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BAB III 

PENDAPAT ASY-SYAFI’I DAN WAHBAH AZ-ZUHAILY  

TERHADAP HUKUM JUAL BELI EMAS 

SECARA KREDIT 

 

 

 
 

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai pendapat Asy-Syafi‟i 

dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap hukum jual beli emas secara kredit dan uraian 

ini akan dibatasi pada pendapat kedua tokoh yang diteliti dengan maksud agar 

pendapat kedua tokoh bisa dipahami secara utuh dan komprehensif. 

 

A. Pendapat Asy-Syafi’i Terhadap Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit 
 

Pendapat Asy-Syafi‟i mengenai hukum jual beli kredit terdapat dalam 

kitab al-umm. Dalam kitab fiqih karangannya tersebut, Asy-Syafi‟i menjelaskan 

sebagai berikut: 

َالرَ نََرََب ََخَْأََ َأََالََقَََعَُْيَبَِا َالشَ نََرََب ََخَْ: َاََالََقَََاللََُوَُِحَََرََيَ عَِافَِا َمَْكَُالََوََمََْأََوَْلَُكَُأََْتَََلَََاَلَعََتَ َوَََكََارََبََت َََللَُ:
َوََمَْكَُْنَمََِاضٍَرََت َََنَْعَََةًَارََِتَََنََوَْكََُتََنََْأَََ َِإََلَِاطَِبََالَِْبََمَْكَُنََي َْب ََ َعََيَْب ََالََْاللََُلَ حََأَََلوََاَلَعََت َََاللََُالََقََ(
َََِفََعََيَْالب َََاللََُرََكََذََ:َوََيَ عَِافَِالشَ َالََا(َقََبََالرَ ََمَرَ حََوََ َكَِمََِعٍَضَُوَْمَََْيََِ َوَِتَِاحََبََىَإَِلََعَََلَ دَُاَيََبَََِوَِابَِتََن
َإَِمَِتََاحَْفََ َأََهََُدَُحَََأََْيَِي ََن ََعَْمَََعََيَْب ََالََْلَ جََوَََزَ عَََاللََِلٌََلَحَْل َوَُعَُايَِبََت ََُعٍَيَْب َََلَ كَََُلَ حَََأََنََوَْكََُيََنَْا
َنََْأََاِنَ:َالثَ َالََقَََوَِيَْانَِعََمَََارٌَهََظَْاَأََذََىََاَوََمََهَُن َْمََِاضٍَرََت َََنَْعَََاهَُعََايَِبََاَت َُمََْيَفََِرَِمَْىَاْلََزَِائَِجَََانَِعََايََِبَتََمَُالَْ
َكََذََِإََعََيَْب ََالََْلَ حَََأََلَ جََوَََزَ عَََاللََُنََوَْكَُيََ َلََِْمَ َانََا َمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََاللََِلَُوَْسَُرَََوَُنَْنوَعَََيََا
َوَِابَِتََكَِاَبَِهََضََرَْف َََاللََُمََكََحََْأََِتَلَ ملَاََالََْنَِاَمَِذََىَََنَُوَْكَُيََف ََََدَرََاَأَََمَََنَعَْمَََلَ جََوَََزَ عَََاللََِنَِعَََْيََبَِمََالَْ
ََب ََف َََاصَ الَََْوَِِبََادََرََيَأََذَِالَ َامَ عََالََْنََمََِوَْ,َأََوَِْيَِبَن ََانَِسََىَلَِلََعَََيََىََِفََيَْكََََْيََب َََوََ ىَلَ صَََاللََِلَُوَْسَُرَََي 

يَذَِالَ َامَ عََالََْنََمََِوَْا,َأََمََهَِيََْفًَِلَخََدَََنََوَْكََُيََنَْ,َأَََمَرَ اَحَُمََوَََوَُْنَمََِوَِلََِلَحَِْإَِبََدَُيَْرَِاَأَُمَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََاللَُ
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َكََمََكََََاهََُنَعَْاَمََمََوَََوَُْنَمََِمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََوَِْيَِبَن ََانٍَسََىَلَِلََعََََمَرَ اَحََُمَََ َِإََوَِاحََِبَأََ َءَُوَْضَُوَُالََْانََا
1َ.ةَِارََهََالطَ َالٍَمََىَكََلََاَعََمََلبسهََُوَِْيَلََََخفىَعَََىءٍَاضَِوََت ََمََُلَ ىَكَُلََاَعََضًَرَْف ََ

Menurut Asy-Syafi‟i bahwa setiap jual beli itu hukumnya boleh 

berdasarkan dari sumber hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an pada surah Al-

Baqarah ayat 275 dan juga ketetapan Rasulullah Saw, Sedangkan makna nash al-

Qur‟an pada surah Al-Baqarah ayat 275 menurut Asy-Syafi‟i memberikan dua 

makna. Makna yang pertama, Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang 

diadakan oleh dua pelaku jual beli disertai sikap saling rela dari keduanya. Makna 

yang kedua, Allah Swt menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak 

dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian, menurut Asy-Syafi‟i bahwa 

hukum jual beli itu boleh berdasarkan firman Allah Swt pada surah Al-Baqarah 

ayat 275 dan juga jual beli tersebut, jual beli oleh Rasulullah Saw. 

Pembicaraan mengenai jual beli secara kredit ataupun yang disebut 

bertempo, apakah boleh tidaknya diterapkan, maka Asy-Syafi‟i berprinsip atau 

berpegang dengan hadits dari Aliyah binti Anfa‟ sebagai berikut: 

(:ََوَأصَْل ََرَوْواََأن ََعالَِيَةَبِْنتََِعَاْْلَجاِلَأَن  ُهْمَوَْي َُِفَب ََُْنََذَىبََإِلَيوَمَََُلََماََذَىبََقَاَلَالّشاِفِعي 
ََأْوََسََِعْتَاََِأَنْ َفعََ َتَ ْرِويََْمرَأَةََأَن  َهاََسََِعْتََعاِئَشَة ََسأَلَت َْهاَ»َأِبَالس َفِر َاْمرَأًَة ََأن  َعْنََعاِئَشَة

ُوَِمْنُوَبِأََقل َِمْنََذِلَكَنَ ْقًدا،ََعْنَبَ ْيٍعَبَاَعْتُوَِمْنََزْيِدَْبِنَأَْرَقَمَِبَكَذاَوََكَذاَإََلَاْلَعطَاِءَُُث َاْشتَ َرتَْ
ََوَجل ََوبِْئَسََماَابْ تَ ْعتََِفَ َقاَلْتََعاِئَشُة:َبِْئَسََماَاْشتَ َرْيتَِ َالل َوََعز  ،ََأْخِبِيََزْيَدَْبَنَأَْرَقَمََأن 
 . بَََأْنَيَ تُ وََْإَ ََ-َصل ىَالل ُوََعَلْيِوََوَسل َمََ-َقْدَأَْبَطَلَِجَهاَدُهََمَعََرُسوِلَالل ِوَ

ًعاَإََلَاْلَعطَاِء؛َل َهاَبَ ي ْ َهاََعاَبْتََعَلي ْ ََكاَنََىَذاَثَابًِتاََعن ْ (:ََقْدََتُكوُنََعاِئَشُةََلْو قَاَلَالش اِفِعي 
َهاََماَاْشتَ َرْتَِمْنوَُ َأَن  َهاََعاَبْتََعَلي ْ َتُِيزُُه،َََ ُرََمْعُلوٍم،ََوَىَذاَِم اَََ ََي ْ بِنَ ْقٍدََوَقْدََِلَن ُوََأَجٌلَ

