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ABSTRAK 

 

Anam, Mohammad Shofiyyul.2019.Studi Komparasi Pemikiran Imam Malikdan 

Imam Asy-sya>fi’i>TentangBai’ ‘Ainul Gha>ib. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN)Ponorogo. Pembimbing M. Ilhamtanzilulloh, M.H.I. 

 

Kata Kunci:bai’ ‘ainul gha<>ib, Imam Malik, Imam Asy-Sya>fi’i> 

Menurut Imam Malik yaitu, membolehkan jual beli barang yang tidak 

ada ditempat (‘ainul gha>ib) apabila salah satu dari dua hal terpenuhi yaitu, 

spesifikasi disebutkan sehingga jelas dan di syaratkan khiyar ru’yah, sedangkan 

menurut Imam Asy-Sya>fi’i>yaitu, tidak sah jual beli barang ghaib (‘ainul gha>ib) 
meskipun barang itu ada tetapi tertutup, karena jual beli semacam itu mengandung 

unsur gharardan ketidak jelasan mengenai sifat barang, dasar hukum Imam Malik 

yaitu berdasarkan hadist Khiyar ru’yah yang dinilai hadist dha’if, begitu juga 

Imam Asy-Sya>fi’i >, dia juga mendasarkan jual beli barang ghaib (‘ainul gha>ib) 
kepada hadist tersebut, akan tetapi Imam Asy-Sya>fi’i >berdasarkan hadist yang 

diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy yang 

berhubungan dengan jual beli yang tidak ada pada tempat transaksi, sehingga 

dapat menimbulkan gharar, sedangkan perkembangan teknologi memaksa 

manusia secara tidak langsung untuk ikut andil di dalamnya dan hal itu tidak bisa 

dipungkiri lagi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis 

komparasi pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i>tentang bai’ ‘ainul 
gha>ibdan bagaimana analisis komparasi Imam Malik dan Imam Asy-

Sya>fi’i >tentang istinbat hukum dalam penentuan bai’ ‘ainul gha>ib?. 

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis jenis 

penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata, teknik pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan mengambil dan mengumpilkan serta mengkaji data 

dari literatur-literatur penelitian serta sumber data lainnya yang berhubungan 

dengan pembahasan serta yang dibutuhkan oleh penelitian. Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan dan menjelaskan data objek penelitian. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapat Imam Asy-

Sya>fi’i >tentang bai’ ‘ainul gha>ibyaitu bahwa tidak sahsecara mutlak jual beli 

barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atausalah satu pihak saja 

meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam inimengandung unsurgharar. 

Sedangkan, pendapat Imam Malikmembolehkan jual beli barang yang gaib 

apabila spesifikasi barang tersebutdisebutkan dan disyaratkankhiyar ru’yahatau 

pembeli berhak menentukanpilihanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia selain sebagai mahluk individual yang berjiwa dan beraga juga 

sebagai mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. 

Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain 

yang bersama-sama hidup bermasyarakat, disadari atau tidak hal itu untuk 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah 

akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang 

menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Jual beli ada  

karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam jual beli ini penjual 

membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, 

sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang 

dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan 

semakin erat. 

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan 

menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan tentang khilafiyah terkait dengan 

bagaimana jual beli barang yang obyeknya tidak ada ditempat. Jual beli 

merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik barang 

atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah 

disepakati oleh kedua pihak.  
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Transaksi jual beli dibenarkan oleh Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma‟ 

Ulama. Landasan Al-Qur‟annya antara lain firman Allah SWT: 

واحم هللا انجيع وحزو انزثوا
1
 

Sedangkan landasan sunnahnya: 

وكم ثيع يجزور, أي انكست أطيت ؟ قبل عًم انزجم ثيدِ : أٌ انُجي ملسو هيلع هللا ىلص سئم
2
 

 

Landasan ijma‟nya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan 

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 

orang lain yang dibutuhkanya itu, harus ditukar dengan barang lainnya yang 

sesuai. Sedangkan qiyas, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 

menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering 

berkaitan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya, baik berupa harga 

maupun yang dihargai. 

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, jika memenuhi syarat-

syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma‟ (ulama 

mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Qur‟an 

menerangkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba diharamkan. Orang yang 

terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat 

mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan mengetahui syarat rukun jual 

beli tersebut. Ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sifat dan 

                                                           
1
Al-Baqarah(2):275. 

2
Al-Hafiz bin Hajar al-„Asyqalani, Bulugh al-Maram (Surabaya: Dar al-Ilmi), Hadis no. 

801, tth, hlm 158. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bizar, dan di sahihkan oleh al-Hakim. 
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tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam kitab-kitab 

fiqih banyak di jelaskan mengenai tata cara bermuamalah dengan benar sesuai 

syar‟i. 

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, 

diantaranya menyangkut sesuatu yang dijadikan obyek jual beli harus ada 

ditangan si penjual, artinya barang itu ada ditempat dan dapat dilihat oleh 

pembeli pada waktu akad terjadi. Dalam hal ini, Musthofa membagi jual beli 

menjadi tiga macam, yang pertama jual beli yang tampak obyeknya, kedua jual 

beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ketiga jual beli yang tidak jelas 

obyeknya. Dari ketiga macam pembagian tersebut hanya bentuk ketiga yang 

tidak diperbolehkan.
3
 

Berkaitan dengan obyek jual beli, Imam Asy-Sya>fi’i > berpendapat untuk 

menjadi sahnya jual beli, barang yang menjadi obyek jual beli haruslah jelas 

dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Maksudnya 

adalah bahwa barang yang diperjual belikan itu harus ada ketika akad itu 

terjadi dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Kenyataan jual beli yang terjadi pada saat ini, seiring dengan 

perkembangan teknologi banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan tanpa 

adanya barang yang menjadi obyek jual beli pada akad terjadi, seperti jual beli 

melalui internet yang mana nantinya barang itu akan dikirimkan melalui jasa 

pengiriman barang dan hal itu sudah berlaku umum.  

                                                           
3
Mustofa daíb al Bigá, At-Tazhib (Beirut: Dár al-Fikr), tth, hlm 125. 
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Fenomena ini akan kian nyata bila mencermati berbagai sarana untuk 

mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma 

syariat, halal ataupun haram dan sudah menyalahi prinsip-prinsip muamalah. 

Masalah ini menurut penyusun sangatlah penting untuk diteliti, karena 

kebanyakan dari kitab-kitab fiqih hanya menjelaskan secara global. 

Berdasarkan dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil tema 

dengan judul: Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i > 

Tentang Jual Beli ‘ainul gha>ib. 

