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:

َلَ ََتََأْ َُكَلُ َْو ََأََْمََوالَ َُك َْمَ
ال ََ
للَُتَََبَ ََارََك َََوتََ ََع ََ
الََ:اَ َ
اللََُق ََ
حََوُ َ َ
الََ:أَ َْخبََََرَناَالشَ َافَِعِيَ َََرِ َ
اَالرَبَِْي َُع ََق ََ
أَ َْخبََََرَن َ
اللُ َاَلْبَََْي ََعَ
َلوأَ ََحلَ َ َ
ال ََ
اللُ َتََ ََع ََ
ال َ َ
)َوقَ ََ
اض َ َِمَْن َُك َْم ََ
اط َِل ََإََِ َأَ َْن ََتَ َُك َْو َن ََِتَ ََارَةً َ ََع َْن َتََََر ٍَ
بََْيََنَ َُك َْم ََبِاَلَْبَ َِ
احَتَِِوَ
اَيَ َُدلَ َ ََعَلىََإَِبَ ََ
نَكَِتَاَبَِِو ََِبَ َ
ض ٍَع َ َِم َ
ف َ ََ َِْي َ ََم َْو َُ
اللَُالبَََْي ََع َِ َ
َ:وَذَ َكََر َ َ
ال َالشَ َافَِعِيَ ََ
الرَبَا)ََق ََ
ََو ََحَرََم َ َ
ي َأَ ََح َُد َُهَا َأَ َْن ََيَ َُك َْو َن َأَ ََحلَََ َُكلَ َبَََْي ٍَع َتََُبَاَيَِعَُوَُ
اللِ َ ََعزَ َََو ََجلَ َاَلْبَََْي ََع َ ََم َْعنََيََ ْ َِ
ل ٌَل َ َ
احَتَ َِمل ََإِ َْح ََ
َف َْ
انََأَ َْنَ
الََ:الثَ ِ َ
ارَ ََم ََع َانَِْي َِوََق ََ
اَوََى َذاَأَ َظْ ََه ٌَ
اضَ َِمْنَ َُه ََم ََ
ىَالََْم َِرََفَِْي ََماَتََُبَاَيََِع َاهَُ ََع َْنَتََََر ٍَ
اَلْ َُمَتََبَاَيََِع َِ
انَ ََج َائَِِز ْ
ىَاللَُ ََعلََْي َِو َ ََو ََسلَ ََمَ
صلَ َ
اللِ َ ََ
نوَعَْن َوُ َََر َُس َْو َُل َ َ
اللَُ ََعزَ َََو ََجلَ َأَ ََحلَ َاَلْبَََْي ََع ََإِذَاَ َكا َن ََِماَ َلْ ََيَ ََ
َيَ َُك َْو َن َ َ
ض ََهاََبِ َِكَتَاَبَِِوَ
اللَُفََْر ََ
تَأَ َْح َك ََمَ َ
الملََاَلَ ِ َ
اَم َِنَ َْ
َماَأَََرََدَفََيَ َُك َْو َُنَ ََى َذ َِ
ن ََ
اللَِ ََعزََََو ََجلََ ََم َْع ََ
يَ ََع َِنَ َ
اَلْ ََمَبِ ْ ََ
صلَىَ
اللَِ ََ
يَََر َُس َْو َُلَ َ
الَاصََفَبََ ََ
انَنََبَِْي َِوَ,أََْوَ َِم ََنَاَلْ ََعامََالَ َِذيَأَََر ََادََبَِِوَ َْ
س َِ
ىَلِ ََ
فَ َِى ََيَ ََعلَ َ
يََ َكَْي ََ
ََوَبََ ْ ََ
ل ََفَِْي َِه ََماَ,أََْوَ َِم ََنَاَلْ ََعامََالَ َِذيَ
اَحَرََمَ,أَ َْنََيَ َُكَْو َنَ ََد ََخ ًَ
لَلَِِوَ َِمَْنَوَُ ََوََم َُ
اللَُ ََعلََْي َِوَ ََو ََسلَ ََمَ ََماََأَُِرَيْ َُدََبَِإِ َْح ََ
َ
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َُضَْوَء
َُ اَم َْعَنَ َاهََُ َك ََماَ َكا َن َاَلَُْو
ََ ىَاللَُ ََعَلَْيَِو َ ََو ََسلَ ََم َ َِمَْن َوُ َ ََوََم
َ َصل
ََ َ ان َنََبَِْيَِو
ٍَ س
ََ ِىَل
َ اَحَرََم َ ََعَل
َُ َم
ََ ََِاحَِو ََإ
َِ َأََب
َ .ِالَالطَ ََه ََارَة
ٍَ اَعلَىَ َك ََم
ََ لبسه ََم
َُ َََخفىَعلََْي َِو
ََ
َىء
ٍَ اض
َِ اَعلَىَ َُكلََ َُمتََََو
ََ ض
ًَ فََْر
1

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

berdasarkan dari sumber hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an pada surah AlBaqarah ayat 275 dan juga ketetapan Rasulullah Saw, Sedangkan makna nash alQur‟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:

