. Pihak yang diajak berdamai (pemegang rumah)

dianggap melakukannya secara sukarela. Jawaban dalam hal ini

sama seperti jawaban dalam masalah-masalah sebelumnya dimana

orang lain berdamai terhadap dakwaan.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain atas sesuafu

yang tidak dia sebutkan, lalu dia berdamai dengannya dengan

kompensasi berupa sesuatu, maka perdamaian tersebut tidak sah.

Demikian pula, perdamaian tidak sah seandainya dia

mendakwakan sesuafu yang definitif hingga terdakwa mengakui.

Jika dia telah mengakui, maka hukumnya boleh. seandainya

terdakwa mengakui dalam dakwaan yang disampaikan pendakwa

secara garis besar, lalu terdakwa berkata, "Kamu benar dalam

dakwaanmu padaku," lalu dia berdamai dengannya dengan

kompensasi berupa sasuafu, maka hukumnya boleh. Sebagaimana

perdamaian boleh seandainya keduanya saling membenarkan
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terjadinya jual-beli yang tidak diketahui kecuali dengan perkataan
keduanya, meskipun pendakwa tidak menyebutkan pembelian,
dimana dia berkata, "lnilah yang aku beli darimu, yang kamu dan
aku sama-sama tahu. Saya tidak memiliki hak tuntut padamu
sesudah ini dalam objek apapun yang saya beli darimu."

Seandainya rumah berada di tangan dua orang lalu

keduanya saling mendakwa seluruh mmah itu, lalu keduanya
berdamai dengan syarat yang safu memperoleh sepertiga dan yang
lain memperoleh dua pertiga; atau yang satu memperoleh safu

bagian dari rumah dan yang lain memperoleh sisanya, maka jika
perdamaian ini dilakukan sesudah pengakuan keduanya, maka
hukumnya boleh. Jika perdamaian dilakukan dalam keadaan ada

sangkalan, maka hukumnya tidak boleh, dan keduanya tetap pada
pokok dakr,rraan keduanya. Seandainya seseorang mendakwa
orang lain lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi
berupa sesuatu sesudah terdakv/a mengakui dakwaan pendakwa,

namun pengajak perdamaian berkata kepada terdakwa, "Aku
berdamai denganmu atas tanah ini," sedangkan terdalnva

mengatakan, "Bukan, melainkan aku berdamai denganmu atas

suafu kain," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
yang dipegang adalah perkataan terdak\ua dengan disertai
sumpahnya, dan dia dianggap sebagai lawan sengketa terkait
tanah ini.

Abu Muhammad berkata: Dasar pendapat Asy-Syafi'i
adalah ketika keduanya berselisih dalam perdamaian, maka

keduanya saling bersumpah, dan keduanya tetap pada pokok
persengketaan keduanya, sama seperti jual-beli. Jika keduanya
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berselisih, maka keduanya saling bersumpah, dan sesudah sumpah

itu tidak ada lagi jual-beli di antara keduanya.

Seandainya sebuah mmah berada di tangan para ahli waris,

lalu seseorang mendakwakan hak pada mmah ihr, sedangkan

sebagian dari para ahli waris itu tidak berada di tempat, atau

berada di tempat, lalu salah safu dari mereka mengakui hak

pendakwa dan berdamai dengannya dengan kompensasi yang

definitif, yaitu dinar atau dirham yang dipertanggungkan, maka

perdamaian hukumnya sah. Ahli waris yang berdamai ini dianggap

melakukannya secara sukarela, dan dia tidak menunfut ganti

kepada saudara-saudaranya atas apa yang dia bayarkan untuk

mereka, karena dia membayar unfuk mereka tanpa ada perintah

dari mereka manakala mereka menyangkaldakwaan pendakwa.

Seandainya dia berdamai kepadanya bahwa haknya

merupakan milik pendakwa, bukan hak saudara-saudaranya,

karena pendakwa membeli hak itu darinya, bukan dari saudara-

saudaranya, dan jika saudara-saudaranya kalian, maka pendakwa

memiliki hak sengketa terhadap mereka. Jika pendakwa mampu

mengambil haknya, maka hak itu menjadi miliknya. Sedangkan

para ahli waris yang lain memiliki hak syuf'ah atas seukuran hak

mereka. Jika dia tidak mampu mengambilnya, maka dia menuntut

perdamaian kepada salah satu saudara ifu untuk mengambil hak

darinya.

Seandainya sebuah rumah berada di tangan dua orang yang

mewarisinya, lalu seseorang mendakwakan hak yang melekat pada

rumah tersebut, lalu yang safu menyangkal dan yang lain

mengakui, lalu yang mengakui ini berdamai dengannya atas

haknya saja, bukan hak saudaranya, maka perdamaian sah. Jika
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saudaranya ingin mengambilnya dengan qruf'ah terhadap bagian
rumah yang dijadikan kompensasi damai, maka itu adalah haknya.

Seandainya dua orang saling mendakwakan sebuah rumah
di tangan orang ketiga, lalu keduanya mengatakan, "Ifu adalah

warisan kami dari ayah kami," sedangkan orang ketiga ifu
menyangkal, kemudian dia berdamai dengan salah safu pihak
dengan suatu kompensasi, maka perdamaian batal. Seandainya
orang ketiga itu mengakui hak salah satu dari keduanya, lalu dia
berdamai dengannya atas apa yang dia akui itu dengan suafu

kompensasi, maka saudaranya boleh masuk bersamanya unfuk
memiliki setengah dari apa yang diakui itu, karena keduanya
menganggap objek ifu merupakan milik keduanya dengan
pembagian setengah setengah.

Seandainya masalahnya sama, lalu masing-masing dari
keduanya mendahr.rakan setengah dari tanah yang berada di
tangan orang ketiga, lalu orang ketiga ifu mengakui hak setengah
yang satu dan menyangkal yang lain, maka setengah yang dia akui
ifu menjadi milik orang yang diakui, bukan milik orang yang

disangkal. Sedangkan orang yang disangkal tetap pada
persengketaannya. Seandainya orang ketiga ifu berdamai

dengannya dengan suafu kompensasi, maka kompensasi tersebut
menjadi miliknya, tidak menyertakan temannya. Seandainya orang
ketiga mengakui seluruh tanah sebagai milik salah satunya,

padahal dia mendakr,r,rakan setengahnya saja, maka jika dia tidak
mengakui hak bagi orang lain bahwa dia memiliki setengahnya,

maka dia memiliki seluruhnya. Sedangkan orang kedua tidak
menuntut hak kepadanya. Tetapi jika dalam pokok dakwaannya
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dia mengklaim bahwa dia berhak atas setengah, maka dia berhak

menuntut setengah kePadanYa.

seandainya dua orang mendakwa seseorang atas sebuah

rumah sebagai warisan, Ialu dia mengakui hak keduanya, tetapi dia

berdamai dengan salah sah-rnya dengan kompensasi, maka

saudaranya tidak boleh bersekufu dengannya atas kompensasi

yang diberikan kepadanya. saudaranya itu boleh mengambilnya

dengan jalan qruf'ah.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain atas sebuah

rumah, lalu dia mengakuinya dan berdamai dengannya sesudah

pengakuan itu dengan kompensasi orang yang menguasainya

boleh menempatinya, maka ifu dianggap sebagai pinjaman'

Pendakwa bebas memilih antara menyempurnakan pinjaman itu

atau tidak menyempurnakannya. Jika terdah,va tidak mengakui

kecuali dengan syarat dia menempatinya, maka perdamaian batal,

dan keduanya tetap pada pokok persengketaan. Seandainya

seseorang membeli rumah lalu dia membangunnya menjadi masjid,

kemudian datang seseorang dan mengklaimnya, lalu orang yang

membangun masjid ifu mengakui dakwaannya, maka jika masih

ada sisa dari rumah itu, maka sisa itu menjadi milik pendakwa.

Jika dia tidak mewakafkan masjid, maka bangunan itu menjadi

miliknya, dan pendakwa meminta kembali nilai yang rusak dari

rumahnya. Seandainya pendakwa berdamai atas hak tersebut

dengan suatu kompensasi, maka hukumnya boleh-

Jika terdalnrra menyangkal, tetapi para tangga masjid dan

rumah mengakui dan berdamai dengannya, maka perdamaian sah.

Jika seseorang menjual rumah kepada orang lain, kemudian

ada orang ketiga yang mendakwakan suatu hak pada rumah itu,
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lalu penjual mengakui haknya dan berdamai dengannya, maka
perdamaian sah. seandainya seseorang mengambir tanpa izin
sebuah rumah dari orang lain lalu dia menjualnya, atau dia tidak
menjualnya, lalu ada orang lain yang mendakwakan hak pada
rumah itu, lalu dia berdamai dengannya sesudah pengakuan
dengan disertai kompensasi, maka perdamaian tersebut sah.
Demikian pula, seandainya barang ifu berada di tangan penjual
sebagai pinjaman atau titipan. Jika seseorang mendakwakan
rumah di tangan seseorang lalu terdakwa mengakuinya, kemudian
dia menyangkalnya, kemudian dia berdamai dengannya, maka
perdamaian sah, sedangkan penyangkalannya ifu tidak berdampak
negatif karena rumah itu tetap ditetapkan sebagai milik pendakwa
dengan pengakuan pertama manakala kedua pihak saling
membenarkan, atau ada bukti yang menguatkan pengakuan yang
pertama. Jika orang yang mengambil harga rumah ifu menyangkal
bahwa dia telah mengakui rumah itu milik pendakrua, dan dia
berkata, "Aku berdamai dengannya atas penyangkalan,,, maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan dengan disertai
sumpahnya. sedangkan perdamaian tersebut ditolak, dan
keduanya tetap pada persengketaan keduanya.

Seandainya seseorcmg berdamai atas dalcuaan yang
diakuinya dengan kompensasi berupa pelayanan budak selama
setahun, lalu budak tersebut terbunuh secara tidak sengaja, maka
perdamaian batal, dan terdakwa yang berdamai fidak wajib
membelikan budak lain untuk melayani pendakrua. pemilik budak
(seandainya orang ketiga) juga tidak wajib membeli budak lain
unfuk melayaninya. Demikian pula seandainya pendakwa
memperoleh hak tinggal dalam suafu rumah lalu rumah itu dirusak
seseorang atau rusak sendiri.
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Seandainya kompensasi perdamaian berupa pelayanan

budak tertenfu selama setahun, lalu fuannya menjualnya, maka

pembeli memiliki hak pilih antara melangsungkan jual-beli itu

sehingga pembeli memiliki hak milik dan penerima kompensasi

memiliki hak layanan, atau dia mengembalikan jual-beli itu.

Pendapat inilah yang kami Pegang.

Dalam hal ini ada pendapat kedua, yaitu jual-beli tersebut

batal karena pembeli terhalang unfuk menguasai budak

sepenuhnya.

Seandainya masalahnya sama lalu tuannya

memerdekakannya, maka kemerdekaannya sah. Sedangkan

pelayanan unfuk penerima kompensasi hingga akhir tahun

dituntutkan kepada tuannya, karena sewa merupakan salah satu

bentuk jual-beli menumt kami. Kami tidak membatalkannya selama

objek yang disewa selamat. Pemilik pelayanan boleh mengalihkan

pelayanan kepada orang lain, atau menyewakannya kepada orang

lain untuk melakukan pekerjaan seperti pekerjaan yang menjadi

haknya. Tetapi dia tidak boleh membawanya keluar dari kota

kecuali dengan seizin fuannYa.

Seandainya seseorang mendakwakan suafu hak yang

melekat pada rumah, kemudian terdakwa mengakuinya dan

berdamai dengannya dengan kompensasi berupa btldak yang

nilainya serahrs dirham, dan budak tertentu, tetapi penerima

kompensasi tidak menerima budak tersebut hingga dia melakukan

perbuatan pidana terhadap orang merdeka atau budak, maka

semua hukumnya sama. Penerima kompensasi memiliki hak pilih

antara menerima budak itu kemudian menebusnya, atau dia

menyerahkannya untuk dilual, atau budak itu dikembalikan kepada
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tuannya dan perdamaian batal" Dia tidak boleh memperkenankan
perdamaian seukuran serafus dirham. seandainya penerima
kompensasi telah menerimanya, kemudian budak ifu merakukan
perbuatan pidana di tangannya, maka perdamaian sah" Budak
tersebut sama seperti budak yang dia beli, kemudian dia
melakukan perbuatan pidana di tangannya.

Seandainya dia mendapati cacat pada budak, maka dia
tidak boleh mengembalikan budak dan menahan uang seratus

dirham, karena itu adalah safu transaksi sehingga dia tidak boleh
mengembalikannya kecuali secara bersama-sama, dan tidak boleh
memperkenankannya kecuali secara bersama-sama, kecuali orang
yang dikembalikan pemberiannya ifu menginginkan. Seandainya

temyata budak tersebut telah menjadi hak orang lain, maka
penerima kompensasi memiliki hak pilih unfuk mengambil serafus

dirham sebagai kompensasi untuk setengah perdamaian, dan
mengembalikan setengahnya. Karena transaksi terjadi atas dua hal,
dimana yang satu tidak boleh ditahan oleh penjual atau pembeli.
Sedangkan pembeli boleh menahannya karena ada cacat jika dia
menginginkan.

Rabi' berkata: Dasar pendapat Asy-Syafi'i adalah jika

sebagian kompensasi perdamaian atau objek jual-beli ifu temyata
hak orang lain, maka perdamaian dan jual-beli batal seluruhnya
karena transaksi tersebut menggabungkan dua objek, yang safu

halal dan yang satu haram. Karena itu seluruh jual-beli batal.

Seandainya hak milik orang lain itu ada pada bagian yang

cacat dari dirham, sedangkan penjual menjualnya dengan dirham
tertenfu, maka ifu seperti budak. Seandainya pemilik budak
menjualnya dengan dirham-dirham yang disebutkan, maka dia
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meminta ganti dirham-dirham yang sama. Seandainya kompensasi

perdamaian berupa budak, lalu penerima budak ifu memberikan

kain, lalu temyata budak ifu milik orang lain, maka perdamaian

batal, penerima budak tetap pada dakwaannya, dan dia mengambil

kain yang dia berikan jika masih ada, atau nilainya jika sudah

lenyap. Seandainya masalahnya sama, dan kedua pihak sudah

melakukan serah terima, lalu budak tersebut terluka, maka hal ifu

tidak boleh membatalkan perdamaian. Ini sama seperti seseorang

yang membeli budak, kemudian budak tersebut terluka setelah

berada di tangannya.

Seandainya masalah sama dengan objek budak dan kain,

dan temyata ada cacat pada kain, maka penerimanya memiliki hak

pilih antara menahannya atau mengembalikannya dan perdamaian

batal. Dia tidak boleh mengembalikan sebagian transaksi tanpa

menyertakan sebagian yang lain. Seandainya temyata budak itu

milik orang lain, maka perdamaian batal kecuali penerima budak

mau mengambil objek yang disertakan bersama budak itu, dan dia

tidak menuntut nilai budak.

Rabi' berkata' Jika temyata budak itu milik orang lain,

maka perdamaian batal menuntt makna pendapat AsySyafi'i yang

dijelaskan di tempat lain.

Seandainya kompensasi perdamaian bempa budak dan

serafus dirham, lalu terdakwa menambahkan seorang budak atau

selainnya, kemudian budak yang dia terima itu keluar dari status

budak, maka siapa saja di antara dua budak itu yang merdeka,

maka perdamaian batal. Kasus ifu seperti seseorang yang membeli

budak namun temyata budak tersebut merdeka. Seandainya budak

yang menjadi milik orang lain itr diberikan oleh pendakua atau
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terdakwa, maka dikatakan kepada orang yang berhak atas budak
ifu, "Kamu boleh membatalkan perdamaian, kecuali kamu rela
unfuk tidak membatalkannya dan menerima apa yang ada di
tanganmu bersama budak itu sehingga kamu tidak dipaksa untuk
membatalkannya." Seperti itulah ketentuannya unfuk semua

kompensasi perdamaian yang temyata milik orang lain.

Seandainya hal ini terjadi dalam akad salam, dan temyata budak
yang digunakan pembayaran unfuk sesuafu yang disebutkan sifat-

sifat secara tempo ifu milik seseorang, maka akad salam tersebut
batal.

Seandainya pembayaran dalam akad salam berupa dua
budak dengan safu nilai, tetapi temyata salah safunya milik orang
lain, maka penjual memiliki hak pilih untuk membatalkan akad

salam dan mengembalikan budak yang tersisa di tangannya, atau

dia melangsungkan jual-beli, dan dia menanggung setengah objek
yang diminta dengan bayaran setengah budak secara tempo.

Rabi' berkata: Seluruhnya batal dan terhapus.

Jika rumah berada di tangan dua orang, dan masing-masing

menempati satu lantai, kemudian keduanya saling mendakwakan
halaman, maka halaman dibagi menjadi setengah-setengah karena
rumah itu berada di tangan keduanya secara bersama-sama. Jika

masing-masing dari keduanya meminta agar temannya disumpah,
maka kami menyumpah kawannya itu atas dakwaannya. Jika
keduanya bersumpah, maka halaman mmah ifu tetap dibagi di
antara keduanya setengah-setengah. Seandainya keduanya tidak
bersumpah, melainkan keduanya berdamai dengan kompensasi
yang diberikan pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan
pengakuan darinya, maka perdamaian sah. Demikian pula,
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seandainya rumah ifu terdiri dari safu lantai atau beberapa lantai,

dimana bagian bawahnya di tangan pihak yang mendakwakan dan

bagian atasnya berada di pihak lain, lalu keduanya sama-sama

mendakwakan halaman, maka halaman dibagi di antara keduanya

setengah-setengah sebagaimana yang telah saya sampaikan.

Jika ada dinding di antara dua rumah milik dua orang, di

antara keduanya tidak ada dinding yang melekat dengan bangunan

yang safu seperti melekatnya bangunan, melainkan hanya

menempel, atau dia bersambung dengan bangunan masing-

masing, lalu keduanya saling mendal<v.rakan dinding ifu sedangkan

keduanya tidak memiliki bukti, maka keduanya saling bersumpah,

dan dinding itu dibagi di antara keduanya setengah-setengah.

Dalam hal ini saya tidak memandang orang yang memiliki celah

akses,153 pertengahan batu bata, dan tempat pengikatan

qumuth-\s4 Karena semua itu tidak memberikan indikasi sama

sekali.

Seandainya dinding milik bersama dua orang lalu keduanya

menghancurkannya, kemudian keduanya berdamai dengan

ketentuan salah sahr dari keduanya memiliki sepertiganya

sedangkan yang lain memiliki dua pertiganya, dengan syarat

masing-masing dari keduanya boleh membebankan apa saja di

153 Maksudnya adatah akses keluar dari benhrk bangunan ke sisi yang tidak

dimiliki pemilik bangunan, berbeda dari bentuk yang berlawanan. Maksudnya,

penghiasan itu tidak menunjukkan kepemilikan dan hukum yang wajib.

bh. Az-hhirkarya Al Azhari-
Ls4 Qumuth adalah sesuatu yang terbuat dari serabut dan daun kurma.

Pendapat lain mengatakan qumuth adalah kay,r yang berada di luar atau di dalam

serabut untuk mengikatnya. Demikian penjelasan dalam Al Mishbah Al Munir.

Sedangkan dalam Mukhtar Ash-Shihah dijelaskan bahwa qumuth adalah

sesuafu Srang digunakan untuk mengikat serabut.
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atasnya manakala keduanya telah membangunnya, maka
perdamaian di dalamnya tidak sah. Jika keduanya ingin, maka
keduanya berbagi tanah di antara keduanya. Demikian pula, jika
salah safunya ingin sedangkan yang lain tidak ingin. Jika keduanya
ingin, maka keduanya boleh meninggalkannya. Jika keduanya
telah membangunnya, maka salah seorang dari mereka tidak boleh
membuka pinfu atau jendela padanya kecuali dengan seizin
kawannya.

Jika rumah berada di tangan seseorang, lalu dia didakwa
oleh orang lain, Ialu keduanya berdamai dengan ketenfuan salah
safunya memperoleh atapnya tanpa ada bangunan di atasnya,
sedangkan yang lain memperoleh bagian bawahnya, maka
menumt prinsip perdamaian pendapat yarlg saya ikuti, perdamaian
tersebut tidak boleh kecuali didasari pengakuan. Jika keduanya
saling mengakui, maka saya membolehkan perdamaian di antara
keduanya, Ialu saya menetapkan bagian atasnya unfuk orang ini
dan bagian bawahnya untuk orang ifu. Terkait apa yang diakui
sebagai haknya oleh pihak lain, saya membolehkannya unfuk
membangun di atasnya. Tetapi saya tidak membolehkannya
manakala telah dibangun, baik ada lantai atasnya atau tidak. Saya
tidak membolehkan perdamaian kecuali disertai pengakuan.

Seandainya seseorang menjual bagian atas rumahnya yang
tidak ada bangunannya dengan syarat pembeli boleh membangun
di atas dindingnya dan tinggal di atas atapnya, dan penjual
menyebutkan batasan maksimal pembangunannya, maka saya

membolehkan hal itu. sebagaimana saya membolehkan penjualan
tanah yang tidak ada bangunannya. Di antara keduanya tidak ada
perbedaan kecuali dalam safu hal, yaihr bahwa barangsiapa yang
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menjual tanah yang tidak ada bangunan di dalamnya, maka

pembeli boleh membangun apa saja yang dia inginkan.

Barangsiapa yang menjual suatu permukaan di atas

tanahnya, atau tanah bersama puncak dinding, maka saya perlu

mengetahui berapa maksimal bangunan, karena di antara

bangunan itu ada yang tidak bisa ditahan oleh dinding di

bawahnya.

Seandainya sebuah rumah berada di tangan seseorang,

dimana bagian bawahnya ada tangga menuju ke atas, lalu dua

pemiliknya (atas dan bawah) saling mendakwakan tangga tersebut,

sedangkan tangga itu merupakan jalan bagi pemilik lantai atas,

maka tangga tersebut ditetapkan sebagai milik empunya lantai

atas, bukan empunya lantai bawah, sesudah dia bersumpah, baik

tangga tersebut diakadkan atau tidak diakadkan. Karena tangga

biasanya digunakan sebagai akses meskipun dia melekat di lantai

bawah.

Seandainya orang-orang biasa menjadikan tangga sebagai

fasilitas, dan mereka menjadikan tangga itu tercakup ke dalam

bangunan, bukan di suatu jalan, maka saya menghukumi tangga

ifu sebagai milik bersama antara empunya lantai bawah dan lantai

atas, karena tangga tersebut memiliki dua manfaat. Salah sahrn5n

di tangan empunya lantai bawah, dan yang lain di tangan empunya

Iantai atas. Pembagian ini sesudah saya meminta keduanya

bersumpah.

Jika lantai bawah berada di tangan seseorang, sedangkan

lantai atas berada di tangan orang lain, lalu keduanya saling

mendakwakan atapnya flantai bangunan atas), maka atap tersebut

dibagi di antara keduanya, karena dia bagr masing-masing
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berfungsi sebagai atap dan pelindung bagi lantai bawah, serta
sebagai permukaan dan tanah bagi lantai atas. Karena ihr atap
dibagi di antara keduanya setengah-setengah, sesudah tidak ada
bukti dan sesudah keduanya bersama-sama bersumpah
terhadapnya. Jika keduanya berdamai dimana empunya bagian
atas dan bagian bawah merunfuhkan lantai tersebut karena ada

cacat pada keduanya atau salah satunya, atau tidak ada cacat,

maka ifu merupakan hak keduanya. Keduanya membangunnya

kembali bersama-sama seperti sedia kala. Pemilik bagian bawah

dituntr-rt unfuk membangun manakala perusakannya dilakukan agar
dia bisa membangun, atau pemsakannya bukan karena ada cacat.

Jika rumah itu runtuh, maka pemilik bangunan bawah tidak

dipaksa membangun. Jika pemilik bagian atas sukarela

membangun bagian bawah seperti sedia kala dan membangun

atasnya seperti sedia kala, maka hukumnya boleh, dan dia tidak
berhak menghalangi empunya bagian bawah untuk mendiaminya.

Dia juga berhak meruntuhkan dinding kapan saja dia mau

merunfuhkannya.

Manakala empunya bagian bawah mendatangkan nilai

bangunan atas, maka empunya bangunan atas boleh

mengambilnya darinya. Dengan demikian, seluruh bangunan

menjadi milik empunya lantai bawah, kecuali orang yang

membangun memilih unfuk menghancurkan bangunannya

sehingga yang demikian itu merupakan haknya. Tetapi lebih

bermaslahat sekiranya pemilik bangunan atas unfuk
membangunnya berdasarkan kepufusan hakim. Jika keduanya

saling membenarkan bahwa empunya bawah menolak unfuk
membangunnya, lalu empunya bangunan atas membangunnya
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tanpa ada keputusan dari hakim, maka hukumnya boleh seperti

seandainya pembangunan didasarkan pada kepufusan hakim.

Jika seseorang memiliki safu pohon kurma atau pohon apa

saja, lalu pohon tersebut meninggi hingga dahan-dahannya

menyebar ke rumah seseorang, maka pemilik pohon wajib

memotong bagian yang menyeruak ke rumah orang ifu, kecr-rali

pemilik mmah ingin membiarkannya. Jika dia ingin

membiarkannya, maka itu adalah haknya. Jika dia ingin

membiarkannya dengan disertai kompensasi, maka hukumnya

tidak boleh karena kalau itu dianggap sebagai sewa atau

pembelian, maka itu adalah sewa udara, bukan tanah dan bukan

sesuatu yang bisa ditempati. Tidak ada larangan untuk

membiarkan dahan pohon tersebut sebagai suafu kebajikan.

Keduanya dua orang saling mendakvuakan dua mata air,

atau dua sumur, atau dua sungai, atau dua parit, lalu keduanya

berdamai dengan syarat masing-masing membebaskan kawannya

dari dakwaan atas salah satu dari dua mata air, sumur, sungai, atau

apa saja yang kami sebutkan, dimana yang satu memiliki safu mata

air secara ufuh dan yang lain memiliki safu mata air secara ufuh,

maka jika perdamaian dilakukan sesudah ada pengakuan dari

keduanya, maka perdamaian sah. Sebagaimana boleh pembeli

sebagian mata air dengan pembelian sebagian dari mata air.

Jika sungai berada di tangan suahr kaum lalu mereka

berdamai untuk memperbaikinya dengan bangunan, atau

dibersihkan, atau selainnya, dengan syarat biaya ditanggung

bersama di antara mereka secara merata, maka hukumnya boleh.

Jika sebagian dari mereka meminta untuk memperbaikinya

sedangkan sebagian yang lain menolak, maka yang menolak tidak
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dipaksa bekerja manakala tidak menimbulkan mudharat. Demikian
pula, seandainya menimbulkan mudharat, maka dia tidak dipaksa.
Kepada mereka dikatakan, "Jika kalian mau, kalian boleh
membangunnya dengan sukarela, dan orang ini boleh mengambil
aimya bersama kalian. Kapan saja kalian mau menghancurkan
bangunan ifu, maka kalian boleh menghancurkannya, dan
kalianlah pemilik bangunan ifu, tidak orang ini, sampai dia
memberikan kewajibannya kepada kalian dalam pendirian
bangunan itu sehingga dia memilikinya bersama kalian. Demikian
pula ketentuannya unfuk sumur dan mata air.

Jika seseorang mendakwakan batang kayu, talang atau
selainnya di rumah seseorang, Ialu terdakwa memintanya berdamai
dengan suafu kompensasi, maka hukumnya boleh manakala dia
mengakui hak orang ifu. seandainya seseorang mendakwakan
tanaman di tanah orang lain, kemudian dia berdamai dengannya
dengan kompensasi berupa beberapa dirham yang disebutkan,
maka hukumnya boleh karena dia boleh menjual tanamannya
dalam keadaan hijau kepada orang yang memetiknya.

Seandainya tanaman ifu milik dua orang, lalu seseorang
mendakwakannya, lalu salah safu dari keduanya berdamai
dengannya dengan kompensasi berupa setengah tanaman, maka
hukumnya tidak boleh karena dia tidak boleh membagi tanaman
dalam keadaan masih hi;au. Orang ini tidak dipaksa untuk
memotong sedikit pun dari tanaman ifu hingga dia rela.

, Jika seseorang mendakwa orang lain terkait sebuah rumah,
lalu dia diminta berdamai dengan kompensasi sebuah rumah, atau
budak, atau selainnya, maka dia memiliki hak pilih saat melihatnya
seperti yang berlaku dalam jual-beli. Jika dia mengakui bahwa dia

567



AlUrum

telah melihat objek kompensasi sebelum terjadi perdamaian, maka

dia tidak memiliki hak pilih kecuali oblek tersebut berubah dari

keadaan saat dia melihatnya pertama kali.

Jika seseorang mendakwakan beberapa dirham pada orang

lain lalu terdakwa mengakuinya, kemudian dia berdamai dengan

kompensasi berupa dinar, maka jika keduanya melakukan serah

terima sebelum berpisah, maka hukumnya boleh. Jika keduanya

berpisah sebelum keduanya melakukan serah terima, maka

pendakwa tetap berhak dirham atas terdakwa, dan perdamaian

tersebut tidak sah. Seandainya penerima kompensasi baru

mengambil sebagian dinar, sedangkan sebagian yang lain masih

tersisa, maka perdamaian untuk kompensasi yang telah diambil itu

sah. Sedangkan perdamaian untuk kompensasi yang belum

diambil tidak sah manakala pihak yang mengaiak berdamai dan

menerima dinar ifu rela.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, perdamaian

tersebut tidak boleh sarna sekali karena dia berdamai atas dirham

dengan kompensasi dinar sehingga hal ini sempa dengan

penukaran mata uang. Seandainya masih tersisa safu dirham,

maka seluruh penukaran tidak sah. Inilah makna pendapat Asy-

Syafi'i yang disampaikan di tempat lain.

Jika seseorang mendal$rakan safu bagian dari rumah lalu

terdakwa mengakui haknya dan berdamai dengannya dengan

kompensasi berupa budak tertenfu atau kain tertenfu, atau kain

yang disebutkan sifat-sifatrya secara tempo, maka hukumnya

boleh. Pendakwa fidak boleh menjual objek yang dijadikan

kompensasi sebelum dia menerimanya, sebagaimana dia tidak

boleh menjual sesuatu yang dia beli sebelum dia menerimanya.
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Perdamaian adalah jual-beli. Apa yang boleh dalam perdamaian
juga boleh dalam jual-beli, dan apa yang tertolak dalam
perdamaian juga tertolak dalam jual-beli, baik objeknya berupa
sesuafu yang disebutkan sifat-sifatnya atau berupa barang yang
definitif. Dia tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya.
Demikian pula dengan setiap yang dijadikan kompensasi
perdamaian, baik berupa sesuatu yang ditakar, atau barang yang
disebutkan sifat-sifatnya. Penerima kompensasi tidak boleh
menjualnya kepada mitra perdamaian atau kepada orang lain
sebelum dia menerima objek tersebut.

1647. Alasannya adalah karena Nabi @ melarang
penjualan makanan jika ia telah dibeli sebelum pembeli
menerimanya.lss segala sesuafu yang dibeli menumt kami sama
kedudukannya dengan makanan. Alasannya adalah karena objek
jual-beli dipertanggungkan dari harta penjual, sehingga pembeli
tidak boleh menjual sesuatu yang pertanggungannya diambil dari
harta milik orang lain.

Jika seseorang mendakwakan suafu hak pada orang lain
lalu terdakwa mengakuinya, lalu dia berdamai dengannya dengan
kompensasi berupa dua budak yang definitif, lalu pendala,,,ra

menerima salah safu budak sedangkan budak yang lain mati
sebelum diterima, maka terdakwa memiliki hak pirih antara
mengembalikan budak dan menuntut kembali haknya dari rumah,
atau memperkenankan perdamaian sesuai porsi budak yang
diterima, sehingga dengan demikian dia memiliki bagiannya dari

1s5 561un baca hadits no. (1535-1537) berikut takhrilnya dalam bab
tentang hukum obyek jual-beli sebelum diterima.
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rumah sesuai porsi budak yang mati sebelum dia terima.

seandainya kompensasi perdamaian berupa seorang budak lalu

budak tersebut mati, maka perdamaian batal dan dia tetap pada

haknya atas rumah. Seandainya budak itu tidak mati, tetapi ada

seseorang yang membunuhnya, maka dia diberikan pilihan antara

melanjutkan perdamaian dan menunfut pelaku pembunuhan, atau

dia mengembalikan perdamaian lalu pemilik budak menunfut

pelaku. Demikian pula ketentuannya seandainya budak itu dibunuh

oleh seorang budak atau seorang merdeka-

Seandainya kompensasi perdamaian berupa pelayanan

budak selama setahun lalu budak tersebut terbunuh, maka

pemiliknya mengambil nilainya, dan pihak yang berdamai atau

pemilik budak tidak wajib memberinya budak lain sebagai ganti.

Jika dia telah menerima sebagian dari pelayanan budak, maka

perdamaian berlaku sesuai ukuran pelayanan yang dia terima.

Sedangkan sebagian dari perdamaian batal seukuran pelayanan

yang gagal dia terima. Seandainya budak tersebut tidak mati, tetapi

dia terluka lalu pemilil'.nya memilih untuk membiarkannya dijual,

maka itu seperti budak yang mati atau budak yang merupakan

milik orang lain.

Seandainya seseorang mendalnvakan sesuatu pada orang

lain lalu terdakwa mengakuinya, lalu orang yang mengakui itu

berdamai dengannya dengan kompensasi berupa aliran air, maka

jika dia menyebutkan lebar dan tanah yang dialiri air serta batasan

maksimal pengairannya, maka hukumnya boleh seandainya dia

memiliki tanah tersebut. Seandainya dia tidak memiliki tanah

tersebut, maka hukumnya tidak boleh kecgali dengan mengatakan,

"Air dialirkan selama sekian dan sekian," sebagaimana sewa tidak
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boleh kecuali dalam jangka waktu yang diketahui. Jika dia tidak
menyebutkan selain pengairan saja, maka hukumnya tidak boleh.