Alasan penyusun mengambil kajian dari Imam Malik dan Imam Asy-

Sya>fi’i > karena kedua Imam madzhab tersebut berbeda pendapat dalam 

penentuan hukum jual beli ‘ainul gha>ib, menurut Imam Malik yaitu, 

membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat (‘ainul gha>ib) apabila 

salah satu dari dua hal terpenuhi yaitu, spesifikasi disebutkan sehingga jelas 

dan di syaratkan khiyar ru’yah, sedangkan menurut Imam Asy-Sya>fi’i> yaitu, 

tidak sah jual beli barang ghaib (‘ainul gha>ib) meskipun barang itu ada tetapi 

tertutup, karena jual beli semacam itu mengandung unsur gharar dan ketidak 

jelasan mengenai sifat barang, dasar hukum Imam Malik yaitu berdasarkan 

hadist Khiyar ru’yah yang dinilai hadist dha’if, begitu juga Imam Asy-Sya>fi’i >, 

dia juga mendasarkan jual beli barang ghaib (‘ainul gha>ib) kepada hadist 

tersebut, akan tetapi Imam Asy-Sya>fi’i > berdasarkan hadist yang diriwayatkan 

Imam Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy yang berhubungan dengan 

jual beli yang tidak ada pada tempat transaksi, sehingga dapat menimbulkan 
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gharar, sedangkan perkembangan teknologi memaksa manusia secara tidak 

langsung untuk ikut andil di dalamnya dan hal itu tidak bisa dipungkiri lagi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka 

penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis komparasi pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-

Sya>fi’i > tentang bai’ ‘ainul gha>ib? 

2. Bagaiman analisis komparasi Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i > tentang 

istinbat hukum dalam penentuan bai’ ‘ainul gha>ib? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian ini penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan 

rumusan masalah diatas adalah: 

1. Untuk menjelaskan analisis komparasi pemikiran Imam Malik dan 

Imam Asy-Sya>fi’i > tentang bai’ ‘ainul gha>ib. 

2. Untuk menjelaskan analisis komparasi istinbat hukum keduanya dalam 

menetapkan hukum bai’ ‘ainul gha>ib. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan 

suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran terhadap bagaimana 

pemikiran dan istinbat hukum tentang bai’ ‘ainul gha>ib oleh Imam Malik 
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dan Imam Asy-Sya>fi’i >. Dan penelitian ini diharapkan menjadi acuan 

sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Dalam penelitian ini secara praktis memberikan manfaat sebagai 

rujukan hukum untuk khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan 

masalah muamalah, khususnya mengenai masalah obyek dalam jual beli. 

Dan juga memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai 

syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, agar konsumen dan 

produsen tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak. 

E. Telaah Pustaka 

Terkait dengan penelitian jual beli „ainul ghaib telah dibahas pada 

penelitian sebelumnya sebagai berikut : 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Jual 

Beli Lewat SMS (Short Message Service)” yang dikaji oleh Abd Rohman 

Fahruddin, dalam skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai 

implikasi yuridis terhadap akad jual beli lewat sms dan juga sms sebagai 

transaksi fasilitas jual beli.
4
 

Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce 

Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djogja)” yang dikaji oleh 

Septiana Na‟afi, dalam skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan model 

transaksi e-commerce dari sudut pandang Islam dan juga membahas tentang 

                                                           
4
 Abd Rohman Fahrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lewat 

Sms” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006). 
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apa yang melatar belakangi masyarakat menerima transaksi melalui e-

commerce.
5
 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook” yang dikaji oleh Ahmad 

Syarifudin. Pembahasan skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan 

mengenai pandangan hukum Islam terhadap materi dan jual beli chip poker 

dalam permainan yang ada dalam facebook.
6
 

Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Dalam MY7 Diamonds 

Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan 

Imam Syafi‟i” oleh Aminah, skripsi ini membahas tentang pokok masalah 

status hukum sebagai praktik jual beli bila dirujuk dengan pendapat Imam 

Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i serta persamaan dan perbedaan syarat jual beli 

MY7 Diamonds.
7
 

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki perbedaan dengan 

karya-karya sebelumnya. Secara umum penelitian yang penulis lakukan 

sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak terlihat (bai’ ‘ainul gha>ib), 

tetapi penulis lebih spesifik membahas bai’ ‘ainul gha>ib menurut pandangan 

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi‟i beserta istinbat hukumnya. 

 

                                                           
5
 Septiana Na‟afi, “Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam 

(Studi PT. Aseli Dagadu Djogja)” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2011). 
6
 Ahmad Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker 

Online Dalam Facebook” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2010). 
7
 Aminah, “Transaksi Jual Beli Dalam MY7 Diamonds Menurut Pandangan Hukum 

Islam Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi‟i” (skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003). 
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F. Pemikiran Kedua Tokoh  

Dalam kaitannya jual beli yang tidak kelihatan (bai’ ‘ainul gha>ib) 

sebagian Fuqaha‟ mengatakan, bahwa menjual barang yang ghaib (bai’ ‘ainul 

gha>ib) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Ini 

adalah salah satu pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Asy-

Sya>fi’i > yang ditegaskan oleh para pengikutnya. Yakni menjual barang yang 

ghaib (‘ainul gha>ib) tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya. 

Sedangkan pendapat Imam Malik dan kebanyakan Ulama Madinah 

berpendapat, bahwa menjual barang yang ghaib (‘ainul gha>ib) dengan 

menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin 

tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.
8
 

1. Jual Beli 

a. Pengertian jual beli 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai’, al-

Tija>rah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah. Swt. Berfirman: 

 

ا َوَعََلَِيَخً  ب َرَسْقَُبُهْى ِسزًّ ًَّ َْفَقُوا ِي ََلحَ َوأَ ِ َوأَقَبُيوا انصَّ ٌَ ِكتَبَة َّللاَّ ٍَ يَتْهُو ٌَّ انَِّذي إِ

ٍْ تَجُور ٌَ تَِجبَرحً نَ  يَْزُجو

 

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi. 

(QS. Al-Fathir:29)
9
 

                                                           
8
Ibnu Rusyd, Bidayatu „l Mujtahid (Semarang: CV. ASY-SYIFA‟), hlm. 64-66 

9
 Al-Qur‟an, 35:29. 
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Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli 

adalah sebagai berikut: 

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

dasar saling merelakan. 

2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai 

aturan Syara‟. 

3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) 

dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara‟. 

4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 

(dibolehkan). 