ِ ِ ّ لقَ َال
َت
ََ َعالِيَةََبِْن
ََ يوَم ْنَ َذ َى
ََ َبَإِل
ََ َماَ َذ َى
َْ َوأ:)
ْ بَِفَبَُيََُْوِع
َ َاْل َج ِالَأَن ُه ْمَ َرَوْواَأَن
َ َص ُل
َ َالشافعي
ِ ََسعت ََاِمرأََة َأَِِب َالس َف ِر َتَرِويَ«عن
ِ
ِ اََسعت
ِ
ََسأَلَْت َها
َ َْ
َ ْ َ َ أَنْ َف ََع َأَن َه
ْ َعائ َشةَ َأَن
َ َامَرأًَة
ْ
َ ْ ْ َ َ َعائ َشةَ َأ َْو
ِ
ِ ِ عنَب ي ٍعَب
ِ
َ،كَنَ ْق ًدا
ُ اَإَلَالْ َعطَ ِاء
َ اَوَك َذ
َ َُثَا ْشتَ َرَتْوُ َِمْنوَُبِأَقَل َِم ْنَ َذل
َ َ َْ ْ َ
َ اعْتوَُم ْن ََزيْدَبْ ِنَأ َْرقَ َمَب َك َذ
ِ َِ ت
ِ َِ َْماَا ْشتَ ري
ََعز ََو َجل
َِ َماَابْتَ ْع
َ َخِ ِِب
ْ َفَ َقال
ْ َأ،ت
َ َيَزيْ َدَبْ َنَأ َْرقَ َمَأَنَاللو
َس
َ َس
َ تَ َوبْئ
َ َبْئ:َُعائ َشة
ِ
ِ ِ
.ب
ََ َإَََأَ ْنَيَتُ َْو-ََعلَْي ِو ََو َسل َم
َ ُصلىَاللو
َ َ-ََم َع ََر ُسولَاللو
َ ُقَ ْدَأَبْطَ َلَج َه َاده
ِ َقَ ْد َتَ ُكو ُن:)لقَ َال َالشافِعِي
َاَإَل َالْ َعطَ ِاء؛
َ َعلَْي َهاَبَْي ًع
ْ َاَعاب
َ ت
َ اَعْن َه
َ ًَى َذاَثَابِت
َ
َ َعائ َشةَُلَْو َ َكا َن
ِ َوى َذ،ِلَنو َأَجل َ ََي ر َمعلُ ٍوم
ُِ ََا
َت َِمْن َوَُبِنَ ْق ٍد ََوقَ ْد
َ َُت ُيزه
َ اَم
ْ اَماَا ْشتَ َر
ْ َاَعاب
َ ت
َ ََ َأَن َه،
ََ ْ َ ُْ ٌ َ ُ
َ َعلَْي َه
1
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ض َأ ْ ِ
َش ْي ٍءَ
اعْتوُ َ
َعلَْي ِو ََو َسل َم ََِ -ف َ
َ،ولَ َْو َ ْ
اختَلَ َ
صلىَاللوُ َ
بَ َ
ف َبَ ْع ُ
َص َحاب َالنِِب ََ َ -
َإَل َأ َ
َج ٍل َ
ِ
ِِ ِ ِ
ب َإلَْي ِو َأَناَنَأْ ُخ ُذ َبَِق ْوَِلَ
ض ُه ْم َف ِيو َ
اَوقَ َال َبَ ْع ُ
فَ َق َال َبَ ْع ُ
ض ُه ْم َِب َلفو َ َكا َن َأ ْ
َص ُل َ
َشْيئً َ
َماَنَ ْذ َى ُ
ال ِذيَمعو َالْ ِقياسَ،واَل ِذيَمعو َالْ ِ
َعلَىَ
ت َِمثْ لَوُ ََ
ي
ق
َى َذاَأَن َ
اََ َنُثْبِ ُ
َ،وجُْلَةُ َ
ََُ
َ
اس ََزيْ ُد َبْ ُن َأ َْرقَ َم َ
ََُ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
اعَ
َ،وََ َيَْبتَاعَُمثْ لَوَُ،فَلَ ْو َأَن ََر َُج ًل َبَ َ
َماَيََراهُ َ
يع َإَ َ
َعائ َشةَ َ
َم َع َأَن ََزيْ َد َبْ َن َأ َْرقَ َم َََ َيَبِ ُ
َح َلًَ َ
َُيبِ ُ ِ
َع َملَِِوَ َشْيئًا،
َه ُن ُ
اعوَُنََراهُ َْ
َح َلًََ َلَْنَ ْزعُ ْمَأَنَاللوَ ُْ
طَم ْن َ
َشْيئًاَأ َْوَابْتَ َ
اَ،وُى َوَيََراهُ َ
َُمَرًم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ت َِِبَاَ
َم َعَقَ ْوِل ََزيْ ٍد؟َقُ ْلتَأ ََرأَيْ ََ
تَالْبَ ْي َعةَ ْ
سَقَ ْدَثَبَ َ
اس َ
فَإ ْنَقَ َالَقَائ ٌلَفَم ْنَأَيْ َنَالْقيَ ُ
َالَُْوََلَأَلََْي َ
َََ:قِ
تَالْب ي عةََالثانِيةََأ ِ
علَي ِوَالثمنَتَ ًّاما؟َفَِإ ْنَقَ َالَب لَىَ،قِ
ُوَل؟َفَِ
يلَ:
ال
ق
َ
ن
إ
َال
ي
َى
َ
َي
أ
ر
َف
أ
َ:
يل
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َْ َُ
َ
َ
َ
َ
ِ ٍ
أَفَحرام ِ
اعوُ َِم ْنَ
َج ٍل؟َفَِإ ْن ََق َال َ
َ،وإِ ْن َ َكا َن َا ْشتَ َراهُ َ
َ،ََ:إ َذاَبَ َ
ََ ٌ َ
َإَل َأ َ
يع َ
َعلَْيو َأَ ْن َيَبِ َ
َمالَوُ َبنَ ْقد َ
ِِ ِ
ِ ِ
اَديْنًاَ
ت َإلَْي ِو َالس ْل َعةُ َأ َْو َا ْشتَ َر َ
اَر َج َع ْ
ىَشْيئً َ
يلَ:فَ َم ْن َ
َحرَموُ َمْنوُ؟َفَإ ْن َقَ َالَ َ:كأَن َه َ
ََ ْيهَ،ق َ
بِأَقَل َِمْنوَُنَ ْق ًداَ،قِ ََ
يل
ِ
تَ َ :كا َن َلِما َلَيس ِ ِ
تَ
كَ ،أ ََرأَيْ ََ
َح ٍَد َأَ ْن َيَ ْقبَ لَوُ َِمْن ََ
إذَا َقُ ْل ََ
ت َلَْو َ َكانَ ْ
َ ْ َ ُ
َى َو َب َكائ ٍنَ َ ،لْ َيَْنبَ ِغ َل َ
َديْنًا َوا ْشتَ ر َاىا َبِِائٍَة َأ َْو َبِِائَتَ ْ ِ
الْم ْسأَلَةُ َِِبَ ِاِلَا َفَ َكا َن َبَ َ ِِ ِ ِ ٍ
ي َنَ ْق ًدا؟ َفََِإ ْن َقَ َالَ:
َ
اع َها َبائَة َدينَار َ َ َ
ِ ِ
َُث َأَو َى َهنَ ِ
ِ
ي َِمْنوَُ
َخطَأْ ََ
ا؛َلَنوُ َََ َ
ََيُ ُ
يلَ:فَ َل َبُد َأَ ْن َتَ ُكو َن َأ ْ
تََ َكا َن َ ْ َ ُ
وز َلَوَُأَ ْن َيَ ْش ََت َ
َجائٌزَ،ق َ
َدينَا ٍرَدي نًاَبِِائََت ِ
ِمائَةَ ِ
َدينَا ٍرَنَ ْق ًدا.
َْ
َْ
ِ
تَ:إَّنَاَا ْشتَري َ ِ
ولَ َكا َنَ
فَِإ ْنَقُ ْل ََ
ولَأَوًَ ََوَََتَ ُق ُ
يلَفَ َه َك َذاَ َكا َنَيَْنبَغِيَأَ ْنَتَ ُق َ
َْ ُ
تَمْنوَُالس ْل َعةََ،ق َ
ِ
ِ
ت َالْب ي عةَ ْ ِ
ِ
س َتَُرد َالس ْل َعةُ ََويَ ُكو ُنَ
ضْ
َاْلخَرَة َبِالن ْقد َلَ ْو َانْتَ َق َ
س ُ
َى ََو َبِ َكائ ٍنَ،أ ََرأَيْ ََ َ ْ َ
ت َأَلَْي َ
ل َماَلَْي َ
الدينَثَابِتاَ َكماَىوَفَت علَمَأَن ِ ِ
ِ
اَى َوَ
َىذهَبَْي َعةٌَ ََْي ُرَتِْل َ
كَالْبَ ْي َعة؟َفَِإ ْنَقُ ْلتَ:إَّنَاَات َه ْمَتَُوَُ،قُ ْلنَ ُ
ْ ُ ً َ َُ َْ ُ َ
َُترمَعلَي ِوَماَأَحلَاللوَلَو ِ
ِ
؛َلَنَ
ىَمالِِو َِمْن ََ
َخ َطْأ ُ
أَقَلَتُ ْه َمةً َ
كَ،فَ َلَتَ ْرَك َُنَ َعلَْيوَإ ْنَ َكا َن َ
ًَُث َُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ
َعلَ َ
سَبِ ِربًا،
اللوَ َ
َعز ََو َجلَأ َ
َحلَالْبَ ْي َع ََو َحرَمَالربَ َ
اَوَى َذاَبَْي ٌع ََولَْي َ
ِ
ِ ٍِ
ِِ ِ
اَاختَ ْرنَاَأَ ْنَ
َإج َازةَُاَلْبَ ْي ِع َ
َ،وإَِّنَ ْ
ي َ
َإَلَالْ َعطَاء َ
ي َ
َع ْنَ ََ ْيى ْمَخ َلفُوُ َ
َع ْنَ ََ ْي ََواحد َ
َ،وُرِو َ
َوقَ ْد َُرِو َ
ََ َي ب ِ ِ
ال َم ْعلُ ِ ٍ
َم ْوقُ َوتٍَة َأ َْو َأ َِىل ٍةَ
َ،وإَِّنَ ْ
َُ َ
ومةٌ َبأَيام َ
اَاْل َج ُ َ َ
اع َإلَْيو؛َلَن َالْ َعطَاءَ َقَ ْد َيَتَأَخ ُر ََويَتَ َقد ُم َ
َىي ِ
ِِ ِ
ِ
َصلُ َه ِ
يتَلِلن ِ
اْلَجَ)
َوأ َْ
اس ََو ْ
َعز ََو َجلَليَ ْسأَلُونَ َ
ك َ
اَفَالْ ُق ْرآنَ،قَ َالَاللوُ َ
َم َواق ُ
َع ِنَالَىلةَقُ ْل َ َ
ٍ
َعزَ
ود ٍَ
َم ْع ُد َ
ات) لالبقرةََ ،)302َ :وقَ َال َ
لالبقرةََ ،)989َ :وقَ َال َتَ َع َاَلَ :ل َواذْ ُك ُروا َاللوَ َِف َأَيام َ
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ِ ِ ِ َفَ َق ْد َوقت َبِ ْال َِىل ِة َ َكماَوق،)981َ:َمن َأَي ٍام َأُخ َر) لالبقرة
ِ ِ
َس
َ َ َ
َ َ
ْ َ ٌَلفَعدة:َو َجل
ََ
َ ت َبالْعدة ََولَْي
ِ ِ ِ الْعطَاء َِمن
ََال َِىلَةُ َأَبَ ًدا
ْ س َتَ ْستَأْ ِخ ُر
َ ْ ُ َ
َ َم َواقيتو َتَبَ َارَك ََوتَ َع َاَل
َ َوقَ ْد َيَتَأَخ ُر َالزَما ُن ََويَتَ َقد ُم ََولَْي،
.م
ٍَأَ ْكثَ َر َِم ْنَيََ ْو
2