                                                           
1
 Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, Al-Umm; Bir-Riwayati ar-Rabi’, Juz 3, (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1990), h. 03 
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ََبَاَعْتُوَإََلََأَجٍل،ََوَلوَْ ِفََشْيٍءََ-َصل ىَالل ُوََعَلْيِوََوَسل َمََ-اْختَ َلَفَبَ ْعُضََأْصَحاِبَالن ِب 
َِبَقْولَِ َنَْأُخُذ َأَن ا َإلَْيِو ََنْذَىُب ََما ََأْصُل ََكاَن َِِبَِلِفِو َبَ ْعُضُهْم ََوقَاَل ََشْيًئا َِفيِو َبَ ْعُضُهْم َفَ َقاَل

َعََ َنُ ْثِبُتَِمثْ َلُو َََ َأَن ا ََىَذا َأَْرَقَم،ََوُجَْلُة َْبُن َاْلِقَياُسََزْيُد َاْلِقَياُس،ََواَل ِذيََمَعُو َلىَال ِذيََمَعُو
ََرجَُ َيَ ْبَتاُعَِمثْ َلُو،َفَ َلْوََأن  ،ََوََ ََماَيَ رَاُهََحَلًَ َيَِبيُعَإَ  ََزْيَدَْبَنَأَْرَقَمَََ ًلَبَاَعََعاِئَشَةََمَعََأن 

نَ ْزُعْمََأن َالل َوَُُيِْبُطَِمْنََعَمِلوَِ َلََْ  َشْيًئا،ََشْيًئاَأَْوَابْ َتاَعُوَنَ رَاُهََهُْنَُُمَر ًما،ََوُىَوَيَ رَاُهََحَلًَ
َعَةَاْلُوََْفَِإْنَقَاَلَقَاِئٌلََفِمْنَأَْيَنَاْلِقَياُسََمَعَقَ ْوِلََزْيٍد؟َقُ ْلتَأَرَأَْيتََ َسََقْدَثَ َبَتَِِبَاَََلَأَلَيَْاْلبَ ي ْ

َِقيَل:َََعَلْيِوَالث َمُنَتَامًّا؟َفَِإْنَقَاَلَبَ َلى،َِقيَل:َأَفَ رَأَْيتََ َعَةَالث انَِيَةَأَِىَيَاْلُوََل؟َفَِإْنَقَاَل:َََ اْلبَ ي ْ
َقََ َإََلََأَجٍل؟َفَِإْن َاْشتَ رَاُه ََكاَن َبِنَ ْقٍد،ََوِإْن ََماَلُو َيَِبيَع ََأْن ََعَلْيِو َِمْنَأََفَحَراٌم َبَاَعُو ،َإَذا اَل:َََ

ََديْ نًا َاْشتَ َرىََشْيًئا ََأْو ْلَعُة َالس  َإلَْيِو ََرَجَعْت ََكأَن  َها َقَاَل: َفَِإْن َِمْنُو؟ ََحر َمُو ََفَمْن َِقيَل: َََْيِِه،
 بِأََقل َِمْنُوَنَ ْقًدا،َِقيلََ

َقُ ْلتََ َِلََحدٍَإَذا َيَ ْنَبِغ َلَْ َِبَكاِئٍن، َُىَو َلَْيَس َِلَما ََكاَن َِمْنكَََ: َيَ ْقبَ َلُو َأَرَأَْيتَََأْن ََكاَنْتََ، َلْو
َفَإَِ َنَ ْقًدا؟ َِبِائَ تَ ْيِ َأَْو َِبِائٍَة ََواْشتَ رَاَىا ََديْ ًنا َِديَناٍر َِبِائَِة َبَاَعَها ََفَكاَن َِِبَاِِلَا َقَاَل:َاْلَمْسأََلُة ْن

ََأْنََتُكوَنََأْخطَْأتََ ََىهََََُجائٌِز،َِقيَل:ََفَلَبُد  ََأْنََيْشََتَِيَِمْنوََُكاَنََُث َأَْو َلَُو َََيُوُز َََ َنا؛َِلَن ُو
َِديَناٍرَنَ ْقًدا  .ِماَئَةَِديَناٍرََديْ ًناَِبِائَ ََتْ

َاَاْشتَ رَْيتَُفَِإْنَقُ ْلتََ ََكاَنََ:َإَّن  َتَ ُقوُل ََوََ ََكاَنَيَ ْنَبِغيََأْنَتَ ُقوَلََأو ًَ ِمْنُوَالس ْلَعَة،َِقيَلَفَ َهَكَذا
ََوَيُكوُنََِبَكاِئٍن،َأَرَأَْيتَََِلَماَلَْيَسَُىوََ َالس ْلَعُة َانْ تَ َقَضْتَأَلَْيَسَتُ َرد  َبِالن  ْقِدََلْو َاْْلِخَرَة َعَة اْلبَ ي ْ

َاَات  َهْمتَُ َعِة؟َفَِإْنَقُ ْلت:َإَّن  ُرَتِْلَكَاْلبَ ي ْ ََي ْ َعٌةَ ََكَماَُىَوَفَ تَ ْعَلُمََأن ََىِذِهَبَ ي ْ ْيُنَثَابًِتا ،َقُ ْلَناَُىَوَوَُالد 
ََكاَنََخطََْ،ََفَلَتَ رَْكنَُأََقل َتُ ْهَمًةََعَلىََمالِِوَِمْنكََ ُُتَر ُمََعَلْيِوََماََأَحل َالل ُوََلُو؛َِلَن ََعَلْيِوَإْن ُُثَ  أًَ

ََوَجل ََأَحل َاْلبَ ْيَعََوَحر َمَالر بَاََوَىَذاَبَ ْيٌعََولَْيَسَبِرِبًا،  الل َوََعز 
َاَاْختَ ْرنَاَأَْنََوَقْدَُرِوَيَإَجازَُةَالَْ ََْيِِىْمَِخَلفُُو،ََوِإَّن  ََْيََِواِحٍد،ََوُرِوَيََعْنَ بَ ْيِعَإََلَاْلَعطَاِءََعْنَ

ََمْوُقوتََ َبِأَي اٍم ََمْعُلوَمٌة َاْْلَجاُل َا ََوِإَّن  ََويَ تَ َقد ُم، َيَ َتَأخ ُر ََقْد َاْلَعطَاَء َإلَْيِو؛َِلَن  َيُ َباَع َأَِىل ٍةَََ ََأْو ٍة
ََوَجلَ َوَأصَْ  (َيْسأَُلوَنَكََعِنَاَلِىل ِةَُقْلَِىَيََمَواِقيُتَلِلن اِسََواْلَْجَ لُلَهاَِفَاْلُقْرآِن،َقَاَلَالل ُوََعز 

َل َ(989البقرة: َتَ َعاََل: ََوقَاَل ََمْعُدوَداتٍَل، َأَي اٍم َِف َالل َو َل (َواذُْكُروا َ(302البقرة: ََعز  ََوقَاَل ،
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َمَِلَوَجل :َ ٌة َُأَخرَََفِعد  َأَي اٍم ََولَْيَسَ(981البقرة:َل (ْن ِة ََوق َتَبِاْلِعد  ََكَما ََوق َتَبِاْلَِىل ِة َفَ َقْد ،
َاْلَِىلَ  ََولَْيَسََتْسَتْأِخُر ََويَ تَ َقد ُم َالز َماُن َيَ َتَأخ ُر ََوَقْد ََوتَ َعاََل، َتَ َباَرَك ََمَواِقيِتِو َِمْن َأََبًداَاْلَعطَاُء ُة

2ْومٍََأْكثَ َرَِمْنَي ََ
. 