5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan 

atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara  

yang dibolehkan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan 

disepakati.
10

 

b. Rukun dan syarat jual beli 

                                                           
10

 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 67-68. 
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Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang 

berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud ‘alaih (objek akad). Akad 

ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan 

sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan 

kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, 

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab 

Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.
11

 

c. Model transaksi jual beli 

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh 

sistem transaksi, mekanisme serah terima, jenis komoditi, dan lain 

sebagainya, yang masing-masing memiliki ketentuan hukum. Macam-

macam model transaksi jual beli antara lain: bai’ Musya >hadah. bai’ 

Maushuf fi Dzimmah, bai’ ‘Ainul Gha>ib, bai’ Mu’athah, bai’ 

Mura>bahah, bai’ Taqsith, bai’ Urbun, bai’ Jizaf, bai’ Muza >yadah, bai’ 

Istijra>r, bai’ Istishna’, bai’ ‘Araya>, bai’ Sharfi >, bai’ Huqu >q.
12

 

Bai‟ „Ainul Ghaib ialah jual beli barang yang tidak terlihat atau 

tidak disaksikan oleh kedua pihak pelaku transaksi, atau oleh salah satu 

pihak, baik barang berada di majlis akad atau diluar majlis.
13

 

Versi qaul adhhar Sya>fi’i >yah, transaksi demikian hukumnya tidak 

sah, karena termasuk bai’ al-gharar. Sedangkan versi muqabil adhhar 

                                                           
11

 Ibid, 70. 
12

 Mudaimullah Azza, “Metodologi Fiqih Muamalah”, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 12-

24. 
13

Ibid, 14. 
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dan A’immah Tsala >tsah (tiga imam madzhab selain Sya>fi’i >), bai’ ‘ainul 

gha>ib sah jika unsur majhul dapat diminimalisir melalui spesifikasi ciri-

cirinya (shifah, jenis, nau’), dan menetapkan khiyar ru’yah.
14

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis jenis 

penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata. Untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan 

dan penelusuran data-data serta pengelolaan buku-buku, literatur dan 

bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.
15

 

Dengan penelitian kualitatif,  perlu dilakukan analisis deskriptif. 

Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang 

secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai jual beli 

‘ainul gha>ib dalam kitab induknya Imam Malik (muwattha’) dan Imam 

Asy-Sya>fi’i > (al-umm) dan juga dari murid-murid kedua Imam tersebut 

yang membahas tentang jual beli ‘ainul gha>ib. 

Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang 

ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian 

dilakukan klasifikasi dan deskripsi. 

 

                                                           
14

 Ibid, 14. 
15

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

23. 
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2. Data dan Sumber Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan 

adalah tentang: 

a. Konsep bai’ ‘ainul gha>ib menurut Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i > 

yang meliputi pengertian bai’ ‘ainul gha>ib, hukum bai’ ‘ainul gha>ib, 

dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik dan Asy-Sya>fi’i >. 

b. Metode istinbath yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Asy-

Sya>fi’i > dalam menentukan hukum bai’ ‘ainul gha>ib. 

Data yang terkait dengan persoalan bai’ ‘ainul gha>ib ini dapat 

diperoleh dari beberapa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data 

primer diantaranya: 

a. Imam Malik, Muwattha’ 

b. Imam Asy-Sya>fi’i >, Al-Umm 

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian 

yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok 

pembahasan, dintaranya: 

a. Ensiklopedi Hukum Islam 

b. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

c. Fiqh Empat Madzhab 

d. Mughni al-muhta>j 

e. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah 
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f. Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer 

g. At-Tazhi>b 

h. Bulugh al-Mara>m 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka 

teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil dan 

mengumpilkan serta mengkaji data dari literatur-literatur penelitian serta 

sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan serta yang 

dibutuhkan oleh penelitian. Literatur atau sumber yang digunakan 

berhubungan dengan objek penelitian yaitu jual beli ‘ainul gha>ib. 

4. Analisi Data 

Teknik analisi data merupakan metode dan langkah yang dilakukan 

dalam mengelola data yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif 

yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan data objek penelitian yang diambil 

dari literatur dan literatur lainnya serta mengambil suatu kesimpulan yang 

bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
16

 

5. Tahapan –tahapan Penelitian 

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang 

sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penilitian dengan 

tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat 

                                                           
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 333. 
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menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Langkah-langkah 

dalam tahap penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, 

kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

b. Tahapan kedua, menyusun kerangka dalam metode penelitian secara 

umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat 

mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan 

dalam penelitian. 

c. Tahapan ketiga, yaitu mencari dan menggali data, yang terdiri dari 

deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencangkup 

tentang pengertian jual beli, jual beli ‘ainul gha>ib, komparasi antara 

Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i > tentang bai’ ‘ainul gha>ib, dan 

istinbat hukum keduanya. 

d. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data sudah lengkap, maka 

selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian, dan setelah 

itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut. 

H. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat 

menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu 

sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. 

Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti 
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mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun 

sistematika dalam penulisan skripsi, antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN   

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi 

yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : PEMIKIRAN IMAM MA>LIK TENTANG BAI’  

‘AINUL GHA >IB 

  Pada bab ke dua ini, yaitu mengenai kitab Imam 

Ma>lik tentang bai’ ‘ainul gha >ib, yang meliputi: biografi 

Imam Ma>lik, pendapat Imam Ma>lik dalam kitab 

(muwattha‟) tentang bai’ ‘ainul gha >ib dan metode istinbat 

yang digunakan oleh Imam Ma>lik. 

BAB III  : PEMIKIRAN IMAM ASY-SYA<FI’I< TENTANG BAI’ 

‘AINUL GHA>IB 

Pada bab ke tiga ini, yaitu tentang kitab Imam Asy-

Sya>fi’i > mengenai Bai’ ‘ainul gha>ib, yang meliputi: biografi 

Imam Asy-Sya>fi’i >, pendapat Imam Asy-Sya>fi’i > dalam kitab 
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(al-umm) tentang Bai’ ‘ainul gha>ib dan metode istinbat 

yang digunakan oleh Imam Asy-Sya>fi’i >. 