Seandainya terdakwa berdamai dengan kompensasi berupa
pengairan tanah dari sungai atau mata air di suatu waktu dari
beberapa waktu, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi,
perdamaian boleh seandainya dia berdamai dengan sepertiga atau

seperempat mata air, dan dia memiliki mata air tersebut. Demikian
pula, seandainya dia berdamai dengan kompensasi dia memberi

minum hewan temak selama sebulan dari airnya, maka hukumnya

tidak boleh.

Jika rumah menjadi milik bersama di antara dua orang,

dimana salah satunya memiliki bagian yang lebih sedikit daripada

sebagian yang lain, lalu pemilik sebagian yang banyak ifu menunfut
agar mmah itu dibagi, sedangkan pemilik sebagian yang sedikit

tidak menginginkan karena tidak tersisa lagi darinya sebagian yang

bisa dia manfaatkan, maka saya memaksanya unfuk membagi.

Demikian pula, seandainya rumah merupakan milik bersarna di

antara sejumlah orang, dimana salah satu dari mereka

memanfaatkan mmah sedangkan yang lain tidak memanfaatkan,

maka saya memaksa mereka unfuk membagi rumah untuk orang
yang menuntut pembagian rumah. Saya menggabungkan bagian

orang-orang yang lain jika mereka menghendakinya. Tetapi jika

pembagian tersebut mengakibatkan mudharat bagi mereka semua,

maka saya tidak membagi rumah. Saya membagi rumah hanya jika

salah satu dari keduanya memperoleh manfaat meskipun sedikit.
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PEMBAHASAN HAWALAH (PENGALIHAN
HAK)

1. Bab: Hawalah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami secara dikte, dia

berkata: Pendapat yang benar menurut kami -Allah Mahatahu-

adalah seperti yang dikatakan oleh Malik bin Anas, bahwa jika

orang pertama mengalihkan hak orang kedua kepada orang

ketiga, kemudian muhal alaih (penerima pengalihan) pailit atau

meninggal, maka muhal (orang yang dialihkan haknya) tidak bisa

menuntut kepada muhil(pengalih hak) untuk selama{amanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa hujjah tentang hal ini?"
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1648. Malik bin Anas berkata: Ada yang mengabarkan
kepada kami, dari Abu Zinad, dari AI A'ruj, dari Abu Hurairah ;9,
bahwa Rasulullah S bersabda, "Pembangkangan (menolak

membayar kewajiban) oleh orang kaya adalah sebuah kezhaliman.

Jika salah seorang di antara kalian dialihkan haknya kepada orang
yang kaya, maka hendaklah dia mengikufi.'L56

Jika ada yang bertanya, "Apa kandungan hadits ini yang

menguatkan pendapat Anda?" Maka jawabnya: apa pendapat

Anda melihat bahwa seandainya orang yang dialihkan haknya ifu

menunfut kepada pengalih sebagaimana yang dikatakan oleh

Muhammad bin Hasan: Jika penerima pengalihan pailit saat masih

hidup, atau dia meninggal dalam keadaan pailit, apakah hak

penerima pengalihan menjadi ditanggung oleh yang dialihi? Apa
pendapat Anda seandainya hak seseorang dialihkan kepada

seorang yang pailit, sedangkan haknya tetap pada pengalih?

Apakah keadaannya itu bertambah baik? Jika omng yang pailit itu
menjadi berkelapangan, maka selesai masalah. Jika tidak, maka

hak orang yang dialihkan haknya tetap seperti sedia kala. Tidak

boleh ada ketenfuan selain ini. Adapun pendapat kami adalah:

rce 7u1*1i,1i6adits telah disebutkan pada no. ll63y';l.
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Jika aku telah terbebas dari hakmu dan telah ditanggung oleh

orang lain, maka kebebasan ini tidak kembali menjadi

dipertanggungkan lagi. Mengenai pendapat bahwa pengalihan hak

itu hukumnya tidak boleh, bagaimana mungkin saya terbebas dari

hutang padamu manakala aku mengalihkan hakmu seandainya aku

dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak memiliki hak padaku

yang telah terbebas? Lalu jika orang itu pailit, maka aku kembali

terbebani sesuatu sesudah aku terbebas darinya dengan

kerelaanmu, dan praktik seperti ini hukumnya boleh di antara

umat Islam.
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1649. Muhammad bin Al Hasan berargumen, bahwa

Utsman berkata tentang hawalah (pengalihan hak) atau kafalah

fiaminan), "Pemiliknya boleh menuntut dikembalikan, tidak boleh

ada kerusaLur'r157 pada harta seorang mus1ir."158

157 Kata c3' bemrti kerusakan. Maksudnya adalah harta orang muslim tidak

rusak. Manakala dia tidak bisa mengambilnya dari penerima pengalihan lantaran
pailit atau mati, maka dia mengambil dari pengalih.

158 gp. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannalnya (pembahasan' Jual-Beli, bab,
Hawalah, 4/330) dari Waki' dari Khulaid bin Ja'far dari Abu Iyas (Muawiyah bin
Qarrah) dari Utsman tentang pengalihan hak, "Pemilik hak kembali (kepada

pengalih hak), tidak boleh ada kerusakan pada harta seorang muslim."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm

(pembahasan, Hawalah, bab' Ulama yang Mengatakan Pemilik Hak Kembali

kepada Pengalih, Tidak Boleh Ada Kerusakan pada Harta Seorang Muslim, 6/71)
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dari jalur Muhammad bin Ayyub dari Abu Walid dari Syr'bah, dengan redaksi,
"Tidak boleh ada kerusakan pada harta seorang muslim." Maksudnya adalah
pengalihan hak.

Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh selainnya dari Syl'bah secara
mutlak, tanpa ada penjelasan: maksudnya adalah pengalihan hak.

Kemudian AI Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Al Muzanni dalam
AJ Jami' AJ Kabir mengatakan, 'Muhammad bin Hasan berargumen bahwa
Utsman bin Affan;g, berkata tentang pengalihan hak atau kafalah (iaminan),
"Pemiliknya boleh kembali, tidak boleh ada kerusakan pada harta seorang
muslim." Kemudian aku bertanya kepadanya tentang hadits ini. Dia mengakui
bahwa hadits ini berasal dari seorang periwayat yang tidak dikenal, dari periwayat
yang dikenal, terpufus sanadnya dari Utsman.

Jadi, hadits ini menurut prinsip madzhabnya adalah batal dari dua sisi.
Kalaupun hadits ini valid dari Utsman, dia juga tidak mengandung huj:,ah karena
tidak diketahui apakah utsman rg, berkata seperti itu tentang pengalihan hak atau
tentang penjaminan."

Al Baihaqi berkata, "Periwayat yang tidak dikenal dalam sanad ini adalah
Khulaid bin Ja'far. Khulaid adalah periwayat Bashrah, riwayatnya tidak diladikan
argumen oleh Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam Ash-shahih. sementara
Muslim bin Halial melansir haditsnya yang dia riwayatkan bersama Mustamir bin
Ragryan dari Abu Nadhrah dari Abu Said tentang minyak misik dan selainnya.
Setiap kali Syu'bah bin Hajjaj meriwayatkan hadits darinya, maka dia memuji
haditsnya."

AI Baihaqi juga berkata, "Yang dimaksud dengan periwayat yang dikenal
adalah Abu Iyas Muawiyah bin Qarrah Al Muzanni. Sanad hadits ini terputus
seperti yang dikatakan Asy-Syafi'i karena Abu Iyas termasuk generasi ketiga dari
kalangan tabi'in Bashrah sehingga dia tidak pemah berjumpa dengan utsman bin
Affan iS:, dan tidak pula hidup sezaman dengannln."

Saya katakan, kalau Imam Asy-Syaf i dan AI Baihaqi menilai lemah hadits
ini, maka pengarang AJ Jauhar An-Naqiy yaitu Al Maridini berusaha untuk
menolak penilaian lemah ini, baik dari segi sanad atau dari segi argumentasi. Dia
mengatakan, "Yang dijelaskan dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, Muhammad
menyebutkannya dalam bahasan tentang ushul da/. utsman iQ[ tentang pengalihan
hak tanpa ragu, sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya pertama kali. Demikian
pula, atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dalam Mushannaf-nya dari
syr.r'bah dengan sanadnya. Bagaimana hal itu dikatakan terkait penjaminan,
sedangkan kembalinya pihak dalam masalah ini kepada penanggung awal tidak
tergantung pada syarat kematian penjamin dalam keadaan pailit? Abu Bakar fu-
Razi dan selainnya mengatakan bahwa tidak ada informasi mengenai adanya
sahabat yang menentang pendapat Utsman-"

Kemudian dia berkata, "Sikap Al Bukhari yang tidak mau berargumen
dengan riwayat Khulaid itu tidak menciderainya sebagaimana diketahui. Dan

57s



AlUmm

Menurut dasar pendapatnya, atsar ini batal dari dua sisi-

Kalaupun atsar ini valid dari Utsman iS, namun dia tidak

mengandung hujjah. Muhammad bin Hasan pun ragu mengenai

riwayat ini dari Utsman;S,. Kalau benar dia berasal dari Utsman,

hadits Utsman ;SL, ini mengandung makna yang berbeda'

Jika seseorang mengalihkan hak orang lain kepada orang

ketiga lalu penerima pengalihan pailit atau meninggal dalam

keadaan tidak memiliki apapun, maka yang dialihkan haknya tidak

berhak kembali kepada pengalih, karena hawalah adalah

pengalihan hak dari penanggungnya kepada orang lain. Sesuatu

yang sudah berpindah itu tidak bisa kembali lagi. Hawalah berarti

dari hamalah (tanggungan). Seseorang yang dialihkan haknya tidak

bisa kembali kepada pengalih lagi kecuali dengan diperbarui

pengembaliannya kepada orang pertama. Dalam keadaan apapun,

kami menunfut penerima alihan, bukan orang yang mengalihkan"

meskipun Muslim menggandengnya dengan Mustamir dalam sebuah hadits,

namun dia juga berargumen dengan riwayat Khulaid di tempat lain. Al Baihaqi

menyebutkan hal itu dalam At Ma'nfah. Pernyataannya di sini mengesankan

bahwa Muslim tidak berargumen dengan riwayat Khulaid. Padahal Syu'bah

menghormati dan memuji Khulaid. Dia berkata, 'Dia termasuk orang yang paling

jujur dan paling teliti. Dia dinilai tsiqah oleh lbnu Ma'in dan selainnya' Jadi,

tugai-u.,u- mungkin periwayat seperti ini dianggap sebagai periwayat yang tidak

dikenal?"
Al Maridini berkomentar tentang Muawiyah bin Qarrah, "lbnu Asakir dalam

Tankh Dimasyqa menyebutkan bahwa dia memiliki pandangan yang baik- Dia

menceritakan dari Ibnu Said bahwa dia termasuk generasi kedua. Ibnu Asakir

menceritakan hadits dari khalifah dan selainnya bahwa dia meninggal pada tahun

110 H. Ibnu Asakir juga menceritakan dari Yahya dan selainnya bahwa dia hidup

hingga 96 tahun. Densan demikian dapat diketahui bahwa dia lahir pada tahun 17

H. E"usuimuna mungkin dia tidak hidup sezaman dengan Utsman?" (Uh- Al Jauhar

An-Naqi, dicetak pada catatan kaki Sunan Al Kubra,6/71\'
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PEMBAHASAN DII\IW\N

(PENJAMINANItSs

1. Bab: Penjelasan Tentang Jaminan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: A.y-
Syafi'i berkata: Jika seseorang menanggung atau menjamin
piutang orang lain, lalu penjamin ifu meninggal sebelum piutang
jah-rh tempo, maka orang yang dijamin piutangnya itu berhak
menuntutnya kepada orang yang dijaminkan kewajibannya. Jika
dia telah menerima hartanya, maka penanggung hutang dan
penjamin telah terbebas. Para ahli waris penjamin tidak boleh
mengembalikan kepada orang yang ditanggung kewajibannya
dengan apa yang telah mereka bayarkan unfuknya hingga piutang
jafuh tempo. Demikian pula, seandainya orang yang menanggung

159 Seperti inilah Al Bulqini menulis bab ini. sedangkan dalam sistematika asli
terfulis: Penjaminan, Penanggungan dan Perseroan.
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hutang itu meninggal, maka orang yang memiliki piutang boleh

mengambil piutangnya dari harta orang itu. Jika orang itu tidak

mampu, maka dia tidak boleh mengambil piutang sebelum jafuh

tempo.160

150 pulu- salah satu manuskrip tertulis, sesudah ini disebutkan hal-hal yang

berkaitan dengan pengalihan yang telah dibahas sebelumnya.

Asy-Syaf i berkata: Jika seseorang mengalihkan hak kepada orang lain, lalu

penerima pengalihan pailit atau mati dalam keadaan tidak memiliki apapun, maka

orang yang dialihkan haknya tidak boleh kembali kepada pengalih, karena

pengalihan hak itu telah memindahkan hak dari tempatnya kepada tempat yang

iain. Sesuatu yang telah berpindah ihr tidak bisa kembali. Hawalah itu berbeda dari

hamalah (tanggungan).

Saya katakan, redaksi ini baru saja disebutkan di akhir bab pengalihan hak.

Di dalamnya juga dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli dan hal-hal

yang berkaitan dengan sumpah yang disertai seorang saksi.

Terkait dengan jual-beli Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang membeli pakaian

sedangkan pada pakaian itu ada cacatnya, baik penjual mengetahuinya atau tidak

mengetahuinya, maka hukumnya sama. Hanya saja penjual berdosa lantaran

menutupi cacat seandainya dia mengetahuinya. Sementara pembeli boleh

mengembalikan pakaian ifu karena ada cacat atau dia menahannya, selama dia

tidak mengubah bentuk pakaian itu dari keadaannya semula dengan cara

memotong, mewarnai, atau memakainya. Jika dia telah melakukannya, maka dia

tidak boleh mengembalikan pakaian fu, melainkan dia meminta kembali

pengurangan dari harta awal akibat cacat tersebut."

Terkait sumpah dengan saksi, Asy-S1nfi'i berkata, "Jika seseorang mati

sedangkan dia memiliki piutang yang diperkuat dengan seorang saksi, tetapi dia

juga menanggung hutang, lalu para ahli warisnya menolak unh.rk bersumpah, lalu

orang-orang yang berpiutang padanya berkata, 'Kami mau bersumpah,' maka

hukumnya tidak boleh karena Nabi S memutuskan sumpah yang disertai saksi

untuk orang yang memiliki hak. [-agi pula, Allah & hanya menempatkan para ahli

waris pada kedudukan mayit jika dia mati, sehingga orang-oftmg yang berpiutang

tidak berhak bersumpah karena mereka itu bukan orang yang haknya ditetapkan

oleh Nabi $ dengan jalan sumpah yang disertai seorang saksi. Mereka ihr bukan

orang-orang yang Allah pindahkan harta kepada mereka (malcsudnya bukan atrli

waris). Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya mayit memiliki harta lalu mereka

dilunasi dari harta orang lain, maka dia mereka tidak boleh dipaksa untuk
menerimanya dari orang ini?"

Saya menduga Al Bulqini memindahkan dua keterangan ini dari tempat lain

seperti yang dia lakukan dalam beberapa bab dan masalah.
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Syariat berkata tentang jaminan:

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika
seseorang menjamin hutang orang lain, Ialu penjamin itu
meninggal sebelum hutang jafuh tempo, maka orang yang dijamin
haknya ifu boleh mengambil hartanya lantaran penjaminan yang
telah diberikan kepadanya. Jika dia telah mengambil hartanya,
maka bebaslah orang yang menanggung hutang dan penjamin.
Para ahli waris penjamin tidak boleh menunfut kepada orang yang
dijamin kewajibannya dengan apa yang telah mereka bayarkan
untuknya hingga hutang tersebut jatuh tempo. Demikian pura,

seandainya orang yang menanggung hutang itu meninggal, maka
orang yang memiliki piutang boleh mengambil piutangnya dari
harta orang itu. Jika orang itu tidak mampu, maka dia tidak boleh
mengambil piutang sebelum jafuh tempo.

Jika seseorang memiliki hak harta pada orang lain, lalu ada
orang ketiga yang menjamin haknya, maka pemilik harta boreh
menuntut keduanya dan masing-masing dari keduanya. Masing-
masing dari keduanya tidak terbebas dari kewajiban sebelum
pemilik hak menerima pelunasan hartanya manakala penjaminan
bersifat mutlak. Adapun jika penjaminan dibatasi dengan syarat,
maka pemilik piutang berhak menunfut penjamin atas apa yang
dia syaratkan, bukan atas apa yang tidak dia syaratkan.

Jika orang pertama kepada orang kedua, "Apa saja yang
dipufuskan sebagai hakmu atas fulan, atau yang dipersaksikan oleh
para saksi sebagai hakmu, atau yang semacam itu, maka aku
jamin," maka orang pertama tidak menjamin apapun, karena bisa
jadi kepuhrsan dan kesaksian untuk orang kedua itu tidak benar
sehingga orang kedua tidak berkewajiban apapun dari apa yang
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dipersaksikan terhadapnya dari beberapa sisi. Oleh karena

demikian ketentuannya, maka dia tidak menjadi penjamin.

Penjaminan hanya berlaku terhadap sesuatu yang diketahui

penjamin. Adapun sesuatu yang tidak diketahui penjamin itu

termasuk mukhatharah (pertaruhan). Ketika seseorang menjamin

hutang mayit sesudah dia mengetahui jumlahnya dan siapa

pemiliknya, maka penjaminan ifu berlaku untuknya, baik mayit

meninggalkan warisan atau tidak meninggalkannya.

Jika budak yang diizinkan untuk bemiaga memberikan

penjaminan, maka penjaminan tersebut batal karena penjaminan

adalah perusakan harta tanpa menghasilkan harta lain. Oleh

karena kami menghalangi budak tersebut unfuk memsak sedikit

pun dari harta tuannya, baik sedikit atau banyak, maka demikian

pula kami menghalanginya unhrk menjamin sehingga dia terbebani

hutang atas hartanya, baik sedikit atau banyak.
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1650. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Harun bin Ri'ab, dari Kinanah bin Nu'aim, dari Qabishah bin
Mukharij, dia berkata, "Aku menanggung suatu tanggungan,l6l
lalu aku mendatangi Rasulullah @ dan meminta sesuatu kepada

beliau. Beliau pun bersabda, "Wahai Qab*hah, meminta ifu
hukumnya haram, kecuali untuk tiga hal, (yaifu) seseorang yang
menanggung suafu tanggungan sehingga dia boleh meminta...."
Kemudian dia menyebutkan redaksi hadits selanjutnya.l52

Seandainya seseorang mengakui bahwa dia menjamin harta

milik orang lain dengan syarat dia memiliki hak pilih, sementara

orang yang dijamin haknya itu menyangkal adanya hak pilih,
sedangkan di antara keduanya tidak ada bukti, maka ulama yang

menjadikan pengakuan sebagai sesuatu yang utuh (tidak terbagi)

itu memintanya unfuk bersumpah bahwa dia tidak menjamin
haknya kecuali dengan syarat pilih. Ulama tersebut juga

membebaskannya dari pertanggungan karena penjaminan tidak

151 11u1u iic; atau pertanggungan berarti sesuatu yang dipikul seseorang.

Maksudnya adalah dia berkomitmen untuk membayamya demi memperbaiki
hubungan sesama manusia, seperti mendamaikan dua kabilah yang bersengketa
dan semisalnya.

162 HR. Muslim (pembahasan: Zal<at, bab Orang yang Boleh Meminta,
2/7221dari jalur Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab dan seterusnya, dengan
redaksi, "Sesungguhnjm meminta itu hukumn5m tidak boleh, kecuali bagi salah
seorang di antara tiga golongan, (yaifu) seseorang 3ang menanggung suafu
tanggungan, maka dia boleh meminta, sehingga dia memperolehryn, kemudian
dia berhenti meminta; seseorang yang ditimpa bencana 5ang menghabiskan
hartanlm, maka dia boleh meminta, sehingga dia memperoleh penopang hidup -
atau beliau mengatakan: penutup kebutuhan hidup; dan seseorang yang ditimpa
kemelaratan, hingga ada orang cerdik pandai dari kaumnSn yang mengatakan,
'Fulan telah ditimpa kemelaratan', maka dia boleh meminta hingga dia
memperoleh penopang hidup -atau beliau mengatakan: penutup kebutuhan
hidup. Adapun permintaan selain ketiga itu, wahai QabAhah, merupakan makanan
haram Sang dimakan pelakunya seara hamm."

Hadits ini dilansir oleh lbnu Khuzaimah dalam Shahihnya (4/651dan lbnu
Hibban dalam Shahih*rya (5/168).
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boleh disertai hak. Barangsiapa yang klaim bahwa pengakuannya

ihr berlaku secara terbagi padanya sehingga dia menanggung apa

yang membawa mudharat baginya, maka dia juga mewajibkan

padanya penjaminan sesudah orang yang dijamin haknya

bersumpah dan mengatakan, "Dia telah memberikan penjaminan

yang tegas bagiku tanpa ada hak pilih di dalamnya." Penjaminan

dengan diri yang disertai hak pilih itu hukumnya tidak boleh. Oleh

karena penjaminan tanpa hak pilih ifu hukumnya boleh, maka

penjamin dengan diri itu tidak wajib menanggung harta kecuali dia

menyebutkan harta yang dia jamin.

Penjaminan tidak berlaku untuk sanksi had, qishash, dan

hukuman. Penjaminan tidak berlaku kecuali terhadap harta benda.

Seandainya seseorang menjamin kewajiban orang lain dalam

perbuatan melukai orang lain dengan sengaja, maka jika

korbannya menginginkan qishash, maka penjaminannya batal.

Tetapi jika korban menginginkan denda luka-luka, maka itu adalah

haknya dan penjaminan berlaku karena penjaminan di sini

merupakan penjaminan dengan harta.

Jika seseorang membeli rumah dari orang lain lalu ada

orang ketiga yang menjamin atas 'u1i4u1r|63 dan penyelesaian

sengketa jual-beli, dan temyata rumah tersebut sudah menjadi hak

orang lain, maka pembeli menunfut penjamin agar

pembayarannya dikembalikan jika pembeli menginginkan karena

dia menjamin penyelesaian sengketa jual-beli unfuknya, sedangkan

penyelesaian sengketa ifu dilakukan dengan menyerahkan harta.

L63 7-11r6u6 adalah keharusan penjual unh:k mengembalikan harga lantaran
telah ada hak orang lain pada objek jual-beli atau karena cacat, dengan disertai
bukti bahwa dia menanggung gamnsi atas apa yang dia jual saat barang masih di
tangannya.
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Jika seseorang menerima dari orang lain penjaminan

dengan dirinya, kemudian dia mengambil darinya penjamin yang

lain dengan dirinya, maka yang pertama tidak terbebas sehingga

keduanya menjadi penjamin dengan dirinya.
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PEMBAHASAN SYIRKAH (PERSEROAN)

1- Bab: Penjelasan Tentang Perseroan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Perseroan

mufawadhahT@ itu hukumnya batal. Saya tidak mengetahui

sesuatu dari masalah duniawi yang batal jika perseroan

mufawadhah tidak batal. Kecuali dua mitra menganggap

mufawadharS itu sebagai pencampuran harta dan pekerjaan di

164 Persekufuan mufawadhah adatah selunrh aset yang dimiliki dua sekufu itu
dibagi di antara keduanya. (Al Mishbah

Imam Asy-Syafi'i akan merinci pemyataan ini sesudah ini, dan menjelaskan
bahwa batalnya persekutuan tersebut terjadi dalam kasus dimana kedua sekutu
bersekutu dalam setiap harga yang keduanya hasilkan dengan cara apapun. Yang
demikian ifu dianggap sebagai perjudian. Adapun jika keduanya bersekutu dengan
cara mencampurkan harta dan pekerjaan di dalamnya lalu membagi keuntungan di
antara keduanya, maka tidak dilarang. Persekufuan ini biasa disebut dengan istilah
syirkah'anan.
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dalamnya, serta pembagian keuntungan. Yang demikian ifu tidak
dilarang. Inilah perseroan yang oleh sebagian ulama Masyriq
disebut sebagai syirkah 'anan.

Jika kedua pihak melakukan perseroan mufawadhah, dan

keduanya sama-sama mensyaratkan bahwa perseroan

mufawadhah tersebut dimaksudkan sesuai makna ini, maka
perseroan tersebut sah. Jika ada salah satu dari keduanya yang

diberi rezeki dari selain harta perseroan ini, seperti niaga, harta

terpendam, hibah dan selainnya, maka harta tersebut menjadi
miliknya, tidak menyertakan temannya. Jika keduanya mengklaim

bahwa perseroan mufawadhah yang keduanya maksudkan adalah

kedua pihak bersekutu atas setiap harta yang keduanya hasilkan

dengan jalan apapun, baik dengan perantara harta perseroan atau

dengan harta selainnya, maka perseroan di antara keduanya itu
tidak sah. Saya tidak mengetahui judi kecuali judi yang terjadi

dalam akad ini, atau kurang dari ifu. Yaifu dua orang bersekufu

dengan modal dua rahts dirham, lalu jika salah satunya

memperoleh harta terpendam maka harta tersebut dibagi di antara

keduanya.

Seandainya kedua pihak sama-sama mensyaratkan hal ini
sedangkan keduanya tidak mencampumya dengan harta, maka

apakah menumt Anda hukumnya boleh? Seandainya seseorang

diberi hibah atau diupah untuk melakukan suafu pekerjaan

sehingga dia menghasilkan harta dari pekerjaan itu atau dari hibah,

maka apakah menumt Anda orang lain bisa menjadi sekutunya

atas harta tersebut? Para ulama bahkan telah menolak yang

kurang dari ifu.
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PEMBAHASAN WAKAI.AH (PERWAKITAN)

1- Bab: Perwakilan

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika seseorang

memberikan perwakilan kepada orang lain, maka wakil tidak boleh

mewakilkan orang lain, baik wakil itu sakit atau tidak, baik dia
ingin pergi jauh atau tidak" Karena pemberi perwakilan rela
terhadap perwakilan, tetapi dia tidak rela dengan perwakilan orang
lain. Jika seseorang berkata bahwa wakil tersebut boleh
mewakilkan orang lain yang menumtnya layak, maka hukumnya
boleh asalkan dengan kerelaan pemberi per-wakilan.

Jika seseorang memberikan perwakilan kepada orang lain,

sedangkan dalam perwakilan itu dia tidak menyebutkan bahwa dia
mewakilkannya unfuk membuat pengakuan atas namanya,
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berdamai, membebaskan hak, dan menghibahkan, maka jika wakil

melakukan hal-hal tersebut, maka apa yang dia lakukan itu batal

karena dia tidak diwakilkan untuk melakukan hal-hal tersebut

sehingga dia bukan merupakan wakil dalam hal-hal yang tidak

diwakilkan kepadanya. Jika seseorang mewakilkan orang lain

unfuk menunfut sanksi had atau qishash, maka perwakilan itu

diterima untuk menetapkan bukti. Jika dia menghadiri sanksi .6ad

atau qishash, maka saya tidak menjafuhkan sanksi had atau

qishash hingga pemilik hak sanksi had dan qishash datang, karena

bisa jadi dia menghentikan perwakilan sehingga qishash batal, dan

bisa dia memaafkan pelaku.

Jika seseorang memiliki hak harta pada orang lain, dan

harta ifu ada pada orang kedua, kemudian datang orang ketiga

bahwa pemilik harta mewakilkan kepadanya, dan orang yang

menguasai harta ifu membenarkannya, maka saya tidak memaksa

orang yang menguasai harta ihr untuk menyerahkan kepadanya.

Jika dia menyerahkan harta iht kepadanya, maka dia belum

terbebas dari pertanggungan harta sedikit pun kecuali pemilik

harta mengakui bahwa dia mewakilkan orang ifu, atau ada bukti

yang menunjukkan hal itu.

Demikian pula, seandainya orang yang mendakwakan

perwakilan ifu mendakwakan hutang atas pemilik harta, maka

orang yang menguasai harta tidak dipaksa untuk memberikan

harta itu kepadanya. Alasannya adalah karena pengakuan hak itu

merupakan pengakuan atas nama orang lain, sedangkan

pengakuannya yang didasarkan pada pengakuan orang lain ifu

tidak diterima.
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Jika seseorang memberikan perwakilan kepada orang lain
atas sesuatu di hadapan qadhi, maka qadhi menetapkan buktinya
terhadap perwakilan tersebut dan menjadikan orang ifu sebagai

wakil, baik pihak lawan hadir atau tidak hadir bersamanya. pihak

Iawan tidak memiliki hak untuk menolaknya sama sekali.

Jika seseorang bersaksi terhadap orang lain bahwa dia
mewakilkannya dalam setiap hak, baik sedikit atau banyak, tanpa
ada keterangan lebih dari itu, maka perwakilan tidak sah karena
orang ifu mewakilkannya untuk menjual barang baik sedikit atau
banyak, menjaga, menyerahkan barang baik sedikit atau banyak,
dan lain{ain. oleh karena pemberian penrrakilan tersebut
mencakup makna-makna ini dan juga makna-makna yang lain,
rnaka yang ditunjuk tidak boleh menjadi wakil sebelum pemberi
perwakilan menjelaskan jenis perwakilannya, seperti menjual,
membeli, menitipkan, bersengketa, membangun dan lain-lain.

Asy-Syafi'i berkata: Saya menerima perwakilan dari laki-laki
dan perempuan yang ada di tempat, baik ada alasan atau tidak ada
alasan.

1551. Ali & pemah memberikan perwakilan di hadapan
Utsman bin Abdullah bin Ja'far, padahal saat ihr Ali & ada di
tempat. Utsman;.S, pun menerima perwakilan tersebut.

Sebelumnya Abdullah bin Ja'far memberikan perwakilan kepada
Uqail bin Abu Thalib. Kalau tidak salah, dia memberikan
perwakilan itu di hadapan Umar;$,, atau di hadapan Abu
Bakar ;{}". Ali & berkata, "sesungguhnya persengketaan ih.l
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mendesak seseorang unfuk melakukan hal-hal yang tidak

menyenangkan, dan syetan menghadiri persengks1...." 155

165 gp. Al Baihaqi dalam .Sunan Al Kubra (pembahasan: Perwakilan, bab:
Pemberian Perurakilan dalam Persengketaan saat Pemberi Perurakilan Ada di
Tempat atau Tidak Ada di Tempat, 6/8tl danjalur Abu Kuraib dari Abdullah bin
Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Jahm bin Abu Jahm dari Abdullah bin Ja'far,
dia berkata, "Ali bin Abu Thalib;g[, membenci persengketaan. Jika dia terlibat
dalam persengketaan, maka dia meurakilkan kepada Uqail bin Abu Thalib. Ketika
Uqailsudah tua, Ali rg mewakilkan aku."

Juga dari jalur Ali bin Abdul Azu dan Abu Ubaid dari Abbad bin Awwam dari
Muhammad bin Ishaq dari seorang penduduk Madinah yang bemama Jahm dari
Ali &, bahwa dia meurakilkan Abdullah bin Ja'far untuk melakukan
persengketaan. Dia berkata, "Sesungguhnya persengketaan itu mendesak
seseoftrng unfuk melakukan hal-hal yang tidak dia sukai."

Abu Ubaid berkata: Abu Zyrad berkata, "Maksudnya adalah hal*ral yang

membinasakan."
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PEMBAHASAN PENGAKUAN

1. Bab: Sesuatu yang Boleh Diakui Manakala
Tampak Nyata

1,652. Asy-Syafi'i berkata: Ma''u mengakui di hadapan

Nabi S, bahwa dia telah berbuat zina, sehingga beliau

meralamnya.156

166 gg. Muslim (pembahasan: Sanksi Had, bab: Orang yang Mengakui
Dirinya Berzina,3/7319, no.77/1692) dan jalur Abu Kamil Fudhail bin Husain
Al Jahdari dari Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, dia

berkata, "Aku melihat Ma'iz bin Malik ketika dibawa menghadap Nabi @. Dia
seorang yang pendek dan bertubuh kekar. Dia tidak memakai selendang. Dia
bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali bahwa dia telah berzina." Rasulullah S
bertanya, "Barcngkali kamu hanya... " Dia menjawab, "Tidak, demi Allah orang
yang paling belakang ini telah berzina." Jabir bin Sarnurah berkata, "Kemudian
beliau merajamnya. Sesudah ihr beliau berkhutbah dan berkata, "Apakah setiap
kali kami pergi berpemng di jalan Allah maka turtinggal salah seorang dari mereka
yang memiliki suara seperti suara kambing yang sedang bersetubuh? Salah
seorang di antara mereka memberikan sedikit susu. Demi Allah, jika Allah

590



Al Urrun

1653. Nabi S memerintahkan Unais untuk pergi

menjumpai istri seorang laki-laki, dan beliau bersabda, "Jika dia

mengakui, maka rajamlah dial'\67

Ketentuan ini satu makna dengan hukum Allah yang telah

saya sampaikan, bahwa seseorang memiliki hak dan kewajiban

sesuai perkataan yang dia kemukakan, dan bahwa dia adalah

orang kepercayaan atas dirinya sendiri. Barangsiapa di antara

orang-orang yang baligh dan tidak lemah akal mengakui sesuatu

yang mengakibatkan sanksi atas badannya, seperti sanksi ,6ad

memberiku kuasa atas salah seorang di antara mereka, maka aku pasti
menderanSa dengan sekeras-kerasnya. "

Ada beberapa jalur riwayat dalam Shahih Muslim untuk hadits ini (no.

