“Taubat dari Harta Haram”

SUDAH jelas urgensi usaha halal dan harta halal bagi setiap muslim apalagi dizaman seperti ini,
karena besarnya pengaruh usaha haram dalam tertahan dan terhalangnya kebaikan dan keberkahan
harta.
Ketika dizaman ini menyebar dengan sangat cepat usaha‐usaha haram. Banyak yang sudah tidak
perduli lagi tentang harta yang dimilikinya darimana didapatkan dan bagaimana mendapatkannya.
Realita yang sangat persis seperti dijelaskan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dalam sabda beliau
dalam Shahih al‐Bukhori dari hadits Abu Hurairoh Radhiyallahu ‘Anhu yang berbunyi:

ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ََ َْ
َُ َ ٌ َ َ
َّ
َ
َ
!ﺎس زﻣﺎن ﻻ ﻓﺒ ِﺎﻲﻟ اﻟﻤﺮء ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣِﻨﻪ؛ أﻣِﻦ اﺤﻟﻼ ِل أم ﻣِﻦ اﺤﻟﺮ ِام ؟
ِ ﻳﺄ ِ ﺒﻟ اﺠ

“Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi perduli dengan apa
yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?!” (HR. al-Bukhâri 2059)
Disamping itu ketidaktahuan kaum muslimin terhadap harta haram dan usaha haram membuat
keadaan semakin parah. Pada saat demikian sangat diperlukan sekali penjelasan mengenai hakekat
usaha dan harta yang haram.

 Nikmat Yang Harus Dikendalikan
Harta adalah salah satu nikmat Allah Ta’ala yang dianugerahkan kepada hambaNya dalam kehidupan
dunia ini. Harta menjadi sarana seorang muslim menikmati manfaat dan perhiasan dunia. Juga bisa
menjadi sarana mencapai keridhaan Allah Ta’ala, sehingga Allah Ta’ala berfirman:

H O N M L K J I H G FE D C B A I
“Harta dan anak‐anak adalah perhiasaan kehidupan dunia, tetapi amalan‐amalan yang kekal lagi
saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS.

Al-Kahfi (18) : 46)
Oleh karena itu syariat tidak melarang kaum muslimin memiliki harta, namun kebolehan ini harus
disertai dengan ketentuan dan pengaturan tidak digunakan sembarangan tanpa terkendali. Syariat
Islam memandang harta sebagai satu diantara lima darurat (adh‐Dharuriyat al‐Khams) yang sangat
dijaga dan diperhatikan penjagaannya. Syariat memberikan hukuman keras pada siapa saja yang
mengambil harta orang lain dengan batil bahkan sampai pemotongan tangan dalam pencurian. Semua
ini untuk menjaga harta dan melindunginya dari ganguan dan perampasan.
Harta pada hakekatnya adalah milik Allah Ta’ala dan manusia hanya memilikinya sebagai amanah dan
titipan Allah. Posisi manusia adalah orang yang diberi amanah dan hak menggunakannya untuk ke‐
pentingannya mencapai kebahagian dunia dan akheratnya. Allah Ta’ala titipkan harta padanya untuk
melihat apa yang diperbuat dengan harta tersebut dan dimana ia letakkan apakah dalam kehalalan
atau dalam keharaman.
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Demikianlah untuk kelanjutan hidup manusia dan merealisasikan manfaat harta bagi manusia di
kehidupan dunia serta merealisasikan keserasian dengan fithrahnya, Allah Ta’ala memberikan hak
kepemilikan harta pada manusia. Hak tersebut diakui, dihormati dan dijaga oleh syariat apabila se‐
orang muslim komitmen dalam mendapatkannya pada kaedah syariat dan hukum‐hukumnya yang
mengatur hak ini. Dengan demikian Allah tidak membiarkan manusia memiliki harta atau mengeluar‐
kannya tanpa aturan dan undang‐undang. Syariat membatasi usaha mendapatkan harta dengan halal
dan haram serta dengan kaedah‐kaedah akhlak yang mulia.
Penentuan halal dan haram dalam islam ada dengan ketentuan syari’at dan tidak dengan hasil fikiran
manusia. Hal ini menunjukkan perkara hukum harta tidak diserahkan kepada akal manusia tapi
diserahkan kepada hukum Allah agar tercapai tujuan dari keberadaan harta secara sempurna. Kalau
diserahkan kepada manusia dan hawa nafsunya maka manusia akan semena‐mena menggunakannya
untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, sebagaimana diperbuat orang‐orang kapitalis, sebab
manusia diciptakan cinta harta dan kepemilikannya.

 Syari’at Mengatur harta
SYARIAT yang mulia menetapkan batasan dan hukum‐hukum yang mengatur masalah harta untuk
menyempurnakan pembentukan pribadi yang beraqidah dan berakhlak mulia. Bukan ngawur sebatas
membatasi kebebasan individu dalam aktifitas harta. Syariat islam memberikan aturan untuk menjaga
hak individu dan hak masyarakat pada harta tersebut sehingga memiliki keistimewaan yang tidak ada
dalam aturan lainnya.
Aturan dan ketentuan syariat islam pada harta dapat terlihat dari beberapa hal berikut:
1. Komitmen penuh terhadap hukum‐hukum syariat yang mengatur tuntunan mencari harta dan
tata cara mengembangkan dan mengeluarkannya (pemakaian).
Seorang muslim memperhatikan dalam cara mendapatkan harta bahwa Allah menjadikan sarana
yang diperbolehkan dan sarana yang dilarang dan dia hanya diminta untuk melaksanakan sarana
yang diperbolehkan dalam mencari harta. Demikian juga dalam pengembangan dan pemakaian harta.
2. Menunaikan hak‐hak wajib pada harta. Hak‐hak ini ada yang berhubungan dengan pemilik
harta atau berhubungan dengan orang lain.
Hak‐hak wajib yang berhubungan dengan pemilik harta adalah dengan memakainya untuk kepen‐
tingan dan kebutuhannya dengan harta ini pada batasan yang diwajibkan syari’at. Pemakaian harta
yang wajar tidak berlebihan dan tidak kikir merupakan satu syiar islam, seperti dijelaskan dalam
firman Allah:

H [ Z Y X W V U T S R Q P O NI
“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu ter‐
lalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al‐Isra’ (17) : 29)
Adapun hak‐hak wajib yang berhubungan dengan orang lain adalah semua yang diwajibkan syariat
pada harta seperti zakat, sedekah, infaq kepada keluarga dan anak‐anak dan hak‐hak lain yang
diwajibkan syariat.
3. Pemilik hakiki harta adalah Allah dan manusia hanya diberikan hak guna harta untuk mem‐
bantu realisasi kemaslahatan individu dan umat.
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4. Syariat Islam memandang harta pada dzatnya tidak bisa berkembang sendiri.
Harta berkembang dengan usaha, amal dan pengolahan harta dalam proyek‐proyek yang diper‐
bolehkan syariat. Tujuannya adalah untuk mencegah bahaya harta yang membuat terjadinya me‐
makan harta dengan batil dan memanfaatkan kebutuhan manusia pada harta untuk mencari ke‐
untungan. Misalnya riba yang Allah haramkan dan umumkan genderang perang terhadap pelaku‐
nya tanpa ada damai dan kasih sayang. Itu untuk mencegah penyakit ini dan menghabisnya dari
akar‐akarnya.
5. Harta adalah alat untuk dikembangkan dan bukan untuk disimpan.
Hal ini karena Allah Ta’ala menciptakan harta untuk diputar dan berpindah‐pindah tangan serta
dikembangkan dalam pendirian pabrik dan perusahan. Harta digunakan untuk memutar roda eko‐
nomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk merealisasikan pembangunan masyarakat
insani yang mulia.
Penimbunan harta mengakibatkan penganguran manfaat harta dan menahannya pada sebagian
manusia saja. Ini nampak sekali di kehidupan muslimin sekarang, mereka menyimpan harta dan
kekayaan pada bank‐bank dunia yang bermarkas di Amerika dan Eropa, dimana akibat dari penim‐
bunan seperti munculnya pengangguran di negara‐negara Islam dan sedikitnya proyek‐proyek
yang produktif serta hilangnya sumber perekonomian yang dibutuhkan sebagai modal. Padahal
negara‐negara yang menyimpan kekayaan tersebut menggunakannya untuk mempercepat per‐
putaran roda ekonomi mereka sehingga perekonomiannya bangkit dan berkembang pesat. Hal ini
membuat peningkatan penghasilan individu dan mengurangi pengangguran di sana serta peng‐
gunaan kekayaan yang tersimpan untuk diolah menjadi pesawat, mobil, senjata perang dan lain‐
lainnya. Oleh karena itu Islam memerangi penimbunan harta dan mengajak kaum muslimin
mengembangkan dan mengelolanya. Sebagai contoh syarikat mudharabah adalah satu sarana
menghilangkan penimbunan harta melalu pemberian pemilik harta hartanya ketika ia tidak mampu
mengelola dan mengembangkannya kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengem‐
bangkannya.
Komitmen pada hukum halal dan haram adalah asas pondasi. Apabila pondasinya kuat dan lurus
maka akan kuat dan tinggi bangunannya dan bila asas pondasinya lemah dan tidak lurus maka akan
mudah hancur dan runtuh.

 Umat Tidak Lepas Dari Pelanggaran
DEMIKIAN keras dan tegasnya syariat dalam masalah harta haram, berikut aturan yang menutup
semua lubang yang menjadi sarananya baik berupa pelarangan riba, perjudian, perdagangan barang
haram dan pembatalan transaksi yang haram dan melanggar syariat. Namun realitanya kaum mus‐
limin masih terjerumus dalam pelanggaran dan usaha dan usaha haram. Keharaman tidak bisa lepas
dari keadaan manusia, mereka terfitnah dengannya setiap saat dan waktu. Hanya saja bertingkat‐
tingkat dan berbeda‐beda antara satu dengan zaman lainnya. Seakan‐akan Allah memerintahkan kaum
muslimin menjauhi harta haram untuk menguji mereka.
Klaim meratanya harta haram dizaman ini tidak bisa diingkari, karena riba sudah menjadi aktifitas
umum hampir diseluruh dunia, baik di negara Islam maupun di negara kafir. Akhirnya harta yang
halal tercampur dengan yang haram, dan memutuskan dalam banyak masalah dan keadaan antara
yang halal dan haram menjadi sulit karena tercampurnya muamalat yang halal dan yang haram. Hal
ini tentunya menuntut seorang muslim untuk berhati‐hati agar tidak terjerumus dalam keharaman
pada hartanya dengan meninggalkan semua yang haram. Juga menuntutnya memiliki ilmu dan
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pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Sebab pengetahuannya tentang halal dan haram
membantunya untuk terhindar dari semua usaha dan mu’amalah yang menghasilkan harta haram atau
berisikan harta haram. Dengan demikian jadilah mengenal harta yang haram menjadi satu kewajiban
agar terhindar dari dosa dan implikasi buruk harta haram.