BAB IV : ANALISI PENDAPAT IMAM MA>LIK DAN IMAM 

ASY-SYAFI’I TENTANG BAI’ ‘AINUL GHA>IB 

  Pada bab ke empat ini, yaitu tentang analisis 

pendapat Imam Ma>lik dan Imam Asy-Sya>fi’i > tentang Bai’ 

‘ainul gha>ib dan analisis penetapan hukum atau metode 

istinbat yang digunakan untuk menjawab persoalan Bai’ 

‘ainul gha>ib  menurut Imam Ma>lik dan Imam Asy-Sya>fi’i >. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ke lima ini, merupakan rangkaian terakhir 

dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-

saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar 

pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB II 

PEMIKIRAN IMAM MA>LIK TENTANG BAI’ ‘AINUL GHA>IB 

 

A. Biografi Hidup Imam Ma>lik 

1. Riwayat Hidup Imam Ma>lik 

Nama lengkapnya adalah Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin Abi Amir 

bin Amr bin Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits 

Ashbah}ani Al-H{umairi, Abu ‘Abdilla>h Al-Madani> dan merupakan Imam 

Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah 

dari suku Quraisy. Ma>lik adalah sahabat „Utsman bin ‘Ubaidilla>h At-Taimi, 

saudara Thalh}ah} bin ‘Ubaidillah.
1
 

Kelahirannya, Adz-Dzahabi berkata, “Menurut pendapat yang lebih 

shahih, Imam Ma>lik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana 

Anas, pembantu Rasulullah, meninggal. Ma>lik tumbuh di keluarga yang 

bahagia dan berkecukupan.
2
 

Sifat-sifatnya, dari Mathraf bin ‘Abdilla>h, dia berkata, “Ma>lik bin 

Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, 

rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih sehingga 

kelihatan agak pirang”.
3
 

Dari „Isa bin ‘Umar Al-Madani>, dia berakata, “aku tidak pernah 

melihat ada orang yang mempunya kulit putih dan mempunyai wajah yang 

                                                           
1
 Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu‟i Taman, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 260. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Ma>lik, dan aku tidak 

melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan Ma>lik.”
4
 

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, “aku tidak melihat ada 

orang yang lebih mulia dari Ma>lik, dan aku tidak melihat ada orang yang 

lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Ma>lik.”
5
 

2. Pendidikan Imam Ma>lik 

Pada mulanya Beliau belajar dari Ribiah, seorang Ulama yang 

sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, Beliau juga memperdalam hadits 

kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para 

sahabat.
6
 

Adz-Dzahabi berkata, Ma>lik mulai menuntut ilmu ketika umurnya 

menginjak belasan tahun, sedang Ma>lik mulai memberikan fatwa dan 

memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan 

orang-orang telah mengambil hadits darinya disaat dia masih muda belia. 

Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya 

sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja’far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai 

ramai menuntut ilmu kepadanya ketika pada zaman Khalifah Ar-Rasyid 

sampai Ma>lik meninggal.
7
 

Dari „Abdullah bin Al-Mubarak, dia berkata, “Aku tidak melihat ada 

orang yang mempunyai perawakan tinggi seperti Ma>lik bin Anas, dia tidak 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid 

6
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B, et.al.(Jakarta: 

Lentera Basitama, 2004), 28. 
7
 Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu‟i Taman, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 260. 
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banyak melakukan shalat dan puasa, namun dia mempunyai jiwa yang 

luhur”.
8
 

‘Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada ayahku, 

diantara sahabat-sahabat Az-Zuhri, siapakah yang paling shah}ih} haditsnya?” 

ayah menjawab, “Ma>lik lebih shah}ih dalam semua hal.”
9
 

Asy-Sya>fi’i > juga berkata, “jika menyebut tentang para Ulama, maka 

Ma>lik adalah bintangnya.”
10

 

Adz-Dzahabi berkata, cendekiawan yang ada di Madinah setelah 

Rasulullah dan para sahabatnya adalah Zaid bin Tsabit, ‘Aisyah, Ibnu 

‘Umar, Said bin Musayyab, Az-Zuhri, ‘Ubaidillah bin ‘Umar kemudian 

Ma>lik.
11

 

Adz-Dzahabi berkata, demikian karena setelah periode generasi 

Tabi‟in, tidak ada orang yang bisa menyamai keunggulan Ma>lik, baik dalam 

hal ilmu pengetahuan, ilmu fiqh, kemuliaan dan kekuatan hafalan. Padahal, 

pada periode itu ada orang-orang besar seperti Said bin Musayyab, Ulama 

fiqh yang berjumlah tujuh, Qasim, Salim, Ikrimah, dan orang-orang yang 

hidup sezaman dengannya. Kemudian ada Zaid bin Aslam, Ibnu Syihab, 

Abu Az-Zinad, Yahya bin Said, Shafwan bin Sulaim, Rabi’ah bin Abi 

‘Abdirrahman dan orang-orang yang sezaman dengannya, namun ketika 

mereka dipertemukan, maka yang akan muncul dan unggul adalah Ma>lik.
12

 

                                                           
8
 Ibid., 261. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 
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Dan, Ma>lik seorang mulia dan terhormat, tidak ditemukan keraguan 

dan kesalahan dari ucapan-ucapannya, banyak orang yang bertanya tentang 

hadits kepadanya silih berganti. Sebagian mereka meminta izin untuk 

membacakan hadits kepadanya, sedang disamping Ma>lik selalu ada 

seseorang yang bernama Habib yang selalu menulis hadits darinya dan 

membacakannya kepada orang-orang yang datang. Dan jika Ma>lik 

melakukan kesalahan maka orang yang menulis itu akan membukakan 

untuknya, dan kesalahan yang dilakukan Ma>lik ini sangat jarang terjadi.
13

 

Dari Baqiyah, dia telah berkata kepada Ma>lik, “tidak ada orang yang 

tinggal di bumi ini yang lebih banyak ilmunya tentang sunnah yang 

melebihi kamu, wahai Ma>lik.”
14

 

Guru-guru Imam Ma>lik adalah orang-orang yang dia pilih, dan 

pilihan Ma>lik didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fiqhnya, cara 

meriwayatkan hadits, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-

orang yang bisa dipercaya. Ma>lik meninggalkan perawi yang banyak 

mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat 

mereka tidak dikenal.
15

 

Adz-Dzahabi berkata, untuk pertama kalinya Imam Ma>lik mencari 

ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Bashri 

                                                           
13

 Ibid., 262. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid.,273. 
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meninggal. Ma>lik mengambil hadits dari Nafi‟ yaitu orang yang tidak bisa 

ditinggalkanya dalam periwayatan.
16

 

Juga, dari Said Al-Maqburi, Nu’aim Al-Mujammar, Wahab bin 

Kaisan, Az-Zuhri, Ibnu Al-Munkadir, Amir bin ‘Abdillah bin Az-Zubair, 

‘Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Shafwan bin Salim, Ishaq bin Abi 

Thalh}ah}, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Yah}ya bin Said, Ayyub As-

Sakhtiyani, Abu Az-Zinad, Rabi’ah bin ‘Abdirrahman dan banyak lagi 

orang-orang selain mereka dari ulama-ulama Madinah. Ma>lik 

meriwayatkan hadits dari orang-orang yang berasal dari luar Madinah.
17

 