19 / 1693, 2A-n / rc9 4, 22 / 23 / 7 6951.
167 Imam fuy-Syaf i meriwayatkan hadits ini dari Malik dari lbnu Syihab dari

Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa
keduanya mengabarinya, bahwa ada dua orang yang bersengketa kepada Nabi $.
Yang satu mengatakan, "Ya Rasulullah, puhrskanlah perkara kami dengan Kitab
Allah." Sedangkan yang lain -yaitu yang paling paham agama di antara
keduanya- berkata, "Benar ya Rasulullah, putuskanlah dengan Kitab Allah, dan
izinkan aku untuk berbicara." Beliau bersabda, "Bicaralahl" Orang itu berkata,
"Anakku adalah orang yang bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan
istrinya. Aku sudah memberitahukan bahwa anakku dikenai rajam, lalu aku
menebus darinya dengan seratus unta dan seorang budak perempuan milikku.
Kemudian aku bertanya kepada para ulama, dan mereka mengabariku bahwa
anakku dikenai seratus dera dan diasingkan selama setahun. Sedangkan rajam

hanya untuk istrinya." Rasulullah$ bersaMa, "Demi Dzat yang menguasai
jiwaku, aku pasti memutuskan perkara kalian berdua dengan Kitab Allah. Adapun
kamfing dan budak perempuanmu itu dikembalikan kepadamu." Beliau lantas
mendera anaknya ifu serafus kali dan mengasingkannya selama setahun, serta
memerintahkan Unais Al Aslami untuk mendatangi istri lakilaki yang lain itu. Jika
dia mengakui, maka dia merajamnya. Istrinya itu pun mengakui sehingga Unais
merajamnya." (HR. Ath-Thabrani, bahasan, Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang
Rajam, 2/822; Al Bukhari, bahasan' Sumpah dan Nadzar, bab: Cara Sumpah

Nabi $, 4/216, no. 66336634) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya; dan
Muslim, bab: Sanksi Pidana, bab: Omng yang Mengakui Dirinya Berzina, S/7324-
1326, no. 25/1697-1698) dari beberapa jalur riwayat dari hnu Syihab dan
setenrsnya.
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hukuman meninggal, qishash, pukulan, potong tangan, maka

pengakuan tersebut berlaku baginya, baik dia merdeka atau budak,

baik dia terbatasi hak transaksinya atau tidak terbatasi hak

transaksinya. Karena masing-masing dari mereka termasuk orang

yang dikenai kewajiban atas badannya, dan pengakuannya tentang

sesuafu yang berlaku baginya itu tidak gugur darinya. Karena dia

hanya terbatasi hak transaksinya terkait kewajiban harta, bukan

badannya. Pengakuan tersebut juga tidak gugur dari budak jika

berupa harta bagi orang lain, karena kerusakan atas fubuhnya ifu

disebabkan oleh sesuah-r yang berlaku baginya lantaran ada fardhu

yang dibebankan Allah padanya, sebagaimana dia harus wudhu

unfuk shalat. Perkara ini termasuk perkara yang tidak saya ketahui

adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama pun yang saya

terima pendapatnya dengan baik.

1654. Aisyah r;& memerintahkan unfuk memotong tangan

seorang budak yang mengaku men*ri.168

168 1rr',urr', Asy-Syaf i meriwayatkan afsarini lalu dia berkata:
Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm,

dari Amrah binil Abdurrahman, bahwa dia berkata, "Aisyah,9, keluar ke Mald<ah

bersama dua budak perempuannya dan seorang budak laki-laki milik anak-anak
Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abdullah bin Abu Bakar mengirimkan
bersama dua budak tersebut sebuah jubah berumbai yang telah dijahitkan padanya
sobekan kain berwarna hijau. Aisyah berkata, "'Budak ifu mengambil jubah
tersebut, merobek sobekan kain ifu dan mengeluarkan jubah tersebut, lalu dia
mengisinya dengan gulungan kain atau bulu, kemudian dia menjahitnya lagi. Ketika
dua budak perempuan itu tiba di Madinah, keduanya menyerahkan kiriman ifu
kepada keluarga Abdullah. Ketika mereka membukanya, mereka mendapati
gulungan kain itu tetapi tidak mendapati jubah di dalamnya. Mereka lantas
berbicara kepada dua budak perempuan ihr, lalu keduanya berbicara kepada
Aisyah,€b istri Nabi $, atau keduanya menulis surat. Keduanya mencurigai budak
laki-laki itu. Ketika budak laki-laki itr ditanya tentang hal itu, dia pun mengakui.
Aisyah @ pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Aisyah berkata,
"Hukuman potong tangan berlaku unfuk pencurian seperempat dinar atau lebih."
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Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sanksi had unluk

Allah atau berupa sesuatu yang diwajibkan Allah sebagai hak anak

Adam.

Apa saja yang diakui oleh dua orang (merdeka dan budak)

yang baligh dan tidak terbatasi hak transaksinya terkait harta

keduanya dengan jalan apapun yang keduanya akui, maka oblek

yang diakuinya itu menjadi wajib bagi keduanya sebagaimana yang

keduanya akui. Sedangkan saja yang diakui oleh dua orang

merdeka yang terbatasi hak transaksinya terkait harta keduanya ifu

tidak berlaku bagi seorang pun dari keduanya dalam keadaan

terbatasi hak transaksinya, bukan sesudahnya dalam hukum dunia.

Tetapi dalam hubungan antara keduanya dengan Allah, keduanya

wajib membayarkan kepada orang yang diakui haknya saat

keduanya telah keluar dari pembatasan hak transaksi, dengan jalan

apapun pengakuan tersebut. Jika keduanya tidak menanggung

kewajiban selain harta keduanya, yaitu seperti mengakui perbuatan

pidana secara sengaja atau tidak sengaja tetapi tidak ada qishash di

dalamnya, atar..l pembelian, atau memerdekakan budak, atau

penjualan, atau perusakan harta, maka semua itu gugur darinya

dalam hukum.

Jika keduanya (orang merdeka dan budak) mengakui

perbuatan pidana secara sengaja yang dikenai qishash, maka

pengakuan ini berlaku pada keduanya. Wali qishash berhak

menjafuhkan qishash iika dia menginginkan, atau mengambil

Hadits ini akan dijelaskan dalam bahasan tentang sanksi pidana bab hukuman

potong tangan bagi budak berdasarkan pengakuannya, dan pemotongan

tangannya dalam keadaan dia melarikan diri-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: sanksi Pidana,

bab: Nilai Barang yang Mengakibatkan Hukuman Potong Tangan, 2/832-833, no.

251
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denda dari harta keduanya jika dia menginginkan hal itu.

Alasannya adalah karena keduanya dikenai kewajiban atas diri
keduanya, dan di antara hal yang difardhukan Allah adalah
qishash. Oleh karena Allah memfardhukxt qishash. maka hal itu
menunjukkan bahwa wali qishash berhak memaafkan qishash dan
mengambil diyat. Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah. Karena itu,
orang yang terbatasi hak transaksinya tetapi sudah baligh itu
menanggung apa yang dia akui. Sedangkan wali korban memiliki
hak pilih antara menjatuhkan qishash atau memaafkan dengan
kompensasi harta yang dia ambil sebagai pengganti qishash.

Seperti itu pula ketentuan untuk budak yang sudah baligh saat

mengakui bahwa dia melukai orang lain, atau melakukan
perbuatan pidana terhadap jiwa yang dikenai qishash. Wali korban
atau orang yang dilukai itu boleh menjatuhkan qishash padanya,

atau memaafkan qishash dengan syarat diyat yang dibebankan
pada diri budak itu jika budak tersebut merupakan har"ta milik
fuannya.

Seandainya budak mengakui perbuatan pidana secara
sengaja tetapi tidak dikenai qishash atau secara tidak sengaja,

maka tidak ada kewajiban yang dia tanggung selama dia berstatus

sebagai budak. Tetapi dia menanggung kewajiban jika dia
dimerdekakan suatu hari nanti, dan kewajiban itu melekat pada
hartanya.

Apa saja yang diakui oleh dua orang (merdeka dan budak)
yang terbatasi hak transaksinya, seperti mengambil tanpa izin,

membunuh dan perbuatan-perbuatan lain yang dikenai sanksi ^6ad
maka pengakuan keduanya sama-sama batal karena pengakuan

orang merdeka yang terbatasi hak transaksinya ifu batal dalam
keadaan apapun, dan pengakuan budak juga batal selama dia
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berstatus budak. Tetapi budak menanggung denda pidana yang

diakuinya jika dia dimerdekakan kelak, karena saya membatalkan

sanksi baginya lantaran dia adalah milik tuannya saat berstafus

budak; tidak sama alasannya dengan pembatasan hak transaksi

yang saya berlakukan pada orang merdeka terkait hartanya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara budak yang

diizinkan bemiaga atau yang tidak diizinkan bemiaga, budak yang

berakal cerdas atau yang berakal rendah, selama dia baligh dan

tidak hilang akal. Ketentuan ini berlaku dalam setiap hal kecuali

pengakuan budak terkait hal-hal yang diwakilkan atau diizinkan

kepadanya, yaitu perniagaan.

Jika dua orang merdeka dan safu budak yang terbatasi hak

transaksinya mengakui pencurian yang dikenai hukuman potong

tangan, maka mereka sama-sama dipotong tangannya. Orang

merdeka menanggung denda pencurian yang diambil dari

hartanya, sedangkan tanggungan budak melekat pada diri budak

itu.

Seandainya saya membatalkan denda atas dua orang

merdeka yang terbatasi hak transaksinya dengan alasan adanya

pembatasan, dan membatalkan denda atas budak lantaran dia

tetap dalam stafus budak, maka saya tidak memotong tangan salah

satu dari keduanya (orang merdeka dan budak) karena kedua

sanksi itu tidak batal kecuali secara bersama-sama, dan tidak

berlaku kecuali secara bersama-sama.

Seandainya mereka secara bersama-sama mengakui

pencurian dalam jumlah yang tidak dikenai hukuman potong

tangan, maka saya membatalkan hukuman potong tangan atas

mereka semua. Saya membatalkan hukuman potong tangan bagi

dua orang merdeka yang terbatasi hak transaksinya karena
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keduanya terhalang untuk membelanjakan harta keduanya; dan

saya membatalkan hukuman potong tangan bagi budak karena

denda itu melekat pada dirinya, bukan sanksi yang dijafuhkan pada

badannya. Demikian pula dengan perkara yang diakui orang

murtad dari golongan mereka saat masih murtad. Saya

memberlakukan pengakuan itu padanya sebagaimana saya

memberlakukan pengakuan ifu sebelum mereka murtad.

2. Pengakuan Orang yang Belum Baligh

Jika anak laki yang belum mimpi basah atau anak

perempuan yang belum haidh serta belum genap lima belas tahun

ifu mengakui hak Allah pada dirinya, atau hak manusia yang

melekat pada badannya atau hartanya, maka semua ihr gugur

darinya. Karena Allah menitahkan berbagai perkara fardhu yang

mencakup perintah dan larangan hanya kepada orang-orang yang

berakal sehat dan sudah baligh.

Dalam hal ini saya tidak mempertimbangkan pembuktian,

dan perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang

mengakui jika dia berkata, "Saya belum baligh." Bukti harus

diajukan kepada pendakwa.

Jika seorang khuntsa (hermaprodifi yang sulit ditentukan
jenis kelaminnya itu membuat pengakuan sedangkan dia sudah

baligh tetapi belum genap lima belas tahun, maka pengakuannya

ditangguhkan. Jika dia mengalami haidh namun masih sulit

ditentukan jenis kelaminnya, maka pengakuannya tidak berlaku

kecuali dia telah berumur lima belas tahun. Demikian pula, jika dia
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mengalami haidh tetapi dia belum bermimpi basah, maka

pengakuan hermaprodit yang sulit ditentukan jenis kelaminnya itu

tidak berlaku sama sekali hingga dia genap lima belas tahun.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan

budak.

Jika fuan budak atau ayah anak berkata, "Dia belum

baligh," sedangkan budak atau anak ifu berkata, "Saya sudah

baligh," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan anak

dan budak tersebut manakala perkataannya ifu pantas untuk

dibenarkan. Tetapi jika perkataannya tidak pantas dibenarkan,

maka ucapannya tidak diterima meskipun dibenarkan oleh

ayahnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya anak

mengaku telah baligh sedangkan dapat dipastikan bahwa anak

seperti ifu belum mencapai lima belas tahun, maka saya tidak

boleh menerima pengakuannya. Jika saya membatalkan

pengakuan darinya dalam keadaan ini, maka saya juga tidak

memberlakukan pengakuan pada orang merdeka, dan tidak pula

pada budak sesudah baligh, dan tidak pula sesudah merdeka

secara hukum. Sementara dalam hubungan antara mereka dan

Allah, mereka wajib menunaikan hak sesama manusia.

3. Bab: Pengakuan Orang yang Lemah Akal

Barangsiapa yang mengalami suatu penyakit, penyakit

apapun ifu, kemudian akalnya terganggu, lalu dia membuat

pengakuan saat akalnya terganggu, maka pengakuannya terhadap

semua hal ifu gugur karena perkara fardhu tidak berlaku padanya
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dalam keadaan seperti itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara penyakit tersebut timbul akibat sesuafu yang dia makan atau

minum sehingga menghilangkan akal sehatnya, atau karena faktor
yang tidak dia ketahui penyebabnya.

Seandainya seseorang minum khamer atau nabidz yang
memabukkan lalu dia menjadi mabuk, maka setiap yang dia akui

atau dia lakukan yang mengakibatkan kewajiban kepada Allah dan

manusia ifu berlaku padanya, karena dia termasuk orang yang

terkena perkara fardhu. Juga karena segala yang haram dan yang

halal berlaku padanya. Dia dianggap berdosa dengan tindakannya

hingga mengalami mabuk, yaifu minum minuman yang

memabukkan. Apa yang dia lakukan ifu tidak gugur darinya.

1655. Juga karena Rasulullah tS) menjatuhkan hukuman

pukul pada orang yang minum khamer.159

Barangsiapa yang dipaksa dengan dimasukkan khamer ke
dalam tenggorokannya sehingga akalnya hilang, kemudian dia

159 HR. Al Bukhari (pembahasan' Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang
Hukum Pukul bagi Peminum Khamer, 4/245, no. 6773) dari jalur Hafsh bin
Umar dari Hisyam dari Qatadah dari Anas rg,, bahwa Nabi 6$ menjahrhkan
hukuman pukul akibat minum khamer dengan menggunakan pelepah kurma dan
sandal. Abu Bakar igu mendera sebanyak empat puluh kali." (Padanannya ada
pada no. 6776)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Sanlsi pidana, bab:
sanksi Khamer, 3/1331) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muadz bin
Hisyam dari ayahnya dan seterusnya. Dalam redaksinya terdapat tambahan: "Lalu
pada masa Umar;g, dan ketika penduduk tinggal di dekat sumber air dan
perkebunan (maksudnya mereka banyak minum khamer), maka dia bertanya, 'Apa
pendapat kalian mengenai dera dalam minum khamer?' Abdunahman bin Auf
berkata, 'Menurutku, sebaiknya engkau menjadikannya sebagai sanksi pidana yang
paling ringan.' Umar r{h, lantas menjahrhkan dera sebanyak delapan puluh kali."
(36/7706)
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membuat pengakuan, maka pengakuannya tidak berlaku padanya

karena dia tidak berdosa dengan apa yang dia lakukan itu.

Seandainya seseorang mengakui di waktu sehat bahwa dia

telah melakukan sesuatu saat akalnya terganggu, maka dia tidak

terkena sanksi sama sekali, baik dalam hak Allah atau dalam hak

manusia. Misalnya adalah dia mengakui bahwa dia telah

memotong tangan seseorang, membunuhnya, mencuri harta,

menuduh orang lain berzina, atau berzina. Dia tidak dikenai

qishash, potong tangan, sanksi zina, dan lainlain. Sementara wali

korban atau orang yang dilukai ifu berhak mengambil denda dari

hartanya jika dia menginginkan. Demikian pula, orang yang dicuri

hartanya itu boleh mengambil nilai harta yang dicuri. Sedangkan

orang yang dituduh zina tidak memiliki hak apapun karena tidak

ada denda materi dalam tuduhan zina.

Selanjutnya, seperti itulah ketentuannya bagi orang yang

baligh manakala dia mengakui bahwa dia melakukan hal-hal

tersebut saat masih kecil; tidak berbeda sama sekali. Tidakkah

Anda melihat bahwa seandainya seseorang membuat pengakuan

di wakfu akalnya terganggu dan saat masih kecil, kemudian saya

membatalkan pengakuannya itu, kemudian ada bukti yang

menguatkannya, maka saya menjahrhkan kewajiban yang melekat

pada hartanya, bukan pada hartanya? Jadi, pengakuannya sesudah

baligh itu lebih kuat daripada bukti seandainya ada.

Seandainya budak membuat pengakuan sesudah dia

merdeka bahwa dia melakukan hal-hal di atas saat dia masih

menjadi budak dan sudah baligh, maka saya menjatuhkan padanya

seluruh sanksi budak. Jika perbuatan yang diakuinya adalah

menuduh zina, maka saya menderanya empat puluh kali. Jika

perbuatan yang diakuinya adalah zina, maka saya menderanya
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lima puluh kali dan mengasingkannya selama setengah tahun
manakala dia belum dikenai sanksi sebelum pengakuannya. Jika
perbuatan yang diakuinya adalah memotong tangan orang
merdeka atau kakinya dengan sengaja, maka saya menjafuhkan
qishash padanya kecuali pemilik hak qishash ingin mengambil
denda materi darinya. Demikian pula seandainya dia membunuh
orang lain dengan sengaja. Demikian pula, seandainya dia
mengakui bahwa dia melakukannya pada budak, maka dia dikenai
qishash karena dia melakukan perbuatan pidana terhadap budak
saat dia menjadi budak kemudian dia dimerdekakan. Saya

menjatuhk an qishash padanya.

Budak berbeda dari orang merdeka hanya dalam safu hal.

Yaitu, hak harta yang dia akui itu saya bebankan pada dirinya saat

dia telah merdeka karena hak tersebut timbul akibat pengakuan,
sebagaimana seseorang mengakui perbuatan pidana secara tidak
sengaja sebelum saya membebankan sanksinya pada harta orang
itu, bukan pada harta sanak kerabatnya. Seandainya ada bukti
terhadapnya akan terjadinya perbuatan pidana secara tidak sengaja
yang sanksinya melekat pada dirinya saat dia masih menjadi
budak, maka saya membebankan pada fuannya denda dalam
ukuran yang paling kecil antara nilainya pada saat dia melakukan
perbuatan pidana atau nilai denda pidana yang sehamsnya.

Alasannya adalah karena fuannya itu memerdekakan sehingga

dengan kemerdekaannya itu dia menghalangi penjualannya.
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4. Pengakuan Anak Kecil

Apa saja yang diakui anak kecil, baik berupa sanksi .6ad
yang mempakan hak Allah, atau hak manusia, atau hak yang
terkait dengan harta atau selainnya, maka pengakuannya gugur.
Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara apakah anak kecil
tersebut diizinkan unfuk bemiaga atau tidak; baik dia diizinkan oleh
ayahnya, walinya atau hakim. Hakim tidak boleh mengizinkannya
unfuk melakukan pemiagaan. Jika dia melakukannya, maka
pengakuannya gugur.

Demikian pula, pembelian dan penjualan yang dia lakukan
terhapus. Seandainya saya memperkenankan pengakuannya
manakala dia diberi izin untuk bemiaga, maka saya harus
memperkenankan ayahnya mengizinkannya untuk menthalak
ishinya lalu saya menjatuhkan talak ini; atau menyuruhnya
menuduh zina orang lain sehingga saya menjafuhkan sanksi .had
padanya; atau mengizinkannya unfuk melukai orang lain sehingga
saya menjatuhkan qishash padanya. Hal-hal ini dan hal-hal lain
yang serupa itu lebih kuat alasannya untuk diberlakukan padanya
daripada pengakuannya seandainya ayahnya mengizinkannya
unfuk bemiaga. Karena itu adalah perbuatan yang dia lakukan
dengan perintah ayahnya, sedangkan periwayatrya ayahnya unfuk
bemiaga bukan merupakan izin unfuk membuat pengakuan ifu
sendiri. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari hal-hal tersebut yang
berlaku padanya seperti dia berlaku pada orang yang sudah baligh.
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5- tsab: Pemaksaan dan Perbuatan Lain yang
Semakna

Allah @ berfirman,

*i\"u#::"*i;Et";$Y
"Kecuali orang yang dipaka kafir padahal hatinya tetap

tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). " (Qs. An-Nahl [16]:

r.06)

Kufur ifu memiliki beberapa dampak hukum, seperti

terpufusnya hubungan pernikahan, orang kafir boleh dibunuh dan

hartanya dirampas. Oleh karena Allah menggugurkan dampak

pemaksaan untuk berkata kufur, maka gugur pula seluruh dampak

hukum akibat pemaksaan seluruh jenis perkataan. Karena apabila

yang paling besar saja telah gugur dari manusia, maka terlebih lagi

yang kecil pasti gugur dari mereka, serta hal-hal lain yang

hukumnya ditenhrkan oleh adanya hukum pada yang besar ifu"

Definisi pemaksaan adalah keberadaan seseorang di tangan

orang yang tidak sanggup dia tolak seperti penguasa, perampok

atau seseorang yang berbuat sewenang-wenang. Orang yang

dipaksa merasakan ketakutan yang beralasan bahwa jika dia

menolak unfuk mengucapkan apa yang diperintahkan kepadanya,

maka dia bisa mendapat pukulan yang menyakitkan, atau lebih

dari itu, atau bahkan penghilangan nyawa.

Jika seseorang khawatir akan akibat-akibat ini, maka

gugurlah darinya hukum perkataan yang dipaksakan padanya, baik

perkataan tersebut berupa pembelian atau penjualan, atau

pengakuan hak atau sanksi hadbagi seseorang, atau pengakuan
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nikah, memerdekakan budak dan talak, atau tindakan mengadakan
salah satu dari hal-hal ini dalam keadaan dipaksa. Jadi, tindakan
apa saja grang dia munculkan dalam keadaan dipaksa itu tidak
berlaku padanya.

Seandainya dia melakukan sesuatu yang memiliki dampak
hukum, lalu sesudah dia melakukannya dia mengakui bahwa dia
tidak takut sekiranya ancaman orang lain ifu diwujudkan padanya,

maka saya memberlakukan padanya pengakuan dan hal lain yang

dia lakukan belakangan.

Seandainya dia ditahan lalu dia khawatir sekiranya dia
ditahan dalam wakhr lama atau diikat, lalu dia berkata, "Saya

menduga bahwa jika saya menolak melakukan apa yang

dipaksakan pada saya, maka saya tidak akan ditahan lebih dari
safu penjamin, atau dia tidak menjafuhkan sanksi padaku," maka
saya khawatir sekiranya dosanya ifu tidak gugur.

Adapun hukumnya itu gugur darinya karena perbuatan
yang dipaksakan itu telah terjadi sedangkan dia tidak yakin bisa

terlepas dari ancaman.

Seandainya seseorang ditahan, lalu dia dilepaskan, Ialu dia
membuat pengakuan, maka pengakuannya ifu berlaku padanya.

Demikian pula, seandainya dia dipukul safu atau beberapa kali, Ialu

dia dilepaskan, lalu dia membuat pengakuan, sedangkan dia tidak
diperintahkan untuk melakukannya, dan tidak ada lagi ketakutan
yang memiliki sebab, namun kemudian dia melakukan suatu

tindakan, maka tindakan itu berlaku baginya. Jika dia melakukan
suafu tindakan, maka itu terjadi setelah sebab pukulan, dan
pengakuannya pun gugur darinya.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku mengakui
kemudian memiliki hak padaku sekian dalam keadaan aku
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dipaksa," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya

dengan disertai sumpahnya.Sedangkan orang yang diakui haknya

itu harus mengajukan bukti bahwa orang yang mengakui itu tidak

dalam keadaan terpaksa.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa

barangsiapa yang mengakui sesuafu maka pengakuan tersebut

berlaku padanya kecuali diketahui dengan pasti bahwa dia dipaksa.

Ucapannya diterima manakala dia ditahan, meskipun

mereka bersaksi bahwa dia tidak dipaksa. Jika dua saksi bersaksi

bahwa fulan mengakui hak orang lain dalam keadaan dia ditahan

unfuk ifu, atau di hadapan sultan, lalu orang yang diberi kesaksian

yang memberatkan ifu berkata, "Aku membuat pengakuan karena

berada dalam gelapnya penjara atau dipaksa sultan," maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan dengan disertai

sumpahnya. Kecuali bukti menunjukkan bahwa dia membuat

pengakuan di hadapan sultan dalam keadaan tidak dipaksa, tidak
pula takut saat mereka bersaksi bahwa dia mengakui dalam

keadaan tidak dipaksa, dan tidak pula dia dipenjara dengan sebab

apa yang dia akui. Masalah ini dijelaskan dengan redaksinya dalam

bahasan tentang pemaksaan.

Ar-Rabi' ditanya tentang bahasan mengenai pemaksaan itu,

dan dia menjawab, "Saya tidak mengetahuinya."
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6. Esensi Pengakuan

Menurut saya, tidak boleh bagi saya untuk memaksa
memberlakukan pengakuan pada seseorang kecuali yang jelas

maknanya. Jika pengakuannya mengandung dua kemungkinan

makna, maka saya memberlakukan yang paling ringan, dan saya

menetapkan bahwa perkataan yang dipegang adalah
perkataannya. Saya tidak memberlakukan pengakuan padanya

kecuali yang makna teksfual dari pengakuannya, meskipun dalam
hati tersirat sesuafu yang berbeda dari yang tampak dari
ucapannya. Demikian pula, saya tidak mempertimbangkan sebab

pengakuannya manakala ucapannya memiliki makna tekstual yang

mengandung kemungkinan makna yang berbeda dari penyebab

tersebut. Karena terkadang seseorang menjawab secara berbeda

dari sebab yang dibicarakan kepadanya. Pendapat ini sesuai

dengan hukum-hukum Allah yang saya sampaikan dalam
hubungannya antara sesama manusia, bahwa dia diperlakukan

sesuai yang tampak.

7. Pengakuan Terhadap Sesuatu yang Tidak
Disebutkan Sifat-Sifatnya

Jika seseorang berkata, "Fulan memiliki suahr harta
padaku, atau di sisiku, atau di tanganku, atau aku menghabiskan
harta yang besar," atau dia berkata, "Yang sangat besar, atau

besar besar," maka semua hukumnya sama. Dia harus ditanya
tentang yang dia maksud. Jika dia berkata, "Yang saya maksud
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adalah satu dinar atau dirham," atau kurang dari ifu asalkan sudah

bisa disebut sebagai harta, atau barang atau selainnya, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai

sumpahnya. Demikidn pula, jika dia berkata, "Harta yang kecil,

atau kecil sekali, atau kecil kecil." Karena semua yang harta yang

ada di dunia ini adalah kecil di akhirat. Allah @ berfirman, 13

@ fu iy1;Ji acld\ ti5il e, 'Padahat kenitmatan

hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat
hanyalah sedikit. "(Qs. At-Taubah [9]: 38) Sedangkan sesuatu yang

kecil di dunia dapat disebut besar dari segi pahala dan

hukumannya. Allah $ berfirman, ;;7 e # J6454 a$

@<"+qc]$ ,1,14i 'Dan iika (amalan itu) hanya seberat

biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala) nya. Dan

cukupkh Kami sebagai Pembuat perhifungan " (Qs. Al Anbiyaa'

12L1 48) Setiap sesuatu yang diberi pahala atau siksa itu dapat

disebut banyak.

Demikian pula jika seseorang berkata, "Dia memiliki

padaku harta yang sedang, atau tidak sedikit, atau tidak banyak."

Karena ketika ungkapan ini dapat digunakan unfuk sesuafu yang

banyak, maka terlebih lagi unfuk yang saya sebut sebagai sedikit.

Demikian pula jika dia berkata, "Dia memiliki padaku harta yang

banyak sedikit."

Seandainya seseorang berkata, "Fulan memiliki padaku

harta yang banyak kecuali harta yang sedikit," maka ketenfuannya

sama. Ketika dia mengatakan, "Dia memiliki harta padaku," maka

tidak ada kemungkinan makna selain bahwa masih ada tersisa

suatu harta bagi fulan di tangannya, sehingga dia memikul

606



AlUmm

kewajiban berupa harta dalam ukuran yang paling rninimal.

Seandainya dia berkata, "Fulan memiliki harta yang banyak

padaku, dan dia rnemiliki harta yang sepele padaku, dan dia

memiliki harta yang mencukupi padaku," maka ketenfuannya

seperti yang telah saya sampaikan terkait pemyataan harta yang

banyak. Alasannya adalah karena harta yang sedikit itu terkadang

mencukupi, dan terkadang harta yang banyak itu tidak mencukupi.

Harta yang sedikit akan berkembang jika diberkahi. Sedangkan

harta yang banyak bisa habis.

Jika orang yang membuat pengakuan ini masih hidup,

maka saya katakan kepadanya, "Berikan kepada orang yang

engkau akui ifu apa saja yang bisa disebut harta," dan saya

memintanya bersumpah bahwa dia tidak mengakui hak fulan selain

yang dia berikan kepadanya. Jika dia berkata, "Aku tidak mau

memberikan apapun kepadanya," maka saya memaksanya unfuk

memberikan kepada fulan apa saja yang bisa disebut harta sebagai

penggantinya, serta bersumpah bahwa dia tidak mengakui hak

fulan lebih dari itu. Jika dia bersumpah, maka saya tidak

menetapkan kewajiban yang lain padanya. Jika dia menolak untuk

bersumpah, maka saya berkata kepada orang yang menggugatnya,

"Silakan Anda menggugat apa yang Anda inginkan." Jika dia

menggugat, maka saya katakan kepada orang yang mengakui,
"Silakan kamu bersumpah atas apa yang dia gugatkan." Jika dia

bersumpah, maka dia terbebas dari tanggungjawab. Tetapi jika dia

menolak, maka saya katakan kepadanya, "Silakan kembalikan

sumpah kepada penggugat. Jika dia bersumpah, maka saya

kabulkan gugatannya. Tetapi jika dia tidak bersumpah, maka saya

tidak memberikan apapun kepadanya lantaran penolakanmu untuk

bersumpah hingga dia bersumpah bersamaan dengan

penolakanmu."
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Jika dia orang yang mengakui hak harta ifu tidak berada di

tempat, sedangkan dia mengakuinya dari suafu jenis tertenfu

seperti perak atau emas, lalu orang yang diakui haknya itu
meminta harta yang diakukan unfuknya, maka kami katakan,
"Silakan menunggu kedatangannya, atau kami akan fulis surat

bagimu kepada hakim di negeri tempat orang itu berada. Atau jika

kamu mau, aku akan memberimu dari harta yang diakuinya dalam

batasan minimal yang bisa disebut harta, dan aku bersaksi bahwa

harta tersebut menjadi tanggunganmu. Jika dia datang lalu dia

mengakui lebih dari itu, maka aku akan memberikan sisanya

kepadamu sebagaimana aku memberikan yang ini kepadamu.

Tetapi jika dia tidak mengakui lebih dari itu, maka berarti hakmu

telah terlunasi. Demikian pula, jika dia menyangkal, maka kami

telah memberimu seukuran minimal yang bisa disebut harta." Jika
orang yang mengakui itu hanya mengatakan harta tanpa
menyandarkan kepada jenis apapun, maka kami tidak memberikan

apapun kepada orang yang diakui kecuali dia berkata seperti ini
dan bersumpah, atau dia meninggal lalu para ahli warisnya

bersumpah. Sesudah ihr orang yang diakui haknya itu diberi harta

orang itu dalam ukuran yang paling sedikit.

Demikian pula jika orang yang mengakui itu ada di tempat

tetapi dia hilang akal. Dia bersumpah terhadap pendakr,va ini

dengan pemyataan yang membebaskannya dari hak yang dia akui

dengan suatu jalan. Orang yang tidak ada di tempat dan yang

lemah akal ih.r diterima argumentasinya jika dia memiliki argumen.

Misalnya adalah seseorang mengakui suatu hak bagi orang

Iain kemudian dia meninggal. Saya jadikan posisi ahli waris ma5nt

ifu tetap pada argumen mayit jika mayit memiliki argumen tentang

hak yang dia akui bagi orang tersebut.
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Jika orang yang diakui haknya itu ingin agar para ahli waris

mayit bersumpah, maka saya tidak meminta mereka untuk

bersumpah kecuali dia mendakwakan pengetahuan mereka. Jika

dia mendakwakan pengetahuan mereka, maka saya meminta

mereka unfuk sumpah bahwa mereka tidak mengetahui ayah

mereka mengakui suahr hak baginya dalam jumlah yang lebih

banyak daripada yang saya berikan kepadanya.

8. Pengakuan Terhadap Sesuatu yang Dibatasi

Seandainya seseorang berkata, "Dia memiliki hak padaku

lebih banyak daripada harta fulan," sedangkan dia mengetahui

harta fulan yang dia jadikan sebagai pembanding, atau dia tidak

mengetahuinya, atau dia berkata, "Dia memiliki padaku harta yang

lebih banyak daripada harta yang ada di tangannya," sedangkan

dia mengetahui jumlah harta yang ada di tangannya, atau dia tidak

mengetahuinya, maka hukumnya sama. Saya akan bertanya

tentang perkataannya. Dia menjawab, "Yang saya maksud dengan

pemyataan lebih banyak adalah hartanya itu halal sedangkan harta

yang halal itu terhitung banyak, sementara harta fulan yang aku

jadikan pembanding itu haram dimana sesuatu yang haram itu

sedikit karena harta benda duniawi itu sejatinya sedikit karena tidak

langgeng," maka ketentuannya jelas. Jika dia mengatakan,

"Banyak bagiku, karena harta itu bagiku lebih bertahan lama,"

maka ifu maksudnya lebih banyak jangka wakhr bertahannya harta

tersebut daripada harta fulan dan apa saja yang ada di tangannya

karena dia meludeskannya," maka ucapannya diterima dengan

disertai sumpahnya bahwa dia tidak bermaksud lebih banyak dari
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segi bilangan dan nilai. Pendapat dalam hal ini sama seperti

pendapat pertama. Jika orang yang mengakui ifu meninggal, atau

menjadi bisu, atau hilang akal, maka ketentuannya seperti orang

yang berkata, "Dia memiliki harta yang banyak padaku."

Seandainya dia berkata, "Dia memiliki hak padaku lebih

banyak daripada bilangan harta yang tersisa di tangannya, atau

bilangan harta yang ada di tangan fulan," maka perkataan yang

dipegang mengenai jumlah harta di tangan fulan yang dia ketahui

adalah perkataan orang yang mengakui dengan disertai

sumpahnya. Seandainya dia berkata, "Aku tahu bahwa jumlah

harta yang ada di tangannya adalah sepuluh dirham, lalu aku

mengakui sebelas dirham bagi fulan," maka dia bersumpah bahwa

dia tidak mengakui lebih dari itu, dan perkataan yang dipegang

adalah perkataannya.