 Implikasi Buruk Usaha Haram
ALLAH Ta’ala mengharamkan usaha haram karena memiliki implikasi buruk dan bahaya terhadap
pelakunya. Di antaranya adalah:
1.

Usaha yang haram mengotori hati dan membuat malas anggota tubuh dalam berbuat ketaatan
serta hilangnya barakah rezeki dan umur.
Usaha yang haram adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa yang memiliki implikasi buruk sangat
banyak sekali, di antaranya membuat hati kotor dan gelap.
¾ Ibnul‐Qayyim Rahimahullah menegaskan: “Di antara implikasi buruk kemaksiatan adalah kege‐
lapan yang didapatkan di hatinya, yang dapat ia rasakan sebagaimana merasakan kegelapan
malam yang gelap gulita, sehingga gelapnya kemaksiatan di kalbu seperti kegelapan di mata‐
nya. Sebab, ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan adalah kegelapan. Semakin tebal kege‐
lapan, maka keguncangannya pun akan semakin bertambah hingga terjerumus dalam kebid‐
`ahan dan kesesatan serta perkara yang membinasakan tanpa ia sadari, seperti orang buta
keluar di kegelapan malam berjalan sendiri. Kegelapan ini semakin kuat hingga nampak di
mata kemudian menguat hingga nampak terlihat di wajah dan menjadikan warna hitam di
wajah hingga semua orang dapat melihatnya”. (Al‐Jawâbul‐Kâfi, Ibnu al‐Qayyim, hlm 98‐99)
¾ Ibnu Abbâs Radhiyallahu ‘Anhu menyatakan: “Sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya di
kalbu dan sinar di wajah, kekuatan di badan, tambahan dalam rezeki serta kecintaan di hati
para makhluk. Kejelekan (dosa) memberikan warna hitam di wajah, kegelapan di hati, kele‐
mahan di badan, kekurangan dalam rezeki dan kebencian di hati para makhluk”. (Al‐Jawâbul‐
Kâfi, ibnu al‐Qayyim, hlm 99)
Demikian juga usaha yang haram ini menghilangkan barakah rezeki dan umur pelakunya.

2.

Usaha yang haram tentunya akan menghasilkan harta dan makanan yang haram juga, sehingga
pelakunya akan tumbuh dari makanan yang haram.
Bila demikian, maka neraka lebih pantas baginya, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shalallahu
‘Alaihi wa Sallam dalam sabda beliau:

َ َ ُ َّ ْ َ َ َّ
ْ ُ ْ َ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ
ﺤ
ﺎر أ ْو ﺑ ِ ِﻪ
ﺖ إِﻻ ﺎﻛﻧﺖ اﺠ
ٍ إِﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺑﻮ ﺤﻟﻢ ﻏﺒﺖ ﻣِﻦ ﺳ

“Sesungguhnya tidak berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali
Neraka yang lebih pantas baginya.” 3)

3 Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh at‐Tirmidzi dalam sunannya kitab Al Sholat bab Fadhlu Sholat no. 614 dari Ka’ab bin
‘Ujrah pada sebahagian dari hadits panjang,. Abu ‘Isa at‐Tirmidzi berkata, ”Hadits ini hasan Gharîb. Dan dishahîhkan oleh
Ahmad Muhammad Syâkir dalam komentar beliau terhadap sunan at‐ Tirmidzi 2/515 dan al‐Albâni dalam Shahîh Sunan at‐
Tirmidzi no. 501.
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3. Usaha yang haram mengakibatkan kemurkaan Allah Ta’ala serta memasukkan pelakunya ke
dalam neraka.
Hal ini dijelaskan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dalan hadits Abu Umâmah al‐Hâritsi
bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

َ ََ
َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ ُ
َ
ْ َّ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ ﺎل
 ))ﻓﻘ. ﻣ ِﻦ اﻗﺘﻄﻊ ﺣﻖ اﻣ ِﺮ ٍئ ﻣﺴﻠِ ٍﻢ ﻧِﻴ ِﻤﻴﻨِ ِﻪ ﻓﻘﺪ أوﺟﺐ اﺑ اﺠﺎر وﺣﺮم ﻋﻠﻴ ِﻪ اﺠﻟﻨﺔ
ً َ ْ َ َ َ
َّ َ ُ َ ً َ ً ْ َ َ َ ْ َ ٌ ُ َ
َ ﻴﺒﺎ ﻣ ِْﻦ َأ
. اك
ر
 وإِن ﻗ ِﻀ: ﺮﻴا ﻳﺎ َرﺳﻮل اﺑِ ؟ (( ﻗﺎل
ﺴ
ِ  وإِن ﺎﻛن ﺷﻴﺌﺎ ﻳ:رﺟﻞ
ٍ

“Siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah masukkan ke
dalam neraka dan mengharamkannya surga.” “Seorang bertanya kepada beliau: ‘Walaupun
hanya sesuatu yang remeh wahai Rasulullah?’” Beliau menjawab: “Walaupun hanya sepotong
kayu siwak”.1)
Juga dalam sabda beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam :

َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ َ َ ّ َ ْ َ َّ
َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ً َ َّ
ﺎر ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ
ﺮﻴ ﺣ ٍﻖ ﻓﻠﻬﻢ اﺠ
ﻐ
ﺑ
اﺑ
ﺎل
ﻣ
ِ ِ ِ ِ إِن ِرﺟﺎﻻ ﻓﺘﺨﻮﺿﻮن ِﻲﻓ

“Sesungguhnya banyak orang beraktifitas pada harta Allah dengan tidak benar maka mereka
berhak mendapatkan neraka di hari kiamat.”2)
Inipun dipertegas dengan sabda beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam :

َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ ْ ﺟ َﺴ ٌﺪ ُﻏ ِﺬ َي ﺑ
ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ
ﺎﺤﻟ َﺮ ِام
ِ

“Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.”3)
4. Usaha yang haram dapat mengakibatkan tidak diterimanya doa dan amal shalih pelakunya.
Karena makanan dan minuman yang didapatkan dari usaha haram adalah haram dan makanan
haram dapat mengakibatkan doa dan amal shalihnya tidak diterima, sebagaimana dijelaskan
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dalam sabdanya:

ُ َ ْ َ َ ٌ ّ َ َ َّ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
 ﻛﻓﻬﺎ اﺠﺎس إِن اﺑ ﻃﻴِﺐ ﻻ ﻓﻘﺒﻞ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﺑِ ﺻﻰﻠ اﺑ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ:ﻗﻦ أ ِ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل
ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ ً ّ َ َّ
َ ّ َّ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ََ َ َ
َ
ﺎت
ِ  ﻓﻘﺎل ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ اﻟﺮﺳﻞ ﻠﻛﻮا ﻣِﻦ اﻟﻄﻴِﺒ،إِﻻ ﻃﻴِﺒﺎ وإِن اﺑ أﻣﺮ اﻟﻤﺆ ِﻣﻨِﻦﻴ ﺑِﻤﺎ أﻣﺮ ﺑ ِ ِﻪ اﻟﻤﺮﺳﻠِﻦﻴ
َ ّ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ َ َ َ ٌ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ّ ً َ ْ ُ َ ْ َ
ْ ُ ََْ َ
ﺎت ﻣﺎ َرزﻗﻨﺎﻛﻢ
ﺒ
ِ واﻗﻤﻠﻮا ﺻ
ِ ِ وﻗﺎل ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ ا ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻠﻛﻮا ﻣِﻦ ﻃﻴ،ﺎﺤﻟﺎ إ ِ ِ ﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠِﻴﻢ
ٌ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ
ﻋﻢ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳ ِﻄﻴﻞ اﻟﺴﻔﺮ أﺷﻌﺚ أﻟﺮﺒ ﻓﻤﺪ ﻳﺪﻳ ِﻪ إِﻰﻟ اﻟﺴﻤﺎءِ ﻳﺎ ر ِب ﻳﺎ ر ِب وﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﺮام
َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ
. وﻣﺮﺸﺑﻪ ﺣﺮام وﻣﻠﺒﺴﻪ ﺣﺮام وﻏ ِﺬي ﺑِﺎﺤﻟﺮام ﻓﻜ ﻳﺴﺘﺠﺎب ِ ﻟ ِﻚ

1 HR Muslim no 370.
2 HR al‐Bukhâri no 2886.
3 HR al‐Baihaqi dalan Syu’abil Iman dan dishahîhkan al‐Albâni dalam Silsilah Ahadits ash‐Shahîhah no. 2609
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“Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan
kepada orang‐orang Mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul dalam
firman‐Nya, ‘Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik‐baik, dan kerjakanlah amal
shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’. (QS. al‐Mukminûn
(23) : 51). Dan Ia berfirman, ‘Hai orang‐orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang
baik‐baik yang Kami berikan kepadamu’ (QS. al‐Baqarah (2) : 172). Kemudian beliau
menyebutkan seorang laki‐laki yang kusut lagi berdebu, ia mengulurkan kedua tangannya ke
arah langit sambil berdoa: ‘Ya Rabb, Ya Rabb’ sedang makanannya haram, minumannya
haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan makanan yang haram. Maka bagaimana
mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya?!”4)
¾ Ibnu Rajab Rahimahullah berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa amalan tidak diterima dan tidak
suci kecuali dengan makan makanan yang halal. Sedangkan makan makanan yang haram dapat
merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima”.5)
¾ Prof. DR. `Abdurrazâq bin `Abdulmuhsin al ‘Abbâd Hafizhahullâh menjelaskan hadits ini dengan
menyatakan: ’Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memulai hadits ini dengan isyarat akan ba‐
hayanya makan barang haram dan hal itu termasuk pencegah dikabulkannya do’a. Dipahami
darinya bahwa memperbagus makanan (memakan makanan halal) menjadi salah satu sebab di‐
kabulkannya do’a, sebagaimana dikatakan Wahb bin Munabbih: ‘Siapa yang ingin dikabulkan
do’anya oleh Allah Ta’ala, hendaklah memperbagus makanannya’. Ketika Sa’d bin Abi Waqqâsh
Radhiyallahu ‘Anhu ditanya tentang sebab dikabulkan doa para sahabat Rasulullah, beliau berkata,
“Aku tidak mengangkat sesuap makanan pun ke mulutku kecuali aku mengetahui dari mana
datangnya dan dari mana ia keluar”.’6)
Tidak diragukan lagi bahwa makanan dan usaha yang halal menuntut setiap manusia agar sadar dan
mengetahui dengan baik setiap muamalah yang dilakukannya, mana yang haram dan mana yang halal
serta yang syubhat (tidak jelas).