Sedangkan, orang-orang yang meriwayatkan dari Ma>lik dan mereka 

termasuk guru-gurunya adalah Az-Zuhri, Rabi‟ah, Yahya bin Said, dan 

lainya. Sedangkan, dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Ma>lik 

adalah Al-Auza‟i, Ats-Tsauri, Al-Laits dan yang lainya.
18

 

Selain mereka, orang-orang yang meriwayatkan dari Ma>lik adalah 

Ibnu Al-Mubarak, Yahya bin Said Al-Qaththan, Muhammad bin Al-Hasan, 

Ibnu Abu ‘Ashim, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, Al-Qa’nabi, Said bin 

Manshur, Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya Al-Qurthubi, Yahya bin 

Bakir, An-Nufaili, Mush’ab Az-Zubaidi, Abu Mush’ab Az-Zuhri, Qutaibah 

bin Said, Hisyam bin Ammar, Suwaid bin Said, ‘Utbah bin Abdillah Al-

                                                           
16

 Ibid.,274 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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Maruzi, Ismail bin Musa, As-Saddi, dan orang-orang lain seperti Ahmad bin 

Ismail As-Sahmi.
19

 

3. Karya-karya Imam Ma>lik 

Kepandaian Imam Ma>lik tentang pengetahuan ilmu agama dapat 

diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Abu 

Hanifah yang menyartakan bahwa: “beliau tidak pernah menjumpai seorang 

pun yang lebih alim dari pada Imam Ma>lik. Bahkan Imam Al-Laits bin Saad 

pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Ma>lik adalah pengetahuan orang 

yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-

benar hendak mengambil pengetahuan”.
20

 Pada masa Imam Ma>lik, 

berkembang pesat ilmu hadits dan ilmu fikih, tetapi kedua macam ilmu itu 

masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih 

tergabung dalam satu kesatuan ilmu, yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu 

itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke tiga hijriyah atau pada akhir 

abad kedua hijriyah. Demikian pula halnya dengan Imam Ma>lik, beliau juga 

sebagai seorang ulama yang telah menafsirkan Al-Qur‟an dan hadits-hadits 

Rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu hadits sebagai alat dalam 

beristinbat. Jika beliau mempelajari suatu hadits, maka beliau meneliti 

sanadnya, menghubungkan hadits itu dengan ayat-ayat Al-Qur‟an setelah 

yakin hadits itu dapat dijadikan dasar hujjah, beliau langsung 

menggunakannya dalam mengistinbat hukum. 
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 Ibid. 
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 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 196. 
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Dalam bidang hadits, beliau terkenal sebagai orang yang 

mengumpulkan hadits yang pertama dan kumpulan kitab-kitab hadits 

tersebut dapat dibaca oleh generasi sekarang yaitu kitab ‚ al-muwaththa‛. 

Kitab al-muwaththa’ ini ditulis pada tahun 144 H atas anjuran khalifah 

Ja‟far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-

Abhary, atsar Rasulullah SAW, sahabat dan tabi‟in yang tercantum dalam 

kitab al-muwaththa’ sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Ma>lik bin Anas 

dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu al-muwaththa’ dan 

al-Mudawwanah al-Kubra. Kitab al-muwaththa’  mengandung dua aspek, 

yaitu aspek hadits dan fiqh. Adanya aspek hadits itu karena kitab al-

muwaththa’  banyak mengandung hadits-hadits dari Rasulullah SAW atau 

dari sahabat dan tabi‟in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang dari 

yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari 

penduduk Madinah. Kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair 

(Makkah), Humaid al-Takwil dan Ayyub al-Sahtiyani> (Basra), Ata‟ Ibn 

Abdilla>h (Khurasan), Abd Kari>m (jazirah), Ibrahi>m Ibn Abi> ‘Ablah (Syam). 

Demikian menurut Qady.
21

 Apabila hendak mempelajari pokok-pokok 

pikiran madzhab Ma>liki, maka sumbernya ialah kitab al-muwaththa’ dan 

pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-

muridnya. Sedangkan kitab al-Mudawwanah al-Kubra> merupakan 

kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa 

Imam Ma>lik yang dikumpulkan Assad Ibn al-Furat al-Naisabury yang 
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 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, Cet. Ke-

1,1997),117. 
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berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid Imam Ma>lik dan pernah 

mendengar ‚al-muwaththa’‛ Imam Ma>lik. Kemudian ia pergi ke Irak. 

Ketika di Irak Assad Ibn al-Furat bertemu dengan Yusuf dan Muhammad 

yang merupakan murid Abu Hanifah. Ia banyak mendengar masalah fiqh 

aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan bertemu dengan Ibn al-Qasi>m, 

murid Imam Ma>lik. Dengan permasalahan fiqh yang diperolehnya dari Irak, 

dia tanyakan kepada Ibn al-Qasi>m dan akhirnya jawaban-jawaban itulah 

yang kemudian menjadi kitab al-Mudawwanah al-Kubra>.22
 

Di antara pengikut Imam Ma>lik yang terkenal adalah, (1) Assad Ibn 

al-Furat, (2) ‘Abd al-Salam al-Tanukhi> (Sahnun), (3) Ibnu Rusd, (4) al-

Qurafi, dan (5) al-Syatibi>.
23

 Disamping melestarikan pendapat Imam Ma>lik, 

pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada 

generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran 

Ma>likiyah adalah sebagai berikut: 

1) Al-muwaththa’ karya Imam Ma>lik. Kitab ini sudah disyarahi oleh 

Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul Aujaz al-Masa>lik ila> 

Muwaththa’ Ma>lik dan Syarh al-Zarqani> ‘ala Muwaththa’ al-Imam 

Ma>lik karya Muhammad Ibn ‘Abd al-Baqi> al-Zarqani> dan Tanwir al-

Hawalik Syarh ‘ala Muwaththa’ Ma>lik karya Jalal al-Di>n ‘Abd al-

Rahman al-Suyuti> al-Sya>fi’i >. 
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 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab,119. 
23

 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), 99. 
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2) Al-Mudawwanah al-Kubra karya ‘Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini 

disusun atas dasar sistematika kitab al-muwaththa’. 

3) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid karya Abu al-Walid 

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-

Qurtubi> al-Andalusi>. 

4) Fath al-Rahi>m ‘ala > Fiqh al-Imam Ma>lik bi al-Abdilla>h karya Muhammad 

Ibn Ahmad. 

5) Al-I’tisam karya Abi Isha>q Ibn Musa> al-Syatibi>. 