Asy-Syafi‟i mengatakan prinsip yang saya ikuti adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Aliyah binti Anfa‟ bahwa dia mendengar Aisyah ra., atau dia 

mendengar istri Abu Safar meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa seorang 

perempuan bertanya kepada Aisyah mengenai jual beli yang dia lakukan dengan 

Zaid bin Arqam dengan harga sekian dan sekian sampai tiba waktu keluarnya 

tunjangan. Kemudian si perempuan tadi membeli kembali dari Zaid bin Arqam 

dengan harga yang lebih sedikit dari itu secara kontan. Lalu Aisyah pun 

mengatakan kepada si perempuan tersebut: “Alangkah buruknya cara 

pembelianmu, dan alangkah buruknya cara penjualanmu, kata Aisyah kepada 

perempuan yang bertanya kepadanya, beritahu Zaid bin Arqam bahwa Allah Azza 

wa Jalla telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah Saw kecuali dia 

bertobat”. 

Menurut Asy-Syafi‟i walaupun hadits ini periwayatannya tsabit, bisa jadi 

Aisyah ra mencerca perempuan yang bertanya kepadanya, karena melakukan jual 

beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga waktu keluarnya tunjangan 

yang tidak dapat dipastikan, dengan alasan bahwa waktu tersebut tidak diketahui 

dengan persis, artinya tidak ada kejelasan serta ketetapan waktu pembayaran dan 

Aisyah ra. bukan mencercanya lantaran membeli dari Zaid dengan tunai padahal 

dia menjualnya secara tempo. Maka menurut Asy-Syafi‟i, prinsip madzhab yang 
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kami ikuti adalah adalah pendapat Zaid bin Arqam berdasarkan qiyas. Namun 

secara garis besar kami tidak menilai tsabit hadits seperti ini dari Aisyah dan juga 

tidak mungkin Zaid bin Arqam menjual atau membeli sesuatu kecuali yang dia 

anggap halal (boleh). Seandainya seseorang menjual atau membeli sesuatu yang 

kita pandang diharamkan, sedangkan orang lain memandangnya halal, maka kita 

tidak boleh mengklaim bahwa Allah Swt telah membatalkan pahala amalnya 

sedikitpun. Dengan demikian sah saja jual belinya. 

Asy-Syafi‟i mengatakan jika ada yang mempertanyakan, mana qiyas yang 

menguatkan pendapat Zaid bin Arqam, maka jawabnya adalah balik bertanya 

mengenai jual beli pertama, apakah jual beli pertama itu telah ditetapkan 

mengenai kewajiban pembayarannya secara sempurna, jika jawabannya adalah 

adalah ya, maka apakah sama jual beli yang kedua dengan jual beli pertama, jika 

jawabannya tidak, apakah haram Zaid menjual hartanya dengan tunai, meskipun 

Zaid membelinya dengan bertempo, jika jawabannya tidak, asalkan Zaid 

menjualnya kepada orang lain, maka diajukan pertanyaan kembali, apa alasan 

keharamannya, jika jawabannya adalah „seolah-olah‟ barang tersebut kembali 

kepada orang lain, atau Zaid membeli sesuatu secara hutang dengan harga yang 

lebih rendah dari pada penjualnnya secara tunai, maka jawabannya adalah oleh 

karena kalimat „seolah-olah‟ itu tidaklah benar-benar terjadi, maka tidak 

sepantasnya seseorang menerima alasan Anda. 

Apa pendapat Anda seandainya masalahnya sama, namun Zaid menjual 

barang dengan harga 100 dinar secara tempo, padahal Zaid membelinya dengan 

harga 100 atau 200 dinar secara tunai, jika jawabannya adalah boleh, maka Anda 
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telah keliru, baik dalam kasus ini atau dalam kasus itu, karena Zaid tidak boleh 

membeli darinya 100 dinar secara tempo dengan 200 dinar secara tunai, jika Anda 

mengatakan, “Yang dibeli darinya adalah barang”, maka seperti itulah seharusnya 

Anda mengatakan untuk kasus yang pertama, Anda tidak pantas mengatakan 

„seolah-olah‟, karena tidak benar-benar terjadi. Asy-Syafi‟i balik bertanya lagi, 

apa pendapat Anda seandainya jual beli yang ini berbeda dari jual beli yang 

pertama, jika Anda mengatakan “Saya menaruh curiga kepada Zaid”, maka kami 

katakan Zaid itu lebih kecil kecurigaannya dalam mengelola hartanya dari pada 

kecurigaan terhadap Anda, karena itu janganlah Anda menghujatnya jika Zaid 

berbuat salah, kemudian Anda mengharamkan baginya sesuatu yang dihalalkan 

Allah baginya, karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini 

adalah jual beli, buka riba. 

Berkenaan jual beli dengan penangguhan hingga keluarnya tunjungan 

diriwayatkan lebih dari satu orang. Dari selain mereka diriwayatkan pendapat 

yang berbeda. Kami memilih pendapat tidak boleh jual beli dengan penangguhan 

hingga keluarnya tunjangan karena tunjangan itu terkadang lambat dan terkadang 

cepat. Artinya boleh menurut Asy-Syafi‟i selama waktu keluarnya tunjangan 

diketahui serta dapat ditentukan. Sedangkan batas waktu penangguhan itu harus 

ditandai dengan hari dan bulan, berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 

189), surah Al-Baqarah ayat 203, dan juga surah Al-Baqarah ayat 184. 

Mengenai ijtihad Asy-Syafi‟i terhadap syarat yang harus dipenuhi setiap 

orang yang menginginkan transaksi jual beli, Asy-Syafi‟i berpendapat 

berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah sebagai berikut: 



133 

 

َةًَارََِتَََنََوَْكََُتََنََْأَََ َِإََلَِاطَِبََاالَِْبََمَْكَُنََي َْب َََمَْكَُالََوََمََْأََْوالَُكَُأََْتَََََ"وَََزَ عََوَََلَ جَََاللََُالََ(َقََىَ عَِافَِالشَ َالََلقََ
َف ََمَْكَُْنَمََِاضٍَرََت َََنَْعََ َن ََمَ لََ" َرََهََا َِبََِاضََرََت َََعٍَوَْي َُب ََُنَْعَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََاللََِلَُوَْسَُى َالَْى َانَِعََايََِبَتََمَُا
َأَََنَْلََلَدَْتََسَْاَِ ََمَََ َِإََعََوَْي َُب َُالََْلَ حَََأََزَ عََوَََلَ جَََاللَََنَ ا َوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََوَِي َِبَن ََانَِسََىَلَِلََعَََاللَََُمَرَ حََا
3َ.مََلَ سََوََ

Asy-Syafi‟i mengatakan, Allah Swt berfirman: “Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. Maka tatkala 

Rasulullah Saw melarang dari beberapa jenis jual beli yang dilakukan dua pihak 

yang bertransaksi secara sukarela. Dengan demikian, dalam hal ini Asy-Syafi‟i 

mengatakan bahwa jual beli itu boleh saja dan memang Allah halalkan selama 

tidak dengan jalan yang salah dan adanya pelarangan dari Rasulullah Saw. 