 Harta Haram
BANYAK kalangan kaum muslimin sekarang yang belum mengerti secara baik dan benar mengenai
harta haram. Oleh karena itu para ulama menjelaskan definisi harta haram dalam beberapa definisi,
diantaranya, harta haram adalah semua yang ada padanya sifat haram. Ada juga yang menyatakan,
harta haram adalah semua yang diharamkan syariat pemanfaatan dari semua sisi. Juga ada yang
menyatakan, harta haram adalah semua yang tidak halal pemanfaatannya untuk pemiliknya karena
adanya nash shahih dan jelas tentang pengharamannya atau adanya larangan secara tegas atau adanya
balasan siksa bagi penggunanya.
Dengan demikian jelaslah bahwa harta haram adalah semua yang diharamkan syariat kepemilikan dan
pemanfaatannya atas seorang muslim karena adanya pencegah berupa sifat haram.

4 HR Muslim dalam Az‐Zakâh no.1015 dan at‐Tirmidzi dalam Tafsîrul Qur`ân no.2989.
5 Jâmi’ul’Ulûm wal Hikam 1/260 dinukil dari Ba’i’at‐ Taqsîth Ahkâmuhu wa Adâbuhu, Hisyam bin Muhammad bin Sa’îd Alu
Barghasy, cetakan pertama tahun 1419H, Dârul Wathan, KSA hal 10.
6 Fiqh al‐ Ad’iyah Wal Adzkâr, (bagian kedua), Prof.DR. `Abdurrazâq bin `Abdilmuhsin al ‘Abbâd, cetakan pertama tahun 1422H,
Dâr Ibnu Affân dan Dâr Ibnul Qayyim, KSA, hal 34.
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 Pembagian Harta Haram
PARA ulama membagi harta haram menjadi dua:
1.

Harta Haram Dzatnya, yaitu yang haram pada asal dan sifatnya.
Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada dzatnya, tidak
terpisah dalam segala keadaan, seperti minuman keras, babi, bangkai dan lain‐lainnya.
Pengharaman barang‐barang diatas dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya:

M L K J I H G F E D C B Am
[ZYXWVUT SR QPON
l c `_ ^ ]\
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disem‐
belih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang
diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagi‐
mu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak
panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. Al‐Mâ`idah (5) : 3)
Barang‐barang haram ini tidak disampaikan untuk pembatasan hanya pada barang tersebut saja,
tapi semua yang menyebabkan kemudharatan kepada manusia di analogikan kepadanya, seperti
narkotik dan berbagai jenis rokok yang sudah dipastikan membahayakan manusia.
2.

Harta Haram karena Sebab Luar, sering disebut dengan Haram dengan Sebab Tertentu (al‐
Muharram Bisababihi) atau harta Haram karena Cara Mendapatkannya (al‐Haraam li Kasbihi).
Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan
bukan asal dzatnya, karena sebab pengharamannya tidak ada pada dzat dan hakekatnya, tapi
dating dari sebab luar yang terpisah dari dzat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab
luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi dzat dan hakekatnya, seperti harta
riba. Harta riba tidak diharamkan dzatnya tapi diharamkan pada sifatnya, karena dzat hartanya
halal, namun menjadi haram atas orang yang mengusahakannya, karena didapatkan dengan cara
yang dilarang syariat.
Karena sebab pengharaman pada jenis harta ini bukan pada asal dzatnya, maka harta tersebut
secara dzatnya tidak tercela bahkan seharusnya tetap terpuji. Hal ini karena harta menjadi sebab
tercapainya maslahat dunia dan agama, sehingga Allah memuji harta dengan sebutan kebaikan
(al‐Khair) yang menjadi pokok kehidupan, seperti dalam firmanNya:

H µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤I
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang‐orang yang belum sempurna akalnya, harta (me‐
reka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah
mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata‐kata
yang baik. (QS. An‐Nisaa’(4) : 5)
Dari sini jelaslah perbedaan antara harta haram karena dzatnya dan harta haram karena usaha dan
cara mendapatkannya.
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 Bisnis Halal VS Haram
KETIKA harta yang berada dalam kepemilikannya tidak bisa masuk di bawah kekuasaannya kecuali
bila memilikinya dengan salah satu sebab pemindahan kepemilikan yang syar’i. Semua harta yang
dikuasai seorang muslim tanpa sebab syar’i adalah haram mempertahankannya apalagi diambil man‐
faat dan keuntungannya. Oleh karena itu syariat mempersilahkan bisnis dengan semua sarana yang
ada dan memungkinkan selama bebas dari keharaman dan syubhatnya.
¾ Cara mendapatkan harta (bisnis) halal.
Dengan demikian beranekaragam hukum harta dilihat kepada cara mendapatkannya (bisnis):
1.

Harta yang diambil tanpa pemilik karena memang asalnya tidak ada pemiliknya.

Harta ini dinamakan ahli fikih dengan Ihraaj al‐Mubahaat atau Milku al‐Mubahaat; karena seorang
muslim memiliki harta yang belum ada sebelumnya pemilik dengan cara seperti ini selama tidak ada
hubungan dengan hak orang lain. Contohnya tambang di dalam tanah apabila dia yang mencari dan
mendapatkannya maka dia adalah orang yang paling berhak atasnya.
2.

Harta yang diambil secara paksa dari orang yang tidak ada perlindungan Islam.
Harta ini yang didapatkan kaum muslimin dengan sebab berjihad memerangi orang kafir yang

tidak ada perlindungan Islam atasnya, seperti harta fai’ dan ghanimah setelah dikeluarkan 20 % untuk
Allah dan rasulNya.
3.

Harta yang diambil paksa dengan benar ketika orang yang wajib membayarnya tidak mau
membayar.
Contohnya harta zakat atau nafkah wajib apabila pemiliknya tdak mau menunaikannya, maka

diambil darinya tanpa keridhaan darinya dengan sarana peradilan Islam. Hal ini menjadi milik secara
syar’i dengan syarat mencukupkan ukuran yang seharusnya tidak boleh berlebihan. Kecuali bila peme‐
rintah ingin menghukum dan memberi pelajaran kepada orang yang tidak mau berzakat.
4.

Harta yang diambil sebagai kompensasi penggantian.
Diantaranya yang didapatkan dengan jual beli. Ini hukumnya halal bila memenuhi syarat‐syarat

dan rukunnya.
5.

Harta yang diambil tanpa kompensasi.
Seperti harta sedekah, hadiah, wasiat dan lain‐lainnya apabila diperhatikan syarat‐syaratnya.

6.

Harta yang didapat tanpa ada usaha dan keridha’an pemiliknya.
Seperti harta waris yang masuk kepemilikan ahli waris tanpa kehendak pewaris.

Inilah sejumlah kategori usaha mendapatkan harta halal secara umum apabila memenuhi rukun dan
syarat‐syaratnya.
¾ Cara mendapatkan harta (bisnis) haram.
Bisnis haram dapat disimpulkan dengan melihat kategori harta haram berikut:
¾

Harta haram yang didapat tanpa izin pemiliknya dan tanpa izin syariat.
Harta dalam bentuk ini keluar dari kekuasaan pemiliknya tanpa keridhaan dan kehendak pemi‐
liknya tersebut. Harta pada asalnya tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya dan pindah kepada
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orang lain kecuali dengan izin dan kehendaknya. Semua bisnis yang melanggar syarat ini maka
pemilikannya batil menyelisihi kaedah kepemilikan syar’i.
Oleh karena itu, semua harta yang ada dari jalan terlarang dalam syariat dan mengambilnya tanpa
keridhaan pemiliknya maka harta haram yang tidak boleh dimiliki dan diusahakan seorang
muslim; karena berisi memakan harta orang lain dengan batil dan berisi pelanggaran hak‐hak
orang lain.
Diantara sarana‐sarananya adalah: Mencuri (sariqah), Suap (Risywah), Merampas (Ghashab),
Ihtikaar, Riba dan penipuan
¾ Kepemilikan Harta Hasil ini
Pada asalnya hasil bisnis haram tetap harta pemilik yang pertama, namun kadang tidak demikian
tergantung kepada faktor yang mempengarahinya. Faktor ini ada tiga:
1. Barang hasil bisnis tersebut masih ada.
Para ulama sepakat barang hasil bisnis ini tetap menjadi pemilik pertama. Juga wajib dikembalikan
kepadanya apabila barangnya masih ada dan pemiliknya dikenal dan diketahui tanpa ada
tambahan dan kekurangan. (lihat Bidayah al‐Mujtahidin 2/317 dan Maratib al‐Ijma’ hal 59).
Imam asy‐Syaukani berkata:
((ﺑﺎﻗﻴﺎ

))وﺠﻣﻤﻊ ﺒﻟ وﺟﻮب رد اﻤﻟﻐﺼﻮب إذا ﺎﻛن

“Ijma’ tentang kewajiban mengembalikan harta hasil rampasan apabila masih ada.” (ad‐Darari al‐
Bahiyah, hlm 335)
2. Barangnya sudah hilang atau tidak ada.
Apabila hasil usaha haram telah terpakai semua atau tidak bisa mengembalikannya kepada
pemiliknya, maka hukumnya sesuai dengan salah satu dari dua keadaan:
1) Hasil bisnis haram ini ada yang serupa dengannya. Maka yang wajib adalah mengembalikan yang
serupa dengannya menurut kesepakatan ulama. Ibnu Rusyd berkata:

ً
ً
،))ﻓﺈذا ذﻫﺒﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﺒﻟ أﻧﻪ إذا ﺎﻛن ﻣﻜﻴﻼ أو ﻣﻮزوﻧﺎ؛ أن ﺒﻟ اﻟﻐﺎﺻﺐ اﻤﻟﺜﻞ
ً
((أﻋﻲﻨ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﺻﻔﺔ ووزﻧﺎ

“Apabila bendanya hilang, maka mereka bersepakat apabila bendanya bisa ditakar atau ditim‐
bang maka wajib bagi yang merampasnya untuk mengembalikan yang serupa, yaitu serupa
dengan yang telah terpakai habis dalam sifat dan timbangannya.” (Bidayatul Mujtahidin, 2/317)
2) Hasil bisnis haram tersebut adalah barang yang bernilai harga atau tidak ada yang serupa dengannya.
Maka wajib bagi yang mengambilnya untuk mengembalikan nilai harganya. Ini menjadi kese‐
pakatan aimmatul arba’ah (imam ahli fikih yang empat). (lihat ar‐Raudh al‐Murbi’, hlm 304).
Namun mereka berselisih tentang waktu dihitunganya nilai barangnya, yang rojih adalah nilai
barang ketika hilang dan tidak mampu digantikan dengan yang serupa. Inilah madzhab Hana‐
bilah (lihat Raudh al‐Murbi’, hlm 430). Karena barang itu tetap menjadi hak pemiliknya hingga
hari hilang dan habisnya barang itu.
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3. Barangnya telah berubah.
Barangnya telah berubah menjadi salah datu dari tiga perubahan:
a. Perubahan barang secara menyeluruh
Dalam masalah ini pendapat yang rojih adalah kepemilikan barangnya masih menjadi milik
pemilik pertama dan pemilik memiliki hak memilih untuk mengambilnya atau minta kompensasi
atau menuntut ganti rugi. Inilah yang dirojihkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa (29/562).
b. Perubahan dengan adanya pengurangan
Maksudnya ada perubahan yang mengurangi barang tersebut. Hal ini tidak mempengaruhi
kepemilikan sehingga wajib baginya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dan
menanggung kompensasi pengurangan atau kerugian tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama.
c. Perubahan dengan adanya pertambahan
Perubahan ini tidak mempengaruhi kepemilikannya dan apabila terjadi pertambahan dengan
sebab usaha yang mengambilnya maka dia menjadi sekutu dalam pertambahan tersebut; karena
pertambahan mengasilkan kemanfaatan dan kemanfaatan berlaku hokum barang.
¾ Keuntungan dari Hasil Harta ini
Keuntungan yang ada dari hasil bisnis haram ini apabila dihasilkan dari usaha pelaku bisnis haram
tersebut maka kembali dibagi antara dia dengan pemilik. Inilah riwayat dari Ahmad bin Hambal (al‐
Inshaaf, 6/208) dan dirojihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Majmu’ Fatawa, 30/323) dan Ibnu al‐
Qayyim (Madarij as‐Salikin, 1/423).
Berdasarkan pendapat ini pelaku bisnis mendapatkan bagian keuntungan dan sisa keuntungan dan
pokoknya milik pemilik barang. Imam al‐Ba’li dalam al‐Ikhtiyaarat al‐Fiqhiyah hlm 147 menyatakan:

ً
ً
وﻛﺬﻟﻚ اﻤﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻏﺼﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﻔﺮس وﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻻ ﺎﻛﻟﺼﻴﺪ أن ﺠﻳﻌﻞ اﻟﻜﺴﻮب
ّ
ﺑﻦﻴ اﻟﻐﺎﺻﺐ وﻣﺎﻟﻚ ا اﺑﺔ ﺒﻟ ﻗﺪر ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﺑﺄن ﺗﻘ َﻮم ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺮاﻛﺐ وﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻔﺮس ﺛﻢ

.ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
“Demikian juga hal ini berlaku pada masalah apabila seorang merampas sesuatu seperti kuda
dan membisniskannya untuk mendapatkan harta seperti berburu, maka jadikan hasil dibagi
antara perampas dengan pemilik sesuai dengan ukuran manfaatnya. Caranya dinilai manfaat
ditunggangi dan manfaat kuda kemudian hewan buruannya dibagi berdua.”
Dasar argumentasinya adalah perbuatan Umar bin al‐Khathaab terhadap keduan putra beliau
Ubaidillah dan Abdullah (lihat al‐Istidzkaar 7/150). Kisahnya,

))ﻤﻟﺎ أﻗﺮض أﺑﻮ ﻣﻮ اﻷﺷﻌﺮى اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻲﻔء ﻣﺎﺋﻲﺘ أﻟﻒ درﻫﻢ وﺧﺼﻬﻤﺎ ﺑﻬﺎ دون ﺳﺎﺋﺮ
ً
ﻛﺜﺮﻴا
 وﺎﻛن اﻤﻟﺎل ﻗﺪ رﺑﺢ رﺤﺑًﺎ، ورأى ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب أن ذﻟﻚ ﺤﻣﺎﺑﺎة ﻬﻟﻤﺎ ﻻ ﺠﺗﻮز.اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ
ء

 وأﻧﻪ ﻻ، أﻣﺮﻫﻤﺎ أن ﻳﺪﻓﻌﺎ اﻤﻟﺎل ورﺤﺑﻪ إﻰﻟ ﺑﻴﺖ اﻤﻟﺎل،ﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻤﻟﺎل ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درﻫﻢ

، إن ﻫﺬا ﻻ ﺤﻳﻞ ﻟﻚ:اﺑﻨﻪ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ

 ﻓﻘﺎل.ﻬﻟﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻗﺒﻀﺎ اﻤﻟﺎل ﺑﻐﺮﻴ ﺣﻖ
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 وﻻ ﺠﺗﻌﻞ ﺠﺎ، ﻓﻠﻤﺎذا ﺠﺗﻌﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻀﻤﺎن، وﺗﻠﻒ ﺎﻛن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﻨﺎ،ﻓﺈن اﻤﻟﺎل ﻟﻮ ﺧﺮﺴ
 ﺠﻧﻌﻠﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻦﻴ اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻬﻟﻤﺎ:ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

 ﻓﻘﺎل.اﻟﺮﺑﺢ؟ ﻓﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﺮ

.  ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺬﻟﻚ،ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺑﺢ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻦﻴ ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺑﺢ
، وﻫﻮ ا ى اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب،وﻫﺬا ﻤﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻲﻓ اﻤﻟﻀﺎرﺑﺔ
 ﻓﻼ، ﻓﺈن اﺠﻤﺎء ﺣﺼﻞ ﺑﻤﺎل ﻫﺬا وﻋﻤﻞ ﻫﺬا. وﻫﻮ اﻟﻌﺪل،وواﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ
 ﺑﻞ. ﻓﺈن اﺤﻟﻖ ﻬﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪوﻫﻤﺎ. وﻻ ﺠﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺎﺠﻤﺎء،ﺨﻳﺘﺺ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ
((ﺮﺷﻛﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ

ﺠﻳﻌﻞ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺎﻛﻧﺎ ﻣﺸﺮﺘﻛﻦﻴ

“Ketika Abu Musa al‐Asy’ari menghutangkan kedua putra beliau dari harta fai’ 200.000 dirham
dan mengkhusukan keduanya saja tanpa yang lainnya dari kaum muslimin. Umar bin al‐
Khathab memandang itu keitimewaan untuk keduanya yang tidak boleh. Waktu itu harta ter‐
sebut sudah memberi keuntungan banyak sehingga hartanya menjadi 800.000 dirham. Umar pun
memerintahkan keduanya untuk mengembalikan harta tersebut berikut keuntungannya ke
Baitul Mal dan tidak memberikan keduanya sedikitpun dari keuntungan tersebut karena
keduanya mengambil harta tanpa hak. Maka putra beliau Ubaidillah berkata: ‘Ini tidak boleh
engkau lakukan, karena harta tersebut bila mengalami kerugian dan hilang maka itu jadi ke‐
wajiban kami menggantinya. Mengapa engkau jadikan wajib ganti rugi atas kami dan tidak
memberikan untuk menjadi hak kami?’ Lalu Umar pun berhenti. Maka sebagian sahabat berkata
kepada Umar: ‘Kita jadikan mudharabah antara mereka dengan kaum muslimin, keduanya
mendapatkan setengah keuntungan dan kaum muslimin mendapatkan setengah keuntungan.
Lalu Umar menjalankannya.
Ini diantara dasar argumentasi ahli fikih tentang Mudharabah. Inilah yang sudah baku dalam peradilan
Umar bin al‐Khathab dan disepakati para sahabat Rasulullah. Ini adalah keadilan, karena pertum‐
buhan terjadi disebabkan harta dan amal tersebut, sehingga tidak bisa dikhusukan untuk salah satunya
saja dan tidak ada kewajiban zakat atas pertumbuhan tersebut, karena hak keduanya tidak hilang
bahkan membagi keuntungan untuk keduanya sebagaimana terjadi dalam mudharabah.” (Majmu’ al‐
Fatawa, 30/323).
¾ Bertaubat dari hasil bisnis ini.
Orang yang bertaubat dari hasil bisnis haram ini tidak lepas dari beberapa keadaan:
a. Bertaubat dengan memungkinkan mengembalikannya kepada pemiliknya.
Apabila memungkinkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya maka disepakati tidak akan
dapatkan taubat dan keluar dari dosanya kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya.
(lihat Bidayatul Mujtahidin, 2/217). Hukum ini diambil dari beberapa dalil, diantara yang sering di‐
sampaikan ahli fikih adalah hadits yang diriwayatkan dari as‐Saaib bin Yazid dari bapaknya dari
kakeknya dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam:
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ً
ً
 وإذا أﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﺼﺎ أﺧﻴﻪ ﻓﻠﺮﻴددﻫﺎ.))ﻻ ﻳﺄﺧﺬن أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﺎع ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻﻋﺒﺎ وﻻ ﺟﺎدا
.((ﻋﻠﻴﻪ
“Janganlah salah seorang kalian mengambil perhiasan temannya baik dengan main‐main atau
sungguh‐sungguh. Apabila salah seorang kalian mengambil tongkat saudaranya maka hen‐
daknya mengembalikannya kepadanya.” (HR Ahmad dan Abu Dawud dan dinilai Hadits
Hasan oleh al‐Albani dalam al‐Irwa’, 1518).
b. Bertaubat dengan tidak memungkinkan mengembalikannya kepada pemiliknya.
Apabila tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya maka yang rojih adalah pelaku bisa
bertaubat darinya. Caranya dengan mensedekahkan hasil bisnis haram ini untuk kemaslahatan
umum kaum muslimin dengan nama pemiliknya dan wajib baginya untuk bersungguh‐sunggug
mencari tempat penyaluran yang paling baik dan manfaat. Tidak sempurna taubatnya kecuali
dengan ini. (lihat Majmu’ al‐Muhadzdzab, 9/426 dan Majmu’ al‐Fatawa, 29/241)
Hal ini karena Allah menggantung semua kewajiban dengan kemampuan seperti dalam firman‐Nya:

H z y x wI
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS At‐Taghabun: 16).
Harta yang tidak diketahui pemiliknya gugur kewajiban mengembalikannya.
Para ulama inipun berdalil dengan kisah sebagian sahabat seperti dari Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah
dan Hajjaj bin asy‐Sya’ir.
Ibnu al‐Qayyim menyampaikan riwayat bahwa Ibnu Mas’ud membeli budak wanita dari seseorang
dan beliau masuk menghitung uangnya. Lalu pemilik budak wanita tadi pergi. Beliau menunggu
hingga putus asa tidak bisa berharap kepulangan orang tersebut, lalu beliau bersedekah dengan
nilai tersebut seraya berkata:

. وإن أ ﻓﺎﻷﺟﺮ ﻲﻟ و ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎ ﺑﻘﺪره، ﻓﺎﻷﺟﺮ

 ﻓﺈن ر،اﻢﻬﻠﻟ ﻫﺬا ﻋﻦ رب اﺠﻟﺎرﻳﺔ

“Ya Allah ini sedekah dari pemilik budak wanita ini, apabila dia ridha maka pahalanya
untuknya dan bila dia datang maka pahalanya untukku dan ia berhak atas kebaikanku sesuai
dengan ukurannya.”
Ibnul Qayyim juga menyampaikan:

 ﻛﻴﻒ:وﻏﻞ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﺎب ﻓﺠﺎء ﺑﻤﺎ ﻏﻠﻪ إﻰﻟ أﻣﺮﻴ اﺠﻟﻴﺶ ﻓﺄﻰﺑ أن ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻗﺎل
 ﻳﺎ ﻫﺬا إن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ: ﻓﻘﺎل، وﻗﺪ ﺗﻔﺮﻗﻮا؟ ﻓﺄ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ،ﻲﻟ ﺑﺈﻳﺼﺎ إﻰﻟ اﺠﻟﻴﺶ
 ﻓﺈن، وﺗﺼﺪق ﺑﺎﻛﺎﻲﻗ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺎدﻓﻊ ﻤﺧﺴﻪ إﻰﻟ ﺻﺎﺣﺐ اﺨﻟﻤﺲ،اﺠﻟﻴﺶ وأﺳﻤﺎءﻫﻢ وأﻧﺴﺎﺑﻬﻢ
 ﻷن أﻛﻮن أﻓﺘﻴﺘﻚ: ﻗﺎل، ﻓﻔﻌﻞ ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺮﺒ ﻣﻌﺎوﻳﺔ.- أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎل-اﷲ ﻳﻮﺻﻞ ذﻟﻚ إ ﻬﻢ
((ﻣﻠﻲﻜ
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ﺑﺬﻟﻚ أﺣﺐ إﻲﻟ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ

“Seorang berbuat ghulul dari ghanimah kemudian bertaubat dan membawa hasil ghululnya
kepada panglima pasukannya lalu panglima menolak menerimanya. Dia berkata: ‘Bagaimana
aku dapat menyerahkannya kepada pasukan sedang mereka telah bercerai?’ Lalu datang Hajjaj
bin asy‐Sya’ir dan berkata: ‘Wahai fulan, Allah mengetahui pasukan tersebut, nama dan nasab‐
nya, maka serahkanlah seperlimanya kepada penerima khusmus dan bersedekahlah dengan
sisanya untuk mereka. Karena Allah akan menyampaikan hal itu kepada mereka –atau semakna
dengannya‐ lalu ia lakukan, ketika disampaikan kepada Mu’awiyah, maka beliau berkata: Apa
yang kamu fatwakan tadi lebih aku cintai dari separuh kerajaanku.” (Madarij as‐Salikin, 1/419‐
421)
Mereka juga berdalil dengan qiyas kepada barang temuan apabila tidak diketemukan pemiliknya
setelah diiklankan dan tidak mau memilikinya. Maka ia bersedekah dengannya untuk pemilik
tersebut. Apabila datang pemiliknya maka disuruh memilih antara pahala dang anti rugi.
Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanadnya dari Kulaib dari
bapaknya dari seorang lelaki Anshar yang berkata:

 ﺻﻰﻠ اﷲ-  ﻲﻓ ﺟﻨﺎزة ﻓﺮأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ-  ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ
 ﻓﻠﻤﺎ. أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رأﺳﻪ، أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﻠﻴﻪ:اﺤﻟﺎﻓﺮ

 وﻫﻮ ﺒﻟ اﻟﻘﺮﺒ ﻳﻮ- ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

 ﻓﻨﻈﺮ آﺑﺎؤﻧﺎ، ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﻘﻮم ﻓﺄﻛﻠﻮا، ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪه، ﻓﺠﺎء و ء ﺑﻄﻌﺎم،رﺟﻊ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ داﻲﻋ اﻣﺮأة
 أﺟﺪ ﺤﻟﻢ ﺷﺎة أﺧﺬت ﺑﻐﺮﻴ: ﺛﻢ ﻗﺎل، ﻳﻠﻮك ﻟﻘﻤﺔ ﻲﻓ ﻓﻤﻪ-  ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- رﺳﻮل اﷲ
 ﻓﻠﻢ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إ أرﺳﻠﺖ إﻰﻟ اﻛﻘﻴﻊ ﻳﺸﺮﺘي ﻲﻟ ﺷﺎة: ﻓﺄرﺳﻠﺖ اﻤﻟﺮأة ﻓﻘﺎﻟﺖ.إذن أﻫﻠﻬﺎ
َّ  ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻰﻟ ﺟﺎر ﻲﻟ ﻗﺪ اﺷﺮﺘى ﺷﺎة أن أرﺳﻞ،أﺟﺪ
 ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻰﻟ، ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ،إﻲﻟ ﺑﻬﺎ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ

َّ  ﻓﺄرﺳﻠﺖ،اﻣﺮأﺗﻪ
 أﻃﻌﻤﻴﻪ اﻷﺳﺎرى: ﻓﻘﺎل.إﻲﻟ ﺑﻬﺎ

“Kami berangkat bersama Rasulullah pada satu jenazah. Lalu aku melihat Rasulullah dalam
keadaan di kuburan memerintahkan penggali kuburan: ‘Perluas dari sebelah kedua kakinya!
Perluas dari sisi kepalanya!’ Ketika kembali disambut utusan seorang wanita. Lalu beliau datang
dan dihidangkan makanan, lalu beliau meletakkan tangannya, kemudian orang‐orang meletak‐
kan tangannya dan memakannya. Lalu orang‐orang tua kami melihat Rasulullah mencicipi
suapan ke mulutnya dan berkata: ‘Aku dapati daging kambingnya diambil tanpa izin pemilik‐
nya.’ Lalu datanglah sang wanita dan berkata: ‘Wahai rasulullah sungguh aku mengutus orang
ke Baqi` untuk membelikan untukku seekor kambing, lalu ia tidak mendapatkannya. Lalu aku
mengutusnya ke tetanggaku yang telah membeli kambing agar memberikan kambing tersebut
dengan nilai pembayarannya. Lalu tidak mendapatkannya lalu aku mengutusnya menemui
istrinya dan ia pun menyerahkannya kepadaku.’ Lalu beliau berkata: ‘Beri makanan ini buat
makan para tawanan perang.’ (HR ibnu Mandah dalam kitab al‐Ma’rifah dan dishahihkan al‐
Albani dalam Silsilah Ash‐Shahihhah, 2/393 no. 754 dan al‐Irwa’ 3/196)
Dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan bersedekah dengan kambing matang yang dihidang‐
kan kepada beliau dan para sahabatnya, karena mengetahui kambing tersebut diambil tanpa izin
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pemiliknya. Imam Ali al‐Qoori menyatakan: Nampaknya jual belinya tidak sah; karena izin dan
keridhaan tetangganya tidak sah.” (Mirqaah al‐Mafaatih, 10/297).
Yang perlu diperhatikan bahwa mengeluarkan harta haram dan berlepas darinya serta menyerah‐
kannya kepada fakir miskin dinamakan sedekah dalam tinjauan kepada orang fakir bukan kepada
yang member. Hal itu karena orang yang bertaubat dari harta haram ketika mengeluarkan hartanya
kepada fakir miskin adalah agar taubatnya diterima bukan karena mencari pahala dan balasan. Pe‐
ngeluaran ini termasuk pelengkap taubat dan syaratnya, sehingga tidak ada pahala bagi orang yang
berbuat demikian. Diantara ulama yang berfatwa demikian adalah imam az‐Zuhri, al‐Qurthubi,
ibnu Taimiyah, syeikh Sa’ud bin Abdillah al‐Fanisaan dan Syeikh Abdullah bin Manie’.
c. Dikembalikan kepada ahli waris pemiliknya.
Pendapat yang rojih dalam hal ini adalah apabila barangnya masih ada dan pemiliknya menuntut
hingga mati, maka hak tuntutan berpindah kepada ahli warisnya didunia dan akherat; karena me‐
reka berhak atas warisan tersebut. Apabila barangnya sudah tidak ada dimasa hidup pemiliknya
maka ahli waris tidak memiliki hak menuntutnya di akherat karena telah hilang sebelum ber‐
pindah hak itu kepada mereka.
Ibnul Qayyim menyatakan;

ﻣﺎت ﺻﺎرت اﻤﻟﻄﺎﻛﺔ ﺑﻪ

 واﻤﻟﻄﺎﻛﺔ ﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬه ﺣ، ))إن ﺗﻤﻜﻦ اﻤﻟﻮروث ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﺎ

 وإن ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ وأﺧﺬه ﺑﻞ ﺣﺎل ﺑﻴﻨﻪ.ﻟﻠﻮارث ﻲﻓ اﻵﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﻲﻫ ﻛﺬﻟﻚ ﻲﻓ ا ﻧﻴﺎ
ً
ً
. ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﻲﻓ اﻵﺧﺮة،وﺑﻴﻨﻪ ﻇﻠﻤﺎ وﻋﺪواﻧﺎ
 وﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ،وﻫﺬا ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل؛ ﻓﺈن اﻤﻟﺎل إذا اﺳﺘﻬﻠﻜﻪ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﺒﻟ اﻤﻟﻮروث
 وﻃﻌﺎﻣﻪ وﺮﺷاﺑﻪ ا ي، وداره اﻟﻲﺘ أﺣﺮﻗﻬﺎ ﻏﺮﻴه،أﺧﺬه ﺻﺎر ﺑﻤﺰﻨﻟﺔ ﻋﺒﺪه ا ي ﻗﺘﻠﻪ ﻗﺎﺗﻞ
 ﻓﺤﻖ اﻤﻟﻄﺎﻛﺔ ﺑﻪ ﻤﻟﻦ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا إﻧﻤﺎ ﺗﻠﻒ ﺒﻟ اﻤﻟﻮروث ﻻ ﺒﻟ اﻟﻮارث.أﻛﻠﻪ وﺮﺷﺑﻪ ﻏﺮﻴه
ً
ً
ً
،ﻋﻘﺎرا أو أرﺿﺎ أو أﻋﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻤﻟﻮت
 ﻓﺈذا ﺎﻛن اﻤﻟﺎل: ﻳﺒﻰﻘ أن ﻳﻘﺎل.ﺗﻠﻒ ﺒﻟ ﻣﻠﻜﻪ
 ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ إ ﻪ أﻋﻴﺎن ﻣﺎ،ﻓﻲﻬ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻮارث ﺠﻳﺐ ﺒﻟ اﻟﻐﺎﺻﺐ دﻓﻌﻬﺎ إ ﻪ ﻲﻓ ﻞﻛ وﻗﺖ
((ﻧﻴﺎ

اﺳﺘﺤﻖ اﻤﻟﻄﺎﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻤﻟﻄﺎﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻲﻓ ا

“Apabila memungkinkan pemilik mengambil hartanya dan menuntutnya lalu tidak mendapat‐
kannya hingga mati maka ahli waris menjadi memiliki hak menuntut diakherat seperti juga di
dunia. Apabila tidak memungkinkan menuntut dan mengambil hartanya dengan terhalangi oleh
kezholiman dan permusuhan maka tuntutan dimilikinya di akherat. Ini rincian yang terbaik;
karena harta apabila telah digunakan orang yang zhalim atau pemilik dan tidak mampu
mengambilnya maka menjadi seperti budaknya yang terbunuh dan rumahnya yang sibakar
orang lain dan makanan dan minuman yang dimakan dan diminum orang lain. Seperti ini hilang
pada masa pemilik bukan pada ahli waris, sehingga hak menuntut untuk orang yang kehilangan
atas kepemilikannya. Tingga disampaikan: apabila barang hartanya belum diserahkan maka
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berhak menuntutnya disisi Allah sebagaimana hak menuntutnya di dunia.” (ad‐Daa’ wa ad‐
Dawaa, 258).
Berdasarkan keterangan diatas maka orang yang menghilangkan manfaat harta orang lain dengan
menahannya maka akan mendapatkan dosa sesuai dengan pelanggaran berupa kezhaliman tersebut
walaupun ia telah mengembalikannya. (Ikhtiyaraat al‐Fiqhiyyah, hlm 166).
Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairoh dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

َ ٌَ َْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ﺧﻴ ِﻪ ﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣِﻨﻬﺎ ﻓﺈِﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻢ دِﻳﻨﺎر وﻻ دِرﻫﻢ ﻣِﻦ ﻗﺒ ِﻞ أن
ِ ﻣﻦ ﺎﻛﻧﺖ ﻋِﻨﺪه ﻣﻈﻠِﻤﺔ ِﻷ
َ
ُ
َ َ َ ُْ
َْ َ ْ َ ُ َ
َّ َ ْ َ
ٌ َ َ َ َُ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ
. ﺧﻴ ِﻪ ﻓﻄ ِﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ ﺧﻴ ِﻪ ﻣِﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗ ِ ِﻪ ﻓﺈِن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺴﻨﺎت أ
ِ ﻳﺆﺧﺬ ِﻷ
ِ ﺎت أ
ِ ﺧﺬ ﻣِﻦ ﺳﻴِﺌ

“Siapa yang memiliki kezhaliman pada saudaranya maka hendaknya minta dihalalkan, kare‐
na tidak ada disini dinar dan dirham sebelum diambil untuk saudaranya berupa kebaikannya
apabila tidak memiliki kebaikan maka diambil dari keburukan saudaranya lalu diberikan
kepadanya.” (HR al‐Bukhori)
Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata:

 وﻟﻢ ﺠﻳﻌﻞ اﻤﻟﻄﺎﻛﺔ،))ﻓﺒﻦﻴ اﺠﻲﺒ أن اﻟﻈﻼﻣﺔ إذا ﺎﻛﻧﺖ ﻲﻓ اﻤﻟﺎل ﻃﺎﻟﺐ اﻤﻟﻈﻠﻮم ﺑﻬﺎ ﻇﺎﻤﻟﻪ
 وﻣﺎ ﻟﻢ، وذﻟﻚ أن اﻟﻮرﺛﺔ ﺨﻳﺎﻟﻔﻮﻧﻪ ﻲﻓ ا ﻧﻴﺎ ﻓﻤﺎ أﻣﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤه ﻲﻓ ا ﻧﻴﺎ ﺎﻛن ﻟﻠﻮرﺛﺔ،ﻟﻮرﺛﺘﻪ
((ﻧﻔﺴﻪ

 ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻲﻓ اﻵﺧﺮة اﻤﻟﻈﻠﻮم،ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤه ﻲﻓ ا ﻧﻴﺎ

“Dalam hadits ini Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa kezhaliman bila ada pada
harta maka yang dizhalimi akan menuntutnya pada yang menzhalimi dan tidak menjadikan hak
menuntut pada ahli warisnya. Hal ini karena ahli waris menyelisihinya di dunia. Semua yang
mungkin ditunaikan didunia maka itu hak ahli warisnya dan yang tidak mungkin ditunaikan di
dunia maka penuntutnya diakherat adalah yang terzholimi tersebut.” (Majmu’ al‐Fatawa, 30/377).
¾ Harta haram yang dengan izin pemiliknya saja.
Harta yang didapatkan dengan cara terlarang secara syar’i dan mendapatkan izin dari pemiliknya,
maka harta ini didapatkan dari bisnis yang haram seperti yang pertama namun berbeda dari sisi
dosanya.
Pada jenis yang pertama dosa ada pada yang mengambilnya tanpa yang memberi. Sedangkan yang ini
keduanya berdosa.
Contohnya: perjudian dan berdagang barang terlarang.
Harta seperti ini mungkin dikategorikan menjadi dua bagian:
a. Berupa barang atau manfaatnya mubah dan diharamkan karena tujuannya, seperti orang yang
menjual anggur untuk dibuat minuman keras.
b. Barang atau manfaatnya haram dan dilarang seperti bayaran pezina dan hasil penjualan minuman
keras. Ini diharamkan walaupun tidak terjadi bisnis padanya dan tidak sah serah terimanya; karena
diantara syarat serah terimayang sah adalah akadnya pada barang atau manfaat yang diperboleh‐
kan, namun bila terjadi serah terima maka tidak dikembalikan lagi kepadanya; karena ini memban‐
tu mereka bermaksiat .
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Imam ibnul Qayyim berkata:

،ﺒﻟ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان

 ﻓﺈن ﻲﻓ ذﻟﻚ إﺨﻧﺔ،ﺑﻦﻴ اﻟﻌﻮض واﻤﻟﻌﻮض

))ﻓﻼ ﺠﻳﻮز أن ﺠﻳﻤﻊ

، وﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺰا وﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ إذا ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻨﺎل ﻏﺮﺿﻪ،ﻋﻠﻴﻪ

وﺗﻴﺴﺮﻴ أﺻﺤﺎب اﻤﻟﻌﺎ

 وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ، وﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﻘﻮل ﺑﻪ،وﻳﺴﺮﺘد ﻣﺎ ؟ ﻓﻬﺬا ﻤﻣﺎ ﺗﺼﺎن اﻟﺮﺸﻳﻌﺔ ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻪ
 وﻣﻦ أﻗﺒﺢ اﻟﻘﺒﻴﺢ أن ﻳﺴﺘﻮ ﻋﻮﺿﻪ ﻣﻦ اﻤﻟﺰﻰﻳ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ،اﺠﻟﻤﻊ ﺑﻦﻴ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺎﺣﺸﺔ واﻟﻐﺪر
ً ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻄﺎﻫﺎ
 ﻓﻼ ﺗﺄ ﺑﻪ ﺮﺷﻳﻌﺔ؛ ﻟﻜﻦ، وﻗﺒﺢ ﻫﺬا ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻲﻓ ﻓﻄﺮ ﻤﺟﻴﻊ اﻟﻌﻘﻼء،ﻗﻬﺮا
، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺧﺒﻴﺚ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﻘﺎﺑﺾ أﻛﻠﻪ
(ﻣﻜﺴﺒﻪ

وﻟﻜﻦ ﺧﺒﺜﻪ ﺨﻟﺒﺚ

“Tidak boleh memberikan padanya hasil dan kompensasinya; karena hal itu membantunya
berbuat dosa dan kerusakan dan mempermudah pelaku maksiat berbuat maksiat. Apa yang di‐
inginkan pezina dan pelaku keburukan apabila mengetahui berhasil mendapatkan keinginannya
dan minta kembali hartanya? Ini termasuk yang dijaga syariat agar tidak dilakukan dan tidak
boleh berpendapat demikian. Itu berisi penyatuan antara kezhaliman, fahisyah dan kecurangan.
Termasuk keburukan terburuk adalah mendapatkan sempurna kompensasi dari PSK kemudian
mengambil kembali secara paksa. Keburukan ini sudah terfahami fithrah semua orang berakal,
sehingga syariat tidak mungkin memperbolehkannya! Namun tidak boleh penerima me‐
makannya, bahkan dia buruk sebagaimana dihukumi Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam,
namun buruknya karena buruknya usaha tersebut. (Zaad al‐Ma’ad, 5/779).
¾ Kepemilikan harta haram dari usaha ini
Pelaku bisnis haram jenis ini tidak lepas dari dua keadaan ditinjau dari keabsahan kepemilikannya:
Keadaan pertama : Berkeyakinan bolehnya bisnis tersebut dan tidak tahu dilarang.
Hasil bisnis yang sudah ditangannya dimiliki oleh pelaku apabila tidak mengetahu keharamannya
berdasarkan firman Allah:
“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang‐orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS al‐Baqarah: 275). Sehingga orang yang tidak
mengetahui larangan tidak berdosa dan mendapatkan semua yang telah dimilikinya.
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Syaikh Abdurahman as‐Sa’di berkata:

))اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺮد اﻤﻟﻘﺒﻮض ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﺤﻛﻮﺑﺔ .وإﻧﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﺮد اﻟﺮﺑﺎ ا ي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ،
وأﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﺑﺮ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﺒﻪ اﻤﻟﻐﺼﻮب .وﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﺮﺘﻏﻴﺐ ﻲﻓ اﺤﻛﻮﺑﺔ ﻣﺎ
َّ
ﻟﻴﺲ ﻲﻓ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﺒﻟ رد اﺤﻛﺮﺼﻓﺎت اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺮﺜت وﺷﻘﺖ واﷲ أﻋﻠﻢ((
“Allah tidak memerintahkan mengembalikan yang sudah diterima dengan akad riba setelah
taubat. Hanya memerintahkah mengembalikan riba yang belum diterima dan hal itu diterima
dengan keridhaan pemiliknya sehingga tidak serupa dengan barang rampasan. Juga karena
berisi kemudahan dan motivasi untuk bertaubat yang tidak ada dalam pendapat taubatnya
‐tergantung kepada pengembalian semua yang telah dilakukan walaupun banyak dan susah.” (al
Fatawa as‐Sa’diyah, hlm 303).
Sedangkan syeikh Muhammad al‐Amin asy‐Syingqity menjelaskan pengertian ini dalam pernyataan:

))وﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أن اﷲ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻌﻞ أﻣﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺤﻳﺮﻣﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ أوﺿﺢ ﻫﺬا اﻤﻟﻌﻰﻨ ﻲﻓ آﻳﺎت ﻛﺜﺮﻴة:
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻲﻓ ا ﻳﻦ ﺎﻛﻧﻮا ﻳﺮﺸﺑﻮن اﺨﻟﻤﺮ ،وﻳﺄﻛﻠﻮن ﻣﺎل اﻤﻟﻴﺮﺴ ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﺤﻛﺤﺮﻳﻢw vI :
H~ } | { z y xاﻵﻳﺔ وﻗﺎل ﻲﻓ ا ﻳﻦ ﺎﻛﻧﻮا ﻳﺰﺘوﺟﻮن أزواج
آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﺤﻛﺤﺮﻳﻢ، Hk j i h g f e d c b a `I :
.أي :ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﻗﺒﻞ اﺤﻛﺤﺮﻳﻢ ،ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻪ .وﻧﻈﺮﻴه ﻗﻮ ﺗﻌﺎﻰﻟ|I :
} ~  ¡  .H¤ £ ¢وﻗﺎل ﻲﻓ اﻟﺼﻴﺪ ﻗﺒﻞ اﺤﻛﺤﺮﻳﻢÖ Õ Ô ÓI :
× .Hوﻗﺎل ﻲﻓ اﻟﺼﻼة إﻰﻟ ﺑﻴﺖ اﻤﻟﻘﺪس ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺦ اﺳﺘﻘﺒﺎ  Hd c b a ` _I :أي:
ﺻﻼﺗﻜﻢ إﻰﻟ ﺑﻴﺖ اﻤﻟﻘﺪس ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺦ.
وﻣﻦ أﺮﺻح اﻷدﻟﺔ ﻲﻓ ﻫﺬا اﻤﻟﻌﻰﻨ أن اﺠَّﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻤﻟﺎ اﺳﺘﻐﻔﺮوا
ﻷﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ اﻤﻟﻮﻰﺗ ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺸﻛﻦﻴ ،وأﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟY X W V U T SI :
 ، Hf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Zوﻧﺪﻣﻮا ﺒﻟ
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h g f e d c b a `I : أﻧﺰل اﷲ ﻲﻓ ذﻟﻚ،اﺳﺘﻐﻔﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻤﺮﺸﻛﻦﻴ
((اﺗﻘﺎﺋﻪ

 ﻓﺮﺼح ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻠﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ أﻣﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎن، Hl k j i

“Pelajaran dari ayat yang mulia ini, Allah tidak menyiksa manusia dengan sebab melakukan
sesuatu kecuali setelah mengharamkannya. Pengertian ini telah dijelaskan secara gamblang
dalam banyak ayat: Allah telah berfirman tentang orang yang dahulu minum khamr dan makan
harta perjudian sebelum turunnya ayat larangan: ‘Tidak ada dosa bagi orang‐orang yang
beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka
makan dahulu.’ (QS al‐Maaidah : 93) dan berfirman tentang orang yang menikahi istri‐istri
bapaknya sebelum dilarang: ‘Dan janganlah kamu kawini wanita‐wanita yang telah dikawini
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.’ (QS an‐Nisaa’ ; 22) maksudnya
terkecuali pada masa yang telah lampau sebelum pengharaman. Sejenis dengan ini firman Allah:
‘Dan (larangan) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau’; (QS an‐Nisaa’ :23). Berfirman tentang berburu
sebelum larangan: ‘Allah telah memaafkan apa yang telah lalu’ (QS. al‐Maaidah :95). Juga
berfirman tentang shalat menghadap Baitulmaqdis sebelum dihapus kiblat kepadanya: ‘Dan
Allah tidak akan menyia‐nyiakan imanmu’ (QS. al‐Baqarah: 143) maksudnya: shalat kalian
menghadap Baitulmaqdis sebelum dirubah.
Diantara dalil yang paling jelas tentang pengertian ini adalah Nabi dan kaum muslimin ketika
memohon ampunan buat kerabat mereka yang telah wafat dari kaum musyrikin dan Allah
turunkan firman‐Nya: “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang‐orang yang beriman
memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang‐orang musyrik, walaupun orang‐orang
musyrik itu adalah kaum kerabat (Nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang‐orang
musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.” (QS at‐Taubah; 113). Merekapun menyesali
permohonan ampunan buat kaum musyrikin, Allah turunkan firmanNya: “Dan Allah sekali‐
kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka
sehingga dijelaskan‐Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.” (QS at‐Taubah: 115).
Disini Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menghukumi mereka sesat dengan sebab melakukan
sesuatu kecuali setelah dijelaskan yang harus dijauhi.” (Adwaa’ul Bayaan, 1/188).
Masuk dalam kategori ini semua yang diyakini halalnya dengan ijtihad atau taqlid seperti sebagian
muamalat yang masih diperselisihkan para ulama antara kebolehan dan larangannya. (lihat Majmu’ al‐
Fatawa, 29/412‐413, al‐Ikhtiyaraat al‐Fiqhiyah, hlm 167).
Keadaan kedua: Meyakini dan mengetahui larangannya (lihat Majmu’ al‐Fatawa, 29/411).
Para ulama sepakat bahwa yang belum diterima pelaku bisnis haram ini tidak menjadi miliknya.
Sedangkan yang sudah ditangannya dengan akad fasid seperti riba dan lainnya, para ulama masih
berselisih, yang rojih, hasil bisnis ini keluar dari kepemilikan orang yang mengeluarkannya secara
ridha apabila mengetahui larangan atau fasadnya; karena pelaku mendapatkannya dengan izin dan ke‐
ridhaannya, sehingga tidak sama dengan orang yang merampasnya. Inilah pendapat madzhab Hana‐
fiyah dan riwayat dari imam Ahmad serta dirojihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (lihat Majmu’ al‐
Fatawa, 29/292 dan 327)
Namun Karena izin dan keridhaan tidak cukup dalam memindahkan kepemilikan dalam segala ke‐
adaannya, maka pelaku dalam keadaan ini tidak memanfaatkannya seperti harta halal. Kewajibannya
adalh mengeluarkan harta ini untuk berlepas darinya. Diantara dasar hal ini adalah hadits yang di‐
riwayatkan al‐Bukhori dan Muslim dari hadits Abu Humaid as‐Saaidi yang berbunyi:
18 | Kajian Bulanan Al‐Sofwa: “Taubat dari Harta Haram”

َّ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ْ ً ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ُّ َّ َ َ ْ َ ْ
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺠ ِﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﺑ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ رﺟﻼ ﻣِﻦ اﻷز ِد ﻓﻘﺎل اﻧﻦ اﻷﺗﺒِﻴ ِﺔ ﺒﻟ اﻟﺼﺪﻗ ِﺔ ﻓﻠﻤﺎ
َ َ َ َّ َ َ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُْ ُ ََْ ُّ َْ َْ َ َْ
َ ﻜ ْﻢ َو َﻫ َﺬا ُأ ْﻫﺪ
ﺖ أ ِﻣ ِﻪ ﻓﻴﻨﻈ َﺮ ﻓﻬﺪى
ﻴ
ﻧ
و
أ
ﻪ
ﻴ
ﻧ
أ
ﺖ
ﻲﻓ
ﺲ
ﻠ
ﺟ
ﻼ
ﻬ
ﻓ
:
ﺎل
ﻗ
.
ﻲﻟ
ي
 ﻫﺬا ﻟ:ﻗ ِﺪم ﻗﺎل
ﻴ
ﻧ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
“Nabi mengangkat seorang dari kabilah Al‐Azd bernama ibnu al‐Utbiyah untuk mengambil
zakat. Ketika dia datang dan berkata: ‘Ini milik kalian dan ini dihadiahkan kepadaku.’
Rasulullah bersabda: ‘Coba saja kalau dia duduk dirumah bapaknya atau ibunya, hendaknya
dia melihat apakah dia diberi hadiah atau tidak’.”
Dalam kisah ini Nabi tidak mengembalikan harta tersebut kepada orang yang menghadiahkannya na‐
mun memasukkannya ke Baitulmal. (lihat Fathul Bari, 13/167).