6) Mukhtasar Khalil ‘ala > Matan al-Risa>lah li> Ibn Abi> Zaid al-Qirawani  

karya Syaikh ‘Abd al-Majid al-Syarnubi> al-Azhari>. 

7) Ahkam al-Ahkam ‘ala > Tuhfat al-Ah}kam al-Shar’iyyah karya 

Muhammad Yusuf al-Kafi>.
24

 

Di samping pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam kitab 

al-muwaththa’, beliau juga banyak mengemukakan fatwa-fatwa, pendapat-

pendapat yang beliau kemukakan dalam diskusi-diskusi dengan sahabat-

sahabat dan murid-murid beliau yang terkenal.
25

 Murid-murid beliau ini 

menamakan buku kumpulan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau 

dengan kitab:
26

 

1) Al-Mudawwanah 

2) Al-Wadi>hah 
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 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, 100. 
25

 Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqih Muqaran (Jakarta: Erlangga, 1989), 80. 
26
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3) Al-Mustah}rajah dan al-Ubdiyah27
 

Selain mempunyai daya ingat yang sangat kuat, beliau juga dikenal 

sangat ikhlas didalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi 

kemudahan kepada beliau didalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau 

sendiri pernah berkata “ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai 

dengan hati yang takwa dan khusyu‟, ketika beliau berkata “sebaik-baiknya 

pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah 

satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan 

menurutmu”.
28

 

B. Metode Istinbat Hukum Imam Ma>lik 

Imam Ma>lik adalah orang yang alim ilmunya beliau berhati-hati dan 

teliti dalam urusan hukum-hukum kegamaan, terutama dalam masalah 

riwayat yang dikatakan oleh Nabi. Cara-cara beliau memberi jawaban atas 

pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau. Beberapa ulama 

meriwayatkan, Imam Ma>lik berkata: “saya tidak memberi fatwa-fatwa dan 

meriwayatkan hadits, sampai tujuh puluh ulama mengakui”. Artinya segala 

masalah difatwakannya kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh 

puluh orang ulama dan para ulama menetapkan sekaligus sepakat, bahwa 

Imam Ma>lik orang yang ahli dalam masalah yang difatwakan itu.
29

 Metode 

istinbat hukum Imam Ma>lik dalam menetapkan hukum Islam adalah 

berpegang kepada: 
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 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Cet. Ke-III, 200. 
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a. Al-Qur‟an 

Dalam memegang al-Qur‟an meliputi hukum berdasarkan atas 

lahiriyah nash al-Qur‟an atau keumumannya, meliputi mafhum 

mukhala>fah dan mafhum aula> dengan memperhatikan „illatnya. 

b. As-Sunah 

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam 

Ma>lik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-

Qur‟an. Apabila dalil syarat menghendaki adanya pentakwilan, maka 

yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat 

pertentangan antara makna lahir al-Qur‟an dengan makna yang 

terkandung dalam sunnah maka yang dipegang adalah makna al- 

Qur‟an. Namun, apabila makna yang terkandung dalam dalam sunnah di 

kuatkan oleh ijma‟ Madinah, maka yang dipegang adalah makna yang 

terkandung dalam sunnah (al-Mutawa>tirah atau al-Masyhu>rah).
30

 

c. ‘Amal Ahl al-Madi>nah 

’Amal Ahl al-Madi>nah yang dijadikan hujjah oleh Imam Ma>lik 

yang asalnya dari Naql, dari hasil mencontoh Rasulullah SAW. Bukan 

dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sho‟ dan 

penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Rasulullah SAW atau 

tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan di tempat yang 

tinggi dan lain sebagainya. 

d. Al-Maslah}ah} al-Mursalah 

                                                           
30

 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 106. 
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Maslah}ah} mursalah atau al-Masha>lih} al-Mursalah adalah 

maslahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat maupun sama 

sekali tidak disinggung oleh nash al-qur‟an. Dengan demikian, maslahah 

itu dikembalikan kepada tujuan syariat diturunkannya dimana cara 

mengetahuinya melalui nash al-qur‟an, sunnah dan ijma‟. Adapun para 

ulama yang memegang kepada maslah}ah} mursalah sebagai dasar hukum 

telah menetapkan beberapa syarat yaitu: 

1) Maslah}ah} itu harus benar-benar maslah}ah} menurut penelitian yang 

seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja. 

2) Maslah}ah} itu harus bersifat umum bukan untuk orang-orang tertentu, 

maksudnya maslah}ah} harus merupakan maslah}ah} untuk kepentingan 

orang banyak. 

3) Maslah}ah} itu harus benar-benar merupakan bersifat umum dan tidak 

bertentangan dengan nash al-qur‟an dan ijma‟. 

e. Shadd az-Dzara>’i 

Imam Ma>lik menggunakan Shadd az-Dzara>’i sebagai landasan 

hukum. Sebab menurutnya bilamana semua jalan atau sebab yang 

menuju kepada haram atau terlarang maka hukumnya haram atau 

terlarang. Begitupun sebaliknya, bila sebab yang menuju kepada yang 

halal maka hukumnya halal. 

f. Fatwa Sahabat 

Sahabat yang dimaksud di sini adalah sahabat besar, di mana 

pengetahuan mereka didasarkan kepada Naql ketika dihadapi suatu 
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permasalahan. Dengan begitu, yang dimaksud dengan fatwa sahabat 

disini berarti suatu hadits-hadits yang wajib diamalkan. Mengapa 

demikian, karena menurut Imam Ma>lik sahabat besar di sini tidak akan 

memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahaminya terhapad 

Rasulullah SAW. Namun, ada yang disyaratkan oleh Imam Ma>lik yakni 

diamalkan dan fatwa sahabat itu lebih didahulukan dari pada qiyas. 

Selain itu, terkadang Imam Ma>lik menggunakan fatwa tabi‟in besar 

sebagai pegangan dalam menentukan hukum.
31

 

g. Khabar Ahad dan Qiya>s 

Khabar disini yakni kabar yang tidak bertentangan dengan 

masyarakat Madinah, di mana khabar tersebut sudah mashur di kalangan 

masyarakat Madinah. Dengan begitu, jikalau khabar bertentangan dengan 

masyarakat Madinah maka kabar itu tidak dianggap dan mengakui 

datangnya dari Rasulullah SAW oleh Imam Ma>lik, sekalipun hanya dari 

hasil istinbat, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang 

pasti. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Ma>lik tidak selalu 

konsisten karena terkadang qiya>s didahulukan dari pada khabar ahad. 