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

2
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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

ًَاط َِلََإَََِأَ َْنََتَ َُك َْو َنََِتَ ََارَة
َِ َ"وَََ ََتََأْ َُكَلُ ْواَأََْمََواَل َُك َْمَبََْيََنَ َُك َْمََبِااَلَْب
َ َال
ََ الَالشَ َافَِعِىَ)ََق
ََ لَق
ََ ََاللَُ ََجلََ ََو ََعز
َان
َِ َِبَا َاَلْ َُمَتََبَاَيََِع
َِ اضى
ََ ع َتََََر
ٍَاللِ َ ََعلََْي َِو َ ََو ََسلَ ََم َ ََع َْن َبَُيََُْو
َ َ اض َ َِمَْن َُك َْم" َفَلَمَا َنَ ََهى َََر َُس َْو َُل
ٍَ ََع َْن َتََََر
َىَاللُ َ ََعلََْيَِو
َ َصل
ََ َ ان َنََبِيََِو
َِ س
ََ ِىَل
َ َاللُ َ ََعل
َ َ َماَ ََحَرََم
ََ ََِع ََإ
ََ اللَ َ ََجلَ َ ََو ََعزَ َأَ ََحلَ َاَلْبَُيََُْو
َ َ ََاِ َْسَتَ َْدلََْلَنَاَأَن
َ .ََو ََسلَ ََم
3

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:

َجَْي َِد َالثَ َق َِفىَ َ ََع َْن
َِ اب ََبْ َُن َ ََعَْب َِد َاَلْ ََم
َِ ََعَْب َُد َاَلََْوى
ََ ن
َ ِال َالشَ َافَِعِىَ) َأَ َْخبََََر
ََ نَ َيََ َُق َْو َُل َلَق
َ ِت َاَلْ َُمََز
َُ َس َْع
ََِ
ََت َأَن
َِ ادَة ََبْ َِن َالصَ َِام
ََ َسا ٍَر َََوََر َُج ٍَل آ ََخََر َ ََع َْن َ َعَُب
ََ َسَلِ َِم َََبْ َِن ََي
َْ ب َ ََع َْن َ َُُمَمَ َِد ََبْ َِن َ َِسَِرَيْ ََن َ ََع َْن َ َُم
ََ أَيَ َْو
ََق َََوَََ َاَلْبَُر
َِق ََبِااَلََْوَِر
ََ ب َََوَََ َاَلََْوَِر
َِ ب ََبِالذَ ََى
ََ "َ ََتََبِْيَ َعَُْواَالذَ ََى
ََ َ ال
ََ َىَاللُ َ ََعلََْي َِو َ ََو ََسلَ ََم َق
َ َصل
ََ َ ِب
َ َِالن
َي ََيَ ًَدا
ٍَ ْ سََو ٍَاء َ ََعْيََنًاََبََِع
ََ َِسََو َاءًََب
ََ َََِبِاَلْبَُرَ َََوَََ َالشَ َعِْيَََر ََبِالشَ َعِ َِْي َََوَََالتَ ََمََر ََبِالتَ ََم َِر َََوَََاَلْ َِمَْل ََح ََبِاَلْ َِمَْل َِح ََإ
َالِب َََوالتَ ََمََر
َِ ِب َََواَلْبَُرَ ََبِالشَ َعِ َِْي َََوالشَ َعِْيَََر ََب
َِ ق ََبِالذَ ََى
ََ ق َََواَلََْوَِر
َِب ََبِاَلََْوَِر
ََ َبَِيَ ٍَد َ ََولَ َِك َْن ََبِْيَ َعَُْوا َالذَ ََى

3
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َص َأَ ََح َُد َُهَا َالتَ َْم َُر َََواَلْ َِمَْل َُح َََوََزَاَََد
ََ َونَ َق
ََ )ال
ََ ف َ َِشَْئَتُ َْم" َلَق
ََ َبِاَلْ َِمَْل َِح َََواَلْ َِمَْل ََح ََبِالتَ ََم َِر ََيَ ًَدا ََبَِيَ ٍَدََ َكَْي
َ .ب
ََاْل ََخ َُرََف ََم َْنَََز ََادَأََْوََاِ َْستََََز ََادَفَ َق َْدَأََْر
َْ
4

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:

ًَاء
َ َى
ََ ََِق ََِرَبًا ََإ
َِب ََبِاَلََْوَِر
َُ َاللُ َ ََعَلَْي َِو َ ََو ََسلَ ََم َ"الذَ ََى
َ صلَى
ََ َ ِب
َ ََِوََُْيَتَ َِم َُل َقَ َْو َُل َ َعُ ََمََر َ ََع َِن َالن
ََ )ال
ََ لَق
َق
ََ اء َََوََُْيَتَ َِم َُل َأَ َْن ََََ َيََتََ َفَر
َِ ال َْع َط
َْ َ اءً" َيَُ َْع َطى ََبَِيَ ٍَد َ ََوَيََأْ َُخ َُذ ََبَِأُ َْخََرى َفََيَ َُك َْو َُن َ ْالَ َْخ َُذ َ ََم ََع
َ ََوََى
َالرَبَا
َ سَََََتَُ َفاَِرَقَُوَََُو
ٍَ كََاَِبْ َِنَأََْو
َِ ِكَ َُع ََم َُرََلِ ََم َال
ََ ِالَ َذ َال
ََ ضاَفَلَمَاََق
ََ َاَحتََيََتََ َق َاب
ََ َان
َِ انَ َِم َْنَ ََم َك
َِ اَلْ َُمَتََبَاَيََِع
َِادَة
ََ َف َالدََيْ َِن ََبَِِزَي
َ ِ َ اْل ََخ َُر ََيَ َُك َْو َُن
َْ ن َََواَلْ َكَْي َِل َََو
َ ِف َاَلََْوَْز
َ ِادَةِ َََو
ََ َالزي
َ ِاَف َالنَ َْق َِد ََب
َ ِ ََأَ ََح َُد َُه.ي
َِ ْ َِم َْن َََو َْج ََه
َىَاللُ َ ََعَلَْي َِو َ ََو ََسلَ ََم َ َِم ََن َاَلْ ََمَأْ َُك َْوَِل َاَلْ ََم َِكَْي َِل
َ َصل
ََ َ ِالل
َ َ ىَر َُس َْو َُل
ََ اَحَرَْمَنَاَ ََْيَََر َ ََم
ََ َْالَ ََج َِل َ ََوَإِ ََّن
ََ اََس
َق
َِب َََواَلََْوَِر
َِ س َاَلََْوَْز َن َ ََعَلىَاَلََْوَْزَِن َ َِم ََن َالذَ ََى
ََ ىَوَلْ َ َََيَُْز َأَ َْن ََن َِقَْي
ََ َم
ََ ن
ََ َم َْع
ََ ف
َ ِ َ ََُواَلْ ََمَْوَُزَْو َِن َِلَنَ َو
ََ اََس

4
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َب
ٍَ َف َ َذ ََى
َ ِ ََِب ََََ ََِرَبَاََإ
َِ َسي
ََ ال ََاَِبْ َُن َاَلْ َُم
ََ اَوََى َك َذاََق
ََ َاه
َُ اَسََو
َِ ان ََلِ ََم
َِ ي َ ََوَُمَبَاَيََِع
ََ ِِْلَنَ َُه ََماَ ََْيَََر َ ََمَأْ َُك َْوَل
َ .ب
َُ شََر
َْ ُالَأََْوَيََُْوََز َُنََِماَيَُْؤَك َُلَ ََوَي
َُ اَيُ َك
َ قَأََْوَ ََم
ٍَأََْوَََوَِر
5

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.