 Bertaubat dari hasil bisnis ini
PARA ulama berselisih dalam masalah ini dan yang rojih adalah tidak wajib mengembalikan harta ha‐
ram tersebut kepada pemiliknya yang memberi, bahkan wajib mensedekahkannya dan tidak mengem‐
balikannya kepada orang yang sudha mengambil sempurna kompensasinya. Hal ini karena tidak di‐
satukan buat orang yang telah memanfaatkan manfaat haram antara kompensasi dan pembayarannya.
Ibnul Qayyim menyatakan:

 وﻗﺪ، ﻓﻤﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪ زال ﻋﻨﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻤﻟﻦ أﺧﺬه،))وﻫﺐ أن ﻫﺬا اﻤﻟﺎل ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻵﺧﺬ
ّ
 و ﺠﻳﺐ رده إ ﻪ؟! وﻫﺬا ﺨﺑﻼف، ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎق ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺎل.ﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻲﻓ ﻗﺒﺎﺤﻛﻪ ﻣﻦ اﺠﻔﻊ
ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪ

 وﺑﺬ،أﻣﺮه ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ أﺧﺬه ﻣﻦ وﺟﻪ ﺧﺒﻴﺚ ﺑﺮﺿﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ

 ﺮﺻﻓﻪ ﻲﻓ اﻤﻟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻲﺘ: ﻓﺎﻜن أﺣﻖ اﻟﻮﺟﻮه، وأﻻ ﻳﻌﻮد إ ﻪ،ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺬﻟﻚ
((اﻹﺛﻢ

ر

 و ﺨﻳﻔﻒ ﻋﻨﻪ،ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﻪ

“Okelah seandainya harta ini tidak dimiliki oleh yang mengambilnya, maka kepemilikan pemilik
pertama yang member telah hilang dengan memberikannya kepada orang yang mengambilnya.
Dia telah menyerahkannya sebagai kompensasi manfaat yang diambilnya. Lalu bagaimana
dikatakan kepemilikannya tetap ada padanya dan wajib mengembalikannya?! Ini tidak sama
dengan perintah mensedekahkannya; karena dia telah mengambilnya dengan cara tidak baik
dengan keridhaan pemiliknya dan dia keluarkan dalam keadaan temannya ridha dikeluarkan
dari kepemilikannya tersebut dan tidak akan kembali kepadanya. Sehingga yang benar adalah
mengeluarkannya untuk kemaslahatan orang yang memanfaatkannya dari penerimanya dan
diringankan darinya dosa. (Madarij as‐Salikin, 1/422).
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Beliau juga menyatakan:

))وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﺤﻟﻜﻢ ﺨﺑﺒﺜﻪ وﺟﻮب رده ﺒﻟ ا اﻓﻊ ﻓﺈن اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻜﻢ
(( وﻻ ﺠﻳﺐ رده ﺒﻟ داﻓﻌﻪ،ﺨﺑﺒﺚ ﻛﺴﺐ اﺤﻟﺠﺎم
“Tidak mesti menghukumi sesuatu itu buruk (khobits) mewajibkan untuk mengembalikannya
kepada yang membayar, karena Nabi menghukumi buruknya hasil bekam dan tidak wajib
mengembalikan kepada yang membayarnya.” (Zaad al‐Ma’ad, 5/779)
Syaikhul Islam ibnu taimiyah merojihkan hal ini dalam pernyataan beliau:

.  وﻫﻨﺎك ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﺒﻟ أﺻﺢ اﻟﻘﻮﻟﻦﻴ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﺰا،))ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﺑﻤﻬﺮ اﻛﻲﻐ
((واﻤﻟﻌﻮض

وﻛﺬﻟﻚ ﻲﻓ اﺨﻟﻤﺮ وﺤﻧﻮ ذﻟﻚ ﻤﻣﺎ أﺧﺬ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺤﻣﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﺠﻳﻤﻊ اﻟﻌﻮض

“Ini seperti seandainya dua orang saling ridha dengan pembayaran PSK, disana harus disede‐
kahkan menurut pendapat yang lebih shahih dari dua pendapat ulama tidak diberikan kepada
lelaki yang menzinahinya. Demikian juga dalam khomr dan sejenisnya yang seorang mengambil
manfaat terlarang sehingga tidak dikumpulkan pembayaran dan kompensasinya untuknya
(Majmu’ al‐Fatawa, 29/291‐292)
Beliau juga menyatakan:

ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ وﻟﻮ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه ﻟﻢ ﺤﻳﻜﻢ

 أي ﻣﻬﺮ اﻛﻲﻐ وﺛﻤﻦ اﺨﻟﻤﺮ – ﻻ ﻳﻘ-))ﻓﻬﻨﺎ

إذا ﻤﺟﻊ ﻬﻟﻢ ﺑﻦﻴ اﻟﻌﻮض واﻤﻟﻌﻮض وﻻ ﺤﻳﻞ ﻫﺬا اﻤﻟﺎل
((اﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ

ﺑﺮده ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻬﻟﻢ ﺒﻟ اﻤﻟﻌﺎ

ﻟﻠﺒﻲﻐ واﺨﻟﻤﺎر وﺤﻧﻮﻫﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺼف ﻲﻓ ﻣﺼﺎﻟﺢ

“Disini –yaitu bayaran PSK dan hasil penjualan anjing– tidak diambil sebelum diterima dan
seandainya diberikan kepadanya tidak dihukumi harus mengembalikannya. Karena ini
membantu mereka berbuat maksiat apabila berkumpul untuk mereka antara pembayaran dan
kompensasinya dan tidak halal harta tersebut untuk PSK dan penjual khomr dan sejenisnya
namun dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.” (Majmu’ al‐Fatawa, 29/309)
Apabila pelaku bisnis ini faqir maka diperbolehkan baginya untuk mengambil harta tersebut sekedar
kebutuhannya saja.
Imam an‐Nawawi ketika menukilkan ucapan imam al‐Ghazali dalam aktifitas harta haram menyata‐
kan:

ً
 ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ،ﻓﻘﺮﻴا؛ ﻷن ﻋﻴﺎ إذا ﺎﻛﻧﻮا ﻓﻘﺮاء
))و أن ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﺒﻟ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻴﺎ إذا ﺎﻛن
 و ﻫﻮ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻷﻧﻪ أﻳﻀﺎ, ﺑﻞ ﻫﻢ أو ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﻢ
((ﻗﺎﻟﻮه

 وﻫﻮ ﻛﻤﺎ, وﻫﺬا ا ي ﻗﺎ اﻟﻐﺰاﻲﻟ ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ذﻛﺮه آﺧﺮون ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب.ﻓﻘﺮﻴ
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“Dia boleh bersedekah dengannya kepada diri dan keluarganya apabila seorang faqir; karena
keluarganya apabila fakir maka sifat ada pada mereka, bahkan mereka lebih utama diberikan
sedekah. Dia juga boleh mengambil sebagiannya sesuai kebutuhannya karena diapun faqir. Yang
disampaikan al‐Ghazali ini pada masalah ini juga dijelaskan ulama Syafi’iyah lainnya dan itu
benar seperti pendapat mereka.” (Majmu’ Syarh al‐Muhadzdzab, 9/428‐429).
Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan: “Kesempurnaan taubat dengan sedekahkan harta tersebut.
Apabila ia membutuhkannya maka ia diperbolehkan untuk mengambil sekedar kecukupannya saja
dan bersedekah dengan sisanya. Ini hukum untuk semua yang mengusahakan harta haram karena
buruknya pembayaran baik berupa barang ataupun manfaat.” (Zadul Ma’ad, 5/799)
Syaikhul Islam berkata:

 وﺎﻛﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﺟﺎز أن ﻳﺮﺼف إ ﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﺎل ﻣﻘﺪار، وﻫﺬا اﺨﻟﻤﺎر،))ﻓﺈن ﺗﺎﺑﺖ ﻫﺬه اﻛﻲﻐ
 ﻓﺈن ﺎﻛن ﻳﻘﺪر أن ﻳﺘﺠﺮ أو ﻳﻌﻤﻞ ﺻﻨﻌﺔ ﺎﻛﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻐﺰل أﻋﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن رأس.ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ
ً
 وأﻣﺎ إذا. و ﻳﺮدوا ﻋﻮض اﻟﻘﺮض ﺎﻛن أﺣﺴﻦ، وإن اﻗﺮﺘﺿﻮا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻜﺘﺴﺒﻮا ﺑﻪ.ﻣﺎل
 وأﻣﺎ إن ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻛﻤﺎ.أن ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﻓﻬﺬا ﻳﺜﺎب ﺒﻟ ذﻟﻚ

ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎده أﻧﻪ ﺤﻳﻞ

 ﻓﻬﺬا ﺧﺒﻴﺚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل،ﻳﺘﺼﺪق اﻤﻟﺎﻟﻚ ﺑﻤﻠﻜﻪ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ اﷲ؛ إن اﷲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ اﻟﻄﻴﺐ
(( ))ﻣﻬﺮ اﻛﻲﻐ ﺧﺒﻴﺚ:اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
“Apabila pelacur dan penjual khomr tersebut bertaubat dan mereka adalah orang fakir maka
diperbolehkan dia menngunakan harta tersebut sekedar kebutuhannya saja. Apabila dia mampu
berdagang atau membuat kerajinan seperti menyulam dan memintal kain maka diberi sebagi
modalnya dan bila dia mengambil dengan hutang untuk modal usaha dan mengembalikannya
maka itu lebih baik. Adapun bila bersedakah seluruhnya dengan keyakinan itu halal baginya
untuk disedekahkan maka ia mendapatkan pahala. Adapun bila bersedakah dengannya seba‐
gaimana sedekah seorang pemilik semua yang dimilikinya maka Allah tidak menerimanya;
karena Allah tidak menerima kecuali yang bagus, sedang harta ini adalah buruk (khobits)
sebagaimana disabdakan Rasulullah: ‘Pembayaran pelacur adalah khobits’.” (Majmu’ al‐Fatawa
29/309)
Demikian sebagian masalah tentang bisnis halal dan haram dalam perspektif fikih islam.
Semoga bermanfaat.
Sumber:
1. Ahkaam al‐Maal al‐Haram wa Dhawaabit al‐Intifa’ wat Tasharruf bihi fil fiqhil Islami, DR. Abbas Ahmad
Muhammad al‐Baaz, Darun Nafaais, yordania.
2. At‐taubah min al‐Makaasib al‐Haraam, Kholid bin Abdillah al‐Mushlih.
Dll.
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