Bilamana khabar ahad tidak mashur di kalangan masyarakat Madinah 

maka sebagai petunjuk bahwa khabar ahad ini tidak benar-benar berasal 

dari nabi Muhammad SAW. Dengan adanya seperti itu, maka khabar 

ahad ini tidak digunakan sebagai dasar hukum namun Imam Ma>lik 

menggunakan al-Qiyas  dan al-Masha>lih} al-Mursalah. 
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h. Al-Istih}sa>n 

Menurut kalangan Madzhab Ma>liki istih}sa>n adalah menurut 

hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dari dalil 

yang bersifat menyeluruh dengan tujuan mengutamakan al-Istidlal al-

mursal dari pada al-Qiyas, karena dalam menggunakan itu tidak hanya 

mempertimbangkan perasaan semata tetapi dalam pertimbangannya tetap 

mendasarkannya pada si pembuat syariat secara keseluruhan. 

i. Istish}a>b 

Istish}a>b adalah tetapnya suatu ketentuan hukum masa sekarang 

atau masa mendatang itu berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah 

ada di masa lampau. 

j. Shar’u Man Qablana> Shar’un Lana> 

Menurut Abd Wahab al-Ma>liki bahwasannya Imam Ma>liki 

menggunakannya sebagai dasar hukum. Dalam sejarahnya Imam Ma>liki 

menetap di kota Madinah kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah 

haji, karena beliau sangat dipengaruhi amalan-amalan penduduk 

Madinah. Dengan demikian, pengaruhnya yang besar sehingga khabar 

ahad dapat diterima selagi tidak bertentangan dengan amalan ahlu 

Madinah atau dikuatkan dengan dalil yang pasti. Walaupun demikian, 

dalam satu sisi lain Imam Ma>lik juga menggunakan al-Masa>lih al-

Mursalah dan Istih}}sa>n sebagai sumber hukum.
32
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C. Pendapat Imam Ma>lik tentang Bai’ ‘Ainul Gha>ib 

Dibawah ini beberapa pendapat dari Imam Ma>lik dan murid Imam 

Ma>lik atau yang menganut madzhab Ma>liki: 

جيوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبتو مما يؤمن أن تتغري فيو : وقال ادلالكية
فإذا جاء على الصفة ادلذكورة كان البيع الزماً، إذ أن ىذا من . صفتو قبل القبض

الغرر اليسري، والصفة تنوب عن ادلعاينة بسبب غيبة ادلبيع، أو ادلشقة اليت حتصل 
يف إظهاره، وما قد يلحقو من الفساد بتكرار الظهور والنشر مثاًل، بل وإن مل يكن 

 33.فإن خالف الصفة ادلتفق عليها فللمشرتي اخليار. يف فتحو فساد
Artinya:“Sah jual beli barang gha>ib yang dijelaskan dengan sifat-sifat, jika   

termasuk barang yang tidak mengalami perubahan sifat sebelum 

penerimaan barang, ketika barang sudah dijelaskan dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat tersebut maka tetaplah akad  jual beli, karena ini 

termasuk sedikit spekulasi, dan sifat disini menggantikan melihat 

langsung karena tidak adanya barang, atau suatu sebab yang 

menyebabkan sulit memperlihatkan barang, dan seringnya timbul 

kerusakan ketika barang yang diperlihatkan, bahkan meskipun ketika 

di buka tidak menimbulkan kerusakan. Ketika ternyata barang 

berbeda dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan maka pembeli boleh 

khiyar”. 

اي  (اي ادلعقود عليو: وقولو). اي وشرط رؤيتو: معطوف على ملك (ورئيتو: قولو)
قيد يف اشرتاط الرؤية، اي تشرتط الرؤية ان  (ان كان معينا: قولو). مثنا، او مثمنا

فهو من ادلعاينة ال من التعيني، – اي مشاىدا حاضرا – كان ادلعقود عليو معينا 
أبن – فلو كان ادلعقود عليو غري معني . ألنو صادقا مبا عني بوصفو، وليس مرادا

ال تشرتط فيو الرؤية، بل الشرط فيو معرفة قدره – كان موصوفا يف الذمة 
 34.وصفتو
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Artinya: perkataan Mushonnif(ru’yatuhu) itu di ‘athofkan pada lafadz 

milkun, dalam artian juga disyaratkan melihat mabi‟, perkataan 

Mushonif (ma’qud ‘alai >h) entah itu tsaman(uang) atau mutsman 

(barang), perkataan Mushonif (in ka>na mu’ayanan) adalah kriteria 

batasan dalam persyaratan melihat, dalam artian disyaratkan melihat 

jika barangnya muayan bisa dilihat langsung dan ada dalam majlis 

akad, berasal dari masdar muayyanah bukan ta’yi >n, karena jika 

berasal dari masdar ta’yi >n maka akan mencangkup barang yang 

dijelaskan menggunkan sifat, dan itu tidak dikehendaki. Jika ma’qud 
‘alai>h tidak muayyan seperti jika barang tersebut dijelaskan 

menggunakan sifat, maka tidak disyaratkan melihat, akan tetapi 

cukup disyaratkan mengetahui ukuran dan ciri-cirinya. 

 35وقولو مل تشاىد يؤخذ منو أنو إذا شوىدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنو جيوز
Artinya: “Maksud dari Qaul Abi Syujja‟ “belum pernah disaksikan”, 

difahami sebagai “apabila barang yang dijual pernah disaksikan, 

hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih ghaib” 

(tidak ada), maka hukumnya adalah boleh.” 

 ُ ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع اْلَغَرِر يَ ْقَتِضي َفَساَدُه ، َوَمْعََن بَ ْيِع اْلَغَرِر ، َوَاَّللَّ نَ ْهُيُو َصلَّى اَّللَّ
أَْعَلُم َما َكثُ َر ِفيِو اْلَغَرُر ، َوَغَلَب َعَلْيِو َحَّتَّ َصاَر اْلبَ ْيُع يُوَصُف بِبَ ْيِع اْلَغَرِر فَ َهَذا الَِّذي 
اَل ِخاَلَف يف اْلَمْنِع ِمْنُو ، َوأَمَّا َيِسرُي اْلَغَرِر فَِإنَُّو اَل يُ َؤثُِّر يف َفَساِد َعْقِد بَ ْيٍع فَِإنَُّو اَل 