Seandainya orang yang diakui haknya mengajukan bukti
bahwa orang yang mengakui mengetahui bahwa di tangannya

adalah seribu dirham," maka saya menjafuhkan kewajiban padanya

lebih dari yang dia katakan jika aku mengetahui sebelumnya

bahwa orang yang mengakui ifu mengetahui bahwa di tangan

orang yang diakui ifu ada uang seribu dirham, sehingga uang ifu
keluar darinya dan menjadi milik orang lain. Demikian pula,

seandainya mengajukan bukti bahwa orang yang mengakui itu
berkata kepadanya, atau para saksi berkata kepadanya, "Kami

bersaksi bahwa dia memiliki seribu dirham," lalu orang yang

mengakui itu berkata, "Dia memiliki hak padaku lebih banyak

daripada hartanya," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan orang yang mengakui karena dia mendustakan pada

saksi dan mendustakan orang yang diakui haknya terkait
dakwaannya bahwa dia memiliki harta meskipun pemyataan ihr
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bersambung dengan ucapan mereka. Terkadang dapat diketahui

bahwa seandainya dia membenarkan mereka bahwa hartanya telah

rusak, maka dia tidak menanggung kepada orang yang berpiutang

padanya selain yang kita pastikan bahwa dia mengakuinya.

Seandainya dia berkata, "Aku tahu bahwa dia memiliki

seribu dinar, Ialu aku mengakui bahwa dia memiliki hak padaku

lebih banyak dari bilangan uang itu dalam benfuk furtrs," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan. Demikian pula,

seandainya dia berkata, "Aku mengakui lebih dari bilangan itu
dalam benfuk biji gandum atau selainflgd," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Seandainya seseorang berkata kepada orang lain, "Aku

memiliki hak padamu seribu dirham," lalu orang lain itu berkata,
"Kamu memiliki hak padaku berupa emas yang lebih banyak,"

maka dia tidak menanggung lebih dari seribu dinar emas.

Perkataan yang dipegang terakit emas yang jelek dan yang belum

ditempa adalah perkataan orang yang mengakui. Seandainya dia

berkata, "Aku memiliki hak padamu seribu dinar," lalu orang lain

itu berkata, "Kamu memiliki hak padaku lebih dari itu," maka saya

tidak membebankan padanya lebih dari seribu dirham. Kemudian

saya hartanya kepadanya, "Apa jenis hartanya?" Jika dia

menjawab, "Dinar, dirham, atau fulus," maka saya mewajibkannya

kurang dari satu dinar, satu dirham, atau satu fulus. Karena bisa

jadi dia mendustakan pendakwa bahwa dia memiliki uang seribu

dinar.

"Demikian pula seandainya ada bukti yang menunjukkan hal

itu, lalu dia mengakui sesudah dialukan bukti atau sebelumnya.

Karena terkadang dia mendustakan bukti ihl, dan saya tidak

mewajibkan padanya seribu dinar hingga dia mengatakan,"Aku
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tahu bahwa dia memiliki seribu dinar, lalu aku mengakui lebih

banyak dari itu dalam bentuk emas." Jika dia berkata, "Dia

memiliki hak padaku berupa sesuah-I," maka saya mewajibkan

padanya apa saja yang bisa disebut sesuatu.

9. Fengakuan Terhadap Budak dan Orang yang
Terbatasi Hak Transaksinya (Mahjur Alaihl

Jika seseorang mengakui suatu hak bagi budak seseorang

yang diizinkan berniaga, atau budak yang tidak diizinkan untuk
bemiaga, atau orang laki-laki atau perempuan yang merdeka, baik
terbatasi hak transaksinya atau tidak, maka pengakuannya untuk
masing-masing dari mereka itu berlaku padanya. Tuan budak

boleh mengambil apa yang diakui orang itu bagi budaknya. Wali
orang yang terbatasi hak transaksinya boleh mengambil apa yang

diakui orang itu bagi orang yang diwalikannya.

Demikian pula, seandainya seseorang mengakui suafu hak
bagi orang yang gila, atau sakit menahun, atau pencari suaka,

maka mereka boleh mengambil hak yang diakui ifu. Seandainya

dia mengakui hak bagi seseorang yang berada di negeri musuh

berupa sesuafu dalam keadaan tidak dipaksa, maka saya

memberlakukan pengakuan ihr padanya. Demikian pula, apa saja

yang diakui oleh para tawanan manakala mereka memperoleh
suaka di wilayah perang terhadap ahlul harbi (orang yang wajib
diperangi), atau sebagian dari mereka untuk sebagian yang lain,

sedangkan mereka tidak dalam keadaan dipaksa, maka pengakuan
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ifu saya memberlakukan pada mereka sebagaimana saya

memberlakukan pengakuan pada umat Islam di wilayah Islam.

Demikian pula dengan orang kafir dzimmi dan orang kafir
harbi yang memperoleh suara saat mengakui hak bagi seorang

muslim, pemegang suaka dan kafir dzimmi. Saya memberlakukan

semua pengakuan tersebut.

10. Pengakuan Terhadap Hewan Ternak

Jika seseorang mengakui hak bagi unta milik seseorang,

atau bagi hewan temak milik seseorang, atau bagi rumah miliknya,

atau bagi unta ini, atau hewan ternak ini, atau mmah ini, maka

saya tidak mewajibkan apapun dari apa yang dia akui itu, karena

hewan temak dan bahr tidak memiliki sesuafu sarna sekali.

Seandainya dia berkata, "Dia memiliki hak padaku dengan

sebab unta ini, atau sebab he',,r.ran temak ini, atau dengan sebab

mmah ini sebesar sekian dan sekian," maka saya tidak

memberlakukan pengakuannya ifu karena dia tidak menanggung

sesuatu apapun dengan sebab benda-benda tersebut kecuali dia

menjelaskan jalannya. Yang demikian ifu sama seperti ketika dia

mengatakan, "Dia memiliki hak padaku sebab benda-benda ini jika

dia dialihkan padaku, atau dipertanggungkan padaku," sedangkan

benda-benda tersebut tidak dialihkan kepadanya dan tidak

dijaminkqn padanya sarna sekali.

Seandainya dia menyambungkan pemyataan di atas dengan

mengatakan, "Aku menanggung dengan sebab rumah ini karena

aku melakukan tindakan pidana terhadapnya yang mengharuskan
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aku membayar denda sekian dan sekian," maka itu merupakan

pengakuan terhadap pemiliknya dan mengikat bagi orang yang

mengakui. Demikian pula seandainya dia mengatakan, "Tuan

budak perempuan ini memiliki hak padaku dengan sebab budak

perempuan ini sekian dan sekian," maka saya membebankan

pengakuan itu padanya meskipun dia tidak menambahkan kalimat

yang lain, karena dia telah menyandarkan hak ifu kepada tuan,

dan terkadang kewajiban itu melekat padanya akibat budak

perempuan itu sehingga saya tidak membatalkannya.

Seandainya dia berkata, "Empunya unta ini memiliki hak

padaku dengan sebab apa yang ada dalam perutnya sebesar

sekian," maka saya tidak memberlakukan pengakuan itu padanya

karena dia tidak menanggung apa yang ada dalam perut unta ifu

unfuk selama-lamanya. Karena jika seandainya yang dimaksud

adalah janin, maka dia belum melakukan suafu perbuatan pidana

yang memiliki dampak hukum karena janin tersebut belum gugur.

Jika unta itu tidak bunting, maka itu lebih jauh untuk

membebankan suafu tanggungan padanya lantaran sesuatu yang

memang tidak mengakibatkan denda urntuk selama{amanya.

11. Pengakuan Untuk Janin yang Ada dalam Perut

Jika seseorang berkata, "Sesuafu yang ini (dengan

menyebutkan sifat-sifatnya) di tangannya ada budak, atau mmah,

atau suafu barang, atau uang seribu dirham, atau sekian dan

sekian takaran gandum," dan yang dia maksud adalah janin yang

ada dalam perut perempuan tertentu, atau seorang perempuan
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merdeka, atau ummuwalad milik seseorang yang anaknya

merdeka, maka ayah dari janin atau walinya memiliki hak gugat

dalam masalah ini. Jika orang tersebut mengakui untuk janin yang

ada dalam perut seorang budak perempuan milik seseorang, maka

pemilik budak perempuan itu memiliki hak gugat di dalamnya.

Kalaupun orang yang mengakui tidak melanjutkan

pengakuannya dengan penjelasan lain, maka pengakuannya tetap

berlaku atasnya jika perempuan tersebut melahirkan anak dalam

keadaan hidup dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. Jika

perempuan tersebut melahirkan dua anak laki-laki dan perempuan,

atau dua anak laki-laki, atau dua anak perempuan, maka apa yang

diakui orang itu dibagi di antara dua anak tersebut. Jika

perempuan ifu melahirkan dua anak tetapi yang safu hidup dan

yang lain meninggal, maka seluruh harta yang diakuinya itu unfuk

anak yang hidup. Jika perempuan ihr melahirkan safu anak atau

dua anak yang meninggal, maka pengakuannya gugur. Demikian

pula, jika perempuan ifu melahirkan dalam jangka wakfu genap

enam bulan sejak hari dia membuat pengakuan, maka

pengakuannya batal karena bisa jadi anak tersebut tercipta sesudah

pengakuannya sehingga dia tidak mengakui apapun.

Saya memperkenankan pengakuan hanya jika saya tahu

bahwa pengakuan tersebut difujukan kepada seorang manusia

yang telah tercipta.

Jika seseorang membuat pengakuan unfuk janin, lalu

perempuan yang janinnya diakui memiliki hak itu melahirkan dua

anak dimana yang satu lahir sebelum enam bulan dan yang lain

lahir sesudah enam bulan, maka pengakuannya berlaku untuk

keduanya secara bersama-sama, karena keduanya dianggap

sebagai satu kehamilan yang sebagiannya keluar sebelum enalrl
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bulan, sedangkan hukum anak yang keluar sesudahnya ifu

mengikuti hukuman anak pertama. Jika dia mengakui hak bagi

janin dalam perut seorang perempuan, kemudian ada orang lain

yang memukul perutnya hingga perempuan tersebut

menggugurkan janin dalam keadaan meninggal, maka pengakuan

batal. Jika perempuan tersebut menggugurkan janin dalam

keadaan hidup kemudian meninggal, maka jika perempuan

tersebut menggugurkannya dalam wakhr yang bisa diketahui

bahwa janin tersebut telah tercipta sebelum pengakuan, maka

pengakuan berlaku. Jika sulit ditentukan, atau dimungkinkan janin

tercipta sesudah pengakuan, maka pengakuan gugur.

Saya memperkenankan pengakuan terhadap janin yang ada

dalam perut perempuan karena janin dalam perut itu bisa memiliki

dengan jalan wasiat. Oleh karena dia bisa memiliki dalam satu

keadaan, maka saya tidak membatalkan pengakuannya untuknya

kecuali pengaku menyandarkan pengakuan kepada sebab yang

tidak boleh dijadikan jalan kepemilikan bagi janin yang ada dalam

perut perempuan. Misalnya adalah dia mengatakan, "Janin. yang

ada dalam perut perempuan ini meminjamiku uang seribu dirham,

atau janin yang ada dalam perut perempuan ini menjamin untukku

seribu dirham lalu dia membayamya," atau pemyataan semakna

lainnya yang tidak mungkin dilakukan oleh janin yang ada dalam

perut sama sekali.

Akan tetapi, seandainya dia mengatakan, "Janin yang ada

dalam perut perempuan ini memiliki budak padaku, atau seribu

dirham yang aku ambil darinya," maka pengakuannya ifu berlaku

karena bisa jadi janin tersebut mendapat wasiat bempa sesuatu

yang diakui orang itu lalu dia mengambilnya tanpa izin. Juga

seperti pernyataan, 'Aku menzhaliminya, atau meminjam
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darinya," karena bisa jadi dia membawa wasiat unfuk janin yang

ada dalam perut perempuan itu, lalu dia meminjam oblek wasiat

tersebut. Demikian pula, seandainya dia berkata, "Aku

merusaknya, atau aku menghabiskannya." Yang demikian ifu tidak

seperti pemyataan, "Janin yang ada dalam perut 'ini

meminjamiku," karena janin yang ada dalam perut tidak bisa

meminjami apapun.

Seandainya dia berkata, "Janin yang ada dalam perut ini

memiliki seribu dirham padaku yang diwasiatkan kepadanya oleh

ayahnya," sedangkan wasiat untuk janin tersebut batal lantaran dia

dilahirkan dalam keadaan meninggal, maka seribu dirham tersebut

jatuh kepada para ahli waris ayahnya. Seandainya dia berkata,

"Fulan berwasiat unfuknya seribu dirham di tanganku," lalu

wasiatnya batal, maka seribu dirham itu jatuh kepada ahli waris

orang yang diakuinya sebagai pemberi wasiat unfuk janin.

Seandainya dia berkata, "Janin yang ada dalam perut perempuan

ini memiliki hak padaku seribu dirham yang dipinjamkan ayahnya

kepadaku, atau aku mengambilnya tanpa izin dari ayahnya," maka

pengakuan itu tertuju unfuk ayahnya. Jika ayahnya sudah

meninggal, maka harta tersebut diwariskan darinya. Jika dia masih

hidup, maka harta tersebut menjadi miliknya. Orang yang

mengakui tidak menanggung apapun untuk janin yang ada dalam

perut.

Seandainya dia berkata, "Dia memiliki hak padaku seribu

dirham yang saya ambil dari miliknya, atau dalam miliknya," lalu

saya memberlakukan pengakuan tersebut, lalu janin itu lahir dalam

keadaan meninggal, lalu para ahli warisnya meminta uang ifu,

maka saya bertanya kepada orang yang mengakui. Jika dia

menyangkal, maka saya memintanya bersumpah dan saya tidak

617



AlUmm

membebankan sesuatu pun padanya. Jika dia berkata, "Fulan

mewasiatkan seribu dirham untuknya lalu aku mengambilnya tanpa

izin, atau aku mengaku mengambilnya tanpa izin secara

berbohong," maka seribu dirham ifu dikembalikan kepada para

ahli waris fulan.

Jika dia berkata, "Aku menghibahkan rumahku untuk janin

ini, atau aku menyedekahkan rumahku unhrk janin ini, atau aku

menjualnya kepada janin ini," maka tidak ada kewajiban apapun

karena semua ini tidak boleh menjadi hak dan kewajiban janin.

Jika seseorang mengakui bahwa janin yang ada dalam

perut budak perempuannya adalah milik seseorang, maka

pengakuannya batal.

L2- Pengakuan Meng-gfiashab Sesuatu dalam
Sesuafu

Jika seseorang berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu
sekian dalam sekian," maka ucapannya berlaku unfuk bagian yang

tidak diambil. Misalnya adalah dia mengatakan, "Aku rnengambil

darimu tanpa izin sebuah kain, atau budak, atau makanan di bulan

Rajab tahun sekian." Dalam hal ini dia mengabarkan wakfu
dimana dia mengambil tanpa izin, serta jenis yang dia akui

mengambilnya tanpa izin. Demikian pula, jika dia berkata, "Aku

mengambil darimu tanpa izin gandum di negeri ifu, atau di padang

pasir, atau di tanah fulan, atau di tanahmu," maka ifu berarti objek

yang dia ambil itu bukan objek yang didahuakan.
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Keterangan tentang tempat mengambil tanpa izin dijadikan

sebagai indikasi bahwa dia mengambil di tempat tersebut,

sebagaimana bulan dijadikan indikasi bahwa dia mengambil di

wakfu itu. Yang demikian itu seperti pemyataan, "Saya mengambil

tanpa izin darimu gandum di suatu tanah; aku mengambil tanpa

izin darimu gandum dari suatu tanah; aku mengambil tanpa izin

darimu minyak dalam biji; aku mengambil tanpa uin darimu

minyak dari biji; atau mengambil tanpa izin darimu kapal di laut;

mengambil tanpa izin darimu kapal dari laut; aku mengambil tanpa

uin darimu seekor unta di tempat penggembalaannya; aku

mengambil tanpa izin darimu seekor dari tempat
penggembalaannya; unta di negeri ifu, atau dari negeri ifu; aku

mengambil tanpa izin darimu seekor kambing di tengah kawanan

kuda, atau seekor kambing dari kawanan kuda; aku mengambil

tanpa izin darimu seorang budak di tengah para budak, atau

seorang budak dari para budak-maksudnya dia bersama para

budak, atau seorang budak di tengah kawanan kambing, seorang

budak di tengah kawanan unta, atau seorang budak dari kawanan

kambing, atau seorang budak dari kawanan unta. Juga seperti

pemyataan, "Aku mengambil tanpa izin darimu seorang budak di

tempat air, seorang budak di penggilingan." Pemyataan tersebut

bukan berarti bahwa tempat air dan penggilingan itu termasuk

objek yang diambil, melainkan dia menggambarkan bahwa budak

tersebut berada di salah satu dari keduanya, sebagaimana dia

menggambarkan bahwa budak tersebut berada di tengah kawanan

unta atau kambing.

Demikian pula, jika dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin

darimu gandum di kapal, atau dalam karung, atau dalam kantong,

atau dalam sha'," maka dia dianggap mengambil tanpa izin

gandum saja, tidak benda-benda yang disebutkan sebagai tempat
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gandum. Perkataan "di kapal, dalam karung itu seperti pemyataan

dari kapan dan karung" tidak berbeda dalam makna ini.

Demikian pula, seandainya dia berkata, "Aku mengambil
tanpa izin darimu kain gauhi dalam sapu tangan, atau kain dalam
kantong, atau sepuluh kain dalam satu kain atau kantong, atau
safu kain dalam sepuluh kain, atau beberapa dinar dalam peta,"
maka semua perkataan ini tidak berbeda; kata "dalarn "dan "dari"

tidak berbeda maknanya sehingga orang yang mengakui tidak
menanggung selain yang dia akui bahwa dia mengambilnya tanpa
izin, bukan benda yang dia sifatkan bahwa objek yang dia ambil
berada di dalamnya.

Demikian pula seandainya dia berkata, "Aku mengambil
darimu tanpa izin sebuah mata cincin dalam cincin, atau cincin
dalam mata cincin, atau pedang dalam sarung, atau sarung di
pedang." Karena semua ini dapat dipisahkan safu sama lain. Mata
cincin dipisahkan dari cincin, dan pedang dikaitkan pada
sarungnya dan bukan diikatkan sehingga bisa dilepaskan.

Demikian pula jika dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin
darimu hiasan dari pedang, atau hiasan pada peddng,,, karena
masing-masing ini terkadang hanya melekat pada pedang sehingga
bisa dilepaskan.

Demikian pula, jika dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin
darimu syaridTo pedang atau sandalnya," maka dia mengambil
apa yang dia sebutkan ifu, bukan pedangnya. Juga seperti
seandainya dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu burung
dalam sangkar, atau burung dalam jebakan, atau burung dalam

L7a .q|u,ib berarti benda seperti hidung yang bentuknya panjang di bagian
bawah gagang pedang.
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syinaq,"L71 maka dia dianggap mengambil burung tidak beserta

sangkar, jebakan dan tali pengikatnya. Juga seperti seandainya dia
berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu minyak dalam wadah,

atau minyak dalam jerigen, atau madu dalam ukkah,77z atau

kurma dalam karung atau iullah,'tr7s maka dia dianggap

mengambil minyaknya saja tanpa jerigen, atau madunya saja tanpa

ukkah, dan kurma saja tanpa ukkah.

Demikian pula seandainya dia berkata, "Aku mengambil

tanpa izin darimu jerigen yang di dalamnya ada minyak, atau

sangkar yang di dalamnya ada burung, dan ukkah yang di

dalamnya ada minyak samin," maka dia dianggap mengambil
jerigen,sangkar dan ukkah saja, tanpa disertai minyak, burung dan

samin. Dia tidak dianggap mengambil tanpa izin keduanya secara

bersama-sama kecuali dia menjelaskannya dengan mengatakan,
"Aku mengambil tanpa izin darimu ukkah dan samin, jerigen dan

minyak." Jika dia berkata demikian, maka dia mengambil dua

benda. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya jika dia

mengatakan, "Aku mengambil darimu minyak samin dalam ukkah,

atau minyak samin dan ukkah, tetapi di dalamnya tidak ada

minyak samin." Perkataan yang dipegang adalah perkataannya

mengenai minyak samin mana yang dia ambil, dan mengenai

ukkah mana yang dia akui.

Jika dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu uddah

dan saminnya, jerigen dan minyaknya," maka dia dianggap

mengambil ukkah dengan minyak saminnya. Perkataan yang

dipegang terkait ukuran minyak saminnya dan ukkah apa yang dia

akui adalah perkataannya. Jika dia berkata, "Aku mengambil

L7l Syinaqberarti tali yang digunakan untuk mengikat mulut kantong air
r72 tlkkah adalah wadah minyak samin, lebih kecil dari kantong air.
173 Jullali adalah keranjang besar unfuk menaruh kurma.
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tanpa izin darimu pelana di atas keledai, atau gandum di atas

keledai," maka dia mengambil pelananya saja tanpa keledai, dan

mengambil gandum saja tanpa keledai. Demikian pula seandainya

dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu keledai yang di

atasnya ada pelana, atau keledai yang dipasangi pelana," maka dia

dianggap mengambil keledai saja tanpa pelana. Demikian pula

seandainya dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu

beberapa kain dalam bungkus," maka dia dianggap mengambil

kain saja tanpa bungkusnya. Demikian pula seandainya dia

berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu bungkus yang di

dalamnya ada kain," maka dia dianggap mengambil bungkusnya

saja tanpa kain.

13- Pengakuan Ghashab (Mengambil Tanpa lzin)
Sesuatu dengan Bilangan dan Tanpa Bilangan

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku mengambil

tanpa izin darimu sesuafu yang tidak lebih dari ifu," maka

perkataan yang dipegang mengenai sesuatu tersebut adalah

perkataannya. Jika dia menyangkal bahwa dia mengambil sesuatu,

maka hakim memaksanya unfuk mengakui apa saja yang bisa

disebut sesuafu. Jika dia menolak, maka hakim menahannya

hingga dia mengakui apa saja yang bisa disebut sesuatu. Jika dia

melakukannya lalu pendakwa membenarkannya, maka selesai

masalah. Jika tidak, maka saya memintanya sumpah bahwa dia

tidak mengambil selain yang dia sebutkan itu, kemudian saya

membebaskannya dari yang lain. Seandainya dia meninggal

sebelum mengakui sesuafu, maka perkataan yang dipegang adalah
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perkataan para ahli warisnya. Mereka bersumpah bahwa dia tidak

mengambil selain yang dia sebutkan itu. Harta mayit ditahan dari

mereka hingga mereka mengakui sesuatu, dan mereka bersumpah

bahwa mereka tidak mengetahui selainnya.

Jika dia berkata, "Aku mengambil tanpa uin darimu
sesuahr," kemudian dia mengakui sesuafu lantaran dipaksa hakim

unfuk mengakuinya, atau tanpa dipaksa, maka hukumnya sama.

Dia tidak menanggung selain sesuahr itu" Jika objek yang

diakuinya itu termasuk objek yang halal dimiliki dalam suatu

keadaannya, maka dia dipaksa unfuk menyerahkannya kepada

orang yang diakui haknya. Jika sesuatu tersebut telah terlepas dari

tangan, maka dia dipaksa unfuk menyerahkan nilainya jika sesuatu

tersebut memiliki nilai. Perkataan yang dipegang mengenai nilainya

adalah perkataannya. Tetapi jika sesuafu tersebut termasuk benda

yang tidak halal dimiliki, maka dia diminta bersumpah bahwa dia

tidak mengambil selainnya, dan dia tidak dipaksa unfuk

menyerahkannya.

Misalnya, jika dia mengakui bahwa dia mengambil tanpa

izin seorang budak lakilaki, budak perempuan, hewan ternak,

kain, uang atau keledai, maka dia dipaksa unfuk menyerahkannya.

Demikian pula seandainya dia mengaku mengambil anjing, maka

saya memaksanya unfuk menyerahkan anjing ifu karena anjing ifu

termasuk objek yang halal dimiliki. Tetapi jika anjing itu terlepas

dari tangannya, maka saya tidak memaksanya unfuk menyerahkan

sesuatu apapun kepada pemiliknya karena aniing tidak memiliki

harga.

Demikian pula, jika dia mengakui mengambil kulit bangkai

yang belum disamak, maka saya memaksanya unfuk menyerahkan

kulit bangkai itu kepada pemiliknya. Tetapi jika kulit tersebut telah
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terlepas dari tangan, maka saya tidak memaksanya unfuk

menyerahkan nilai kulit itu kepadanya karena kulit tersebut tidak

memiliki harga selama belum disamak. Jika kulit yang diambil telah

disamak, maka dia harus menyerahkan kepada pemiliknya, atau

menyerahkan nilainya jika telah terlepas dari tangan, karena hasil

penjualannya halal sesudah dia disamak.

Jika dia mengaku mengambil khamer atau babi, maka saya

tidak memaksanya unfuk menyerahkannya kepada pemiliknya.

Saya akan menumpahkan khamer dan menyembelih babi tersebut.

Saya akan membatalkan pengakuan manakala salah safu dari

keduanya (yang mengakui dan yang diakui) seorang muslim. Dua

objek ini tidak memiliki harga, dan tidak boleh memiliki keduanya

sama sekali.

Jika seseorang mengakui bahwa dia mengambil gandum

lalu gandum ihr lepas dari tangan maka dia harus mengembalikan

harganya yang sama. Jika gandum tersebut tidak memiliki
padanannya, maka dia menyerahkan nilainya. Demikian pula,

setiap yang memiliki padanan itu dikembalikan padanannya. Jika
dia terlepas dari tangan, maka dikembalikan nilainya.

Jika seseorang yang banyak harta berkata, "Aku mengambil

tanpa izin dari fulan yang kaya ifu sesuafu, atau sesuatu yang

memiliki arti," maka itu seperti pengakuan orang miskin unfuk
orang miskin. Apa saja yang dia akui itu bisa disebut sesuafu,

seperti uang fulus, biji gandum atau selainnya. Perkataan yang

dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika
dia berkata, "Aku mengambiltanpa izin darimu beberapa sesuatu,"

maka dikatakan kepadanya, "serahkan tiga sesuatu," karena ifu
adalah bilangan terkecil dari bentuk jamak dalam bahasa manusia.

Apa saja yang bisa disebut sebagai tiga sesuatu, maka hukumnya
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sah, baik sama jenis atau berlainan jenis. Jika dia berkata, "Yaifu

tiga fuluC; atau fulus, dirham dan sebutir kurma; atau tiga butir
kurma; atau tiga dirham, atau tiga budak; atau satu budak laki-laki,

satu budak perempuan, dan seekor keledai," maka hukumnya sah

karena semua ini dapat disebut sebagai sesuafu, baik berbeda jenis

atau sama jenis.

Seandainya dia berkata, "Aku mengambil darimu, tidak
lebih dari ifu, atau aku mengambil darimu apa yang kamu tahu,"'
maka saya tidak menjafuhkan kewajiban apapun padanya karena

bisa jadi dia mengambil diri orang itu sendiri lalu membawanya ke

dalam masjid atau rumah tanpa dipaksa. Karena itu saya tidak
menjatuhkan kewajiban apapun padanya hingga dia mengatakan,
"Aku mengambil sesuatu darimu."

Seandainya dia berkata, "Aku mengambil sesuafu darimu,"
lalu dia berkata, "Yang saya maksud adalah saya mengambil

dirimu," maka saya tidak menerima perkataannya, karena jika dia

berkata, "Aku mengambil sesuatu darimu" maka secara tekshral

adalah mengambil sesuatu yang bukan diri manusia. Seandainya

dia berkata, "Aku mengambilmu, atau aku mengambilmu berkali-

kali," maka saya tidak menjatuhkan kewajiban apapun padanya

karena bisa jadi dia mengambil diri orang ifu sebagaimana yang

saya jelaskan.

Seandainya dia ditanya lalu dia menjawab, "Saya tidak

mengambil apapun, dan tidak pula dirinya," maka saya tidak

menjafuhkan kewajiban apapun padanya karena dia tidak

mengakui bahwa dia mengambil sesuatu darinya.
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L4- Pengakuan Mengambil Sesuatu Tanpalzin,
Kemudian Pengambil Didalnrua

Jika seseorang mengakui bahwa dia mengambil tanpa izin

dari orang lain sebidang tanah, baik yang memiliki tanaman atau

tidak memiliki tanaman, atau sebuah rumah baik yang memiliki
bangunan atau tidak memiliki bangunan," maka semua ini
dianggap sebagai tanah, sedangkan tanah itu tidak berpindah
meskipun bangunan dan tanaman ifu terkadang bisa berpindah.

Jika orang yang mengaku mengambil itu berkata sesudah

memutus kalimat pertama atau bersamaan dengannya, "Saya

hanya mengakui sesuafu yang saya ambil darimu di negeri ifu,"
maka hukumnya sama; perkataan yang dipegang adalah

perkataannya. Apa saja yang diserahkannya kepada orang yang

diakui haknya di negeri ifu, yang bisa disebut dengan nama yang

diakuinya ifu, maka dia menanggung apapun selain itu. Jika orang
yang diakui haknya mendakwakan sesudah itu, maka hukumnya

sarna apakah orang yang mengambil itu bersumpah bahwa dia

tidak mengambil selain yang ini, atau tidak bersumpah. Perkataan
yang dipegang adalah perkataannya.

Jika pengambil meninggal, maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan para ahli warisnya. Jika mereka mengatakan,
"Kami tidak mengetahui apapun," maka kepada orang yang

diambil hartanya dikatakan, "silakan Anda mendakwakan apa saja

yang kamu mau dengan sifat ini di negeri ini." Jika dia
mendakwakan sesuafu, maka dikatakan kepada para ahli waris,
"Bersumpahlah kalian bahwa kalian tidak mengetahuinya." Jika
mereka bersumpah, maka mereka terbebas dari pertanggungan.

Jika tidak, maka mereka harus memberin5n sebagian dari apa
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yang bisa disebut nama yang diakui pengambil. Jika mereka

menolak sumpah, maka orang yang diambil hartanya bersumpah

dan dia pun berhak atas apa yang dia dalnr,rakan. Jika orang yang

diambil hartanya itu menolak bersumpah, begitu juga para ahli

waris, maka harta mayit disita hingga para ahli waris memberinya

batasan minimal yang bisa disebut dengan nama yang disebutkan

oleh orang yang mengakui. Mereka bersumpah bahwa mereka

tidak mengetahui pengambil mengambil selain itu. Warisannya

tidak diserahkan kepada mereka kecuali dengan cara seperti yang

saya sampaikan.

Jika pengambil berkata, "Aku mengambil darinya rumah di

Makkah," kemudian dia berkata, "Aku mengakui secara tidak

benar, dan sebenamya aku tidak mengetahui rumah yang saya

ambil ihr," maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu memberinya

sebuah rumah di Makkah, bagaimana pun rumah itu, dan kamu

bersumpah bahwa kamu tidak mengambil selain ifu, maka kamu

telah terbebas dari pertanggungan. Kamu kamu menolak dan dia

mendakv.rakan rumah tertenfu, maka dikatakan, "Bersumpahlah

bahwa kamu tidak mengambil rumah itu darinya. Jika kamu

bersumpah, maka kamu terbebas. Tetapi jika kamu tidak

bersumpah, maka dia bersumpah sehingga dia berhak atas mmah

itu. Jika dia menolak dan kamu juga menolak untuk bersumpah,

maka kamu akan ditahan unfuk selamalamanya hingga kamu

memberinya sebuah mmah dan kamu bersumpah bahwa kamu

tidak mengambil selain rumah itu darinya."

Jika seseorang mengakui bahwa dia mengambil suatu

barang yang bisa dipindahkan seperti budak, hewan temak, kain,

makanan, emas atau perak, lalu dia berkata, "Aku mengambil

tanpa izin darimu barang demikian di negeri demikian" dengan
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kalimat yang bersambung, sedangkan orang yang diambil

barangnya itu mendustakannya dan berkata, "Kamu tidak

mengambilnya di negeri itu," maka perkataan yang dipegang

adalah perkataan pengambil karena dia tidak mengakui

pengambilan selain di negeri yang dia sebutkan.

Jika objek yang diakuinya telah dia ambil adalah dinar,

dirham, emas atau perak, maka dia dituntut untuk

menyerahkannya di tempat pemiliknya karena tidak ada biaya

unfuk membawanya ke tempat pemiliknya. Demikian pula,

seandainya dia meminjam dinar atau dirham, atau menjualnya

kepada seseorang di suatu negeri, maka dia dituntut unfuk

membawanya ke tempat dia diminta unfuk membawanya.

Demikian pula dengan mata cincin yang terbuat dari yaqut,

zabarjud atau mutiara, dimana dia mengakui bahwa dia

rnengambilnya dari seseorang di suatu negeri; dia dituntut untuk

membawanya ke tempat pemiliknya berada. Jika dia tidak mampu,

maka dia harus menyerahkan nilainya. Jika objek yang dia akui

telah dia ambil di suatu negeri adalah seorang budak, atau kain,

atau barang yang membutuhkan biaya untuk membawanya, maka

orang yang diambil hartanya ifu dipaksa untuk mewakilkan

seseorang guna menerimanya di negeri ifu. Jika budak yang

diambil telah meninggal, maka dia menerima nilainya di negeri ifu,

atau mengambil darinya nilai barang di negeri yang diakui

pengambil bahwa di sanalah dia mengambilnya. Seandainya objek

yang diambil adalah bukan, maka saya tidak membebaninya untuk

memberikan makanan yang sama di negeri tersebut lantaran ada

perbedaan jenis makanan, kecuali kedua pihak sama-sama rela

sehingga saya memperkenankan apa yang keduanya sepakati.
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Misalnya adalah pakaian atau barang-barang lain yang

membufuhkan biaya dalam membawanya.