Pembahasan yang berkenaan masalah jual beli harta ribawi, Asy-Syafi‟i 

berpendapat berdasarkan hadit dari Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi 

dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Muslim bin Yasar dan seorang laki-laki 

yang lain dari Ubadah bin Shamit, sebagai berikut: 

َأََىَ عَِافَِالشَ َالََلقَََلَُوَْقَُي َََِنََزََمَُالََْتَُعََْسََِ َنَْعَََىَ فَِقََالث َ َدَِيَْجَِمََالََْدَِْبَعَََنَُْبََابَِىَ وََالََْدَُبََْعََِنَرََب ََخَْ(
َنَ َأََتَِامَِالصَ َنَِْبََةََادَََبَعََُنَْعَََرََخََآ لٍَجََُرَوَََارٍَسَََيََنَِبَََْمَِلَِسَْمََُنَْعَََنََيَْرَِسََِنَِْبََدَِمَ ُمَََُنَْعَََبََوَْي َ أََ

َالذَ وَْعَُي َْبََِتََ"ََََالََقَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََِبَ النَ  َرَ ب ََُالََََْوَََقَِِرَوََاالَِْبََقََِرَوَََالََََْوَََبَِىََالذَ ِبََبََىََا
اَدًََيََْيٍَعََاَبَِنًَي َْعَََاءٍَوََسََِبََاءًَوَََسَََ َِإََحَِلَْمَِالَِْبََحََلَْمَِالََََْوَََرَِمََالتَ ِبََرََمََالتَ َََوَََْيَِعَِالشَ ِبََرََي َْعََِالشَ َََوَََرَ ب َُالَْبَِ
َالذَ وَْعَُي َِْبََنَْكَِلََوَََدٍََيَبَِ َرََمََالتَ وَََالِب َِِبََرََي َْعَِالشَ وَََْيَِعَِالشَ ِبََرَ ب َُالَْوَََبَِىََالذَ ِبََقََِرَوََالَْوَََقَِِرَوََالَِْبََبََىََا
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 Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, Al-Umm; Mukhtasar al-Muzni, Juz 5, (Beirut: Dar al-
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َبَِدًََيََرَِمََالتَ ِبََحََلَْمَِالَْوَََحَِلَْمَِالَْبَِ َلقََمَُْتَئَْشََِفََيَْكََََدٍَيََا َوََالََ" َالتَ هََُدَُحَََأََصََقََن ََ( َدََاَََزَوَََحَُلَْمَِالَْوَََرَُمَْا
4َ.َبَرََْأََدَْقََف َََادََزََت ََسَِْاََوََْأََادََزَََنَْمََفَََرَُخََاْْلَ

Rasullah Saw bersabda “Jangan kamu jual emas dengan emas, dan jangan 

kamu jual perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, 

garam dengan garam terkecuali sama, tunai dan kontan. Akan tetapi, juallah 

emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan gandum syair, gandum 

syair dengan gandum, kurma kering dengan garam, dan garam dengan kurma 

kering secara tunai, bagaimana kalian suka”. Dengan demikian, Asy-Syafi‟i 

berpendapat bahwa harta ribawi jika diperjualbelikan haruslah dengan kontan, 

tidak boleh kredit. Asy-Syafi‟i juga  mengatakan, jika salah satu dari dua orang 

yang bertransaksi mengurangi atau menambahi terhadap kurma kering dan garam, 

maka siapa saja menambah atau minta tambah, sesungguhnya hal tersebut 

termasuk riba. 

Perkataan Sayyidina Umar yang berpotensi dari Rasulullah Saw yang 

berkaitan dengan jual beli harta ribawi yaitu emas dan perak, sebagai berikut: 

َوََالََلقََ َاللَُلَ صَََِبَ النَ َنَِعَََرََمََعََُلَُوَْق َََلَُمَِتََُيََْ( َإَِبًَرََِقَِِرَوََالَِْبََبَُىََ"الذَ َمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََى َاءًََىَََ َا
َي َُاءًَىََوََ َبَِطََعَْ" َف ََرََخَْأَُِبََذَُخَُْأََيَوَََدٍَيََى َقََر َفََت َََي ََََََنََْأََلَُمَِتََُيََْوَََاءَِطََعَْاْلََعََمَََذَُخَْاْلَََنَُوَْكَُيََى
اَبََالرَ وَََوَُقَُارَِفَََت َََََُسٍَوََْأََنَِْبَِاََكَِالَِمََِلََرَُمََعََُكََالَِذَََالََاَقََمَ لََاَف ََضََابََقََت َََي ََت َاَحََانََِكََمَََنَْمََِانَِعََايََِبَتََمَُالَْ
َةَِادََيََِزَِبََنَِيََْالدَ ِفََنَُوَْكََُيََرَُخََاْْلَوَََلَِيَْكََالََْوََِنَْزَوَََالَِْفَوَََةَِادََيَ الزَ ِبََدَِقََْالن َ اَِفَهََُدَُحََ.َأََْيَِهََجَْوَََنَْمَِ

َحَََّن ََإَِوَََلَِجََاْلََ ََََنَمَْرَ ا َ َََسَ مَََرََي َْا َلَِيَْكَِمََالََْلَِوَْكَُأَْمََالََْنََمََِمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََاللََِلَُوَْسَُىَرََا
َََسَ َمَََنَعََْمََِفََوَُنَ ِلَََنَِْوَُزَوَْمََالَْوََ َقَِِرَوََالَْوَََبَِىََالذَ َنََمََِنَِْزَوََىَالَْلََعَََنََْزَوََالََْسََْيَقََِنََنََْأََزََْيَََُلََْىَوََا
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َََمََهَُن َ ِلََ َبٍَىَََذَََِفََ َاَإَِبَََرَََََِبَِيَ سََمَُالََْنَُْبَِاََالََاَقََذََكََىََاَوََاهََُوََاَسَِمََِلََانَِعََايََِبَمَُوَََْيََلَِوَْكَُأَْمَََرََي َْاَ
5َ.بَُرََشَُْيَوَََلَُكََْؤَاَي َُِمَ َنََُزَوَْي ََُوََْأََالَُكََاَيَُمَََوََْأََقٍَِرَوَََوَْأََ

Sayyidina Umar mengatakan bahwa: “Emas dengan perak termasuk riba 

kecuali kontan” diserahkan secara langsung dan diterima secara langsung bagi 

kedua belah yang bertransaksi, maka terjadilah serah terima dalam satu majlis 

akad,  maksudnya tidak boleh berpisah keduanya sebelum terjadinya serah terima 

barang, menurut Asy-Syafi‟i ketika Sayyidina Umar mengatakan demikian itu 

kepada Malik bin Aush, mereka belum berpisah dalam satu majlis akad. 

Asy-Syafi‟i mengatakan riba itu ada dua jenis, salah satu diantara 

keduanya itu adalah tambahan pada emas dan perak, timbangan, takaran. 

Selainnya adalah menambah masa tempo dalam hutang. Sesungguhnya kami telah 

mengharamkan sesuatu, selain sesuatu yang telah disebutkan Rasulullah Saw, 

baik itu dari makanan yang ditakar atau ditimbang, karena hal tersebut dalam satu 

makna yang telah disebutkan oleh Rasulullah Saw dan tidak boleh bahwa kami 

mengkiaskan timbangan kepada timbangan dari emas dan perak, karena 

sesungguhnya emas dan perak itu bukanlah makanan dan jelaslah keduanya itu 

bagi sesuatu yang selain keduanya. Seperti inilah Ibn Musayyab mengatakan, 

bahwa tidak ada riba terkecuali pada emas dan perak atau pada sesuatu yang 

ditakar atau ditimbang dari sesuatu yang bisa dimakan dan diminum. 

َكََذََإَِوََ َةٌَعََن َْصَََوَِْيَفََِْيََي َ مَِدََْلَِلََانََكََفَََبَِْوَرَُشَْمََالََْوََِأََلَِوَْكَُأَْمََالَْوَََةَِضَ فَِالَْوَََبَِىََالذَ َنََمََِءٌَيَْشَََانََا
َءٍَيَْشََِبََءَِيَْالشَ َكََلََِذََِفََرََي ََْخَََلَفَََمٍَسَِْإََنََوَْدََُمٌَسَِْإََوَِْيَلََعَََعَُقََي َََأًَيَْشَََلَِصَْاْلَََنََاَمَِِبَََِنََوَْجَُرَِخَْتََسَْيََ
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َكََوَِْيَفََِةَُعََن َْالصَ َتَِرََث َُكََََنَْإَِوَََلَِصَْاْلَََنََمَِ َوَْاَأََتًَسَْاَطََهََلََعََجََفَََرََي َْانَِنَََدََََلَِإََدََمَََعًََلَجََُرََنَ َأََوَْاَلََمََ,
َكََاَمًََيَلَ حََُوََْأََةًَبَ ق َُ  6.نٍَْزَوََاَبَِنًَزََْوَََ َِإََادًََبََأََرََي َْانَِنََالدَ ِبََزَْتَََُلَََْانََا

Jika ada sesuatu yang berasal dari jenis emas dan perak atau makanan atau 

minuman, dimana manusia melakukan pengolahan terhadapnya sehingga dengan 

pengelolahan itu mereka mengeluarkan dari bahan baku tersebut menjadi sesuatu 

yang memiliki nama khusus, maka tidak baik memperjualbelikan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain dari bahan baku yang sama meskipun pengolahan manusia 

terhadapnya banyak, seperti seandainya seorang laki-laki sengaja mengolah dinar 

menjadikannya bejana, kubah, atau perhiasan apapun. Maka kami tidak 

membolehkannya dijual dinar dengan dinar untuk selama-lamanya kecuali 

timbangan dengan timbangan. 