ٌَصْنَ ََعَة
ََ َ ي ََفَِْي َِو
ََ ْ َل ََد َِمي
َ ْ ِب ََف َكا َن ََل
َِ شَُرَْو
َْ ب َََواَلْ َِفضَ َِة َََواَلْ ََمَأْ َُك َْوَِل َأَ َِو َاَلْ ََم
َِ ََوَإِ َذاَ َكا َن َ ََش َْي َءٌ َ َِم ََن َالذَ ََى
َش َْي ٍَء
ََ ِكَالشَ َْي َِءََب
ََ ِفَذََل
َ ََِخْيَََر
ََ ل
ََ ص َِلَ ََشَْيَأًَيََ َق َُعَ ََعلََْي َِوََإِ َْس ٌَمَ َُد َْو َنََإِ َْس ٍَمََف
َْ َاَم ََنَ ْال
َِ َخَِر َُج َْو َنَ َِِب
َْ َسَت
َْ ََي

5
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َسَتًاَأََْو
َْ ج ََعَل ََهاَ َط
ََ َدَن َانِْيَََر ََف
ََ َل
ََ َِع ََم ََد ََإ
ََ ل
ًَ َ َك ََماََل َْو َأَنَ َََر َُج,ت َالصَْنَ ََع َةُ ََفَِْي َِو
َِ ص َِل َ ََوَإِ َْنََ َكثَََُر
َْ ََِم ََن َ ْال
.َوَْزَنًاََبََِوَْزٍَن
ََ ََِاَماَ َكا َنَ َلَْ ََتَُْزََبِالدََن َانِْيَََرَأََبَ ًَداََإ
ََ ًقَُبَ َةًَأََْوَ َُحلََي
6

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:

ََُويَََُؤجَ َُل َ ََوَفا َء,
ََ ال
َِ ََاْل
َْ ف
َ َِ سَلَِْي َُم َاَلْ ََمَبَِْي َِع
َْ ََيََتِمَ ََفَِْيَِو ََت,
َ اجٌَز
َِ ادلََةٌ َأََْو َبَََْي ٌَع ََن
ََ ََى ََو َ َُمَب:
َُ ط
َِ سَْي
َِ بَََْي َُع َالتَ َْق
ِ َ ستَ َْقَب َِل
ََ بََ َك َْونَُ ََه
َ ََِآج ٍَلَ ََم َْعَلَُْوََم ٍَة
ََ َل
ََ ََِإ,ُض َو
َُ َ َُكلَ َوَُأََْوَبََ َْع,ُس َِدَيْ َُدَه
َْ َالثَ ََم َِنَأََْوََت
ًاَش َْهَِريََة
َ َ ََْ فَاَلْ َُم
ُ َواَلْ َغَ َال.
6

Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, Al-Umm; Bir-Riwayati ar-Rabi’, Juz 3, (Beirut: Dar
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ََو ََس َائِ َِل َالنَ َْق َِل
ََ َف,
َ ِ َأََْوََ َُكلَ َ ََسَنٍََة,لَث َِة َأَ َْش َُه ٍَر
ََ َأََْوََ َُكلَ ََث,ف َ ََسَنََِويَ ٍَة
َُ ص
َْ َِوَن,
ََ ف َالسََل َِع َاَلْ ََمَْنَِزَلِيَ َِة
َِ
َ .الَاصَ َِةَأَ َِوَاَلْ ََعامَ َِة
َْ
ٌَادَة
ََ َالثَ ََم َُن َ ََع.ََس ََي ََبِااَلْبَََْي َِع َِلَ ََج ٍَل,
َُ َسَنٍََة َأََْو َأََقل
ََ لًَِلَ ََج ٍَل َ ََم َْعَلَُْوٍَمََ َك
َ ََفَِأ َْنََ َكا َن َالثَ ََم َُنََ َُكلَ َوُ َ َُمََؤج
َ .كثََ َُرَ َِم ََنَالثَ ََم َِنَالنَ َْق َِدي
َْ َطَأََْوَِلَ ََج ٍَلَأ
َِ سَْي
َِ فَاَلْبَََْي َِعَالتَ َْق
َِ
7

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 AzZuhaily 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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َب ََفِْيَ ََها ََلِتََ َْوَفِ َِْي
ٌَ َو َِسْيََلَةٌ َ ََمَْرَََُْو
ََ  َََوَُكلَ َ َِمْنَ َُه ََما,َاْلََيَ َاةِ َاَلْ ََع ََمَلِيَ َِة
َْ ف
َ َِ ع
َِيََ َكَثِْيَ َُر َاَلَُْوقََُْو
َِ ْ ل َالنَ َْو ََع
ََ ََِوَك
َشتَََُرَْو َن َالسََْل ََع
َْ َجَِزَئََِة ََي
َْ َب ََِتَا َِر َالت
ََ ََ َك ََماَأَنَ َأَ ََْل,ات
َِ ىَالِ َْد ََم
َْ َص َْوَِل َ ََعل
َُ ُاْل
َْ َ س َِْي
َِ َوتَََْي,
ََ ات
َِ اج
ََ َاْل
َْ
ََأَ َِو,َلََِع ََدَِم َتََََواَفَُِر َالسَيَُ َْولََِة َالنَ َْق َِديَ َِة,ا
َ ًّسدَ َُد َْو َن َأََْثَانَ ََهاََأُ َْسبَُ َْو َِعَيًّاََأََْو َ ََش َْهَِرَي
ََ َُوَي,
ََ الُ َْملََة
َْ َ َِم َْن ََِتَا ٍَر
َادةًَ َ َِم َْن َبَََْي َِع
ََ ص َْو َُل َ ََعلَىَالثَ ََم َِن َ ََع
َُ ُاْل
َْ َ ََوَيََتِم,
ََ َا
ًَ اع َِة َفََْوًَراَأََْو َ ََح
ََ ض
ََ ِاىَِزيَ َِة ََلِ ََدَفْ َِعََ َك َِام َِل َََثَ َِن َاَلَْب
َِ َال
َْ
َلَِتَ َْم َِوَيْ َِل,
َ ل َِميَ َِة
ََ ال َْس
َِْ َ ف
َِ صاَِر
ََ اَف َالتَ ََعامَ َِل َ ََم ََع َاَلْ ََم
َِ ض
ًَ ْاىََرَة َأََي
َِ ََوََِن َُد َ ََى َِذَهِ َالظ.
ََ جَِزَئََِة ََلِ َلزَبَ َائِ َِن
َْ َالت
َاج ََإِلََْيَِو َ َِم َْن َ ََو ََس َائِ ََل
َُ َاَُتَت
ََْ َاج َِر ََِب
َِ َات َاَلْ َُمَت
َِ ص َانِ َِع َََواَلْ َُم ََع َِام َِل َََوََْت َِهْيَََز
ََ ات َاَلْ ََم
َِ َوأَََدََو,
ََ ات
َِ َِشََر َِاء َالسََيَ ََار
.حرَك ٍَة
ََ َض َائِ ََعَ َُمَت
ََ ََأََْوََب,ثَاَبَِتٍََة
8