Seandainya budak diambil di suatu negeri, lalu pengambil

berkata, "Budak ifu telah kabur, atau telah terlepas dari tangan,"
maka pengambil difunfut untuk membayarkan nilainya, dan objek

tersebut tidak dijadikan sebagai hutang atasnya. Jika nilai budak
yang kabur itu telah dibayarkan dalam benh-rk budak, makanan

atau selainnya, maka pengambil tidak boleh memiliki sedikit pun

darinya" Jika dia telah menemukan kembali budak yang kabur ifu,

maka dia harus menghadirkan budak itu kepada tuan pemilik

budak yang dia ambil. Jika dia telah menghadirkan budak kepada

tuannya, maka saya memaksa fuannya unfuk mengambilnya dan

mengembalikan harga kepada pengambil. Jika harganya sudah

tidak ada lagi di tangan fuan budak, maka saya katakan

kepadanya, "Silakan Anda menjualnya kembali kepadanya dengan
jual-beli yang baru dengan pembayaran berupa nilai yang telah ada

padamu jika kalian berdua rela hingga dia halal memilikinya." Jika

tuan budak tidak melakukannya, maka saya menjual budak atas

nama tuannya, dan saya memberikan kepada pengambil seperti

yang diambil darinya. Jika ada sisanya, maka saya kembalikan

kepada tuannya. Jika tidak ada sisanya, maka tidak ada sesuatu

pun yang dikembalikan kepadanya. Jika hasil penjualannya masih

kurang dari yang diberikan pengambil kepada tuan budak karena

perubahan harga pasar, maka saya funtut tuannya unfuk

membayarkan kekurangannya.

Jika tuan budak dituntut oleh orang-orang yang berpiutang

padanya, maka saya tidak menjadikan mereka sekuhr atas harga

budak itu karena itu adalah budak yang pengambilnya telah

membayarkan nilainya. Seperti ihrlah yang saya lakukan pada para
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ahli waris dari orang yang diambil budaknya jika dia sudah

meninggal. Saya menghukumi budak tersebut menjadi milik

pengambil. Hanya saja, saya berbuat demikian terhadap mereka

berkaitan dengan harta rnayit, bukan harta mereka.

Demikian pula jika objek yang diambil adalah makanan.

Pengambil menghadirkannya dan bersumpah bahwa ifulah

makanan yang dia ambil. Kain dan barang lain ihr ketenfuannya

sama seperti budak; tidak berbeda sama sekali. Jika pengambil

menghadirkan budak dalam keadaan meninggal, maka itu seperti

dia belum menghadirkan budak, dan saya tidak membatalkan

hukum yang pertama. Jika dia menghadirkan budak dalam

keadaan cacat, cacat apapun, baik itu sakit atau sehat, maka saya

menyerahkannya kepada fuannya, dan saya menghitung

pertanggungan atas pengarnbil berupa penghasilan yang

sehamsnya diperoleh budak sejak dia mengambilnya, serta

penSnrsutan nilai yang terjadi akibat cacat pada tubuhnya. Saya

mengharuskannya membayar hal-halyang saya sebutkan itu-

Seandainya dia menghadirkan makanan dalam keadaan

telah berubah, maka saya memaksa pemiliknya untuk mengambil

makanan ifu, tetapi saya juga mewajibkan pengambil untuk

membayarkan nilai pen5rusutan akibat cacat tersebut. Seandainya

dia menghadirkan dalam keadaan telah berulat sehingga tidak bisa

dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai, maka saya mengharuskan

pengambil unfuk menggantinya. Yang demikian ifu sama seperti

pemsakan makanan dan kematian budak. Dia hams mengganti

dengan makanan yang sama jika makanan tersebut merniliki

padanan, atau membayarkan nilainya jika tidak memiliki padanan.

Seandainya hakim berkata kepada pengambil-seandainya

objek yang diambil berupa budak dan selainnya tidak berada di
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tempat, "Berikanlah nilainya," lalu dia melakukannya, kemudian

hakim berkata kepada orang yang diambil hartanya, "Lepaskan dia

dari tahanan, atau jadikan budak ifu sebagai miliknya dengan

kerelaan hatimu," dan hakim juga berkata kepada pengambil,

"Terimalah ifu," maka itu lebih saya sukai. Namun saya tidak

memaksa seorang pun dari keduanya unfuk melakukan hal-hal

tersebut.

15. Pengakuan Mengambil Rumah, Lalu
Menjualnya

Jika seseorang berkata, "Saya mengambil rumah ini dan

budak ini, atau sesuatu apapun itu dari objek-objek ini," dimana

dia mencatat pengakuannya dan mengadakan kesaksian

terhadapnya, namun sebelum itu dia telah menjual kepada

seseorang, atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, atau

menguasainya, atau mewakafkannya, maka ada dua pendapat,

yaitu:

Pertama, kepada pemilik nrmah dikatakan, "Jika kamu

memiliki bukti atas kepemilikan rumah ini, atau pengakuan

pengambil sebelum rumah itu keluar dari tangannya kepada

penerimanya, maka saya ambilkan rumah ifu unfukmu. Tetapi jika

kamu tidak memiliki bukti, maka pengakuan pengambil akan hal

itu tidak berlaku-" Karena orang yang diakui tidak memiliki rumah

ifu pada hari pengambil membuat pengakuan. Kami memutuskan

orang yang diambil hartanya berhak atas nilainya karena

pengambil mengakui bahwa dia telah memakainya sedangkan dia
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adalah milik orang yang diambil hartanya. Demikian pula

ketentuannya seandainya dia mengambil budak lalu

memerdekakannya. Demikian pula ketenfuannya seandainya dia

didakwa oleh dua orang bahwa dia mengambil rumah tertenfu, lalu

dia mengakui bahwa dia mengambilnya dari salah satu dari

keduanya, dan orang itu memilikinya. Kemudian dia mengakui

kepada orang yang kedua bahwa dia mengambil rumah darinya

dan dia memilikinya, dan bahwa orang pertama tidak memilikinya

sama sekali. Rumah tersebut diputuskan sebagai milik orang

pertama karena dia telah memilikinya dengan pengakuannya ifu.

Sedangkan orang kedua berhak atas nilainya karena pengambil

mengakui bahwa dia telah melenyapkannya. Demikian pula

ketentuannya unfuk setiap yang dia akui bahwa dia mengambilnya

dari seseorang, kemudian dia mengakui bahwa dia mengambilnya

dari orang lain.

Kedua, oleh karena keduanya tidak mendal$,/akan bahwa

pengambil mengambil dari keduanya selain rumah atau sesuai

yang diakui sebagai milik keduanya, maka rumah itu menjadi milik

orang yang pertama di antara keduanya- Sedangkan orang yang

diakui terakhir tidak berhak atas apapun pada pengambil, karena

keduanya telah membebaskannya dari satu objek definitif yang

diakuinya.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia

mengatakan, "Apa pendapatmu seandainya dia mengakui bahwa

dia telah menjual rumah ini dengan harga seribu dirham, kemudian

dia mengakui bahwa dia telah menjualnya kepada orang lain

dengan harga seribu dirham, sedangkan rumah tersebut berharga

beberapa ribu dirham? Apakah Anda menetapkannya terjual

kepada orang pertama, lalu Anda membebankan pada penjual
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nilai rumah unfuk orang kedua dimana dia mendapat porsi dengan

seribu dirham dari rumah ifu karena penjual sebenamya telah

melepaskan kepemilikannya? Seandainya seseorang

memerdekakan budak kemudian dia mengakui bahwa dia telah

menjualnya kepada orang lain sebelum dimerdekakan, apakah

Anda menetapkan nilai budak itu bagi pembeli dan mengesahkan

kemerdekaannya? Seandainya seseorang menjual budak kemudian

dia mengakui bahwa dia telah memerdekakannya sebelum

menjualnya, apakah menumt Anda jual-beli tersebut batal atau

terlaksana? Yang bisa dilakukan budak itu kepadanya adalah

mengatakan, "Kamu telah menjualku dalam keadaan merdeka.

Karena itu, berikan kepadaku hargaku!" Apa pendapat Anda

seandainya budak ifu meninggal lalu ahli warisnya berkata, "Kamu

telah menjual ayah kami dalam keadaan merdeka. Karena itu,

berikan kepada kami harganya, atau disertai tambahannya karena

kamu sudah merusaknya?" Apakah penjual harus memberikan

sesuahr kepada mereka, ataukah dia hanya mengakui sesuafu yang

telah dimiliki orang lain sehingga pengakuannya terhadap milik

orang lain ifu tidak berlaku, dan dengan pengakuannya ifu dia

tidak menanggung apapun?"

16. Pengakuan Mengambil Milik Salah Satu dari
Dua Orang

Jika seseoftmg mengakui bahwa dia telah mengambil budak

ini, atau sesuatu ini yang sifatnya definitf dari salah satu dari dua

orang ini, sedangkan masing-rnasing mengklaim sebagai

pemiliknya, maka tidak ada satu pun dari keduanya yang memiliki
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budak tersebut. Orang yang mengaku mengambil itu diminta

bersumpah dan dikatakan kepadanya, "Jika kamu mengakui

kepemilikan salah satunya dan bersumpah unhfi yang lain, maka

budak ini milik orang yang kamu akui, dan yang lain tidak berhak

menuntutmu. Jika kamu tidak membuat pengakuan, maka kamu

tidak dipaksa lebih dari sekedar bersumpah dengan nama AIIah,

maka kamu tidak tahu siapa dari keduanya yang kamu ambil

budaknya." Sesudah itu budak tersebut keluar dari tanganmu untuk

ditahan, lalu keduanya dijadikan seteru untuk memilikinya.

Jika keduanya bersama-sama mengajukan bukti, maka

budak ini tidak dimiliki salah satu dari keduanya tanpa

menyertakan yang lain, karena salah safu bukti ifu pasti

mendustakan bukti yang lain. Pengambil itu tetap pada

keadaannya sebelum ada bukti yang menunjukkannya. Masing-

masing dari dua orang tersebut bersumpah kepada kawannya

bahwa budak ini miliknya dan diambil oleh pengambil darinya. Jika

keduanya bersumpah, maka budak tersebut ditahan unfuk selama-

lamanya hingga keduanya berdamai atas budak itu. Jika salah satu

dari keduanya bersumpah sedangkan yang lain menolak

bersumpah, maka budak tersebut menjadi milik orang yang

bersumpah. Jika salah safu dari keduanya mengajukan bukti,

sedangkan yang lain tidak, maka saya menetapkan budak ihr

sebagai milik orang yang mengajukan bukti. Tidak ada tunfutan

atas pengambil dalam hal apapun yang saya sampaikan.

Seandainya seseorang berkata, "Aku mengambil dari orang

ini budak laki-laki ini, atau budak perempuan ini," lalu orang itu
rnendakwanya bahwa dia mengambil kedua budak miliknya secara

bersama-sama, maka dikatakan kepada orang yang membuat

pengakuan, "Bersumpahlah bahwa kamu tidak mengambil darinya
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keduanya, melainkan salah satunya. Yang sama saja dari keduanya
yang kamu maksud, maka serahkanlah budak itu kepadanya."

Jika dia berkata, "Aku bersumpah bahwa aku tidak
mengambil satu pun dari keduanya," maka hukumnya tidak boleh,
melainkan kepadanya dikatakan, "Salah satu dari keduanya adalah

miliknya sesuai pengakuanmu. Karena ifu, bersumpahlah
mengenai siapa di antara keduanya yang kamu maksudkan." Jika
dia menolak, maka dikatakan kepada pendakwa, "Bersumpahlah

mengenai siapa di antara keduanya yang kamu maksudkan." Jika
dia bersumpah, maka budak yang dia funjuk itu menjadi miliknya.
Jika dia berkata, "Aku bersumpah terhadap keduanya secara

bersama-sama," maka dikatakan kepada terdakwa, "Jika kamu
bersumpah, maka ucapanmu diterima. Jika tidak, maka kami
meminta pendakwa bersumpah lalu kami serahkan dua budak ifu
kepadanya."

Jika kedua budak atau salah satunya telah terlepas dari
tangan pengambil, maka hukumnya seperti seandainya keduanya
masih hidup. Hanya saja, ketika kami mengharuskan pengambil

menanggung salah safu dari keduanya, maka kami
mempertanggungkan nilainya seandainya budak tersebut lepas dari
tangannya. Jika keduanya sama-sama menolak untuk bersumpah,

dan orang yang diambil budaknya ifu meminta agar dua budak

tersebut ditahan, maka dua budak tersebut ditahan hingga
pengambil mengakui salah safunya dan bersumpah.

Jika pengambil mengakui salah satunya milik orang yang

diambil hartanya, lalu orang yang diambil hartanya mendakwakan

bahwa telah terjadi cacat pada budak saat berada di tangan
pengambil, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan
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pengambil dengan disertai sumpahnya jika cacat tersebut tampak

terjadi saat budak masih berada di tangan pemiliknya.

17. Ariyyah (Pinjaman)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Seluruh ari5yah itu dipertanggungkan, baik berupa

hewan temak, budak, rumah atau kain. Tidak ada perbedaan di

antara objek-objek tersebut. Barangsiapa yang meminjam sesuafu

lalu sesuafu ifu rusak di tangannya, baik karena perbuatannya atau

bukan karena perbuatannya, maka musta'i{74 bertanggungjawab.

Segala sesuatu itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai objek

yang dipertanggungkan atau tidak dipertanggungkan. Apa saja

yang diperintahkan seperti pengambilan tanpa izin dan semisalnya

itu hukumnya sama antara yang kerusakannya tampak jelas atau

yang kerusakannya tersembunyi. Dia dipertanggungkan pada

orang yang mengambil tanpa izin dan musta'ti baik keduanya

melakukan perbuatan pidana terhadapnya atau tidak. Dan apa saja

yang tidak dipertanggungkan seperti titipan itu juga hukumnya

sama antara yang jelas kemsakannya dan yang samar. Perkataan

yang dipegang adalah perkataan penerima titipan dengan disertai

sumpahnya.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam

masalah ari5yah. Dia mengatakan bahwa musta'ir tidak

menanggung apapun kecuali yang dia langgar. Ketika ulama

tersebut ditanya tentang dasar pendapahya, dia mengklaim bahwa
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Syuraih berpendapat demikian.l7s Dia balik bertanya, "Apa

argumen Anda untuk memikulkan pertanggungan di dalamnya?"

Kami jawab:
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7656. Rasulullah @ pemah meminjam dari Shafwan, lalu

harus dibayal'.'l7o

175 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Ariyah, 8/1791 dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari hnu Sirin dari Syuraih, dia
berkata: Aku mendengamya berkata, "Peminjam dan penerima titipan tidak
memikul suatu pertanggungan selain orang yang menggelapkan." (no. 74782)

Juga dari Hisyam dari Muhammad dari Syuraih dengan redaksi yang sama.
Dia menambahkan, "Maksudnya adalah orang yang dicurigai." Al Baihaqi berkata,
"ltulah redaksi yang tercatat dari Syuraih Al Qadhi dari ucapannya." Al Baihaqi
juga berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Abdul Jabbar dari
Ubaidah bin Hassan dari Amr bin Syrr'aib dari ayahnya dari kakeknya dari
Nabi g$."

Ali bin Umar Al Hafizh berkata, "Amr dan Ubaidah sama€ama lemah. Yang
diriwayatkan dari Syuraih adalah riwayat yang tidak terangkat sanadnya kepada
Nabi 6$." (Sunan Al Kubra,6/971

I-Jh- Sunan Ad-Daruquthni (pembahasan. Jual-Beli, 3/41)
175 gp. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Pemiagaan,3/822-8241 dan

Hasan bin Muhammad dan Salamah bin Syabib secara bersama-sama dari Yazid
bin Harun dari Syarik dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Umayyah bin Shafwan bin
Umagryah dari ayahnya, bahwa Rasulullah S meminjam darinya sebuah baju besi
pada waktu Perang Hunain, kemudian dia bertanya, "Apakah ini mengambil tanpa
izin, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan pinjaman yang
dipertanggungkan. "

Abu Daud berkata, "lni adalah Yazid di Baghdad, sedangkan riwayatnya di
Wasith berbeda dari ini."
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Ulama tersebut berkata, "Apa pendapatmu seandainya

kami berkata bahwa jika musta'ri mensyaratkan pertanggungan,

Juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Jarir dari Abdul Azizbin Rafi' dari
beberapa orang keluarga Abdullah bin Shafwan bahwa Rasulullah $$ bersabda,

"Wahai Shafwan, apakah kamu pun5a senjata?" Dia bertanya, "Apakah ini
pinjaman atau pengambilan tanpa izin?" Beliau menjawab, "Bukan mengambil,
tetapi pinjaman."Dia pun meminjami beliau antara tiga puluh hingga empat puluh

baju besi. Rasulullah # prn berperang. Ketika pasukan musyrikin kalah baju-baju

besi milik Shafwan dikumpulkan, dan temyata ada beberapa baju besi yang hilang.
Rasulullah # pun bertanya kepada Shafwan, "Kami kehilangan beberapa baju besi
milikmu. Apakah perlu diganti?" Doa menjawab, "Tidak, ya Rasulullah. Karena
hati hari ini tidak seperti hatiku pada hari itu."

Abu Daud berkata, "Shafwan meminjami beliau sebelum dia masuk Islam,
kemudian dia masuk Islam."

Juga dari Musaddad dari Abu Ahwash dari Abdul Azizbin Rafi'dari Atha'
dari beberapa orang keluarga Shafwan, dia berkata: Nabi $ meminjam. Kemudian
dia menyebutkan maknanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak
(pembahasan, Jual-Beli, 2/47) dan jalur Syarik dan seterusnya dengan redaksi,
"Melainkan pinjaman yang dipertanggungkan." Juga dari jalur Walid Al Hadzdza'
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya
disebutkan "pinjaman yang dibayarkan". AI Hakim berkata, "Hadits ini shahih
menurut kriteria Muslim tetapi tidak dilansir oleh keduanya." Penilaiannya itu
disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini memiliki dua riwayat penguat, yaitu:

1. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah S... hadis semakna. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/4849) dari jalur Abu Ishaq
dari Ashim bin Umar dari Qatadah dari Abdurrahman bin Jabir dari ayahngn flshaq
berkata: Ashim menceritakan kepadaku).

Al Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-
Dzahabi.

2. Dan Ibnu Abbas lgh,, bahwa Rasulullah S meminjam senjata dari Shafwan
bin Umayyah pada wakfu Perang Hunain. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah
ini pinjaman yang dibayarkan?" Beliau menjawab, "Ini pinjaman yang dibagrl*an."

Hakim berkata, "Hadits ini shahih menurut kriteria Muslim." Penilaiannya itu
disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits yang dibahas ini juga memiliki riwayat penguat dari jalur Ja'far bin
Muhammad, dari ayahnya, bahwa Shafwan bin Umayryah meminjamkan senjata

kepada Rasulullah #. (hadits dengan redaksi yang serupa dengan riwa5nt Syarik,
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Surzan Al Kubra,6/89-901
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maka dia menanggung; dan jika dia tidak mensyaratkannya, maka

dia tidak menanggung?" Kami katakan, "Kalau begitu, Anda telah

meninggalkan pendapat Anda sendiri?" Dia bertanya, "Di mana?"

Kami katakan, "Tidakkah Anda berpendapat bahwa objek ari5yah

ifu tidak dipertanggungkan kecuali musta'ir mensyaratkan?" Dia

menjawab, "Ya." Kami katakan, "Apa pendapat Anda tentang

titipan jika penerima titipan mensyaratkan bahwa dia

menanggungnVd, atau pelaksana mudharabali?" Dia menjawab,

"Dia tetap tidak menanggung." Kami katakan, "Apa pendapat

Anda mengenai salaf (pinjaman) manakala dia mensyaratkan

bahwa dia tidak menanggungnya?" Dia menjawab, "Syaratnya ifu

tidak berlaku, dan dia tetap menanggung." Kami katakan.

"Apakah dia harus mengembalikan arnanah kepada asalnya, dan

mengembalikan sesuafu yang dipertanggungkan kepada asalnya,

sedangkan syarat pada keduanya tidak berlaku?" Dia menjawab,

"Benar." Kami katakan, "Demikian pula, tidak sepantasnya bagi

Anda untuk berkata tentang an5yah seperti itu. Karena itu Nabi 4$

mensyaratkan agar ai5yah dipertanggungkan, dan beliau tidak

mensyaratkan bahwa ari5yah dipertanggungkan kecuali memang

dia wajib dipertanggungkan." Dia bertanya, "Mengapa beliau

mensyaratkan?" Kami jawab, "Karena ketidaktahuan Shafwan

lantaran dia masih musyrik dan tidak mengetahui hukum.

Kalaupun dia mengetahuinya, syarat tersebut tidak berdampak

negatif manakala pada prinsipnya ari5yah itu dipertanggungkan

tanpa syarat, sebagaimana syarat 'uhdah (garansi) dan pembatalan

akad dalam jual-beli itu tidak berdampak negatif. Seandainya

seseorang tidak mensyaratkannya, maka dia wajib memenuhi
'uhdah dan pembatalan jual-beli atau pengembalian pembayaran."

Dia bertanya, "Apakah ada seseorang yang berpendapat

demikian?" Kami jawab, "lni saja sudah cukup."
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1657, 1658. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas @ berkata,

"Sesungguhnya ai5yah ifu dipertanggungkan." Pendapat Abu
Hurairah e{p tersebut berkaitan dengan unta yang dipinjam lalu

unta tersebut meninggal, bahwa dia dipertanggungkan.lTT

Seandainya dua orang bersumpah terkait seekor hewan

temak, dimana pemilik hewan temak ifu berkata, "Aku

menyewakannya ke tempat demikian dan demikian, lalu kamu

menaikinya dengan harga sewa demikian," sedangkan orang yang

menaiki berkata, "Aku menaikinya sebagai ariyyah (pinjaman)

darimu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang

yang mengendarai dengan disertai sumpahnya, dan dia tidak

dikenai harga sewa.

177 HR. Ibnu Abi Spibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab:
Ariyryah, 4/316, no. 2061) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dari Abdurrahman bin
Saib, bahwa seseorerng meminjam seekor unta unh:k dia gunakan, lalu unta
tersebut mati. Marwan bertanya kepada Abu Hurairah, lalu dia menjawab, "Orang
ifu menanggungnya."

Juga dari Waki' dari hnu Juraij dan Ibnu Sfrarik dari hnu Abi Mulaikah,
bahwa Ibnu Abbas rS, mempertanggungkan anly;ah manakala penerimanya
menjualnya. (no. 205521

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannakrya
(pembahasan: Jual-Beli, bab: fuiyyah, 8,/180) dari jalur hnu Upinah'dari Amr bin
Dinar dari Abdurrahman bin Saib dari Abu Hurairah rg,, dia berkata, "Anyyah in)
dipertanggungkan."

Amr berkata: Ibnu Abi Mulaikah luga mengabarkan kepadaku, dari hnu
Abbas, dengan redaksi yang sama. (no.147921

Asy-Syafi'i daJam As-Sunan meriwayatkan atsarAbu Hurairah ig demikian:
Dari Sufun bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abdunahman bin Saib,

bahwa seseorang meminjam unta dari orang lain lalu unta tersebut mati. Dia pun
membawa orang ifu kepada Marwan bin Hakam, lalu Marwan mengufus seseorang

unfuk menemui Abu Hurairah r$,. Mereka lantas memberdirikannya di antara dua

telapak meja makan, lalu dia bertanya kepadanya, dan dia pun menjawab, "Orang
itu mengganti."

Llf:,. As-Sunan(L/25, no. 106)
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Sesudah ifu Asy-Syafi'i berkata: Perkataan yang dipegang
adalah perkataan pemilik hewan temak, dan dia berhak atas harga
sewa standar. Seandainya orang yang menaiki berkata, .Kamu

meminjamkannya kepadaku," sedangkan pemilik hewan temak
berkata, "Kamu mengambilnya dariku tanpa izin," maka perkataan
yang dipegang adalah perkataan peminjam.

Penerima titipan tidak menanggung kecuali dia menyalahi
perintah. Jika dia menyalahi perintah, maka dia tidak keluar dari
pertanggungan selama{amanya kecuali dengan cara menyerahkan
titipan kepada pemiliknya, meskipun dia mengembalikan titipan ke
tempat dimana titipan ifu berada. Karena awal mulanya dia adalah
orang kepercayaan, lalu dia keluar dari batasan amanah, namun
pemilik harta tidak memperbarui kepercayaannya terhadap
penerima titipan tersebut. Dia tidak terbebas dari pertanggungan
sebelum menyerahkan titipan kepada pemiliknya.

PENGAMBITAN TANPA IZIN DAN PEREMPUAN
YANG DIPERKOSA

1. Bab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i berkata: Jika seseorang merobek kain milik orang lain
dengan sobekan yang kecil atau besar, atau memecahkan
barangnya hingga berkeping-keping, atau memecahnya hingga
menjadi kecil-kecil, atau melakukan perbuatan pidana terhadap
budaknya hingga buta, atau memotong tangannya, atau
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melukainya hingga batas mudhihah,178 maka seluruh hukumnya

sama. Seluruh barang dan hewan kecuali budak ifu dinilai dalam

keadaan ufuh dan pecah, dalam keadaan sehat dan terluka serta

sembuh dari lukanya. Sesudah itu pemilik barang dan hewan itu

diberi selisih antara nilainya dalam keadaan ufuh dan pecah atau

terluka. Sedangkan objek yang menjadi sasaran perbuatan tersebut

menjadi hak pemiliknya, baik bermanfaat baginya atau tidak

bermanfaat. Dengan perbuatan pidana itu seseorang tidak memiliki

sesuatu yang menjadi sasaran perbuatannya. Kepemilikan pemilik

tidak hilang kecuali dia menghendaki, dan seseorang tidak memiliki

sesuatu kecuali dia menghendakinya, kecuali dalam warisan.

Adapun budak yang menjadi korban pidana itu dinilai dalam

keadaan sehat sebelum terjadi perbuatan pidana padanya,

kemudian dilihat perbuatan pidana tersebut. Sesudah ifu mereka

diberikan denda penyusutan dari nilai budak dalam keadaan sehat,

sebagaimana orang merdeka diberikan denda penyusutan dari

diyatnya, seberapa pun besamya, meskipun dia berharga.

Sebagaimana orang merdeka mengambil diyat dalam keadaan dia

hidup.

Allah S berfirman,

rL"$ Fg rJLu { \fr( o_5( q*i_
c"& eV .;" "zie- <rk 6 J y ;gau,

178 74r41ii6u1i berarti luka png menampakkan tulang. Tidak ada qishash
dalam perbuatan melukai orang lain kecuali jenis luka{uka seperti ini.
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"Hai orang-orang yang beriman, 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)

Allah & j,rga berfirman,

'€1i'rt( 'frr'\y)i J, g6yrj'6 #,q;
'liJi;,!:

"Keadaan mereka yang demikian ifu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesunggwhnya jual beli itu sama

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba."(Qs. AI Baqarah tzl275)

Saya tidak mengetahui seorang pun dari umat Islam yang

berbeda pendapat bahwa seseorang tidak harus memiliki sesuafu

kecuali dia ingin memilikinya, selain warisan. Karena dalam

warisan Allah memindahkan kepemilikan orang-orang yang hidup
ketika mereka telah meninggal kepada orang yang mewarisinya,

baik mereka suka atau tidak suka. Tidakkah Anda melihat bahwa

seandainya seseorang diberi wasiat, hibah dan sedekah, atau diberi
pengalihan kepemilikan, maka dia tidak harus memilikinya kecuali

dia menginginkan? Saya tidak mengetahui adanya seorang dari
umat Islam yang berbeda pendapat bahwa kepemilikan pemilik
yang muslim tidak keluar dari kedua tangannya kecuali dengan

cara dia sendiri yang mengeluarkan dengan jalan jual-beli, hibah

dan selainnya, atau memerdekakan, atau hutang yang dia

tanggung sehingga hartanya dijual untuk melunasinya. Semua ini
merupakan perbuatannya, bukan perbuatan orang lain.
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Oleh karena Allah mengharamkan kepemilikan harta

kecuali dengan jalan jual-beli yang didasari sikap saling rela,

sedangkan umat Islam berpendapat seperti yang saya sampaikan

di atas, maka dari manakah asal kekeliman pendapat bahwa

seandainya seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap

sesuatu yang saya miliki, maka dia menjadi memilikinya lantaran

perbuatan pidana tersebut, sedangkan saya mengambil nilainya.

Padahal, sebelum terjadi perbuatan pidana, seandainya dia

memberiku harga sesuatu tersebut secara berlipat ganda, maka dia

tidak boleh memilikinya kecuali saya menghendaki. Bahkan

seandainya saya menghibahkan kepadanya, maka dia tidak harus

memilikinya kecuali dia menghendaki.

Oleh karena dia tidak memiliki dengan cara yang boleh dan

halal, yaitu dengan jalan hibah, kecuali dia menghendakinya, dan

dia tidak memilikinya dengan jalan yang halal, yaitu jual-beli,

kecuali saya menghendakinya, maka apa alasan dia memilikinya

ketika dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah sehingga

milikku dikeluarkan dari tanganku dengan maksiat yang dilakukan

orang lain kepada Allah, dan orang lain itu dipaksa untuk

memilikinya manakala dia keliru?

Bagaimana jika perbuatan pidana ihr berbeda dari hukum

yang berkaitan dengan apa yang telah perrnanen sebagai hakku,

dimana aku berhak menahan budakku, mengambil denda

penyrsutannya dan barangku, serta mengambil kekurangannya jika

perbuatan pidana tersebut tidak merusaknya? Jika orang lain itu

melakukan perbuatan pidana yang merusak budakku, maka itu

berarti lebih besar lagi maksiat yang dilakukan pelaku kepada

Allah. Saya mengalami mudharat yang lebih besar manakala

pelaku itu merusak hartaku. Hakku gugur manakala perbuatan
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pidana yang dia lakukan besar, dan hakku berlaku manakala
perbuatan pidana yang dia lakukan kecil. Pelaku memiliki
barangku manakala dia melakukan maksiat yang besar, dan dia
tidak memilikinya ketika dia melakukan maksiat yang kecil.

Tidak sepafutnya seseorang berargumen unfuk menyalahi
pendapat yang sesuai dengan prinsip hukum Allah dan yang tidak
diperselisihkan oleh umat Islam, bahwa para pemilik itu tetap pada

kepemilikan mereka yang awal selama mereka hidup hingga

mereka sendiri yang mengeluarkan kepemilikan ifu dari diri
mereka melalui ucapan dan perbuatan yang terlalu banyak unfuk
diceritakan. Dari sini dapat diketahui bahwa pendapat tersebut

bertentangan dengan hukum Allah yang saya sampaikan di atas

serta ijma' umat Islam, qiyas dan nalar.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan

yang berharga seratus dirham, lalu nilai budak tersebut bertambah

saat berada di tangannya karena diajarinya berbagai ilmu hingga

menjadi berharga seribu, kemudian harganya berkurang lagi

hingga menjadi serafus, kemudian pemiliknya menemukannya di
tangan pengambil itu, maka dia mengambil budak perempuan ifu
bersama sembilan ratus dirham. Seperti seandainya seseorang

mengambil tanpa izin budak perempuan yang berharga seribu

dirham, lalu pemiliknya menemukannya dalam keadaan berharga

seratus dirham, maka pemiliknya mengambil budak itu bersama

penyusutannya, yaihr sembilan rafus dirham.

Demikian pula, jika pengambil menjualnya,

menghibahkannya, membunuhnya, atau membelanjakannya

sehingga tidak didapati lagi orangnya, maka pengambil

menanggung nilainya yang paling besar sejak budak perempuan ifu
diambil hingga dia tidak ada. Seperti itu pula yang berlaku ketika
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pengambil menjual budak itu, hanya saja dalam kasus penjualan ini

pemilik budak perempuan diberi pilihan antara mengambil harga

pengambil menjual budak itu, baik lebih banyak dari nilainya

sekarang atau lebih sedikit karena itulah nilai barangnya; atau

mengambil nilainya yang paling tinggi.

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata: Dia tidak memiliki hak

selain budak perempuannya, sedangkan jual-beli terbatalkan

karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Penjualan oleh

pengambil tanpa izin itu terbatalkan.

Barangkali ada yang bertanya, "Dia mengambil budak

perempuan ifu dengan harga serafus, dan dia menanggung budak

tersebut saat dia berharga serahrs. Kemudian ketika harganya

meningkat hingga seribu dirham, dia tetap berada dalam

pertanggungan pengambil. Namun, mengapa ketika budak itu

meninggal, atau berkurang nilainya, Anda membebankan nilainya

pada pengambil saat mengalami kenaikan?"

Jawabnya, insya' Allah, karena dia bukan dianggap sebagai

pengambil tanpa izin, penanggung dan pelaku iiaksiat dalam safu

keadaan saja, tidak dalam keadaan yang lain. Sebaliknya, dia

senantiasa dianggap sebagai pengambil tanpa izin, penanggung

dan pelaku maksiat sejak dia mengambilnya tanpa izin hingga

budak itu terlepas dari tangan atau dia mengembalikannya dalam

keadaan men5nrsut. Karena itu, hukum yang berlaku padanya pada

keadaan pertama tidaklah lebih wajib daripada hukum pada

keadaan yang kedua; dan hukum pada keadaan yang kedua

tidaklah lebih wajib daripada hukum pada keadaan yang terakhir.

Karena dalam semua keadaan itu dia berkewajiban untuk

mengembalikan budak perempuan yang diambilnya, dat di semua

keadaan itu dia dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab
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dan pelaku maksiat. Orang yang diambil hartanya itu memiliki nilai

seratus saat budaknya itu diambil. Ketika dia mendapati budaknya

dalam keadaan memiliki nilai seribu, maka dia mengambilnya.

Ketika dia mendapati budaknya telah memiliki dua puluh anak,

maka dia luga mengambilnya berikut anak-anaknya. Karena ifu,

hukum saat budak itu mengalami pertambahan pada badan budak

dan anak-anaknya ifu sama seperti hukum yang berlaku pada

badan budak saat diambil. Tuannya itu memiliki pertambahan yang

terjadi pada badan dan anak-anak budak ifu, sebagaimana dia

memiliki pen5msutan yang terjadi pada budak saat diambil. Tidak

ada perbedaan antara pengambil itu membunuh budak tersebut

bersama anak-anak, atau dia meninggal sendiri bersama anak-

anaknya, karena fuan dalam keadaan seperti yang saya jelaskan ifu

memiliki anak budak sebagaimana dia memiliki budak itu sendiri.