Dengan demikian, jika emas sudah menjadi sebuah perhiasan atau yang 

lainnya, keluar dari bahan baku asal, maka tetap tidak boleh diperjualbelikan, 

disebabkan illat emas dan perak tetaplah sebagai harga nilai. 

 

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Hukum Jual beli Emas Secara 

Kredit 

Pembicaraan masalah jual beli secara kredit Wahbah Az-Zuhaily 

memberikan pengertiannya terkait jual beli kredit tersebut, sebagaimana teks di 

bawah ini: 

َىَُطَِيَْسَِقَْالت َ َعَُيَْب ََ َيََزٌَاجََِنََعٌَيَْب َََوََْأََةٌَلََادَََبَمََُوََ: َوََالََِاْلََِْفََعَِْيَبَِمََالََْمَُْيَلَِسََْتََوَِْيَفََِمَ تَِ, َءَُاَفَوَََلَُجَ ؤََي َُ,
َكَُهَُدَُيَْدَِسََْتََوََْأََنَِمََالثَ   ةًَي َرَِهَْاَشََهََنُ َوَْكََََبَُالَِغََالَْ.َوََلََِبَقَْت ََسَْمََُالَِْفََةٍَمََوَْلَُعَْمَََلٍََآجََََلَ,َإَِوَُضَُعَْب َََوََْأََوَُلَ ,
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َوََةَِي َلَِِزَنَْمََالََْعَِلَََالسَ ِفَ َأََةٍَي َوَِنََسَََفَُصَْنَِ, َأََرٍَهَُشََْأََةَِثَََلََثََلَ كَََُوَْ, َِفَةٍَنََسَََلَ كَََُوَْ, َلَِقَْالن َ َلَِائَِسَََوََ,
َ.ةَِامَ عََالََْوََِأََةَِاصَ الََْ

َةٌَادََعَََنَُمََ.َالثَ لٍَجََِلَََعَِيَْب ََاالَِْبََيََ,ََسَُ لَ قَََأََوََْأََةٍَنََسََكََََمٍَوَْلَُعَْمَََلٍَجََِلَََلًَجَ ؤََمََُوَُلَ كَََُنَُمََالثَ َانََكََََنَْأَِفََ
7َي.دَِقَْالن َ َنَِمََالثَ َنََمََِرَُث ََكََْأََلٍَجََِلَََوََْأََطَِيَْسَِقَْالت َ َعَِيَْب َََالَِْفَ

Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli kredit adalah jual beli 

yang sah, disebabkan adanya serah terima barang jualan secara kontan. Mengenai 

pemenuhan atau pelunasan harga yang ditempokan, baik secara keseluruhan atau 

dari sebagian harganya dapat diketahui pada masa akan datang. Pada kebiasaan 

umumnya untuk barang perabotan rumah tangga, ditentukan satu bulan, dan 

terkadang persetengah tahun atau setiap pertiga bulan atau setiap persatu tahun, 

atau tergantungnya pada transportasi yang bersifat khusus atau umum. 

Jika keadaan harga keseluruhannya ditempokan kepada waktu yang sudah 

diketahui seperti satu tahun atau sepaling kurangnya dari satu tahun, maka hal 

demikian disebut dengan jual beli bertempo. Untuk harga pada kebiasaannya 

didalam jual beli kredit atau tempo, lebih banyak dari harga kontan. 

Dengan demikian, Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli 

bertempo atau kredit adalah jual beli yang boleh, disebabkan terjadinya serah 

terima barang jualan secara langsung, juga waktu pelunasan pembayaran 

diketahui serta disepakati, dan pada kebiasan umumnya harga dari jual beli kredit 

atau bertempo lebih mahal dari harga kontan. 

Adapun yang melatar belakangi jual beli kredit menurut Wahbah Az-

Zuhaily sebagaimana yang terdapat dalam teks berikut: 

                                                           
7
 Wahbah al-Zuhaily, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 

2006), h. 311. 
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َوََةَِي َلَِمََعََالََْاةَِيَََاْلََِْفََعَِوَْق َُوَُالََْرَُي َْثَِكََََْيَِعََوََْالن َ َلَِكَوََ َوََمََهَُن َْمََِلَ كَُ, َلَِهََي َْفََِبٌَوَََُْْرَمَََةٌَلََي َْسَِا َْيَِِفَوَْت ََا
َكََاتَِمََدَْىَالَِْلََعَََلَِوَْصَُاْلََُْْيَِسَِيَْت ََ,َوََاتَِاجََاْلََْ َأََمََ, َعََلَْالسَ َنََْوَرَُت ََشََْيََةَِئََزَِجَْالتَ َارَِِتَََبَََلََََْأََنَ ا
َوََةََلََمَْالََُْارٍَِتَََنَْمَِ َأَُهََان ََثَََْأََنََوَْدَُدَ سََيَُ, َأََيًَّعَِوَْب َُسَْا َلَِيًَِّرَهَْشَََوَْا َأََةَِيَ دَِقَْالن َ َةَِلََوَْي َُالسَ َرَِافَُوََت َََمَِدََعََا, َوَِ,

َأًََرَوَْف َََةَِاعََضََبَِالََْنَِثََََلَِامَِكََََعَِفَْدََِلََةَِي َزَِاىَِالََْ َعَِيَْب َََنَْمََِةًَادََعَََنَِمََىَالثَ لََعَََلَُوَْصَُاْلََُْمَ ِتَيََ,َوََاًََحَََوَْا
 لَِْيَوَِمَْتََ,َلَِةَِي َمََِلَسَْاْلََِفَِارَِصََمََالََْعََمَََلَِامَ عَََالت َ اَِفَضًَْيََأََةََرََاىَِالظَ َهَِذَِىَََدَُنََِ.َوََنَِائَِبََلزَ ِلََةَِئََزَِجَْالتَ 
َلََائَِسََوَََنَْمََِوَِْيََلَِإََاجَُتََاَُتََْبَََِرَِاجَِتََمَُالََْاتَِزََي َْهَِتََْوَََلَِامَِعََمَُالَْوَََعَِانَِصََمََالََْاتَِوََدََأََ,َوََاتَِارََيََالسَ َاءَِرََشَِ
 8.ةٍَكََر َحَََتَمََُعََائَِضَََبََوَْ,َأََةٍَتََابَِثََ

Setiap jual beli kredit ataupun bertempo kebanyakan terjadi di kehidupan 

sehari-hari dan jual beli tersebut menjadi satu altermatif yang diminati oleh 

masyarakat untuk menyediakan segala kebutuhan dan memfasilitasi akses ke 

pelayanan, sebagaimana kebiasaan para pedagang eceran mereka membeli barang 

dari pedagang grosir dan mereka melunasi harganya dalam waktu seminggu atau 

satu bulan, karena tidak ada tersedianya pembayaran secara kontan, atau tidak ada 

kesiapan untuk membayar penuh seharga barang secara kontan, dan pada 

kebiasaannya sempurna perolehan harga pedagang eceran setelah terjualnya 

barang mereka kepada para pelanggannya. Menurut Wahbah Az-Zuhaily peristiwa 

ini juga ditemukan dalam transaksi bank Islam untuk pembiayaan pembelian 

mobil, peralatan pabrik dan labotarium dan peralatan toko yang mereka butuhkan, 

atau barang yang bergerak. Dengan demikian dengan hadirnya jual beli kredit 

menjadi satu alternatif yang dibutuhkan masyarakat dalam hal bertransaksi guna 

mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan secara mudah. 