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

Ibid..., h. 312.
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َُص َُد َ َِمَْنَو
َْ س َاَلْ َق
ََ َوَلَْي,
ََ اس
َِ ات َ َالن
َِ اج
ََ َاْل
َْ َ َوأَنَ َوُ َ َُُمَقَ َُق,ا
ََ اض َُح ََِماََذُ َكََِرََ َك َْو َُن َ ََى َذاَاَلْ ََع َْق َِد َبََْيَ ًَع
َِ ََواَلََْو
َ .ع
َِشَُرَْو
َْ الرَبْ ََحَ ََْيَََرَاَلْ ََم
َ َاَلْ َُمََرَابَاَةَأَ َِو
9

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:

َآنَاَلْ َكَِرَِْي
َِ َم ََنَاَلْ َُقَْر,
َِ اح َِةَاَلْبَََْي َِع
ََ َعٌََلَِعُ َُم َْوَِمَ ْالََِدلَ َِةَالدَالَ َِةَ ََعلَىََإَِب
َ شَُرَْو
َْ اجةََفَ َُه ََوَ ََم
ََ َاْل
َْ َََوَِبَاَأَنََوَُ َُُيَقَ َُق
.ََوالسَنَ َِةَالنََبََِويَ َِةَالشََِريَْ َف َِةَََواَلْ ََم َْع َُق َْوَِل
10

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:

9
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َشَُرَْو َِعيَ َِة
َْ ىَم
ََ اَعَل
ََ لَقِ ََه
ََ ْاح َةٌََبَِعُ َُم َْوَِم ََهاَأََْوََإِ َط
ََ صََر
ََ ََاتََتَ َُدل
ٌَ َتََفَِْي َِوَ َآي
َْ َفَ َق َْدَََوََرََد:ُأَمَاَاَلْ َُقَْرآ َُنَاَلْ َكَِرَْي
َُ)َوَِمْنَ ََهاَقَ َْوَلَُو
ََ 372/3َ:َلوَأَ ََحلَ َاَلْبَََْي ََع)َلالبقرة:
ََ اَل
ََ اللَُتََ ََع
َ ََُمْنَ ََهاَقَ َْوَلَُو,
َِ ط َأََْو َِلَ ََج ٍَل
َِ سَْي
َِ بَََْي َِع َالتَ َْق
َاط َِل ََإََِ َأَ َْن ََتَ َُك َْو َن ََِتَ ََارةًَ ََع َْن
َِ َاَََتََأْ َُكَلَُْواَأََْمََوالَ َُك َْم َبََْيََنَ َُك َْم ََبِاَلَْب
ََ آمنََُْو
ََ َ َليَاَأَيَ ََهاَالَ َِذَيْ ََن:
َ ُحاَن َو
ََ َُسَْب
ََل
ََ ِاَتَ ََدايََْتُ َْمََبِ ََدَيْ ٍَنََإ
َ َآمنََُْواََإِذ
ََ ََليَاأَيَ ََهاَالَ َِذَيْ ََن:
َ اَل
ََ َوَِمْنَ ََهاَقَ َْوَلَُوَُتََ ََع.
ََ )39/1َ:اضَ َِمَْن َُك َْم)َلالنساء
ٍَ تََََر
ََجََوا َِز َاَلْبَََْي َِع َِلَ َْج َِل َ ََم َْعَلَُْوٍَم َأََْو
ََ ف
َ َِ ٌصَِرَُْيََة
ََ َ  َََوَِى ََي.)383/3َ :سمَى ََفا َْكَتُبََُْوه) َلالبقراة
ََ أَ ََج ٍَل َ َُم
ِ َُُمدَ ٍَد
َ .َالتََبَاَيِ َُعََبِ ْالَ ََج َِل:َوالتَ ََد َايُ َِن,
ََ َاَلْبَََْي َُعَأََْوَالشَََر َاءََُبِأَ ََج ٍَل:نَالدََيْ َِن
ََ َلَنََ ََم َْع,
َ
11

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:

َىَجََوا َِز َاَلْبَََْي َِع
ََ اَعَل
ََ احَتِ ََه
ََ صََر
ََ اَو
ََ ث ََثاَبَِتٍََة ََتَ َُدلَ ََبَِنَصَ ََه
َُ ْادَي
َِ َفَ َق َْد َََوََرََد ََفِْيَ ََهاَأَ ََح:ََُوأَمَاَالسَنَ َةُ َالنََبََِوَيَّة
َاَل
ََ اللَُتََ ََع
َ َ ض ََي
َِ ش َة َََر
ََ ِاَع َْن َ ََع َائ
ََ َسَلِ ٌَم َ ََو ََْيََُرَُه
َْ خاَِريَ َ ََوَُم
ََ ُاَرََو َاهُ َاَلَْب
ََ اَم
ََ َمْنَ ََه,
َِ ط
َِ سَْي
َِ ِلَ ََج ٍَل َأََْو ََبِالتَ َْق
11
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َ,سَْيَئٍََة
َِ ََم َْن َيََ َُه َْوَِديَ َ َط ََع ًَاما ََبَِن
َِ َعَلَْي َِو َ ََو ََسلَ ََم ََاِ َْشتََََرى
ََ اَل
ََ َاللُ َتََ ََع
َ صلَى
ََ َ ِلل
َ َََ َلأَنَ َََر َُسَْو:ََعْنَ ََها
َي
َْ َ َأ:ُسْيَئََة
َِ َلش َعِْيًََرا) َََوالَن
ََ :ف ََِرََوَايٍََة
َ َِو
ََ ,ُاْلَِْنطََة
َْ َ  َاَلْبَُرَ َأَ َِو:ََوََرَْىنَُ َُه َِدَْرًَعا َلََوُ َ َِم َْن َ ََح َِدَيْ ٍَد) َََوالطَ ََع َُام
َ .)َلَأَ َْج ٍَل
ََ َِلَإ:صَِرَُْيٍََة
ََ َفََِرََوَايٍََة
َ َِو,
ََ َبِ ْالَ َْج َِل
12

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”.