Tidak ada sahr ulama pun yang saya kenal berbeda pendapat

bahwa seandainya seseorang mengambil tanpa izin seorang budak

lalu budak tersebut meninggal secara biasa di tangannya atau dia

membunuhnya, maka dia menanggung budak ifu dalam dua

keadaan tersebut.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan

milik orang lain lalu dia menjualnya, lalu budak tersebut meninggal

di tangan pembeli, maka orang yang diambilbudaknya itu memiliki

pilihan untuk menjatuhkan pertanggungan pada pengambil berupa

nilai budak itu dengan harga yang tertinggi sejak hari dia

mengambilnya budak itu meninggal. Jika dia menjatuhkan

pertanggungan pada pengambil, maka tidak ada hak apapun bagi

orang yang diambil hartanya pada pembeli, dan tidak ada hak

apapun bagi pengambil pada pembeli kecuali nilainya, kecuali

harga jual budak itu kepadanya. Orang yang diambil budaknya

juga memiliki pilihan unfuk menjatuhkan pertanggungan pada
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pembeli. Jika pemilik budak menjatuhkan pertanggungan pada

pembeli, maka pembeli menanggung nilai budak dengan harga

tertinggi sejak dia menerimanya hingga budak itu meninggal di
tangannya. Sesudah itu pembeli meminta ganti kepada pengambil

atas selisih yang dia tanggung kepada pemilik budak (selisih) antara

nilai budak dengan nilainya pada saat pembeli menerimanya; dan

atas selisih harga jika penjual telah menerima pembayaran darinya
(selisih) dari nilainya, sehingga pembeli tidak menanggung dalam

keadaan apapun selain nilai budak tersebut.

Jika orang yang diambil budaknya itu ingin melanjutkan
penjualan budak itu, maka hukumnya tidak boleh karena budak
perempuan ifu dimiliki dengan jalan yang tidak sah. Kepemilikan
yang tidak sah itu hukumnya tidak boleh kecuali dengan

melakukan jual-beli yang baru. Demikian pula, seandainya budak
perempuan ifu meninggal di tangan pembeli lalu orang yang

diambil budaknya itu ingin mengesahkan jual-beli, maka hukumnya

tidak boleh, dan dia berhak atas nilai budaknya.

Seandainya budak perempuan tersebut melahirkan
beberapa anak di tangan pembeli, lalu sebagian dari anak-anak
tersebut meninggal dan sebagian yang lain hidup, maka orang
yang diambil budaknya itu memiliki pilihan untuk menjatuhkan
pertanggungan pada pengambil atau pembeli. Jika dia
menjahrhkan pertanggungan pada pengambil, maka dia tidak
memiliki hak tuntut kepada pembeli. Jika dia menjatuhkan
pertanggungan pada pembeli sedangkan budak perempuan itu
telah meninggal, maka dia menunfut nilai budak dan mahamya
kepada pembeli, serta nilai anak-anaknya pada hari mereka

dilahirkan dalam keadaan hidup. Dia tidak menuntut nilai anak
yang lahir dalam keadaan meninggal. Sesudah ifu pembeli
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menuntut ganti kepada penjual atas semua pertanggungan yang
dijatuhkan pemilik budak kepadanya, bukan nilai budak dan
maharnya saja. Seandainya budak perempuan tersebut ditemukan
dalam keadaan hidup, maka pemiliknya mengambilnya sebagai
budak miliknya bersama maharnya, tetapi dia tidak mengambir
anaknya.

Jika pengambilnya itulah yang menggauli budak tersebut
lalu lahir beberapa anak darinya, dimana sebagian dari mereka
hidup dan sebagian yang lain meninggal, maka pemilik budak
mengambil budaknya beserta nilai tertinggi anak-anaknya yang
meninggal, serta mengambil anak-anak yang masih hidup unfuk
dia jadikan budak. Pengambil dalam hal ini tidak seperti pemberi.

Pembeli adalah orang yang tertipu, sedangkan pengambiltidak ada
yang menipunya selain dirinya sendiri. Pengambil manakala tidak
mendakwakan terjadinya s5rubhal (saat menggauli budak tersebut)

dikenai sanksi had, dan dia tidak wajib membayar mahar.

Rabi' berkata: Jika budak perempuan tersebut menumti
kemauan pengambil padahal dia tahu bahwa dirinya haram bagi
pengambil, dan bahwa dia berzina dengan pengambil, maka tidak
ada kewajiban mahar karena ifu sama dengan mahar pelacur,
sedangkan Rasulullah 6$ melarang mahar pelacur. Tetapi jika

budak perempuan itu mengira bahwa persefubuhan tersebut
hukumnya halal, maka pengambil menanggung mahar yang

standar. Jika budak perempuan ifu diambil secara paksa, maka
pemiliknya berhak atas mahar, pengambilnya berzina, dan
anaknya menjadi budak.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda
seandainya orang yang diambil budaknya itu memilih untrk
mengesahkan penjualannya? Mengapa jual-beli tersebut tdak
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sah?" Jawabnya, insya' Allah, jual-beli itu berlaku hanya dengan

kerelaan pemilik dan pembeli. Tidakkah Anda melihat bahwa

meskipun pembeli rela dengan jual-beli, namun orang yang diambil

budaknya ihr tetap memiliki budaknya seperti sedia kala

seandainya tidak terjadi jual-beli? Tidak ada hukum bagi jual-beli

dalam kasus ini selain hukum syubhat, sedangkan syubhat itu tidak

mengubah kepemilikan orang yang diambilbudaknya. OIeh karena

orang yang diambil budaknya berhak mengambil budaknya

kembali, maka jual-beli ihr tidak memberikan manfaat bagi pembeli

sehingga budak tersebut tetap pada kepemilikan yang pertama,

yaitu di tangan orang yang diambil budaknya.

Oleh karena pembeli tidak boleh menahan budak

perempuan itu seandainya dia mengetahui bahwa budak tersebut

dijual oleh orang yang mengambil tanpa izin, bukan orang yang

dijadikan wakil, maka anaknya dijadikan budak. Tidak sepatutnya

seseorang mengkritik orang yang berpendapat bahwa pembeli

tidak boleh mengesahkan jual-beli kecuali pembeli memunculkan

kerelaan yang baru terhadap jual-beli, sehingga itu merupakan jual-

beliyang baru.

Jika seseorang sulit memahami sekiranya ada ulama yang

mengatakan, "Seandainya pemilik budak perempuan itu
mengizinkan penjualannya, maka jual-beli tersebut berlaku. Tetapi,
jika dia mengizinkan sesudah terjadi jual-beli, maka mengapa dia

tidak berlaku?" Maka jawabnya, insya' Allah, adalah izinnya

sebelum terjadi jual-beli manakala budak perempuan dijual itu
memutus hak pilihnya, sedangkan dia tidak boleh mengembalikan

budak, dan budak itu menjadi milik orang yang membelinya.

Seandainya pembeli menjadikan budak ifu sebagai ummuwalad,

maka orang yang diambilbudaknya tidak berhak atas nilai anaknya
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karena budak tersebut milik pembeli, dan halal bagi pembeli untuk
menggaulinya, menjualnya, menghibahkan atau memerdekakan-
nya.

Jika budak itu dijual tanpa ada perintah dari orang yang
diambil budaknya, maka dia berhak menolak jual-beri. Dia tidak
memiliki hak untuk menolak jual-beli kecuali dalam keadaan objek
jual-beli belum dimiliki, dan haram bagi penjual untuk menjualnya,
serta haram bagi pembeli unfuk menggaulinya seandainya dia tahu
dan menjadikan anaknya sebagai budak. Jika pembeli menjualnya
atau memerdekakannya, maka penjualan dan kemerdekaannya itu
tidak sah. Jadi, hukum izin sebelum terjadi jual-beli adalah orang
yang diberi izin dalam jual-beli itu seperti penjual yang pemilik; dan
bahwa izin sesudah jual-beli itu hanya unfuk memperbarui jual-beli.

Jual-beli yang diperbarui itu tidak berlaku kecuali dengan kerelaan
penjualdan pembeli.

Demikian pula, setiap orang yang menjual atau menikahkan
tanpa ada perwakilan, maka selamanya jual-beli dan pemikahan
tersebut tidak sah kecuali dengan memperbarui keduanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda
mengharuskan pembeli membayar mahar sedangkan persetubuhan

yang dia lakukan itu halal secara lahiriah? Atau, mengapa Anda
menolak jual-beli dengan mahar sedangkan pembeli adalah orang
yang menggauli?" Adapun jawaban kami terkait keharusan

membayar mahar, insya' Allah, adalah: karena persetubuhan

dilakukan secara symbhat, dan untuk menghindarkan sanksi had
bagi perempuan merdeka atau budak perempuan harus

dibayarkan mahar, maka yang demikian itu merupakan
persetubuhan yang sanksinya dicegah dengan mahar. Perwalian
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anak dihubungkan kepada orang yang menggaulinya karena ada

syubhat.

Barangkali ada yang bertanya, "Tetapi, orang ihr menggauli

budak yang dia miliki menurut dugaannya." Jawabnya, itulah

syubhat yang dengan itu kami mencegah jafuhnya sanksi .6ad

Kami tidak menghukumi budak tersebut sebagai miliknya karena

kami mengembalikan budak itu sebagai budak dan membebankan

nilai anak pada pembeli. OIeh karena anak itu lahir dari

persehrbuhan yang menurut saya mubah baginya, maka saya

mengharuskannya membayar nilai mereka. Persefubuhan tersebut

sama kedudukannya dengan anak, atau bahkan lebih, karena

persetubuhan itu telah berlaku meskipun tidak melahirkan anak.

Jika kami membebankan anak padanya karena mereka lahir akibat

persetubuhan, maka lebih kuat alasan bagi kami untuk

membebankan persefubuhan padanya. Pembebanan

pertanggungan persefubuhan dilakukan dengan cara

membebankan mahar.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda

menghamskannya membayar nilai anak-anak yang tidak dijumpai

tuan budak kecuali dalam keadaan meninggal?" Jawabnya, oleh

karena fuan memiliki budak perempuan, sedangkan anak yang

dilahirkan budak itu dimiliki karena faktor kepemilikan atas ibunya

manakala dia digauli dengan jalan yang tidak syubha{ maka

pengambil harus mengembalikan mereka ketika mereka dilahirkan.

Namun dalam kasus ini dia tidak mengembalikan mereka hingga

mereka meninggal. Karena ifu dia menanggung nilai mereka

sebagaimana dia menanggung nilai ibu mereka seandainya dia

meninggal. Oleh karena pembeli menggaulinya dengan jalan

syubhat, maka kekuasaan orang yang diambil budaknya atas
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mereka itu berlaku dalam aspek-aspek yang menggantikan diri
mereka. Nilai mereka telah ditetapkan bagi orang yang diambil

budaknya, sehingga tidak ada perbedaan apakah mereka

meninggal atau hidup, karena seandainya mereka hidup maka

mereka tidak dgadikan budak.

Ketika seseorang mengambil tanpa izin seorang budak

perempuan kemudian dia menggaulinya sesudah diambil, padahal

pengambil bukan termasuk orang yang bodoh, maka budak

perempuan itu diambil darinya berikut uql79, lalu dia dijatuhi

sanksi zina. Tetapi jika dia termasuk orang yang tidak tahu, dan

dia berkata, "Aku tanggungjawab terhadapnya, dan saya pikir ini

halal bagiku," maka dia dikenai sanksi 1u'rir180 tetapi tidak dikenai

sanksi pidana. Budak perempuan itu diambil darinya berikut 'uqr.

Jika seseorang mengambil tanpa 'lz;in seorang budak

perempuan lalu dia menjualnya, maka tidak ada apakah dia

menjualnya di masa pasarnya, atau di atas mimbar, atau di bawah

tenda. Hak orang yang diambil budaknya itu masih melekat

padanya dalam semua keadaan ini. Jika ada orang lain yang

melakukan perbuatan pidana terhadap budak tersebut saat berada

di tangan pembeli atau pengambil, dimana perbuatan pidana

tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan fisik,

maka orang yang memegangnya itu dikenai denda penSrusutan,

sesudah ifu budak perempuan tersebut menjadi hak orang yang

diambil budaknya. Dalam hal ini dia diberi pilihan antara

179 Uqr adalah diyat kemaluan yang diambil tanpa izin dan mahar unhrk
perempuan. Dia diberikan kepada budak yang diambil, seperti halnya mahar bagi
perempuan merdeka. Menurut Ibnu Atsir, 'uqtberarh apa yang Anda berikan
kepada seorang perempuan lantaran terjadinya persetubuhan yang spbhat.

18o 7u'rlru6alah pukulan di bawah sanksi pidana, atau pukulan yang sekeras-
kerasnya. 0,:h. Al Qamul
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mengambil denda penyusutan akibat perbuatan pidana dari tangan

orang yang mengambilnya jika perbuatan pidana tersebut

menghilangkan nyawa, atau membebankan pertanggungan

nilainya pada pengambil sebagaimana telah kami sampaikan. Jika

bentuk pidananya adalah luka{uka, maka orang yang diambii

budaknya memiliki hak pilih untuk mengambil denda luka dari

pelaku dan mengambil budak perempuan dari orang yang

menguasainya, atau membebankan nilai penyusutan akibat luka

seberapa pun besarnya pada orang yang menguasai budak.

Demikian pula, jika pembeli membunuhnya atau melukainya. Jika
pengambil membunuhnya, maka pemiliknya berhak atas nilainya

yang paling besar di antara nilainya pada saat dia membunuhnya

atau nilainya yang paling tinggi karena pengambil senantiasa

dalam keadaan terkena pertanggungan atas budak tersebut.

Jika yang diambil adalah pakaian lalu pengambil

menjualnya kepada seseorang, kemudian pembeli tersebut

memakainya, maka orang yang diambil pakaiannya ifu mengambil

pakaian itu lagi, dan dia berhak nilai antara nilai pakaian saat

pengambil mengambilnya dan nilainya saat harganya telah

berkurang akibat dipakai pembeli. Jika nilai pakaian saat diambil

adalah sepuluh dirham, kemudian nilainya berkurang lima dirham
karena dipakai pembeli, maka pemilik mengambil pakaiannya

bersama lima dirham. Dia memiliki hak pilih antara membebankan

pertanggungan pada pembeli yang memakainya atau pada

pengambil. Jika dia membebankan pertanggungan pada

pengambil, maka dia tidak memiliki hak gugat pada pemakai.

Demikian pula, jika seseorang mengambil hewan temak lalu dia

dinaiki hingga kurus, maka pemilik berhak atas hewannya bersama

nilai penyusutan dari keadaan hewan saat diambil.
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Dalam hal nilai saya tidak memandang perubahan pasar,

melainkan saya memandang perubahan fisik objek yang diambil.

Seandainya seseorang mengambiltanpa izin budak yang sehat dan

berharga serafus dinar, lalu budak tersebut sakit, maka pemilik

budak berhak atas budak itu berikut nilai penyusutannya pada

waktu sakit, yaitu misalnya lima puluh dinar. Dengan demikian, dia

mengambil budaknya ifu bersama lima puluh dinar, meskipun

budak tersebut pada wakfu pemiliknya mengambil itu lebih mahal

daripada harganya saat dicuri.

Demikian pula, seandainya seseorang mengambil tanpa izin

budak anak yang baru lahir, yang nilainya safu dinar pada hari

diambil, lalu anak tersebut tumbuh dewasa di tangan pengambil,

lalu dia menjadi lumpuh atau buta, baik budak tersebut sempat

menjadi mahal atau tidak, lalu nilainya pada saat pemiliknya

mengambilnya adalah dua puluh dinar, maka pemiliknya

mengambilnya dan kami menilainya dalam keadaan sehat, lumpuh

atau buta, kemudian kami kembalikan kepada pengambil selisih

antara nilainya pada wakfu sehat dan lumpuh atau buta. Karena

dia wajib menyerahkan budak itu kepada pemiliknya dalam

keadaan masih sehat, sehingga dia menanggung penyusutan harga

yang diakibatkan oleh cacat pada tubuhnya.

Demikian pula, seandainya seseorang mengambil pakaian

baru yang nilainya sepuluh dirham pada waktu dia mengambilnya,

lalu dia memakainya hingga usang, lalu pakaian tersebut justru

menjadi mahal hingga harganya mencapai dua puluh dirham,

maka pemiliknya mengambil pakaian tersebut. Pakaian tersebut

dinilai dalam keadaan baru dan usang, kemudian pemiliknya diberi

selisih antara dua nilai tersebut.
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Seandainya seseorang mengambil pakaian baru yang

nilainya sepuluh dirham, kemudian dia mengembalikannya dalam

keadaan baru juga dengan nilai lima dirham lantaran pakaian

tersebut mengalami penurunan harga, maka dia tidak menanggung

apapun karena dia mengembalikannya sebagaimana dia
mengambilnya. Jika ada yang sulit memahami hal ini dengan

mengatakan, "Dia seharusnya menanggung nilainya pada hari dia

mengambilnya," maka sesungguhnya nilai ifu tidak

dipertanggungkan selama-lamanya kecuali untuk oblek yang sudah

terlepas dari tangan. Manakala pakaian ihr masih ada dengan

kondisinya semula, maka dia dianggap tidak terlepas dari tangan.
Pakaian diganti dengan nilainya hanya ketika telah terlepas dari
tangan. Seandainya pengambil sudah menanggung nilainya pada

hari dia mengambilnya, maka pemilik tidak boleh mengambil
pakaiannya meskipun nilainya bertambah. Dia juga tidak harus
mengambil pakaiannya jika nilainya sama, atau lebih kecil.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan lalu
budak tersebut mengalami cacat akibat bencana alam, atau karena
perbuatan pidana orang lain, maka hukumnya sama. Dalam hal ini
tidak ada beda antara budak tersebut mengalami cacat di tangan
pengambil atau di tangan pembeli. Cacat yang terjadi pada budak
akibat bencana alam itu sama seperti cacat yang ditimbulkan
manusia.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan
kemudian dia menjualnya kepada orang lain, lalu dia mengalami
cacat di tangan pembeli, kemudian pemiliknya datang dan

dinyatakan berhak, maka dia mengambilnya. Pemiliknya juga

memiliki hak pilih unfuk mengambil penyusutan akibat cacat dari
pengambil. Jika dia mengambil nilai penyusutan dari pengambil,
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maka dia tidak menuntut apapun kepada pembeli. Pemilik budak
juga boleh mengambil penyusutan nilai budak akibat cacat yang

terjadi belakangan di tangan pembeli (mengambil) dari pembeli.

Jika dia mengambilnya dari pembeli, maka pembeli menuntutnya
kepada pengambil bersamaan dengan harga yang telah diambil

darinya, karena objek yang dia beli tidak diserahkan kepadanya,

baik cacat tersebut terjadi akibat bencana alam atau karena
perbuatan pidana seseorang.

Jika seseorang mengambil tanpa izin hewan temak milik
orang lain kemudian dia mengelolanya atau dia tidak
mengelolanya, padahal hewan seperti ifu seharusnya dikelola; atau

dia mengambil tanpa izin rumah lalu dia mendiaminya atau

menyewakannya, atau dia tidak mendiaminya dan tidak

menyewakannya, padahal rumah seperti ifu seharusnya disewakan;

atau mengambil tanpa izin sesuafu yang bisa menghasilkan, baik
pengambil mengelolanya atau tidak mengelolanya, baik dia

memanfaatkannya atau tidak memanfaatkannya, maka dia

menanggung harga sewa yang standar sejak dia mengambilnya

hingga dia mengembalikannya. Hanya saja, jika dia

menyewakannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga

standar, maka pemilik objek memiliki hak pilih untuk mengambil

harga sewa tersebut karena itulah harga sewa unfuk hartanya.

Atau, dia boleh mengambil harga sewa yang standar. Tidak ada

yang berhak atas hasil usaha dengan pertanggungan itu selain

pemilik hewan. Alasannya adalah karena Rasulullah @
memufuskan hasil seperti itu bagi pemilik barang yang dihalalkan

bagi baginya, Vang jika hewan yang dikelola ihr meninggal maka

dia meninggal sebagai harta pemiliknya; dan jika dia ingin

menahan hewan yang dikelola itu, maka dia boleh menahannya.
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Hanya saja, dia diberikan pilihan unfuk mengembalikannya

lantaran ada cacat.

Adapun pengambil itu bertolak belakang dengan pembeli.

Pengambil itu mengambil sesuatu yang diharamkan Allah baginya,

dan pengambil tidak boleh menahan apa yang ada di tangannya.

Seandainya hewan yang bisa dikelola itu meninggal, maka

pengambil tanggungjawab terhadapnya hingga dia membayarkan

nilai kepada orang yang diambil hewannya itu. Pertanggungannya

tidak gugur seandainya nilai hasil usaha yang telah ada itu rusak

sebelum dia rusak.

Selain pendapat ini tidak boleh dipegang, sedangkan

pendapat lain menurut kami adalah keliru, Allah Mahatahu. Yaitu,

sebagian ulama mengklaim bahwa jika pengambil mendiami, atau

mengelola, atau menahan, maka hasil usaha dan hak tinggal ifu

menjadi miliknya berdasarkan pertanggungan, dan tidak ada

kewajiban apapun padanya. Mereka berpegang pada qiyas

terhadap hadits yang saya sampaikan.lSl Adapun pendapat yang

mengklaim bahwa jika pengambil mengambil hasil usaha atau

menempati rumah, maka dia mengembalikan hasil usaha dan sewa

rumah, dan jika dia tidak mengambilnya maka tidak ada kewajiban

apapun padanya, pendapat ini keluar dari setiap pendapat yang

ada. Dia tidak menjadikan hak tersebut sebagai hak pengambil

dengan adanya pertanggungan, dan tidak pula menjadikannya

sebagai hak pemilik manakala pemilik diambilbarangnya.

Rabi' berkata: Makna ucapan Asy-Syafi'i adalah orang yang

diambil hartanya itu tidak boleh mengambil selain harga sewa yang

standar, karena penyewaannya batal. Orang yang mendiami

181 Maksudnya adalah hadits yang mengatakan, "Penghasilan itu diperoleh

dengan pertanggungan."
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mmah manakala rumah tersebut dimiliki empunya hanya wajib
membayar harga sewa yang standar. Dia tidak memiliki hak pilih
unfuk mengambil hasil sewa yang diterima pengambil, karena
penyewaan tersebut terhapus.

Seandainya seseorang mengambil tanah tanpa izin
kemudian dia menanaminya pohon kurma atau pohon yang
berakar, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau dia
mengadakan sungai yang membelah tanah ifu, maka dia
menanggung sewa standar unfuk tanah seperti ifu pada saat dia
mengambil tanah tersebut. Orang yang mendirikan bangunan dan
menanam tanaman juga harus mencabut bangunan dan

tanamannya. Jika dia mencabutnya, maka dia menanggung
peny-rsutan pada tanah yang terjadi akibat pencabutan ifu hingga
dia mengembalikan tanah ifu dalam keadaan seperti dia
mengambilnya, dan dia menanggung nilai penyusutan. Seperti ifu
pula ketentuannya dalam pengadaan sungai dan segala sesuafu

yang diadakan pengambil pada tanah yang diambilnya. Dia tidak
boleh membiarkan akar yang zhalim di tanah tersebut.
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1659. Nabi S bersabda, "Akar yang ,1ru1i*182 fidak

memiliki hak.'4'83

182 Aku. yang zhalim maksudrya adalah seseorang yang zhalim mendatangi
tanah, lalu menanam tanaman di tanah tersebut agar dia memiliki atau mengelola
tanah tersebut, kemudian ada bukU yang menunjukkan keabsahan kepemilikan
bagi pemiliknyra. Orang yang menanam tersebut diperintahkan untfi mencabut
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tanamannya, dan akar tanaman tersebut tidak memiliki hak pada tanah itu, karena
penanamannya zhalim. Oleh karena penanamnya zhalim, maka akar tanaman
yang ditanamnya juga zhalim.

183 HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan Harta
Pampasan, bab' Menghidupkan lahan Mati, 3/453-455, no. 3073) dari jalur

Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Hisyam bin Urwah

dari ayahnya dari Said bin Zaid, dari Nabi S, beliau bersabda, "Barangsiapa yang

menghidupkan lahan mati, maka lahan mati itu menjadi miliknya. Sedangkan akar
yang zhalim h:dak memiliki hak."

Juga dari Hanad bin As-Sariy dari Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari

Yahya bin Urwah dari ayahnya, bahwa Rasulullah $' dengan redaksi yang sama

(no.3074).
Dalam hadits ini periwayatnya berkata, "Saya diberitahu oleh orang yang

menceritakan hadits ini kepadaku, bahwa ada dua orang yang bersengketa kepada

Rasulullah S. Salah sahrnya menanam pohon kurma di tanah milik yang lain, lalu

beliau memutuskan pemilik tanah tetap berhak atas tanah itu. Beliau juga

menyrruh pemilik pohon kurma unfuk mengeluarkan kurmanya dari tanah
tersebut." Dia berkata, "Aku melihat pohon itu. Dia ditebang akamya dengan

kapak. Itu adalah pohon kurma yang tinggi, hingga pohon tersebut dikeluarkan
dari tanah tersebut."

Juga dari jalur Ahmad bin Said Ad-Darimi dari Wahb dari ayahnya dari Abu
Ishaq dengan sanad dan maknanya, namun redaksi "orang yang mgnceritakan
hadits ini kepadaku" diganti dengan redaksi "seorang laki-laki dari kalangan

sahabat Nabi $ berkata". Menurut dugaan saya, dia adalah Abu Said Al Khudri.
Dia berkata, "Aku melihat seseorang menebang akar pohon kurma itu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa'(pembahasan:
Keputusan Hukum, bab: Keputusan terkait Menghidupkan lahan Mat,2/743,
no. 26) dari jalur Hisyam bin Unvah dari ayahnln bahwa Rasulullah $ bersaMa,
"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan ifu menjadi milikn5a,
sedangkan al<ar Snng zhalim fidak memiliki hak."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Status hadlts murcal berdasarkan kesepakatan para
periwayatnya."

Malik berkata, "Yang dimaksud dengan akar yang zhalim adalah setiap
penggalian, pengambilan dan penanaman yang dilakukan dengan jalan yang tidak
benar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, bab:

Riwayat tentang Menghidupkan l-ahan Matr, 3/653, no. 1378) dari jalur Abdul
Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Hisyam dari ayahnya dari Said bin Zaid. At-
Tirmidzi berkata, "Status hadits rlasan gharib."

Dia juga berkata, "sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Hisyam bin
Urwah dari ayahnya dari Nabi $ secara mursal."

550



Al Urrun

Pemilik tanah tidak berhak memiliki harta pengambil, dan
tidak pula menyerahkan kepemilikan kepadanya. Apa yang dicabut
oleh pengambil itu adalah hartanya, baik bermanfaat baginya atau

tidak, karena pemilik tanah boleh menghalangi harta pengambil

yang sedikit sebagaimana dia boleh menghalangi hartanya yang

banyak. Demikian pula, seandainya pengambil menggali sumur,

maka pemilik tanah berhak menimbunnya meskipun
penimbunannya itu tidak berguna baginya. Demikian pula,

seandainya seseorang mengambil rumah tanpa izin kemudian dia

menghiasnya, maka pemiliknya boleh mencabut hiasan tersebut

meskipun pencabutannya itu tidak memberi manfaat baginya.

Demikian pula, seandainya pengambil memindahkan tanah dari

Ibnu Hajar dalam Bulugh Al Maram (hlm. 300) berkata, "Ada perbedaan
pendapat mengenai ketersambungan dan terpufusnya sanad, serta dalam
menentukan siapa sahabat dimaksud." Ibnu Hajar merinci hal ini dalam At-
Tall<hish Al Habir (3/45). Dia berkata, "At-Tirmidzi menilainya cacat lantaran
terputus sanadnya. Ad-Daruquthni juga mengunggulkan pendapat yang menilai
hadits ini murcal. sementara Hisyam bin urwah diperselisihkan stafusnya menjadi
banyak pendapat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thaplisi dari
Aisyah ,4, (no. lffi}l, tetapi dalam sanadnya terdapat Zum'ah yang statusnya
lemah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ishaq bin Rahawaih
dalam Al Musnaddari hadits Katsir bin AMullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari
kakeknya. Al Bukhari mengomentarinya dengan mengatakan, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Amr bin Auf." Al Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Samurah,
dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Ubadah dan Abdullah bin Amr."

Kami memiliki dua catatan penting di sini. Pertama, jalur riwayat Abu Daud
yang tersambung itu selunrh periwayatnya tsiqah dan merupakan para periwayat
Al Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Al Albani. Jalur riwayat
ini dinilai kuat oleh Al Hafizh dalam Fathul Ban (5/791. Hanya saja, jalur riwayat
iru syadz flangka) karena adanya perbedaan Malik dan para periwayat tsiqah yang
bersamanya dengan riwayat Ayyrrb yang tersambung. Kedua, hadits ini
diriwayatkan dengan beberapa sanad lain yang terkena kritik, tetapi sebagiannya
terkuatkan dengan sebagian yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh
dalam Fathul Bad (5/L9). Banyaknya jalur riwayat tersebut juga mengeluarkannya
dari status syadzmenjadi shahih.

Silakan baca penjelasan lebih lanjut tentang takhrihadits ini dalam lru,n' Al
Ghatit(5/353-3561
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Iahan tersebut, maka pemilik lahan boleh mengembalikan tanah

yang dipindahkan darinya hingga keadaannya kembali seperti

sedia kala saat tanah ifu diambil darinya. Pemilik lahan tidak harus

membiarkan sedikit pun dari harta pengambil meskipun

bermanfaat baginya, sebagaimana pemilik barang tidak harus

membatalkan sedikit pun dari hartanya di tangan pengambil.

Ada sementara ulama yang menakwili sabda Nabi S,

.rt-b\)t?Y-\11.
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula

membahayakan orang !2ir.'4'84

le Hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, Abdullah bin Abbas, Abu

Said Al Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Tsa'labah bin Abu Malik

Al Qardhi dan Abu Lubabah 49,,m.

Hadits ini diriwayatkan dari mereka semua dengan sanad-sanad yang lemah,

tetapi seluruhnya meningkat kepada tingkatan hasan sehingga dapat dijadikan
argumen, Insya'allah.

Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Majah (pembahasan' Hukum, bab, Orang
yang Membangun di Tanah Miliknya Tetapi Membahayakan Tetangganya, 2/7841
dari jalur Fudhail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah dari Ishaq bin Yahya bin

Walid dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah $ memuhrskan agar tidak
membahayakan diri sendiri dan membahayakan omng lain.

Al Bushiri dalam Az-Zawa'id hlm.319) berkata, "Sanad hadits shahih, para
periwayatnya tsiqah, namun sanadnya terputus." Ishaq bin Yahya bin Walid
menunrt At-Tirmidzi dan Ibnu Adiy tidak pemah berjumpa dengan Ubadah bin
Shamit. Al Bukhari juga mengatakan, "Dia tidak pemah berjumpa dengan

Ubadah."
Dalam hadits lain dalam bab tentang orang yang menjual pohon kurma, Al

Bukhari berkata, "Sanad hadits Ubadah bin Shamit lemah lantaran lemahnya Ishaq
bin Yahya bin Walid. Lagi pula, dia tidak pemah berjumpa dengan Ubadah bin
Shamit." Demikian komentar Al Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Adiy dan Ibnu Hibban
(hlm. 305, bahasan: Jual-Beli)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $
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bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendii dan tidak pula membaha5nkan
orang lain. " AI Bushiri berkata, "Hadits ini memiliki riwayat penguat dalam ^4s-
Sunan dari hadits Abu Harmalah. Sanad hadits Ibnu Abbas statusnya lemah
karena di dalamnya ada Jabir Al Ju'fi yang statusnya dicurigai." (hlm. 319)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/57-58)
dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya
dari Abu Said Al Khudri.

Hakim berkata, "Sanadnya shahih menurut kriteria Muslim." Penilaiannya itu
disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Akan tetapi Ad-Daruquthni berkata, "Utsman bin Muhammad lemah." Al
Albani berkata, "Muslim tidak melansir riwayatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Keputusan
Hukum, bab: Keputusan tentang Harta tak Bergerak, 2/754) dari jalur Amr bin
Yahya Al Mazini dari ayahnya secara mursal.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam As-Sunan (3/77\ dan
jalur Utsman bin Muhammad dan setemsnya; dan (pembahasan: Peradilan,4/2281
dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari Ibnu Atha' dari ayahnya dari Abu
Hurairah rS, bahwa Rasulullah $ bersabda, Tidak boleh membahayakan dii
sendiri dan tidak pula membahalmkan orang lain. "

Abu Bakar bin Ayyasy diperselisihkan statusnya, dan hadits tersebut hasan.
Akan tetapi, hnu Atha' Ya'qub statusnya lemah.

JuSa (4/227) dari jalur Al Waqidi dari Kharijah bin Abdullah dari Abu Rijal

dari Umarah dari Aisyah @ dari Nabi $, "Tidak boleh membahayakan dii sendiri
dan tidak pula membahalmkan orang lain."

Al Waqidi statusnya mahuk (ditinggalkan riunyatnW).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mujam Al Ausath

(6/9Ll dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari
pamannya Wasi' bin Habban dari Jabir bin Abdullah secara mar{u'dengan redaksi,
"Tidak boleh membahayakan diri sendii dan tidak pula membahajakan onng lain
dalam lslam."

Ibnu Ishaq adalah periwayat yang tsiqah tetapi dia mudallis, dan dia
meriwayatkan hadits ini secara mlt'an'an (no. 5189)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mujam Al l{abir
(2180,81) dari jalur Ya'qub bin Humaid bin Kasir dari Ishaq bin Ibrahim Ash-
Shawwaf dari Shafwan bin Sulaim dari Tsa'labah bin Abu Malik Al Qarzhi dan
seterusnya secara marfu '.