                                                           
8
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َذَُِمَ َحَُاضَِوََالَْوََ َالَْذََىَََنَُوَْكََََرََكَِا َوََعًَي َْب َََدَِقَْعََا َوََاسَِالنَ َاتَِاجََاْلَََْقَُقَ ُمَََُوَُن َأََا, َوَُْنَمََِدَُصَْقََالََْسََْيَلََ,
9َ.عَِْوَرَُشَْمََالََْرََي َََََْحََبَْالرَ َوََِأََاةََابََرََمَُالَْ

Menjadi jelas dari permasalahan yang sudah disebutkan, bahwa 

keadaannya menggunakan akad jual beli untuk pemenuhan keperluan masyarakat 

dan tujuan dari akad jual beli itu bukan pinjaman atau mengambil keuntungan dari 

jalan yang tidak disyari‟atkan. Dengan demikian, terkait permasalahan yang telah 

disebutkan berkenaan jual beli kredit atau bertempo dengan harga yang berlebih 

dari harga kontan, menggunakan akad jual beli, yang mana jual beli itu salah satu 

jalan untuk mencari keuntungan secara syari‟at, jika akad yang digunakan dalam 

permasalahan diatas adalah pinjaman, maka hal tersebut dilarang, karena hakikat 

dari pinjaman adalah tabarru  yaitu tolong menolong, bukan untuk mencari 

keuntungan. 

Mengenai sumber hukum yang telah digali Wahbah Az-Zuhaily terhadap 

pemutusan hukum jual beli kredit, sebagaimana dalam teks berikut: 

َيَِْرَِكََالََْآنَِْرَقَُالََْنََ,َمَِعَِيَْب ََالََْةَِاحََبََىَإَِلََعَََةَِالَ الدَ َةَِل َدَِاْلَََمَِوَْمَُعَُِلََعٌَْوَرَُشَْمَََوََهَُف َََةََاجََاْلَََْقَُقَ ُيَََُوَُنَ اَأََبََِوََ
 10.لَِوَْقَُعَْمََالَْوَََةَِفََي َْرَِالشَ َةَِي َوَِبََالنَ َةَِنَ السَ وََ

Didasarkan bahwa pemenuhan keperluan itu disyariatkan karena 

banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehannya jual beli tersebut 

secara umum, baik dari al-Qur‟an, hadits, dan  dalil yang dapat diterima akal 

(rasio). 

Sumber Hukum Wahbah Az-Zuhaily mengenai kebolehan jual beli kredit 

berdasarkan nash al-Qur‟an, sebagai berikut: 
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َةَِي َعَِْوَرَُشَْىَمََلََاَعََهََقََِلَطَِْإََوَْاَأََهََمَِوَْمَُعَُِبََةٌَاحََرََصَََلَ دََُتََاتٌَآيَََوَِْيَفََِتََْدََرَوَََدَْقََ:َف ََيَُْرَِكََالََْآنَُْرَقَُاَالَْمَ أََ
َوَُلَُوَْاَق ََهََن َْمَِ(َو3/372ََ(َلالبقرة:َعََيَْب ََالََْلَ حََأََ:َلوََاََلَعََت َََاللََُوَُلَُوَْاَق ََهََن َْ,َمَِلٍَجََِلَََوََْأََطَِيَْسَِقَْالت َ َعَِيَْب ََ

َليََوَُانََحََبَْسَُ َأََ: َالَ هََي َ ا ََََوَْن َُآمَََنََيَْذَِا َأََوَْلَُكَُأَْتََا َنَْعََةًَارََِتَََنََوَْكََُتََنََْأَََ َِإََلَِاطَِبََالَِْبََمَْكَُنََي َْب َََمَْكَُالََوََمَْا
َََلَِإََنٍَيَْدََِبََمَْتَُاي َْدََاَتََذََاَإَِوَْن َُآمَََنََيَْذَِاَالَ هََي َ اأََ:َليََاََلَعََت َََوَُلَُوَْاَق ََهََن َْمَِ.َوََ(1/39(َلالنساء:َمَْكَُْنَمََِاضٍَرََت ََ
َفََمَ سََمََُلٍَجََأََ َوَْب َُتَُاكَْى َلالبقراة: َوََ(3/383ه( َوََْأََمٍَوَْلَُعَْمَََلَِجَِْلَََعَِيَْب ََالََْازَِوَََجََِفََةٌَُيََْرَِصَََيََىَِ.

11َ.لَِجََاْلََِبََعَُايَِبََ:َالتَ نَِايَُدََالتَ ,َوََلٍَجََأََِبََاءَُرََالشَ َوََْأََعَُيَْب ََ:َالَْنَِيََْالدَ َنَعَْمَََنَ ,َِلََدٍَدَ ُمََُ
Wahbah Az-Zuhaily dalam konteks melegatimasi disyari‟atkannya  jual 

beli kredit atau bertempo adalah berdasarkan al-Qur‟an dalam potongan ayat 275 

surah Al-Baqarah yang berbunyi bahwa “Allah itu menghalalkan (membolehkan) 

jual beli”. 

Surah An-Nissa ayat 4 “Wahai orang-orang yang beriman janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. 

Juga berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang 

berbunyi, “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. 

menurut Wahbah Az-Zuhaily ayat ini menjelaskan kebolehan jual beli tempo yang 

diketahui atau ditentukan. 

Sumber hukum sunnah Wahbah Az-Zuhaily memutuskan hukum jual beli 

kredit, sebagaimana berikut: 

َعَِيَْب ََالََْازَِوََىَجََلََاَعََهََتَِاحََرََصََاَوََهََصَ َنَِبََلَ دََُتََةٍَتََابََِثََثَُيَْادَِحََاَأََهََي َْفَََِدََرَوَََدَْقََ:َف ََةَُّيَوَِبََالنَ َةَُنَ اَالسَ مَ أََوََ
َاََلَعََت َََاللََُيََضَِرَََةََشََائَِعَََنَْاَعََهََُرَُي ََََْوَََمٌَلَِسَْمَُوَََيَ ارَِخََبَُالََْاهَُوََاَرََاَمََهََن َْ,َمَِطَِيَْسَِقَْالت َ ِبََوََْأََلٍَجََِلََ
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َلأََهََن َْعََ َاللَُلَ صَََللََََِوَْسَُرَََنَ ا: َمَِرََت ََشَِْاََمََلَ سََوَََوَِْيَلَََعََاََلَعََت َََى َبَِامًَعََطَََيَ دَِوَْهَُي َََنَْى ,َةٍََئَيَْسَِنََا
َلََعًَرَْدَِهَُن َُىََْرَوََ َوََدٍَيَْدَِحَََنَْمََِوَُا َالَْامَُعََالطَ ( َوََةَُطََنَْاْلََِْوََِأََرَ ب َُ: َلشََةٍَايََوَََرَِِفَ, َوََرًَي َْعَِ: َأََةَُْيئََسَِنَ الا( َيَْ:
12َ(.لٍَجََْأََََلَ:َلإَِةٍَُيََْرَِصَََةٍَايََوَََرَِِفَ,َوََلَِجَْاْلََبَِ

Hadits Rasulullah Saw yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

yang berbunyi: “Maka sungguh telah datang dibeberapa hadits yang ditetapkan 

lagi menunjukkan perkataannya dan penjelasannya atas kebolehan jual beli 

bertempo atau secara kredit”. Juga hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari 

Aisyah ra.: “Bahwa Rasulullah Saw itu pernah membeli makanan dari kaum 

Yahudi dengan cara nasi’ah, lalu Nabi menggadaikan perisainya yang terbuat 

dari besi”. 