َصلَى
ََ َِالل
َ َفَََر َُس َْو َُل
ََ َلتََُُو:ت
َْ ََعْنَ ََهاََقال
ََ اَل
ََ اللَُتََ ََع
َ َض ََي
َِ ش َةَََر
ََ ِحَِوَ ََع َْنَ ََع َائ
َِ حَْي
َِ َص
ََ ف
َ َِسَلِ ٌَم
َْ يَ َُم
ََ ََوََرَِو
َاض ٌَح َ َِم ََن
َِ َوََو
ََ .َم َْن َ ََش َعِ ٍَْي
َِ اعا
ًَ ص
ََ َ ي
ََ ِْلَث
ََ ََوَِدَْرَعَُوُ َ ََمَْرَُى َْونََةٌ َ َِعَْن ََد َيََ َُه َْوَِديَ ََبَِث
ََ ,اللُ َ ََعلََْي َِو َ ََو ََسلَ ََم
َ
َ .ِبََاِ َْشتََََرىََبِ ْالَ َْج َِل
َ َِش َةَأَنََالن
ََ ِيَ ََع َْنَ ََع َائ
َِ ْ ََيَاَلْ ََمَْرَِوي
َِ ْ ََاْلَ َِديَْث
َْ
13

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.

َح َِقَْي َِق
َْ ََوَلَِت
ََ ,اس َ َإلِيََ َْهَا
َِ اجَِة َ َالن
ََ َاْل
َْ َ شَُرَْو ََع َةٌ ََِرََع َايََِة
َْ ت َ ََم
َِ ل
ََ جَْي ََع َاَلْ َُم ََع ََام
ََِ َ َ ََفَِأن:ََوأَمَا َاَلْ ََم َْع َُق َْو َُل
َ .اْلِِ َِه َْم
َ ص
ََ ََم
14
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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:

ََََإََِ َأَن,ط َأََْو َِلَ ََج ٍَل
َِ سَْي
َِ ف َبَََْي َِع َالتَ َْق
َ َِ ف َالثَ ََم َِن
َ َِ ِادَة
ََ َالزَي
َ َ ح ََِبَََوا َِز
َْ صَر
ََ َُوَإِ َْن َ َلََْت,
ََ ص
َُ ص َْو
َُ َََوََى َذاَالن
َلً ََِبََْب ََدَأِ َ َُحَرَيٍََة
َ َو ََع ََم
ََ ,ُاح َة
ََ َالَب
َِْ َ اء
َِ ََالَ َْشَي
َ َِ ص ََل
َْ َ َِلَنَ َ ْال,ِادَة
ََ َالزَي
َ َ َبَََوا َِز
َِ ضي
َِ َعُ َُم َْوََم ََها َيََ َْق
ْ ف
َك َ ََم ََع
ََ ِاد َْم َ َذ َال
ََ ص
ََ ََما َلْ َيَََت,
ََ ات
َِ ض
ََ ف َاَلْ َُم ََعا َِو
َ َِ اق َ ََعلَىَالثَ ََم َِن
َِ َالتَ َف
َِْ اَف
َ ِ اضَْي َِه ََم
َِ اَلْ َُمتََ ََع َاقِ ََدَيْ َِن َ ََوتََََر
ََالرَبَا
َ َيَْنَ َُع َ َِمَْن َوُ َ ََشَْرًَعا َ َكا
ََ َوََرََد َ ََما
ََ ادَتَُوُ ََإََِ ََإِذَا
ََ َض َالسَ َْع َِر َأََْو ََِزَي
َُ َخ َْف
ََ  َفَلَ َُه ََما,اْلَََرَِام َ ََشَْرًَعا
َْ
َُاعاَة
ََ ص َْوََد َ َِم َْن َ ََى َذاَاَلْبَََْي َِع َ َُمََر
َُ َوَِلنَ َاَلْ ََم َْق,
َِ َأَ َِو َالتَ َْغَِرَيْ َِر َأَ َِو َالتَ َْدَلَِْي,ش
َِ اح
َِ ب َاَلْ َف
َِ ْ ََواَلْ َغ,
ََ َََِواَلْ َُم َق ََامََرة
ََ س
ًَادَة
ََ ََى َذا َاَلْبَََْي َِع َ ََوَإِ َْن َأَ ََخ َذ ََِزَي
ََ ف
َ َِ  َََوِلَنَ َاَلَْبَ َائِ ََع,اح َِة َََواَلْ ََمْنَ َف ََع َِة
ََ س َِر َََوالسَ ََم
َْ َُوََُْت َِقَْي َُق َاَلَْي
ََ ,اج َِة
ََ َاْل
َْ
ِ ف َاَلَْوَاقِ َِع
ِ َِ َو ََخ,
ََلَنَ َتََََوافَََُر َالسَيَُ َْولََِة,
َِ َف َ ََوَُم
ٌَ َفَ َُه ََو َ َُمَاَِز,سطََةًَ ََم ََع َالثَ ََم َِن
َِ َُمََؤجَلََةًَأََْو َ َُم َْق
ََ اطٌَر
َ َ َ اسٌَر
ََ َُكل,ت َ ََعلََْي َِو
ٍَ َََاد
ََ ََوَإِ َْجََر َِاء َ َُمَب,ى
ََ ال ََُتَكََنَُوُ َ َِم َْن َ َِشََر َِاء َالشََْي َِئ َ ََمَرةًَ ََأُ َْخََر
َِ ََاْل
َْ ف
َ َِ النَ َْق َِديَ َِة َلَ ََدَيَِْو
َح َِو
َْ َادَة َاَلْ َُمتَ َف ََق َ ََعَلْيَ ََها ََبَِن
ََ َالزَي
َ َق
َُ ت َاَلْنََ َْق َِديَ َِة َتََ َُف َْو
َِ َََاد
ََ َاح َاَلْ َُمَب
َِ َع َأََْرَب
ََ َوََْم َُمَْو
ََ ,ادَل ٍَة َ ََُْتقَ ََق ََِرَِْبًا
ََ ََُمَب
َ .طَأََْوَِلَ َْج ٍَل
َِ سَْي
َِ فَبَََْي َِعَالتَ َْق
َ َِض َْم ٍَنَالثَ ََم َِن
َِ َع
َََِم َْق َطَُْو
15

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.