Ishaq bin hrahim Ash-Shawwaf statusnya lemah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marasi\trlm. 294) dari

jalur Wasi' bin Habban dari Abu Lubabah dan seterusnya secara mar{u'.
Silakan baca lebih lanjut tal<hnj hadits ini dalam lrua'Al Ghalil(3/4O8414!
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Ini adalah kalimat yang mujmal(global). Tidaklah seseorang

memiliki suatu hak, melainkan dia juga menanggung kebalikannya.

Makna yang benar untuknya adalah: tidak boleh ada bahaya dalam

arti tidak membebankan pada seseorang terkait hartanya sesuafu

yang tidak wajib baginya, dan tidak boleh pula ada bahaya dalam

arti seseorang dilarang melakukan sesuatu terkait hartanya

lantaran ada bahaya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban.

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, saya

memunculkan suafu hukum bagi umat terkait harta mereka dengan

mempertimbangkan kepentingan mereka, dan saya menghalangi

tindakan mereka terhadap harta mereka sendiri dengan

mempertimbangkan kepentingan mereka." Jawabnya Insya'allah

adalah: Apa pendapat Anda tentang seseorang yang memiliki

sebuah rumah yang lebar dan panjangnya hanya tiga hasta, tetapi

mmah tersebut terletak di tengah rumah orang lain yang memiliki

harga yang tinggi. Pemilik rumah yang besar itu memberinya harga

sesuka hatinya, serafus ribu dinar atau bahkan lebih. Padahal

mmah yang kecil itu hanya satu atau dua dirham saja. Selain itu,

pemilik rumah yang besar memberinya sebuah rumah bersama

harta yang banyak atau seorang budak. Dengan

mempertimbangkan kepentingan pemilik rumah yang kecil ifu,

apakah dia dipaksa untuk mengambil pembayaran yang sangat

besar untuk sesuafu yang sedikit itu?

Seandainya seseorang memiliki sepotong tanah di antara

tanah yang luas, sedangkan sepotong tanah tersebut tidak lebih

dari safu dirham. Kemudian pemilik tanah yang besar memintanya

untuk menjual tanah tersebut sebagai akses masuk dengan harga

berapa saja yang dia inginkan. Apakah dia dipaksa untuk menjual

harta yang bermanfaat baginya dengan harta yang bisa
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membuatnya kaya? Seandainya seseorang bekerja sebagai

penjahit, lalu ada seseorang yang bersumpah unfuk memintanya

menjahitkan pakaian baginya namun dia menolak, kemudian

orang tersebut memberinya bayaran serafus dinar atau lebih unhrk

pekerjaan yang biasanya dibayar satu dirham, apakah menumt

Anda penjahit tersebut dipaksa menjahitkan pakaian untuk orang

itu?

Seandainya ada seseorang yang memiliki budak perempuan

yang buta dan tidak memberinya manfaat, tetapi anak budak

perempuan itu mau membelinya dengan harga setara dengan

baitul mal, maka apakah menurut Anda pemiliknya dipaksa untuk

menjualnya? Jika dia menjawab, "Tidak seorang pun di antara

mereka yang dipaksa untuk melakukan hal-hal di atas dengan

mempertimbangkan kepentingan dirinya," maka kami katakan,

"Padahal mereka semua mengatakan, 'Saya berbuat demikian

untuk merugikan diri sendiri dan merugikan orang yang meminta

kepada saya, sehingga saya telah menggabungkan dua hal."' Jika

dia berkata, "Jika dia merugikan dirinya dan merugikan orang lain,

maka dia hanya melakukan tindakan atas hartanya yang boleh dia

lakukan saja," maka jawabnya adalah: demikian pula orang yang

menggali sumur di tanah orang lain, orang yang menghiasi dinding

orang lain, dan orang yang memindahkan tanah ke lahan orang

lain. Padahal dia hanya melakukan apa yang boleh dia lakukan

terhadap hartanya, dan menghalangi apa yang dia boleh halangi

dari hartanya.

Jika pengembalian tanah dan penimbunan sulnur itu
menghalangi pemanfaatan tanah bagi pemiliknya selama masa itu,

maka kepada orang yang ingin mengembalikan tanah dikatakan,

"Anda memiliki pilihan unfuk mengembalikan tanah itu, dan Anda
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harus membayar sewa tanah unfuk jangka wakh-r dimana Anda

menghalangi pemanfaatan tanah; atau Anda membiarkan sumur

ifu." Sedangkan kepada pemilik tanah dikatakan, "Anda memiliki

pilihan unfuk menunhrt penggali sumur untuk memendamnya

dalam keadaan apapun, dan Anda tidak memiliki hak padanya

karena sumur itu tidak bermanfaat, bahkan saat dia telah

dipendam, kecuali tempatnya itu bisa dimanfaatkan seandainya

dalam keadaan rata sejak kami mengabulkan gugatanmu hingga

orang ifu memendamnya, sehingga Anda memperoleh sewa atas

manfaat tersebut lantaran orang ihr telah menghalangi Anda unfuk

memanfaatkan sebagian dari tanah Anda.

Jika pengambil memindahkan tanah dari lahan yang

diambilnya, dan manfaatnya justru untuk lahan tersebut, tidak

menimbulkan bahaya baginya, maka pemilik lahan berhak

menuntut mengembalikannya. Jika pengambil tidak mampu

mengembalikan tanah yang sepadan dalam keadaan apapun unfuk

selama{amanya, maka lahan tersebut dinilai saat masih ada tanah

yang diambil itu, dan dinilai saat telah diambil tanahnya, kemudian

pengambil dibebani pertanggungan di antara dua nilai tersebut.

Jika dia mampu mengembalikannya dalam suafu keadaan

meskipun biayanya besar, maka dia dibebani untuk

mengembalikannya.

Jika seseorang memotong tangan atau kaki her,tran milik

orang lain atau melukainya, baik luka tersebut kecil atau besar,

maka hewan tersebut dinilai dalam keadaan luka atau terpotong,

kemudian pelakunya dibebani pertanggungan antara dua nilai

tersebut. Seseorang tidak memiliki harta orang lain dengan jalan

perbuatan pidana untuk selama-lamanya.
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Jika seseorang mengajukan seorang saksi bahwa orang lain

telah mengambil budak perempuannya ini pada hari Kamis, serta

seorang saksi bahwa orang lain itLr telah mengambil budak

perempuannya pada hari Jum'at; atau seorang saksi bahwa orang

lain itu mengambil budaknya tanpa izin dan seorang saksi bahwa

orang lain itu mengakui pada hari Kamis bahwa dia mengambil

budaknya itu; atau mengajukan seorang saksi bahwa orang Iain itu

mengambil pada hari Kamis, dan satr-r saksi lain bahwa orang lain

itu mengakui bahwa dia telah mengambil budak pada hari Jum'at,

maka semua saksi ini dianggap berlainan. Karena pengambilan

pada hari Kamis ihr bukan satu perbuatan dengan pengambilan

pada hari Jum'at. Perbuatan mengambil itu juga bukan pengakuan

mengambil. Pengakuan pada hari Kamis ifu bukan satu perbuatan

dengan pengakuan pada hari Jum'at. Dalam semua kasus ini

dikatakan kepadanya, "silakan Anda bersumpah dengan salah satu

dari dua saksi yang Anda mau, dan sesudah itu Anda berhak atas

budak perempuan ihr." Jika dia bersumpah, maka dia berhak atas

budak tersebut.

Seandainya ada tanah di tangan seseorang, lalu ada orang

lain yang mengklaim bahwa tanah ihr adalah tanahnya, kemudian

dia mengajukan seorang saksi yang bersaksi bahwa tanah ifu

adalah tanahnya yang dia beli dari seorang pemilik tanah, atau dia

warisi dari seorang pemilik tanah, atau disedekahkan kepadanya

oleh pemimpin tanah, atau dahulunya tanah tersebut merupakan

lahan meninggal kemudian dia menghidupkannya -intinya saksi

tersebut mengutarakan sifat salah sah.r jalan kepemilikan yang sah,

dan dia juga mengajukan saksi yang lain bahwa tanah itu adalah

tempat kekuasaannya, maka kesaksian bahwa tanah tersebut

adalah tempat kekuasaannya tidak dianggap sebagai kesaksian.

Bahkan meskipun ada sejumlah saksi adil yang bersaksi atas
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tempat kekuasaan itu manakala mereka tidak menambahkan

keterangan lebih dari ifu. Karena tempat kekuasaan ifu bisa jadi

dikuasai dengan jalan kepemilikan, bisa jadi dikuasai dengan jalan

pinjaman atau penyewaan, dan bisa jadi tempat tersebut

mempakan tempat yang berdampingan dengan tanahnya atau

tempat tinggalnya, bisa jadi pula dengan jalan pemberian dari

pemiliknya. Oleh karena salah satu dari makna-makna ini tidak

lebih pantas sebagai makna yang paling kuat daripada makna yang

lain, maka ucapan ini selamanya tidak dianggap sebagai kesaksian

sampai para saksi menielaskan maksudnya bahwa tanah tersebut

miliknya. Tetapi orang yang diberi kesaksian itu boleh bersumpah

bersama satu saksi yang bersaksi atas kepemilikannya, dan dengan

demikian dia berhak atas tanah tersebut.

Seandainya saksi pertama bersaksi atas kepemilikan

sebagaimana yang kami sampaikan, sedangkan saksi kedua

bersaksi bahwa orang ifu menguasai tanah tersebut, maka

kesaksian ditangguhkan. Jika saksi kedua berkata, "Dia menguasai

tanah itu dengan jalan kepemilikan," maka kedua saksi sejalan

dalam kesaksian mereka. Tetapi jika saksi kedua berkata, "Dia

menguasainya," tidak lebih dari itu, maka keduanya tidak

menyepakati kesaksian. Dengan demikian, orang yang diberi

kesaksian bersumpah bersama saksi kepemilikan, dan dia pun

berhak atas tanah tersebut.

Jika seseorang mengambil budak perempuan milik orang

lain kemudian dia menjualnya kepada orang ketiga dan dia telah

menerima pembayarannya, lalu pembayaran tersebut rusak di

tangannya, kemudian datanglah pemilik budak, sedangkan budak

tersebut masih ada, maka pemilik budak mengambil budak

tersebut dengan disertai ganti rugi sekiranya ada penyusutan pada
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budak itu. Sesudah itu pembeli menuntut ganti kepada penjual atas

pembayaran yang telah dia terima, baik penjual kaya atau miskin.

Jika seseorang mengambil tanpa izin hewan temak

kemudian menyewakannya, lalu hewan tersebut diperlakukan

dengan tidak baik sehingga hilang, lalu pemilik hewan

menjatuhkan pertanggungan pada pengambil atau penyewa

berupa nilai hewannya itu, lalu sesudah itu hewan tersebut

ditemukan kembali, maka sebagian ulama-yaitu Abu Hanifah-
berpendapat bahwa pemilik hewan itu tidak lagi memiliki hak atas

hewan tersebut. Seandainya yang diambilbudak perempuan, maka

dia tidak memiliki hak atas budak perempuan itu lagi karena dia

telah mengambil penggantinya, sedangkan pengganti itu telah

menempati kedudukan objek yang dijual.

Jika dia menemukan hewan tersebut, maka het,rran itu

dikembalikan kepadanya, dan dia juga mengembalikan harga yang

telah dia terima jika hewan temaknya itu tetap seperti sedia kala

seperti saat pengambil mengambilnya, atau dalam keadaan lebih

baik. Tetapi jika hewan tersebut mengalami penyrsutan, maka

pemiliknya menerimanya berikut denda penlrusutan. Dia

mengembalikan sisa harga sesudah dikurangi denda

pen5msutannya. Ya.,g demikian itu tidak senrpa dengan jual-beli.

Jual-beli itu hanya terjadi dengan kerelaan dua pihak, dimana

pemilik barang menyerahkan barang kepada pembeli, dan dia

mengeluarkan barang dari tangannya kepada pembeli dalam

keadaan rela untuk mengeluarkannya. Pembeli juga tidak dianggap

berbuat maksiat dalam mengambilnya. Sedangkan orang yang

melanggar ihr dianggap berbuat maksiat karena mengambil tanpa

izin. Pemilik hewan temak itu sendiri tidak dianggap sebagai

penjual hewan temaknya.
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Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya hewan temak itu

masih ada, maka dia tidak boleh mengambil nilainya? Oleh karena

dia mengambil nilainya dengan catatan hewan temaknya ifu telah

terlepas dari tangan, tetapi kemudian dia mendapatkan hewan

temaknya ifu lagi, maka ifu berarti hewan tersebut batal terlepas

dari tangan, melainkan dia masih ada. Seandainya yang demikian

itu dianggap sebagai jual-beli, maka hewan temaknya ifu tidak

boleh dijual dalam keadaan tidak ada di tempat. Seandainya jual-

beli tersebut boleh kemudian hewan ternaknya mati, maka

pengambil dan orang yang melanggar hak berhak untuk menuntut

harga. Seandainya hewan ternak tersebut ditemukan dalam

keadaan cacat, maka dia tidak boleh mengembalikannya lantaran

catat.

Barangkali ada yang bertanya, "Kasus itu tidak sempa

dengan jual-beli, melainkan mirip dengan perbuatan pidana."

Jawabnya, seandainya seseorang melakukan perbuatan pidana

terhadap mata orang lain hingga menjadi putih, lalu dia dihukum

membayar dendanya, kemudian wama putih tersebut hilang, maka

orang yang berpendapat seperti ini akan mengatakan bahwa

korban tersebut harus mengembalikan denda. Seandainya kasus

pencabutan gigi anak dijafuhi hukuman denda sebesar lima unta,

kemudian gigi anak itu tumbuh kembali, maka pelaku meminta

kembali denda yang telah dijatuhkan padanya. Jika ada ulama

yang menyamakannya dengan perbuatan pidana, maka dia

terpaksa mengikuti pendapat yang berbeda dalam masalah ini.

Tetapi jika dia mengklaim bahwa kasus ini tidak serupa dengan

perbuatan pidana karena perbuatan pidana itu berkaitan dengan

sesuafu yang tidak kembali lagi, sedangkan yang ini (mata memutih

dan gigi terlepas) kembali seperti sedia kala sehingga dia tidak bisa

dianggap terlepas dari tangan.
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Seandainya keputusan dalam hal ini tidak didasarkan pada

kepufusan qadhi, dimana seseorang mengambil tanpa izin hewan

ternak milik orang lain, atau pemiliknya menyewakannya

kemudian penyewa membawanya kabur, lalu hewan tersebut

hilang, kemudian keduanya berdamai atas harganya dengan

kompensasi berupa sesuatu yang nilainya lebih besar, atau sama,

atau lebih kecil dari nilai hewan ternak tersebut, maka ketenfuan

dalam hal ini sama ketenfuan dalam keputusan qadhi. Karena

pemilik hewan berdamai dengan pengambil atas apa yang menjadi

kewajiban pengambil akibat merusak hewan tersebut. Oleh karena

hartanya tidak rusak, maka perdamaian terjadi pada sesuafu yang

keduanya tidak ketahui, atau yang tidak diketahui oleh pemilik

hewan temak.

Seandainya pengambil berkata kepadanya, "Aku

membelinya darimu, dan dia berada di tanganku, kamu sudah

mengetahuinya," kemudian pemilik menjual hewan temak itu
kepada pengambil dengan pembayaran yang telah dia ketahui,

baik sedikit atau banyak, maka jual-beli tersebut sah. Seandainya

pengambil membawa hewan ternak dalam keadaan cacat yang

bisa terjadi belakangan, lalu dia mengklaim bahwa dia tidak pemah

melihat cacat tersebut dan bahwa penjual telah menutupinya,

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual dengan

disertai sumpahnya. Kecuali pengambil mengajukan bukti bahwa

cacat tersebut terjadi saat berada di tangan penjual, atau cacat

tersebut termasuk cacat yang tidak mungkin terjadi belakangan,

sehingga dia berhak mengembalikan hewan temak tersebut.

Sedangkan orang yang diambil hewannya itu berhak atas nilai

penyusutan atas pengambil. Jika orang yang melanggar hak

dengan cara mengambil tanpa izin atau membawa lari barang

sewaan ihr berkata, "Hewan temak ifu hilang, dan aku akan
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menyerahkan nilainya kepadamu," lalu pemilik hewan

menerimanya tanpa ada keputusan dari qadhi, maka dalam hal ini
tidak boleh berlaku selain salah satu dari dua pendapat, yaitu:

Pertama, jual-beli ini dianggap sebagai jual-beli tanpa sebab

sehingga kami tidak memperkenankannya karena tidak boleh

menjual hewan yang sudah mati. Kedua, pembayaran ini dianggap
sebagai pengganti jika hewan temak tersebut hilang atau rusak,

sehingga hukumnya boleh karena pengganti ini memang menjadi

kewajiban pengambil dalam hukum asalnya, dan dia harus
mengembalikan apa yang dia ambil. OIeh karena pemilik hewan
mengambil apa yang ditetapkan sebagai haknya seandainya

hewannya hilang, maka ketika hewannya itu tidak hilang maka
hukumnya kembali kepada hukum awal.

Ada juga ulama yang mengajukan pendapat ketiga. Yaitu,
oleh karena pemilik hewan rela dengan ucapan pengambil dan
tidak memintanya bersumpah sebagaimana hakim memintanya
bersumpah seandainya hewan tersebut hilang, maka pemilik
hewan tidak boleh menarik kerelaannya itu dalam keadaan
apapun. Adapun ketika seseorang berkata, "Jika hewan temak ihr
masih ada pengambil, dan dia berbohong hanya bisa

mengambilnya, maka pembeli boleh mengambilnya. Tetapi jika

hewan itu tidak ada pada pengambil, kemudian pemiliknya
mendapatinya, maka pembeli tidak boleh mengambilnya", maka
pendapat ini tidak boleh dilihat dari beberapa alasan. Karena akad
yang telah terjadi jika hukumnya boleh dalam keadaan apapun itu
hukumnya boleh, tidak batal. Jika akad tersebut boleh selama

hewan temak tidak ada, dan batal jika hewan tersebut ada, maka

sesungguhnya hewan itu ada dalam dua keadaan itu. Lalu,
mengapa harga yang dibayarkan itu dikembalikan dalam salah
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safunya, tetapi dia tidak dikembalikan dalam keadaan yang lain?

Oleh karena jual-beli rusak, maka dia tertolak dalam keadaan

apapun. Pendapat ini tidak boleh, tidak rusak, dan tidak pula boleh

dengan makna yang rusak di sisi lain.

Jika seseorang menjual budak perernpuan atau budak laki-

Iaki kepada orang lain, dan penjual telah menerima pembayaran

dari pembeli, kemudian penjual mengaku kepada orang lain bahwa

budaknya itu telah diambil pembeli tersebut, maka kami berkata

kepada orang yang diberi pengakuan, "Jika kamu mengajukan

bukti atas pengambilan tanpa izin, maka kami menyerahkan

kepadamu yang mana saja di antara budak ifu yang kamu ajukan

buktinya, dan kami akan membatalkan jual-beli terhadapnya.

Tetapi jika kamu tidak mengajukan bukti, maka pengakuan penjual

kepadamu ifu hanya unfuk menetapkan hakmu padanya, serta

untuk membatalkan hak orang lain yang telah berlaku pada

penjual sebelum dia mengakui hak untukmu.

Ucapannya unfuk membatalkan hak orang lain itu tidak

dibenarkan, sedangkan ucapannya unfuk membebani diri dengan

suatu kewajiban itu diterima dan dibenarkan. Karena ifu, dia

menanggung unfukmu nilai dari objek mana di antara keduanya

yang dia akui bahwa orang itu telah mengambilnya darimu. Lain

halnya jika pembeli mendapati cacat, atau dia memiliki hak pilih

sehingga dia mengembalikannya berdasarkan hak pilihnya itu
lantamn ada cacat. Jika dia mengembalikannya, maka orang yang

mengakui itu wajib menyerahkan budak itu kepadamu. Tetapi jika

pembeli membenarkan ucapan penjual bahwa dia mengambilnya

tanpa izin, maka pembeli mengembalikan budak ifu dan menuntut

dikembalikan harga yang telah diambil pemilik budak darinya jika

dia mau.
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Jika seseorang mengambil tanpa izin seorang budak milik
orang lain kemudian dia menjualnya kepada orang ketiga,

kemudian pengambil sekaligus penjual budak itu memiliki budak

tersebut dengan jalan warisan, atau hibah, atau pembelian yang

sah, atau jalan kepemilikan apapun, kemudian dia ingin
membatalkan penjualan yang pertama karena dia menjual sesuafu

yang bukan miliknya, maka jika pembeli membenarkan

ucapannya, atau ada bukti yang menguatkan ucapannya, maka
penjualan tersebut batal, baik pembeli menginginkannya atau tidak
menginginkannya. Karena penjual menjual kepadanya sesuatu

yang tidak boleh dia jual. Tetapi jika tidak ada bukti sedangkan
pembeli mengatakan, "Kamu hanya mendakwakan sesuatu yang

memsak jual-beli," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan pembeli dengan disertai sumpahnya.

Jika penjual mengatakan, "Aku menjual kepadamu sesuatu

yang aku miliki," kemudian ada bukti bahwa dia mengambilnya
tanpa izin kemudian dia memilikinya, sedangkan pembeli tidak
membenarkan ucapannya, maka jual-beli tersebut tetap berlaku.
Karena bukti tersebut pada waktu sekarang justru mengunfungkan
penjual, bukan memberatkannya. Bukti tersebut menunjukkan

haknya untuk mengembalikan budak kepada kepemilikannya,

sehingga kesaksian ini untuk memenangkannya, bukan unfuk
mengalahkannya. Ada kalanya dia berbohong kepada mereka,
sehingga jual-beli tidak batal dari segi hukum meskipun dia
berbohong dalam mengajukan bukti. Tetapi unfuk kehati-

hatiannya, sebaiknya dia mengadakan jual-beli yang baru, atau

pembeli mengembalikan budak.
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Jika ada bukti yang menunjukkan sehingga hal ihr

mengeluarkan budak dari tangan keduanya, maka bukti tersebut

diterima karena bukti tersebut memberatkan penjual.

Jika pengambil menjualnya dan pembeli telah menerimanya

kemudian memerdekakannya, kemudian ada bukti bahwa budak

tersebut diambil tanpa izin, sedangkan orang yang diambil

budaknya atau para ahli warisnya ifu masih ada, maka

kemerdekaannya itu dibatalkan karena jual-beli tersebut tidak sah.

Budak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Seandainya tidak

ada bukti tetapi pengambil dan pembeli membenarkan pendakwa

bahwa budak tersebut diambil tanpa izin, maka saya tidak

menerima perkataan salah safu dari keduanya (pengambil dan

pembeli) terkait kemerdekaan budak. Tetapi kemerdekaan budak

itu tetap berlaku, dan kami menuntut hak pemilik kepada

pengambilberupa nilai budak yang paling tinggi. Jika pemilik mau,

kami bisa mengembalikan haknya kepada pembeli yang

memerdekakan budak. Jika kami mengembalikan hak pemilik

kepada pembeli yang memerdekakan budak, maka pembeli

menunfut ganti kepada pengambil yang menjual atas apa yang

telah dia ambil dari pembeli, karena dia telah mengakui bahwa dia

menjual sesuahr yang bukan miliknya. Sedangkan hak perwalian

atas budak ditangguhkan karena orang yang memerdekakan

mengakui bahwa dia memerdekakan budak yang bukan miliknya.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan

milik orang lain, kemudian dia menjualnya kepada orang ketiga,

sedangkan pembeli tahu bahwa budak tersebut diambil tanpa izin,

kemudian datang dan ingin mengesahkan jual-beli tersebut, maka

jual-beli tersebut tetap tidak sah karena sejak awaljual-beli tersebut

diharamkan sehingga tidak seorang pun yang berhak
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membolehkan sesuatu yang diharamkan. Tetapi dia boleh

mengadakan jual-beli yang baru dan halal, bukan jual-beli haram

yang pertama.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda

seandainya seseorang menjual budak perempuannya, dan

mensyaratkan bagi dirinya memiliki hak pilih. Tidakkah jual-beli

tersebut sah, dan dia memiliki pilihan unfuk mengesahkan jual-beli

tersebut sehingga mengikat bagi pembeli lantaran penjual memiliki

hak pilih, sedangkan jual-beli tersebut tidak mengikat bagi

penjual?" Jawabnya, benar. Jika Dia bertanya, "Lalu apa

perbedaan di antara keduanya?" Maka jawabnya adalah: budak

perempuan ini dijual oleh pemiliknya dengan jual-beli yang halal,

dan dia memiliki hak pilih sesuai yang dia syaratkan. Pembeli tidak

berbuat maksiat kepada Allah, dan tidak pula penjual. Sedangkan

pengambil dan pembeli yang mengetahui bahwa budak

perempuan itu merupakan hasil pengambilan tanpa izin itu
dianggap berbuat maksiat kepada Allah. Pengambil menjual

sesuatu yang bukan miliknya, dan pembeli membeli sesuafu yang

tidak halal baginya. Karena ihr sesuatu yang haram tidak boleh

diqiyaskan kepada sesuafu yang halal karena keduanya

berlawanan.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pembeli yang

membeli budak perempuan dari pemiliknya mensyaratkan hak

pilih bagi dirinya maka dia pun memiliki hak pilih sebagaimana

penjual manakala dia mensyaratkannya? Apakah pembeli budak

yang diambil tanpa izin itu memiliki hak pilih untuk mengambilnya

atau mengembalikannya? Jika dia menjawab, "Tidak," maka

dialukan pertanyaan selanjufurya, "Bagaimana seandainya

pengambil mensyaratkan hak pilih bagi dirinya?" Jika dia
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menjawab, "Tidak, karena orang yang mensyaratkan hak pilih bagi

dirinya itu tidak memiliki budak tersebut," maka dialukan
pertanyaan, "Akan tetapi, bagaimana jika orang yang memiliki
budak itu mensyaratkan hak pilih bagi dirinya?" Jika dia
menjawab, "Ya," maka dapat dialukan pertanyaan, "Tidakkah

Anda melihat bahwa keduanya berbeda dalam segala hal. Lalu,

bagaimana mungkin dua hal yang saling berbeda itu diqiyaskan

safu sama lain?"

Jika seseorang mengambil budak perempuan dari orang

lain, lalu pengambil mengakui bahwa dia mengambil budak
perempuan darinya, dan dia berkata, "Harganya sepuluh,"

sedangkan pemilik budak berkata, "Harganya seratus," maka
perkataan yang dipegang adalah perkataan pengambil dengan

disertai sumpahnya. Budak tersebut tidak dinilai dengan sifat,

karena penilaian dengan sifat itu tidak konsisten. Ada kalanya dua
budak perempuan memiliki sifat, wama kulit dan usia yang sama,

tetapi nilai keduanya terpaut jauh karena faktor kejiwaan, akal, dan

kepandaian bicara. Karena itu nilainya tidak bisa diukur kecuali

dengan cara melihat" Dengan demikian, kepada pemilik budak

dikatakan, "Jika kamu rela, maka selesai masalah. Jika tidak,

maka silakan kamu mengajukan bukti." Jika dia mengajukan bukti,

maka haknya diambilkan berdasarkan buktinya itu. Jika dia tidak
mengajukan bukti, maka saya meminta pengambil unfuk
bersumpah, dan perkataan yang dipegang adalah perkataan

pengambil.

Seandainya seseorang mengajukan dua saksi bahwa
pengambil mengambil budak perempuan darinya lalu budak
perempuan tersebut meninggal di tangannya, sedangkan dua saksi

itu tidak menetapkan nilai budak perempuan ifu, maka perkataan
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yang dipegang terkait nilainya adalah perkataan pengambil dengan

disertai sumpahnya. Seandainya dua saksi itu menyebutkan sifat-

sifatnya sebagai budak perempuan yang sehat sehingga diketahui
bahwa nilainya lebih besar daripada yang dikatakan pengambil,

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pengambil,

karena dimungkinkan ada penyakit fisik atau penyakit hati yang

tersembunyi sehingga harganya furun hingga seperti yang

dikatakan pengambil. Manakala dimungkinkan perkataan

pengambil ih-r yang benar dalam safu keadaan, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Demikian pula perkataan orang yang dikenai denda yang

bersifat materi dengan jalan apapun dia terkena denda. Manakala

dimungkinkan perkataan yang benar adalah perkataannya, maka

perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Tidak diambil

kepufusan yang berbeda dari ucapannya kecuali ada bukti.

Tidakkah Anda melihat bahwa dalam dakwaan yang lebih besar

dari ini, kami menetapkan perkataan yang dipegang adalah

perkataannya?

Seandainya seseorang berkata, "Orang itu mengambil

hartaku tanpa uin, atau memiliki piutang padanya, atau aku

memiliki titipan padanya," maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan orang yang dituduh dengan disertai sumpahnya. Kami

tidak membebankan padanya sesuatu apapun yang tidak dia akui.

Jika kami memberikan hal ini kepadanya untuk funhrtan
yang lebih banyak, maka terlebih lagi dalam tuntutan yang lebih

sedikit kami memberikan hal ini kepadanya. Tidak boleh

menetapkan nilai pada sesuafu yang tidak terlihat. Alasannya

adalah kita tahu dari penjelasan yang saya sampaikan bahwa bisa

jadi dua budak perempuan memiliki sifat yang sama, tetapi salah
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satunya lebih besar nilainya daripada budak perempuan yang lain

karena faktor yang tidak jauh. Karena ifu, nilai ditentukan semata

berdasarkan apa yang dilihat. Tidakkah Anda berpikir bahwa

terkait objek yang terlihat kita tidak melimpahkan kewenangan

penilaian kecuali terhadap orang yang ahli tentang oblek tersebut

pada hari mereka menilainya? Mereka tidak boleh menetapkan

nilai suatu budak sebelum mereka menyingkap penyakit fisik dan

penyakit hati yang tersembunyi, kemudian mereka

membandingkannya dengan yang lain. Sesudah itu, yang lebih

besar nilainya menurut mereka pada hari itu ditahan kadar nilainya

sesuai harga hari ifu. Oleh karena demikian ketenfuannya, maka

tidak boleh menetapkan nilai pada budak yang tidak ada di

tempat.

Jika saksi mengatakan, "Sifatnya demikian, tetapi saya

tidak mengetahuinya nilainya," maka kami katakan kepada pemilik

kain, "Silakan dakwakan harganya sesuka hatimu." Jika dia

melakukannya, maka kami katakan kepada pengambil, "Dia telah

mendakwakan apa yang kamu dengar. Jika kamu mengakuinya,

maka bayarkanlah harga itu tanpa sumpah. Tetapi jika kamu tidak

mengakuinya, maka akuilah sasukamu, kami akan memintamu

bersumpah kepadanya, dan kamu serahkan nilai yang kamu akui

itu kepadanya." Jika dia berkata, "Aku tidak mau bersumpah,"

maka kami katakan, "Kalau begitu, silakan kamu kembalikan

sumpah kepadanya, sehingga dia bersumpah kepadamu dan

berhak atas apa yang dia dakwakan jika kamu tetap menolak

bersumpah." Jika pengambil bersumpah sesudah hal ini dijelaskan

kepadanya, rnaka dia telah melakukan hal yang seharusnya. Tetapi
jika dia menolak, maka kami meminta pendakwa unh-rk

bersumpah, kemudian kami bebankan pada pengambil seluruh

yang disumpahkan pendakwa. Jika pengambil ingin bersumpah
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sesudah pendakwa bersumpah, maka kami tidak mengabulkan

keinginannya. Jika dia mengajukan bukti tentang nilai yang lebih

kecil daripada yang disumpahkan pendakwa, maka kami

memberikan haknya. Bukti itu lebih kuat daripada sumpah palsu.

Jika seseorang mengambil tanpa izin makanan dari orang

lain, baik berupa biji-bijian, kurma kering, atau lauk, kemudian dia

menghabiskannya, maka dia menanggung makanan yang sama
jika makanan tersebut memiliki padanan dalam sah-r keadaan. Jika
tidak ditemukan pandanannya, maka dia wajib membayarkan

nilainya yang paling tinggi.

Jika seseorang mengambil tanpa izin dari orang lain sebuah

pohon lalu pohon tersebut berbuah, atau seekor kambing lalu

kambing tersebut melahirkan beberapa anak dan dia pun
mengambil wol dan susunya, maka pemilik pohon dan kambing
serta setiap hewan ternak yang lain ifu berhak hewan ternak dan
pohonnya dari pengambil jika tetap dalam keadaannya semula saat

diambil atau lebih baik. Jika berkurang, maka pemiliknya

mengambilnya berikut nilai pentrmsutan. Dia juga menuntut kepada
pengambil seluruh buah yang telah dia ambil, dimana dia
mengambil padanannya jika buah tersebut memiliki padanan, atau
mengambil nilainya jika dia tidak memiliki padanan; mengambil

nilai dari keh:mnan hewan yang telah dikonsumsi pengambil;

mengambil padanan susu yang telah diambilnya atau nilainya jika

susu tersebut tidak memiliki padanan; dan mengambil padanan

wol dan rambut jika dia memiliki padanan atau nilainya jika tidak
memiliki padanan.

Jika pengambil memberinya pakan, atau mengobatinya dari
luka borok, atau mengupah seseorang untuk menjaganya, atau
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mengairi pohon, maka dia tidak memiliki hak apapun dari biaya

yang telah dia keluarkan.

Pada pokol*yu, sesuafu yang dimunculkan oleh pengambil

pada objek yang diambilnya itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, benda yang berwujud dan bisa dipilah, serta

benda berwujud yang tidak bisa dipilah.

Kedua, dampak yang tidak berwujud. Dampak yang tidak

berwujud ifu seperti yang saya sampaikan, yaifu hewan ternak
yang diambil dalam keadaan masih kecil, atau budak yang diambil

saat masih kecil dan sakit, lalu pengambil mengobatinya dan

mengeluarkan biaya yang besar hingga pemiliknya datang,

sedangkan pengambil telah mengeluarkan biaya berlipat ganda

dari harga mereka. Harta pengambil ifu hanya melekat pada

dampak yang terjadi pada mereka, bukan sesuatu yang berwujud.