ىَلَ صَََاللََِلَُوَْسَُرَََف ََوَُ:َلت َُتَْالََاَقََهََن ََْعََاََلَعََت َََاللََُيََضَِرَََةََشََائَِعَََنَْعَََوَِحَِيَْحََِصََِفََمٌَلَِسَْمََُيََِوََرَوََ
َوََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََاللَُ َمَِاعًَصَََْيََثََِلََثَِبََيَ دَِوَْهَُي َََدََْنَعََِةٌََنَوَْىَُْرَمَََوَُعَُرَْدَِ, َوََْيٍَعَِشَََنَْا َنََمََِحٌَاضَِوََ.
13َ.لَِجَْاْلََىَبَِرََت ََشَِْاََِبَ النَ َنَ َأََةََشََائَِعَََنَْعَََْيَِيَ َِوَرَْمََالََْْيَِث ََي َْدَِاْلََْ

Telah diriwayatkan Muslim terhadap kebenarannya hadits dari Aisyah ra., 

Aisyah ra. yang mengatakan: “Rasulullah Saw diwafatkan dan perisai dari 

besinya digadaikan dengan orang yahudi seharga tiga puluh sho’ dari gandum 

syair”. Dari keterangan dua hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra. ini bahwa 

Rasulullah Saw ketika itu membelinya dengan bertempo. 

َالَْمَ أََوََ َفََلَُوَْقَُعَْمََا َوََاََهَْي ََإلََِاسَِالنَ َةَِاجََاْلَََْةَِايََعََرََِةٌَعََْوَرَُشَْمَََتََِلَامََعََمَُالََْعََيَْجَََِنَ أَِ: َقَِْيَقَِحََْتَلَِ,
14َ.مَْهَِاْلَِِصََمََ
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Dalil akal (rasio) Wahbah Az-Zuhaily, yaitu bahwa disyari‟atkannya 

segala bentuk mualamah untuk menjaga semua keperluan masyarakat dan 

melindungi kemaslahatan mereka. 

Dengan demikian, tujuan disyari‟atkannya mu‟amalah adalah menarik 

kemashlahatan yaitu menjaga segala keperluan masyarakat juga melindungi 

kepentingan mereka, dan menghilangkan segala bentuk kesulitan. 

Berkenaan bolehnya menambah harga lebih dari harga kontan dalam jual 

beli kredit, sebagaimana dalam teks berikut: 

َنَ َأَََ َ,َإَِلٍَجََِلَََوََْأََطَِيَْسَِقَْالت َ َعَِيََْب ََِفََنَِمَََالثَ ِفََةَِادََيََالزَ َازَِوََِبَََحَْر َصََُتََلَََْنَْإَِ,َوََصَُوَْصَُاَالنَ ذََىََوََ
َي ََهََمََوَْمَُعَُ َِبََضَِقَْا َِلََةَِادََيََالزَ َازَِوََي َوََةَُاحََبََاْلََِاءَِيََشََْاْلََِفََلََصَْاْلَََنَ , َةٍَيََرَ حََُِأَدََْبَبَََِلًَمََعََ,
َِفَمََهَِيَْاضَِرََتَ َوَََنَِيَْدََاقَِعََت ََمَُالَْ َعََمَََكََالَِذَََمَْادََصََتََي َََلََْا,َمََاتَِضََاوَِعََمََُالَِْفََنَِمََىَالثَ لََعَََاقَِفََت َ َاْلَِا

َف ََعًَرَْشَََامَِرََاْلََْ َخََمََهَُلََا, َوََذَََإََِ َِإََوَُتَُادََيََزََِوََْأََرَِعَْالسَ َضَُفَْا َيََْمََََدَرََا َكََعًَرَْشَََوَُْنَمََِعَُنََا َالرَ ا اَبََا
َاةَُاعَََرَمََُعَِيَْب ََاَالَْذََىَََنَْمََِدََوَْصَُقَْمََالََْنَ ِلََ,َوََسَِْيَِلَدَْالتَ َوََِأََرَِيَِْرَغَْالت َ َوَِ,َأََشَِاحَِفََالََْْبَِغََالَْ,َوََةَِرََامََقََمَُالَْوََ

َوََةَِاجََاْلََْ َوََةَِعََفََن َْمََالَْوَََةَِاحََمََالسَ وَََرَِسَْيَُالََْقَُْيَقَُِتََْ, َالَْذَََىََِفََعََائَِبََالََْنَ ِلََ, َةًَادََيََزََِذََخَََأََنَْإَِوَََعَِيَْب ََا
َةَِلََوَْي َُالسَ َرََاف َُوََت َََنَ ,َِلََعَِاقَِوَََالَِْفََرٌَاسَِخََ,َوََرٌَاطَِمََُوَََفٌَازَِمَََُوََهَُ,َف ََنَِمََالثَ َعََمَََةًَطََسَِقَْمََُوََْأََةًَلََجَ ؤََمَُ

َوََرََخَُْأََةًَر َمَََئَِيَْالشَ َاءَِرََشََِنَْمََِوَُنَُكَ تَََُالََِاْلََِْفََوَِيَْدَََلََةَِيَ دَِقَْالن َ  َكَُوَِْيَلََعَََتٍََََادَََبَمََُاءَِرََجَْإَِى,  لَ ,
َوََِبًَْرََِقََقَ ُتَََْةٍَلََادَََبَمَُ َبَِهََي َْلََعَََقََفََت َ مَُالََْةََادََيََالزَ َقَُوَْفَُت َََةَِيَ دَِقَْن ََالََْتََََِادََبََمَُالََْاحَِبََْرََأََعََْوَمَُمََْا, َوَِحَْنََا
15َ.لٍَجَِْلَََوََْأََطَِيَْسَِقَْالت َ َعَِيََْب ََِفََنَِمََالثَ َنٍَمَْضََِعَِْوَطَُقَْمََ

Menurut Wahbah Az-Zuhaily sekalipun nash tidak ada menjelaskan 

tentang kebolehan menambah harga didalam jual beli kredit atau bertempo, 

kecuali hanya berdasarkan keumuman nash dengan bolehnya menambah harga, 

karena ada satu kaidah fiqih “األصل في األشياء اإلباحة”, juga berdasarkan kebebasan 
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dua orang yang berakad dan saling rido keduanya pada kesepakatan harga 

pertukaran, selama tidak ada pertentangan yang diharamkan secara syariat, maka 

boleh keduanya mengurangi atau menambahi harga, kecuali apabila telah datang 

dalil yang melarang secara syariat, seperti riba, judi, dan segala  jenis penipuan.  

Tujuan jual beli untuk menjaga kebutuhan masyarakat, memberikan 

kemudahan, menimbulkan rasa toleransi dan saling memberi manfaat, karena 

penjual dalam masalah jual beli kredit atau bertempo, jika menjadikan tambahan 

kepada pembeli secara bertempo atau kredit disertai harga, maka hal tersebut 

adalah sebuah resiko dan itulah kerugian yang terjadi pada kenyataan, disebabkan 

tersedianya pembayaran secara kontan pada waktu ketika itu yang 

memungkinkannya untuk membeli sesuatu itu di waktu lain, maka dari itu 

memberlakukan semua pertukaran, setiap pertukaran menghasilkan keuntungan, 

dan semua keuntungan pertukaran secara kontan bisa melebihi yang disepakati 

atasnya kesepakatan dengan contoh memutus jaminan harga pada jual beli kredit 

atau bertempo. 