َ:-ََ َك ََماََذَ َكََرَالسَيَُ َْو َِطي-س ٍَن
ََ ثَ َُمَْر ََس ٍَلَ ََح
ٍَ َْح َِدَي
ََ ف
َ َََِج َاء,
ََ ِج ََارَة
ََ َفَالت
َ َََِوَِم ََنَاَلْ ََم َْعَلَُْوَِمَأَنََاَلْبََ ْرَك َة
َ:ال
ََ َىَاللَُ ََعلََْي َِو َََو ََسلَ ََم َق
َ َصل
ََ َ ِب
َ ِاجَِو َأَنَ َ َالن
ََ ىَاَِبْ َُن َ ََم
َ )َوََرََو...
ََ ِج ََارَة
ََ َف َالت
َ َِ ق
َِالرَْز
َ َ ش َِر
ََ س ََع َةَُأَ َْع
َْ َِلت
َات
َِ ََفَِإنَ َ َعُ َُم َْوََم,ض َعِْيَ ًَفا
ََ َ ث َ ََوَإِ َْنََ َكا َن
َُ ْاَاْلَ َِدَي
َْ )َوََى َذ...
ََ َل َأَ َْج ٍَل
ََ َِاَلْبَََْي َُع ََإ:ُلَثَةُ ََفَِْي َِهنَ َاَلْبََ ْرَك َة
ََ لَث
َ .صَالشََْرَِعيَ َِةَتَُ ََؤيَ َُدَهَََُوَتَُِقرََ ََمَْب ََدأََاَلْ ََع ََم َِلََبَِِو
َِ ص َْو
َُ َالن
16

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
16
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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.

ِ الزَم َِن
ِ
ِ َِ سَي
ِ
َادَةٍَ َِم َْن
ََ َتََ َُكلَََِزَي
َْ س
ََ َلَنَ َوَُلََْي,
َ َُِادَة
ََ َالزَي
َ َت
َِ س
ََ ََولََْي
َْ فَبَََْي َِعَالتَ َْق
َ َ َطَأََْوَلَ َْج ٍَلَ ََمْنَُ َْو ََع َةٌَلَ َْج َِل
َادلََِة
ََ ََمَب
َُ ف
َ َِ َأََْو,ضا
ًَ َالرَبَاَبََْيَ ًَعاَأََْو َفََْر
َ ف
َ َِ ادَةُ ََلِ َلزََم َِن
ََ َالزَي
َ َ عُ َ َُى ََو
َ َوَإِ ََّنَاَاَلْ ََم َْمنََُْو,
ََ ًَالزََم َِن َ ََُْم َظَُْوََرة
َ َ أَ َْج َِل
َف َبَََْي َِع َالسََل َِم ََفَِإنََوُ َبَََْي َُع
َ ِ َ ً ََبِ ََدَلَِْي ٍَل َأَنَ ََلِ َلزََم َِن ََقَِْي ََم َة,ي
َُ َََسَأُب
ََ  َ َك ََما,ط
َْ الرَبََِويَ َِة َفَ َق
َ َ ال
َِ ال َْمََو
َْ
َال
َِ ف ََاِ َْحَََِت ٍَام ََِْل ََج
َ َِو,
ََ ض
َِ ف َاَلْ َقَْر
َ َِ شَُرَْو ََع َِة
َْ ع َ َِِبَاَ ََْيَ َُر َاَلْ ََم
َِادَةِ َاَلْ ََمَتَبََر
ََ َالزَي
َ َ اء
َِ ف ََإِ َْع َط
َ َِو,
ََ س
َِ اَلْ ََم َف َالَِْي
ًََوَلِ َلزََم َِنََقَِْي ََم َة,
ََ لَقََْب ََلَ َُحَلَُْوَِلَ ْالَ َْج َِل
ًَ ََتَُْوَُزَاَلْ َُمطَ َالَِبََةَََُبِالدََيْ َِنَ ََمَث
ََ ل
ََ ََف,اَفَاَلْ َعُ َُق َْوَِد
َ ِ اَلْ َُمتَ َف َِقَ ََعلَْيَ ََه
َِج ََارَة
ََ ََم َْن َأََنْ َظُ ََم َِة َالت
َِ ف َ ََ َِْيََىا
َ َِو
ََ ,اع
َِ َصَن
َْ ِال َْسَت
َِْ َ ت َأََْو َ َعُ َُق َْوَِد
َِ َََف َاَلْ َُم َق ََاو
َ َِ ًاديَ َةً َ َُم َِهمَ َة
َِ ص
ََ َِاَِقَْت
َ .اد
َِ ص
ََ ِالَقَْت
َِْ ََو
17

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 azZuhaily berpendapat sebagai berikut:

ََأَمَا.سَاَلْ ََع َْق َِد
َِ َِمَل
ََْ ف
َ َِي
َِ ْ ضَاَلَْبَ ََدَل
ٌَ بَقََْب
َُ الربََُْوَبِيَ َِةَََوَََِي
َ َال
َِ لَنََالنَ َْق ََدَيْ َِنَ َِم ََنَ ْالََْمََو,ِ َاط ٌَل
َِ ََُى ََوَبَََْي ٌَعََب
َِ ض
اْلَُلِيََ َِم ََنَالصَ َائِ َِغ
َْ ٌَكَ َِشََر َاء
ََ ِ ََوَك َذَل.َح َِكَْي ًَما
ََ َََاَو
ََ ج َِزََف
َْ َاْل
َْ ََُمََرَُدَاَلََْو َْع َِدَأَ َِو
َ ًَ لَيََ َعُدََقََْب
ََ اَح َقْيَ ًَق
ََلِنََ َْه َِي,
َ ض َ َِم ََن َالصَ َائِ َِغ
ٍَ ضاََبَِقَْر
ًَ ْصحَ َأََي
َِ ََوَََ ََي.
ٍَ ال َقََْب
َِ ط َََ َََيَُْوَُز ََلََِع ََدَِم َاِ َْكَتِ ََم
َِ سَْي
َِ َبِاالتَ َْق
ََ ض َالثَ ََم َِن
َ .فَ ََوبَََْي ٍَع
ٍَ ىَاللَُ ََعَلَْي َِوَ ََو ََسلَ ََمَ ََع َْنَ ََسَل
َ َصل
ََ َِب
َ َِالن
18

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.

ََاْلُ َْك َِمي
َ َض
َِ َلَُِو َُج َْوَِدَاَلْ َقَْب,
َ حَْي ٌَحَ ََج َائٌَِز
َِ ص
ََ َانَفَ َُه ََو
َِ الَئَْتِ ََم
َِْ َات
َِ بَأَ َِوَاَلْ َِفضَ َِةََبَِبِ َطاَق
َِ اَشََر َاءَُالذَ ََى
َِ َأَم
.صََرَفِيَ ٍَةَفََْوًَرا
َْ ج َِزَالثَ ََم َِنََبِ َآلَِيٍََةَ ََم
َْ ََِِب
20

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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