Tidakkah Anda melihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk

hewan temak dan budak merupakan sesuatu yang menjadi

penopang fisik, bukan sesuafu yang berwujud nyata bersama jasad,

melainkan hanya dampak? Demikian pula dengan pakaian yang

dicuci dan diputihkan, atau seperti tanah yang diambil lalu dibasahi

dengan air dan dibentuk menjadi bafu bata. Semua ini hanyalah

dampak, bukan sesuafu yang berwujud nyata, sehingga pengambil

tidak memiliki hak apapun di dalamnya karena dia bukan benda

berwujud yang bisa dipilah lalu diberikan kepadanya, bukan benda

berwujud yang bertambah nilainya, dan pula sesuafu yang ada

seperti wama pada pakaian sehingga dia menjadi sekufu bagi

pemiliknya.

Benda berwujud yang tidak bisa dipisahkan itu seperti

seseorang mengambil pakaian yang nilainya sepuluh dirham, lalu

dia mewarnainya dengan za'faran sehingga nilainya bertambah
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lima dirham- Kepada pengambil dikatakan, "Silakan pilih antara

mengeluarkan za'faran itu dengan syarat kamu menanggung
penyr-rsutan pada pakaian, atau kamu bersekufu atas pakaian

tersebut, dimana kamu berhak atas sepertinya dan pemilik pakaian

berhak atas dua pertiganya. Kamu tidak memiliki hak selain ifu."
Demikian pula setiap kain yang diwamai lalu harganya naik. Jika
pengambil mewamainya dengan suatu warna yang menambahkan

harganya kemudian dia berhak atas warna tersebut, maka pakaian

tersebut dinilai.

Jika pewarnaan dapat meningkatkan harganya, baik sedikit
atau banyak, maka seperti ifu ketentuannya. Jika pewarnaan tidak
menambahkan nilainya, maka kepadanya dikatakan, "Kamu di sini
tidak memiliki harta yang menambahkan nilai harta orang lain
sehingga kamu menjadi sekutu baginya. Silakan pilih antara
mengeluarkan wama ihl dengan syarat kamu menanggung
penyusutan nilai pakaian; atau kamu biarkan warna ifu."

Jika pewamaan justru mengurangi nilai pakaian, maka
kepadanya dikatakan, "Kamu telah merugikan pemilik pakaian dan
mengakibatkan penyusutan nilai padanya. Silakan pilih antara
mengeluarkan wamamu itu dan menanggung penyusutan nilai
pakaian, atau kamu tidak memperoleh hak apapun atas
pewamaan yang kamu lakukan, dan bahkan kamu menanggung
penlrusutan nilai pakaian dalam keadaan apapun."

Contoh sesuatu yang dicampurkan pengambil pada objek
yang diambilnya lalu sesuafu tersebut tidak bisa dipisahkan darinya

adalah: seseorang mengambil setakaran minyak lalu dia

menuangkannya ke dalam minyak yang sama atau yang lebih baik.

Kepada pengambil itu dikatakan, "Silakan pilih antara kamu
memberinya setakaran yang sama dengan minyaknya, atau
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mengambil satu takaran dari minyak ini tanpa menambahkan jika

minyakmu sama dengan minyaknya, dan engkau harus

meninggalkan selisih lebihnya jika minyakmu lebih banyak

daripada minyaknya." Sedangkan orang yang diambil hartanya

minyaknya itu tidak memiliki hak pilih karena minyaknya tidak

terkurangi.

Jika minyak yang diambil itu dituangkan ke dalam minyak

yang lebih jelek, maka pengambil menanggung minyak yang sama

karena dia telah mengurangi minyak orang yang diambil itu

lantaran mencampurnya dengan minyak yang lebih jelek. Jika

pengambil menuangkan minyak ke dalam minyak ban,l8' atau

minyak wijen, atau minyak yang wangi, atau samin, atau madu,

maka dia menanggung dalam semua ifu karena minyak yang

dituangkan itu tidak bisa dimurnikan darinya. Pengambil tidak

boleh menyerahkan takaran yang sama dengan minyak yang telah

tercampur itu meskipun lebih baik daripada minyak yang

dituangkan, karena campuran tersebut bukan minyak.

Seandainya pengambil menuangkan minyak ke dalam air

yang jika dimumikan darinya maka dia bisa menjadi minyak lagi

tanpa mengandung air, dan percampurannya dengan air ifu tidak

mengurangi nilai minyak, maka pemiliknya wajib menerimanya.

Tetapi jika percampurannya dengan air itu mengurangi nilai

minyak itu baik cepat atau lambat, maka pengambil wajib

memberinya setakaran minyak yang sama sebagai gantinya.

Rabi' berkata: Pengambil memberikan minyak itu sendiri

meskipun nilainya terkurangi oleh air, dan pemiliknya menuntut

ganti kepadanya. Itulah makna pendapat Asy-Syafi'i.

185 Minyak 6an adalah sejenis pohon yang bijinya bisa diolah menjadi minyak
yang wangi.
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Seandainya seseorang mengambil minyak tanpa izin lalu dia

mendidihkannya di atas api sehingga berkurang, maka dia harus

menyerahkan minyak ifu kepada pemiliknya bersamaan dengan

kekurangan takarannya. Selanjutnya, jika api ifu mengurangi
nilainya, maka pengambil harus membayar denda atas

kekurangannya. Tetapi jika api tidak mengurangi nilainya, maka
tidak ada kewajiban apapun padanya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin gandum

hinthah yang bagus lalu dia mencampurnya dengan gandum

hinthah yang buruk, maka ketenfuannya seperti yang saya

sampaikan terkait minyak. Pengambil mengganti dengan gandum

hinthah yang sama dan dengan takaran yang sama, kecuali dia
bisa memilah gandum hinthah tersebut sehingga dapat diketahui.
Jika dia mencampumya dengan gandum hinthah yang sama atau

dengan yang lebih baik, maka ketenfuannya sama seperti yang
saya sampaikan terkait minyak. Jika dia mencampumya dengan
gandum sya'ir, atau jagung, atau biii-bilian selain hinthah, maka dia
difuntut untuk memilahnya hingga bisa menyerahkan gandum
hinthah itu sendiri dengan takaran yang sama. Dia mengurangi
sebagian dari takarannya, maka dia menanggungnya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin gandum

hinthah yang bagus lalu gandum hinthah tersebut terkena air di
tangannya, atau membusuk, atau dimakan ulat, atau mengalami
penyusutan, maka pengambil wajib menyerahkan harganya ifu
berikut nilai kekurangannya yang dihitung dari selisih saat dia
mengambilnya dan saat dia menyerahkannya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin tepung lalu dia
mencampumya dengan tepung yang lebih bagus, atau sama, atau
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lebih buruk, maka ketenfuannya seperti yang saya sampaikan

terkait minyak.

Jika seseorang mengambil tanpa izin za'faran dan kain, lalu

dia mewamai kain itu dengan za'faran, maka pemilik kain berhak

memilih antara mengambil kain itu dalam keadaan telah diwamai

karena itu adalah za'faran dan kain miliknya, dan dia tidak

memiliki hak selain itu; atau kainnya dinilai dalam keadaan masih

putih dan za'faran-nya dinilai saat masih utuh. Jika nilai za'faran

tiga puluh dirham, maka kainnya dinilai dalam keadaan telah

diwamai dengan za'faran. Jika harganya dua puluh lima, maka

pengambil menanggung lima karena dia mengakibatkan

penyrsutan harga kain.

Demikian pula, jika seseorang mengambil tanpa izin minyak

samin, madu dan tepung, kemudian dia menjadikan bahan-bahan

tersebut sebagai adonan, maka orang yang diambil barangnya itu

memiliki hak pilih antara mengambil adonan itu, sedangkan

pengambil tidak memiliki hak atas ka5ru, lmali dan pekerjaannya

karena hartanya pada adonan tersebut hanya berupa dampak,

bukan berupa benda; atau madu, minyak samin dan tepung

tersebut dinilai sendiri-sendiri. Jika nilai seluruhnya sepuluh,

sedangkan nilainya dalam keadaan telah diadon tujuh, maka

pengambil menanggung tiga dirham karena dia mengakibatkan

pen5rusutan harga padanya.

Seandainya seseorang mengambil hetu.ran temak dan

gandum sya'ir, lalu dia memberi makan her,van temak tersebut

dengan gandum sjn'ir, maka dia mengembalikan hetu.ran temak

dan gandum sya'ir karena dialah yang menghabiskan harganya

tersebut. Sedangkan pada h:buh hewan itu tidak ada wujud
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gandum untuk dia ambil, melainkan hanya ada bekas dan

dampaknya saja.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin makanan lalu

dia menyuguhkannya kepada pemiliknya sedangkan pemiliknya

tidak tahu, maka pengambil dianggap memberi makan secara

sukarela, dan dia wajib menanggung makanan tersebut. Tetapi jika

pemilik makanan tahu bahwa ifu adalah makanannya lalu dia

memakannya, maka tidak ada hak apapun baginya pada

pengambil, karena kuasa yang dimilikinya hanyalah mengambil

makanannya itu, sedangkan dia telah mengambilnya.

Seandainya kedua pihak berselisih dimana pemiliknya

makanan berkata, "Aku memakannya dalam keadaan aku tidak

tahu bahwa ifu adalah makananku," sedangkan pengambil

berkata, "Kamu memakannya dalam keadaan kamu tahu," maka

perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang diambil

hartanya maka dengan disertai sumpahnya manakala

dimungkinkan hal ifu samar baginya karena suafu alasan.

Rabi' berkata: Dalam hal itu ada pendapat lain, yaitu bahwa
jika pemilik makanan tahu, maka itu berarti hartanya telah sampai

kepadanya dan pengambil tidak menanggung apapun kecuali

perbuatannya ifu mengurangi sebagian dari makanan sehingga

pemiliknya meminta ganti kekurangan yang diakibatkan perbuatan

pengambil.

Jika seseorang mengambil emas lalu dia mencampurnya

dengan pemnggu, besi, atau perak, maka dia diminta unfuk

memilah emas dengan api. Jika emas ifu menyusutkan emasnya

sedikit, maka dia menanggung pen5nrsutan yang diakibatkan oleh

api tersebut seberat emasnya. Dia harus menyerahkan emas ifu

kepada pemiliknya. Kemudian kami akan melihat: jika api ifu
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mengurangi sebagian nilai emas, maka pengambil menanggung
nilai yang menyusut akibat api tersebut.

Seandainya pengambil melebumya dengan emas yang

sama, atau degan emas yang lebih baik atau dengan emas yang

lebih buruk, maka itu termasuk benda yang tidak bisa dipilah.
Ketenfuan yang berlaku di dalamnya sama seperti ketenfuan unfuk
minyak.

Seandainya saseorang mengambil emas tanpa izin lalu

menjadikannya batangan, kemudian dia menambahkan emas yang

lain, atau batangan timah atau perak, maka keduanya dipisahkan

kemudian batangan emas itu diserahkan kepada pemiliknya jika

sama timbangannya dengan yang dia ambil. Sesudah ifu kami akan
melihat emas dalam kondisi tersebut dan emas saat dia
mengambilnya. Jika nilainya pada wakfu dia mengembalikannya

ifu lebih sedikit daripada nilainya saat dia mengambilnya, maka dia
menanggung selisih di antara dua nilai. Jika nilainya sama atau
lebih banyak, maka pemilik mengambil emas itu, dan tidak ada hal

lain baginya selain itu. Sementara pengambil tidak berhak atas nilai
tambah yang timbul akibat pekerjaannya karena pekerjaannya

hanya berupa dampak.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin kambing
betina lalu dia mengawinkannya dengan kambing jantan sehingga

melahirkan anak, maka kambing betina dan anaknya ifu menjadi
milik orang yang diambil hartanya. Sedangkan pengambil tidak
memiliki hak atas sperrna kambing jantan berdasarkan dua alasan,

yaitu:

Pertama, harga sperrna kambing jantan ifu hukumnya frdak
halal.
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Kedua, sperrna kambing jantan itu mempakan sesuahr yang

dia akui dalam diri kambing betina, lalu apa yang dia akui itu telah

berubah menjadi bentuk yang berbeda. Sesuatu yang berubah

bentuk itu tidak dimiliki, melainkan dia menjadi milik empunya

kambing betina.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin emas cair lalu

dia menempanya menjadi dinar, maka pemilik emas cair boleh

mengambil dinar tersebut jika timbangannya salrla dengan

timbangan emas cair itu, baik nilainya sama atau lebih tinggi. Tidak

ada hak apapun bagi pengambil atas pertambahan nilai akibat

pekerjaannya karena pekerjaannya hanya berupa dampak. Jika

timbangannya berkurang, maka pemilik mengambil dinar itu
bersama kekurangannya.

Jika nilainya berkurang, maka dia mengambil dinar dan

kekurangan timbangannya, berikut kekurangan nilainya.

Jika seseorang mengambil tanpa izin kap lalu

membelahnya menjadi beberapa papan, maka pemilik kay,,

mengambil papan-papan tersebut. Jika nilai papan-papan ifu sama

atau lebih tinggi daripada nilai kuy*r, maka pemiliknya

mengambilnya, dan tidak ada hak apapun bagi pengambil atas

pertambahan nilai papan di atas kuy,r, karena hartanya pada

papan tersebut berupa dampak, bukan sesuatu yang berwujud.

Jika papan-papan ihr lebih rendah nilainya daripada nilai kayu,

maka pemiliknya mengambilnya berikut selisih di antara dua nilai.

Jika pengambil telah membuat papan-papan ini menjadi

pintu, dan dia tidak memasukkan sesuaht miliknya ke dalam pintu,

maka ketentuannya sama. Seandainya dia memasukkan sesuafu ke

dalam pintu, baik ifu besi atau kayr lain, maka dia harus memilah

antara hartanya dan harta orang yang dia ambil. Kemudian dia
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menyerahkan harta orang yang dia ambil berikut penyusutan

hartanya manakala dia telah memilah kayu dan besinya, kecuali dia

mau memberikannya secara sukarela.

Demikian pula, seandainya dia memasukkan salah sahr

papan itu ke dalam kapal, atau menjadikannya sebagai dinding,
maka dia harus mencabut kayu ifu unfuk dia serahkan kepada
pemiliknya disertai nilai kekurangannya. Demikian pula dengan

benang yang digunakan unfuk menjahit pakaian dan selainnya.

Jika seseorang mengambil benang tanpa izin lalu dia
menggunakannya unfuk menjahit luka seseorang atau luka hewan,
maka dia menanggung nilainya. Orang yang diambil benangnya itu
tidak boleh mencabut benangnya dari orang atau hewan yang

masih hidup.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara
benang yang digunakan untuk menjahit kain dan pengambil

dikeluarkan dapat memsak pakaian, (perbedaannya) dengan kayu
yang pengambil dicabut maka bisa merusak bangunan dan kapal,
serta benang yang pengambil dikeluarkan dari luka maka dapat
merusak luka?"

Jawabnya, sesungguhnya tindakan merobohkan dinding,

mencabut papan dari kapal, dan melepaskan jahitan itu tidak
diharamkan bagi pemiliknya karena tidak ada ruh yang tersakiti.

Oleh karena pemiliknya boleh melakukannya, maka boleh pula

bagi pemilik hak untuk mengambil haknya darinya. Sedangkan

mengeluarkan benang dari luka itu dapat memsak luka dan
menimbulkan rasa sakit. Setiap orang dilarang memsak diri,
sehingga demikian pula orang lain juga diharamkan unhrk
merusaknya kecuali dengan seizin Allah akibat kafir dan

membunuh. Demikian pula dengan makhluk yang bemyawa. Hak
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tidak diambil dengan jalan maksiat kepada Allah, melainkan hak

diambil dengan jalan yang bukan maksiat kepada Allah.

Rabi' berkata: Dalam hal itu ada pendapat lain, yaitu jika

benang berada pada tubuh hewan yang tidak boleh dimakan,

maka benang tidak dicabut karena Nabi $ melarang untuk

menyakiti hewan hingga meninggal.186 ;ipu benang berada pada

tubuh hewan yang boleh dimakan, maka benang tersebut dicabut

karena dia halal disembelih dan dimakan.

Barangkali Anda mengklaim bahwa salah satu dari

keduanya keluar dalam keadaan msak, sedangkan yang safur tidak

keluar dalam keadaan rusak.

Saya katakan, apa pendapat Anda seandainya pengambil

dalam keadaan sempit dan dia telah mewamai pakaian dengan

pewamaan yang mengurangi harganya, kemudian dia berkata,

"Aku akan mencucinya agar aku bisa mengeluarkan pewamaanku

darinya"? Kami tidak memberinya kesempatan unhrk mencuci

karena bisa mengurangi nilai pakaian sedangkan dia dalam

keadaan sulit.

186 gu61L ini dan takhriinya telah disebutkan pada no. (1387) dalam

bahasan tentang her,van buruan dan her,van sembelihan bab cara penyembelihan

hewan yang berada dalam perut hewan yang disembelih.
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2- Berbagai Masalah Terkait Perbuatan Pidana,
Hibah, Ariyyah, Dalnpaan dan Pengambilan Tanpa

lzirt].sT

Jika orang merdeka melakukan perbuatan pidana yang

melenyapkan jiwa atau kurang dari itu terhadap budak, maka

dendanya ditanggung oleh aqilah (kerabat) orang merdeka jika

perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan ada

bukti yang menunjukkannya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda membebani

kerabat pelaku dengan denda perbuatan pidana yang dilakukan

oleh orang merdeka terhadap budak?" Jawabnya, oleh karena

kerabat menurut Sunnah Rasulullah S menanggung diyat

perbuatan pidana yang melenyapkan jiwa oleh orang merdeka

terhadap orang merdeka, dan menurut Sunnah Rasulullah S pula

mereka menanggung diyat perbuatan pidana orang merdeka

terhadap janin, yaihr setengah dari sepersepuluh liwa, maka hal itu

menunjukkan bahwa diyat perbuatan pidana yang dilakukan orang

merdeka terhadap budak secara tidak sengaja ifu ditanggung oleh

kerabatnya juga. Hal itu juga menunjukkan bahwa hukum dalam

perbuatan pidana orang merdeka secara tidak sengaja itu berbeda

dengan hukum dalam perbuatan pidana orang merdeka secara

sengaja, dan juga berbeda dari hukum dalam kasus orang merdeka

memsak barang orang lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

menjadikan budak termasuk kategori barang, sedangkan yang ada

187 Judul ini berasal dari pentahqiq karena masalah-masalah yang termuat di

dalamnya jauh dari bahasan tentang pengambilan tanpa izin kecuali masalah

terakhir dalam bab ini.
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pada budak adalah nilainya sebagaimana nilai ada pada barang?"

Jawabnya, Allah membebani pelaku pembunuhan secara tidak

sengaja untuk memerdekakan budak dan membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarga korban. Hal itu berlaku pada manusia,

bukan pada barang dan hewan. Saya tidak mengetahui adanya

ulama yang berbeda pendapat bahwa orang yang membunuh

budak itu wajib memerdekakan budak sebagaimana ker,vajiban ifu

berlaku pada orang yang membunuh orang merdeka. Tidak ada

pula ulama yang berbeda pendapat bahwa biaya pemerdekaan

budak itu diambil dari harta pelaku pembunuhan secara pribadi.

Oleh karena diyat dalam pembunuhan yang tidak sengaja itu

ditanggung kerabat pelaku, maka dalam pembunuhan budak ihr

ada kewajiban diyat sebagaimana di dalamnya ada kewajiban

memerdekakan budak. Dia tercakup ke dalam makna garis besar

ayat dan makna garis besar Sunnah. Qryas terhadap ijma'

menunjukkan bahwa dalam pembunuhan budak ada kewajiban

memerdekakan budak.

Barangkali ada yang bertanya, "Jadi, diyat budak tidak

sama seperti diyat orang merdeka?" Jawabnya, diyat ifu telah

dijelaskan kewajibannya dalam Kitab Allah dan dijelaskan
bilangannya dalam Sunnah Rasulullah S dan dalam atsar.

Bilangannya hanya bisa diketahui melalui khabar. Tdakkah Anda

melihat bahwa kerabat menanggung diyat lakiiaki dan perempuan

merdeka padahal keduanya berbeda, serta diyat orang Yahudi,

Nasrani dan Majusi padahal mereka menumt kita berbeda dari

orang muslim? Demikian pula, kerabat menanggung diyat budak,

yaitu dalam bentuk nilai budak itu.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa perbedaan antara

budak dan hewan dalam aspek selain aspek ini?" Jawabnya, di

692



Al Umm

antara sesama budak menurut para ulama pada umumnya berlaku
qishash dalam penghilangan nyawa, sedangkan menurut kami
qishash berlaku dalam penghilangan nyawa dan perbuatan di
bawahnya. Sedangkan hal itu tidak berlaku di antara dua unta
seandainya yang safu membunuh yang lain. Para budak dikenai

hukum-hukum Allah seperti mengharamkan yang haram dan

menghalalkan yang halal. Pada diri mereka juga ada kesakralan

Islam. Sedangkan hal itu tidak berlaku pada hewan.

Jika pelaku perbuatan pidana adalah seorang budak

terhadap orang merdeka atau budak, maka yang menanggung

diyatnya bukan kerabatnya dan bukan pula fuannya. Denda pidana

itu melekat pada diri budak itu, bukan dalam pertanggungan

tuannya. Budak itu dijual lalu hasil penjualannya diserahkan

kepada wali korban yang berhak atas diyat. Jika ada sisa dari hasil

penjualannya, maka dikembalikan kepada empunya. Jika tidak ada

yang tersisa dari hasil penjualannya, atau bahkan hasil

penjualannya tidak mencukupi diyat, maka sisa kewajibannya batal

karena denda pidana melekat pada diri budak itu, bukan pada

orang lain. Sementara fuannya tidak dibebani pertanggungan.

Jika seseorang meminjam hewan funggangan unhrk dia

naiki ke suafu tempat, lalu dia berbelok ke tempat lain, lalu hewan

tersebut meninggal dalam perjalanan ke tempat lain ifu atau

sesudah dia mengembalikannya ke tempat dimana dia meminjam

tetapi belum sampai kepada pemiliknya, maka dia

menanggungnya. Dia fidak keluar dari pertanggungan kecuali

dengan menyerahkan hewan funggangan ifu kepada pemiliknya

dalam keadaan selamat, dan dia menanggung seu/a dari tempat dia

membelokkan kendaraannya dengan disertai pertanggungan.
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Jika seseorang menyewa hewan tunggangan dari Mesir ke

Ailah kemudian dia berbelok ke Makkah lalu hewan tersebut mati

di Makkah, sedangkan dia telah membayarkan pemiliknya sebesar

sepuluh dirham, lalu harga tersebut berkurang lima dirham karena

telah dinaiki hingga ke Ailah, kemudian dia membawanya dari

Ailah, maka dia menanggLrng nilainya dari tempat dia

membelokkan hewan tersebut. Pemiliknya mengambil uang sewa

ke Ailah, mengambil nilainya dari Ailah sebesar lima dirham, dan

mengambil sewa sesudah ihr dari Ailah ke Makkah dengan harga

sewa yang standar, bukan menurut perhitungan pertama.

Jika seseorang menghibahkan makanan kepada orang lain

kemudian penerima hibah memakannya, atau menghibahkan kain

lalu penerima hibah memakainya hingga usang, tetapi temyata

makanan atau pakaian tersebut merupakan hak seseorang atas

pemberi hibah, maka pemiliknya memiliki hak pilih untuk

menunhrt pemberi hibah karena dialah yang menjadi penyebab

rusaknya hartanya. Jika dia menunfut pemberi hibah dengan

makanan yang sama atau dengan nilai pakaian, maka pemberi

hibah tidak memiliki hak apapun pada penerima hibah manakala

hibahnya itu tidak didasari kompensasi. Pemiliknya juga memiliki

pilihan untuk menuntut penerima hibah dengan makanan yang

sama atau nilai pakaiannya, karena dialah yang memanfaatkannya.

Jika pemiliknya menunfut penerima hibah, maka ada perbedaan

pendapat mengenai hak penerima hibah unfuk menuntut pemberi

hibah. Menurut satu pendapat, dia tidak boleh menuntut pemberi

hibah karena pemberi hibah tidak mengambil pengganti darinya,

sehingga kalau pemberi mengambil pengganti maka penerima

menuntut pengganti itu. Dalam hal ini penerima hibah hanya

seseorang yang terjebak dalam suatu perkara yang seharusnya

tidak dia terima.
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Jika seseorang meminjam dari orang lain pakaian selama

sebulan atau dua bulan untuk dia pakai, lalu pakaian itu menjadi

usang, dan temyata pakaian tersebut mempakan hak orang ketiga,

maka pemilik pakaian mengambilnya berikut nilai pen5rusutan

pakaian sejak hari pengambil mengambilnya darinya. Pemilik

pakaian memiliki hak pilih unfuk mengambilnya dari peminjam

yang memakai, atau dari pengambil pakaiannya. Jika dia

mengambilnya dari peminjam yang memakai, dan seluruh

pen5rusutan itu terjadi difuhrrkan angannya, maka peminjam tidak

menunfut ganti kepada orang yang meminjaminya, karena

penyrsutan tersebut terjadi akibat perbuatannya, dan tidak ada

sedikit dari hartanya yang tertipu sehingga dia berhak menuntut

ganti. Tetapi jika pemiliknya menjatuhkan pertanggungan pada

pemberi pinjaman yang tidak memakai, maka ulama yang

mengklaim pinjaman dipertanggungkan mengatakan bahwa

pemberi pinjaman berhak menunfut kepada peminjam karena dia

bertanggungjawab. Dan barangsiapa yang mengklaim bahwa

pinjaman tidak dipertanggungkan, maka dia tidak memberi hak

kepada pemberi pinjaman untuk menuntut ganti kepada peminjam

karena dia memberinya kuasa untuk memakai pakaian. Ini adalah

pendapat sebagian ulama Masyriq. Sedangkan pendapat pertama

merupakan hasil qiyas terhadap pendapat sebagian sahabat kami

dari kalangan ulama Hiiaz, dan pendapat tersebut sejalan dengan

atsar. Pendapat ifulah yang kami pegang.

Seandainya masalahnya sama, namun sebagai gantinya

pinjaman, peminjam menyewa pakaian, maka jawaban

terhadapnya sama seperti jawaban terhadap masalah pertama.

Hanya saja, jika penye\ ra dibebani pertanggungan, maka dia

menunfut ganti kepada pemberi sewa karena dia telah menipunya

dengan mengambil sesuatu sebagai kompensasi. Penyewa
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memakai pakaian dengan ketenfuan bahwa pakaian tersebut

mubah baginya lantaran ada kompensasi" Pemilik pakaian juga

berhak mengambil nilai sewa pakaiannya.

Jika seseorang mendals /akan suafu perkara kepada orang

lain, lalu dia meminta agar terdakwa bersumpah unfuknya, maka

qadhi memintanya bersumpah untuknya. Sesudah ifu qadhi

menerima kesaksian dari pendakwa. Jika kesaksiannya valid, maka

qadhi mengambilkan haknya berdasarkan kesaksian tersebut. Saksi

yang adil itu lebih kuat daripada sumpah palsu, baik saksi

pendakwa yang meminta bersumpah itu ada di negeri tempat
peradilan atau tidak ada di tempat. Hal ini tidak terlepas dari salah

safu dari dua keadaannya. Bisa jadi terdakva pengambil

bersumpah maka dia terbebas dalam keadaan apapun, baik ada

kesaksian yang memberatkannya atau tidak ada; dan bisa jadi

terdakwa terbebas manakala tidak ada kesaksian yang

memberatkannya. Jika ada kesaksian, maka funfutan pendakwa

dikabulkan padanya. Dekat dan jauhnya para saksi tidak memiliki
efek. Akan tetapi, manakala para saksi itu tidak adil, maka di

dalamnya cukup dengan sumpah yang pertama, dan kami tidak
mengharuskan terdakwa untuk bersumpah lagi. Kami memintanya

bersumpah pertama kali karena hukum yang berlaku untuk
terdakwa itu ada dua:

Pertama, tidak ada kesaksian terhadapnya sehingga

perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai

sumpahnya.

Kedua, ada kesaksian terhadapnya sehingga hukum yang
pertama hilang, dan hukum yang berlaku padanya adalah: diambil

kesaksian yang adil dari pendala,va selama pendakr.ra
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mendakwakan apa yang disaksikan oleh para saksi atau lebih dari

itu.

Jika seseorang mengambil biji gandum tanpa izin lalu dia

menggilingnya menjadi tepung, maka perlu dilihat terlebih dahulu.

Jika nilai tepung sama seperti nilai biji gandum atau lebih, maka

pengambil tidak memiliki hak apapun atas pertambahan nilai

tersebut, dan tidak pula pertanggungan sesuafu karena dia tidak

menguranginya sedikit pun. Tetapi jika nilai tepung lebih kecil

daripada nilai biji gandum, maka pemiliknya meminta ganti selisih

antara nilai tepung dan nilai biji gandum. Tidak ada hak apapun

bagi pengambil atas penggilingannya karena itu hanya berupa

dampak, bukan sesuatu yang berwujud.

3. Masalah Perempuan yang Diperkosa

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i

berkata tentang laki{aki yang memerkosa perempuan atau budak

perempuan, bahwa masing-masing dari keduanya berhak atas

mahar standar, dan keduanya tidak dikenai sanksi had atau

hukuman apapun. Sedangkan laki-laki yang memerkosa dikenai

sanksi rajam jika dia sudah menikah, atau dera dan pengasingan

selama setahun jika masih perjaka.

Muhammad bin Hasan berkata: Tidak ada sanksi had darr

sanksi apapun pada keduanya. Sedangkan pemerkosa dikenai
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sanksi had tetapi tidak wajib membayar mahar. Sanksi had dart

mahar tidak pemah bertemu.lSS

Atsar yang dijadikannya argumen berasal dari Qais bin

Rabi' dari Jabir dari Asy-Sya'bi. Dia mengklaim bahwa atsar

seperti ini tidak bisa menjadi argumen.

1.66t- Sebagian sahabat kami dalam hal ini berargumen

dengan afsar bahwa Malik mengabarinya dari Ibnu Syihab, bahwa

Marwan bin Hakam memuhrskan perkara seorang perempuan

yang diperkosa oleh seorang laki-laki, bahwa ada kewajiban mahar

unfuk perempuan ifu atas laki-laki yang memerkosanya.lS9 Ulama

yang berargumen bahwa Marwan adalah seseorang yang pernah

188 66. Al Atsar karya Muhammad bin Hasan (hlm. 133-134, bab tentang
orang yang memperkosa perempuan- Muhammad bin Hasan berkata' Abu
Hanifah mengabarkan kepada kami, dari Hammad, dari hrahim, bahwa siapa saja
baik itr-r orang merdeka atau budak yang memerkosa seorang perempuan, maka
dia dikenai sanksi had, dan tidak ada kewajiban mahar padanya. Dia juga berkata,
"Jika ada kewajiban mahar, maka sanksi hadd dihindarkan. Jika sanksi had
dilatuhkan, maka mahar batal."

Muhammad bin Hasan berkata, "Semua ini adalah pendapat Abu Hanifah
dan pendapat kami."

189 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, babr Keputusan tentang
Perempuan yang Diperkosa, 2/734-735, no. 14) dari jalur Ibnu Syihab, bahwa
Abdul Malik bin Marwan memutuskan perempuan yang dipaksa bahwa dia berhak
memperoleh mahar dari orang yang melakukan ifu padanya."

Dengan demikian, tampak jelas bahwa riwayat dalam Al Muwaththa 'adalah
berasal dari Abdul Malik bin Marwan, bukan dari Marwan.

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, dia berkata:
Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Abdul Malik bin
Marwan memufuskan perkara terkait seorang perempuan... kemudian dia
menyebutkan redaksi yang sama.

Sesudah ifu Al Baihaqi berkata, "Dalam saya tertulis Marwan, sedangkan
yang benar adalah Abdul Malik bin Marwan. Seperti inilah afsar ini diriwayatkan
oleh para sahabat Al Muonththa'."

l-jh. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar, (pembahasan: Sanksi Pidana, bab'
Perempuan yang Dipaksa, 6/3531

698



Al llmm

berjumpa dengan sebagian besar sahabat Nabi S, dan dia

memiliki pengetahuan dan pandangan yang baik dalam hal ini. Dia

membuat keputusan demikian di Madinah, tetapi dia tidak
mengangkat sanadnya kepada Rasulullah 6$. Dari sini Muhammad

bin Hasan mengklaim bahwa kepufusan Marwan tidak bisa

dijadikan argumen.

Abu Hanifah berkata, "Seandainya seseorang laki-laki

memerkosa seorang perempuan, Ialu dia ingin agar sanksi had
jatuh darinya, maka dia akan memaksa perempuan ifu hingga dia

bisa melakukan if4/ru19o terhadapnya. Dengan demikian sanksi

had iu jafuh darinya, dan perbuatannya itu menjadi perbuatan

pidana yang dikenai denda berupa hatta." Pendapat ini bertolak

belakang dari pendapat pertama.

Jika seorang pelaku zina dikenai sanksi had sebelum dia

melakukan ifdha', maka dia dianggap berbuat maksiat dengan

melakukan ifdha'dan tidak keluar dari zina. Bahkan ifdha' tidak

menambahkan apapun selain dosa.

Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i

adalah jika seseorang bersumpah untuk melakukan suatu

perbuatan pada waktu tertentu di kemudian hari lalu dia meninggal

sebelum batas waktu tersebut, atau objek yang dia sumpahkan

untuk dia lakukan itu luput sebelum jangka waktu tersebut tiba,

maka dia tidak dianggap melanggar sumpah karena dia terpaksa.

Jika dia bersumpah unfuk melakukan sesuatu tanpa menyebutkan

batas wakfunya, kemudian ada kesempatan baginya unfuk

melakukannya tetapi dia tidak melakukannya hingga dia meninggal

190 lfdha' berarn menggauli perempuan dengan cara merobek dan
menyattrkan dua jalan (kemaluan dan dubur).
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atau objek yang dia sumpahkan itu luput, maka dia dianggap

melanggar sumpah.

Selesai jilid empat, insya' Allah segera disusul dengan jilid

kelima yang diawali dengan bahasan tentang syuf'ah.
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