:َ-يطَِوَْي َُالسَ َرََكََاَذََمََكََََ-نٍَسََحَََلٍَسََْرَمََُثٍَيَْدََِحََِفََاءََ,َجََةَِارََجَََالتَ ِفََةََكََْرَب ََالََْنَ َأََمَِوَْلَُعَْمََالََْنََمَِوََ
:َالََقَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََِبَ النَ َنَ َأََوَِاجََمَََنَُبَْىَاََِوَرََ...(َوََةَِارََجَََالتَ ِفََقَِزَْالرَ َرَِشََعََْأََةَُعََسَْلتَِ
َالَْةَُكََْرَب ََالََْنَ هَِْيَفََِةَُثَََلَلثََ َوََلٍَجََْأََََلَِإََعَُيَْب ََ: َاْلََْذََىََ...( َفََفًَي َْعَِضَََانََكََََنَْإَِوَََثَُيَْدَِا َاتَِمََوَْمَُعََُنَ إَِا,
16َ.وَِِبََلَِمََعََالَََْأَدََْبَمَََرَ قَُِتَوَََهَُدَُي َؤََت ََُةَِي َعَِرَْالشَ َصَِوَْصَُالنَ 

Diketahui bahwa keberkatan itu ada dalam perdagangan yang sudah ada 

pada hadits mursal hasan, sebagaimana telah Imam Sayuti sebutkan: “Sembilan 

sepersepuluh persen rezeki itu dalam perdagangan”. Juga yang diriwayatkan 

Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Ada tiga yang didalamnya itu 
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terdapat keberkatan, salah satunya yaitu jual beli bertempo”, sekalipun menurut 

Wahbah Az-Zuhaily hadits inidho’if, maka sesungguhnya keumuman dalil-dalil 

nash syariat mendukung dan mengakui prinsip kerja. 

َنَْمََِةٍَادََيََزََِلَ كَََُتَْسََْيََلََوَُنَ ,َِلََنَِمََالزَ َلَِجَِْلَََةٌَعََوَْن َُمَََْلٍَجَِْلَََوََْأََطَِيَْسَِقَْالت َ َعَِيََْب ََِفََةَُادََيََالزَ َتَِسََْيَلََوََ
َةَِلََادََبَََمَُِفََوَْا,َأََضًَرَْف َََوَْاَأََعًَي َْاَب ََبَََالرَ ِفََنَِمََلزَ ِلََةَُادََيََالزَ َوََىََُعَُوَْن َُمَْمََاَالََّْن ََإَِ,َوََةًََرَوَْظَُُمَََْنَِمََالزَ َلَِجَْأََ

َكََطَْقََف َََةَِي َوَِبََالرَ َالَِوََمَْاْلََ َسََمََ, َُب ََأَُا َبَِي  َعَُيَْب َََوَُن َِإَفَََمَِلََالسَ َعَِيََْب ََِفََةًَمََْيَقََِنَِمََلزَ ِلََنَ َأََلٍَْيَِلَدََ,
َََِبَََِعَِر َب ََتََمََالََْةَِادََيََالزَ َاءَِطََعََْإَِِفَ,َوََسَِيَْالَِفََمََالَْ َ َالَِجََِْلََامٍََتََِحََْاَِِفَ,َوََضَِرَْقَََالَِْفََةَِعََْوَرَُشَْمََالََْرَُي َْا
َةًَمََْيَقََِنَِمََلزَ لَِ,َوََلَِجَْاْلَََلَِوَْلَُحََُلََبََْق ًََلََثَمَََنَِيَْالدَ بَََِةَُبََالَِطََمَُالََْزَُوََْتَََُلَ,َفََدَِوَْقَُعََُالَْاَِفَهََي َْلََعَََقَِفََت َ مَُالَْ
َوََاعَِنََصَْتَِسَْاْلََِدَِوَْقَُعََُوََْأََتََََِاوََقََمََُالَِْفََةًَمَ هَِمََُةًَيَ ادَِصََِتَْقَاَِ َََِفَ, َمَِىََيََِْ َةَِارََجََالتَ َةَِمََظَُْنََأََنَْا
17َ.ادَِصََِتَقَْاْلَِوََ

 Bukan tambahan dalam jual beli kredit atau bertempo itu dilarang 

disebabkan masa tempo, karena setiap tambahan dari menempokan masa itu tidak 

dilarang, hanya saja yang dilarang itu menambah masa didalam riba, baik itu 

dalam hal jual beli atau pinjaman atau menukarkan harta-harta ribawi saja, 

sebagaimana akan aku jelaskan dengan dalil bahwa masa itu ada mempunyai 

harga dalam jual beli pesanan, maka sesungguhnya hal tersebut merupakatan jual 

beli standar, dan donatur memberikan tambahan itu tanpa disyariatkan dalam 

pinjaman, juga menghormati tenggang waktu yang disepakati dalam kontrak, 

maka tidak boleh menuntut dengan hutang sebagai contoh sebelum sampai 

waktunya, dan masa itu ada mempunyai harga ekonomi yang sangat penting bagi 

pengusaha atau kontrak agen dan lain-lainnya dari sistem perdagangan dan 

ekonomi. 
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Mengenai hukum jual beli harta ribawi khusunya emas, Wahbah az-

Zuhaily berpendapat sebagai berikut: 

اَمَ .َأََدَِقَْعََالََْسَِلََِمََِْفََْيََِلَدََبََالََْضٌَبَْق َََبََُيََِوَََةَِي َِبَوَْب َُالرَ َالَِوََمَْاْلَََنََمََِنَِيَْدََقَْالن َ َنَ ,ِلَََلٌَاطََِبََعٌَيَْب َََوََىَُ
 غَِائَِالصَ َنََمََِيَ لَِاْلََُْاءٌَرََشََِكََِلَذََكَََوَ ا.مًَيَْكََِحَََََاَوََقًَي َْقَِاَحََضًَبَْق َََدَ عََُي َََلَفَََزَِجَْاْلَََْوََِأََدَِعَْوََالََُْدَرَ مََُ
َيَِهَْن ََ,َلَِغَِائَِالصَ َنََمََِضٍَرَْقََاَبَِضًَْيََأََحَ صََِيَََََ.َوََنَِمََالثَ َضٍَبَْق َََالَِمََتَِكَِْاََمَِدََعََِلََزَُوََْيَََََُ طَِيَْسَِقَْاالت َ بَِ

18َ.عٍَيَْبَ َوَََفٍَلََسَََنَْعَََمََلَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَاللَُلَ صَََِبَ النَ 
Jual beli emas secara kredit adalah jual beli yang salah, karena emas dan 

perak dikategorikan harta ribawi, maka wajib serah terima barang dalam satu 

majlis akad sebelum berpisah. Jika hanya perjanjian atau pemesanan saja, maka 

hal tersebut tidak diperhitungkan serah terima baik secara hakiki dan tidak juga 

secara hukum. (Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin emas dengan 

pembayaran kredit tidak boleh, karna tidak ada dilakukan penyerahan harga).19 

Tidak sah juga dengan cara berhutang dari pengrajin emas, karena ada larangan 

dari Rasulullah Saw dari jual beli salam.  

َيَ مَِكَْاْلََُضَِْبَقََالََْدَِوَْجَُوَُ,َلَِزٌَائَِجَََحٌَيَْحَِصَََوََهَُف َََانَِمََِتَئَْاْلََِاتَِاقََطََِبَِبََةَِضَ فَِالََْوََِأََبَِىََالذَ َاءَُرََاَشَِمَ أََ
 20ا.ًرَوَْف َََةٍَي َفَِرََصَْمَََةٍَيََآلَِِبََنَِمََالثَ َزَِجَِِْبََ

Adapun membeli emas atau perak dengan menggunakan kartu kredit maka 

pembelian itu sah lagi boleh, karena adanya serah terima baik secara hukum 

dengan pemesanan harga dengan menggunakan alat bank secara kontan. 
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