 36.َيَكاُد َ ُْلو َعْقٌد ِمْنوُ 
Artinya: pelarangan Nabi terhadap Bai‟ gharar berkonsekuensi tidak sahnya 

bai‟ gharar, adapun yang dimaksud dengan bai‟ gharar adalah bai‟ 

yang didalamnya terdapat banyak spekulasinya/gharar, yang mana 

gharar tersebut lebih dominan sehingga jual beli ini dinamakan bai‟ 

gharar, jual beli jenis ini tidak ada perkhilafan tentang 

pelarangannya, adapun jual beli yang hanya sedikit terdapat 

ghararnya tidak berpengaruh dalam merusak akad, karena semua 

akad hampir tak pernah sepi dari gharar.  
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 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifa>yatual-Akhyar 

fihilliGha>yatial-Ikhtisha>r juz 1, Surabaya: Al-Hidayah, 1993,. 240 
36

 Abi Walid Sulaiman Bin Kholaf Bin Sa‟id Ayyub Al-Bajiy, Al-Muntaqa Sharah 
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إن كانت العني مما ال تتغري غالبا كاألواين وحنوىا أو كانت ال تتغري يف ادلدة 
 37ادلتخللة بني الرؤية والشراء صح العقد حلصول العلم ادلقصود

Artinya: “Jika barang “„ain ghaibah” adalah berupa barang yang umumnya 

tidak mudah berubah, misalnya seperti wadah (tembikar) dan 

sejenisnya, atau barang tersebut tidak mudah berubah oleh waktu 

ketika mulai dilihat (oleh yang dipesani) dan dilanjutkan dengan 

membeli (oleh yang memesan), maka akad (jual beli „ain ghaibah) 

tersebut adalah sah disebabkan tercapainya pengetahuan barang yang 

dimaksud.” 

 

Pendapat Imam Ma>lik tentang bai’ ‘ainul gha>ib yaitu apabila orang 

menjual barang yang tidak dihadirkan sehingga tidak dilihat si pembeli maka 

ada dua kemungkinan: 

a. Barang itu ada di tempat transaksi tetapi tidak dapat dilihat si pembeli 

misalnya gula di dalam karung. Jual belinya hanya sah dengan cara dilihat 

si pembeli, selama membuka penutupnya tidak merusak isinya. 

b. Barang itu tidak ada di tempat transaksi, baik ada di luar daerah maupun di 

dalam daerah, baik bisa dihadirkan dengan mudah maupun tidak bisa. 

Maka, jual beli barang itu sah tanpa melihatnya. Jual beli dalam kedua 

kemungkinan tadi hanya sah jika salah satu dari dua hal berikut ini 

terpenuhi: 

1) Spesifikasi barang itu disebutkan sehingga jelas jenis dan macamnya. 

2) Disyaratkan khiyar ru’yah. Artinya, jika setelah melihat barang itu 

ternyata si pembeli tidak cocok maka ia boleh mengembalikannya 

(tidak jadi membeli). 
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Jadi, apabila orang menjual barang yang tidak dilihat si pembeli dan tanpa 

disebutkan spesifikasinya, baik oleh si penjual maupun orang lain, maka jual 

beli tidak sah. Jika spesifikasinya disebutkan maka jual beli itu sah dan si 

pembeli tidak berhak khiyar setelah melihatnya, kecuali apabila ternyata 

barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Manakala orang menjual barang 

dengan syarat khiyar bagi pembeli maka jual beli sah, sekalipun spesifikasi 

barang itu tidak disebutkan karena nanti setelah melihat si pembeli berhak 

khiyar. Barang sudah dianggap “dilihat” ketika sebagiannya dilihat si pembeli, 

jika antara satu bagian dan bagian lainnya serupa, atau jual belinya dengan 

cara ditakar-misalnya gandum atau ditimbang misalnya kapas atau dihitung 

satu per satu misalnya telur.38 

Sedangkan barang yang jual belinya tidak dengan cara ditimbang ataupun 

ditakar ataupun dihitung satu per satu, melihat sebagiannya saja tidaklah 

cukup. Jadi, apabila orang membeli gandum dengan hanya melihat 

percontohnya (sampel) maka jual belinya sah. Yang dianggap sama seperti 

melihat percontoh adalah mendengar spesifikasi barang yang tertulis dalam 

katalog. Kalau barang yang dierjualbelikan terbungkus kulit-misalnya buah 

delima, palem, badam, semangka-maka cukup dilihat sebagiannya saja, tanpa 

harus dipecahkan ataupun dikupas semuanya. Jika pada percontoh (sampel) 

terdapat suatu cacat/ kekurangan yang diketahui si pembeli, akan tetapi ia 

memakluminya, maka ia tidak berhak mengajukan keberatan apabila cacat/ itu 

biasa terdapat pada barang serupa-misalnya ada ulat buah. Namun, jika pada 
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percontoh terdapat suatu cacat/kekurangan-misalnya bagian atas karung basah 

sehingga kondisi bagian atas barang berubah sementara si pembeli menduga 

tidak ada cacat/kekurangan pada bagian bawahnya yang tidak ia lihat, ternyata 

kondisi seluruh barang itu berubah akibat basah, maka ia boleh 

mengembalikannya (tidak jadi membeli).39 

Jika sebelum akad si pembeli melihat barang yang diperjualbelikan, 

dengan jarak waktu dari akad yang biasanya tidak memungkinkan kondisi 

barang itu berubah maka jual beli sah tanpa dipersyaratkan khiyar ru’yah. 

Namun, jika jarak waktunya dari akad biasanya memungkinkan kondisi 

barang itu berubah maka jual beli hanya sah jika dipersyaratkan khiyar 

ru’yah.40
 Pada intinya Imam Malik membolehkan jual beli barang yang tidak 

ada di tempat transaksi dan juga tidak dijelaskan macam dan jenisnya dengan 

dua syarat; hendaknya disebutkan hak khiyar untuk pembeli ketika melihat 

barang dan pembeli tidak menyerahkan uang terlebih dahulu kepada penjual. 

Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli al-Barnaamij atau alBaraamij. 
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BAB III 

PEMIKIRAN IMAM ASY-SYA>FI’I> TENTANG BAI’ ‘AINUL GHA>IB 

 

A. Biografi hidup Imam Asy-Sya>fi’i > 

1. Riwayat hidup Imam Asy-Sya>fi’i > 

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-‘Abbas bin ‘Utsman 

bin Syafi’i bin As-Saib bin ‘Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib 

bin ‘Abdl Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrab bin Ka’ab bin Lu’ai bin 

Ghalib. Nama panggilanya adalah „Abu ‘Abdilla>h.
1
 

Nasabnya, Dia adalah anak dari paman Rasulullah SAW dengan 

garis keturunan bertemu dengan Beliau pada kakeknya yang bernama Abdl 

Manaf.
2
 

Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam 

Asy-Sya>fi’i > adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia 

dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.
3
 

Pada diri Imam Asy-Sya>fi’i > terkumpul berbagai macam kemuliaan 

karunia Allah, diantaranya: nasab yang suci bertemu dengan nasab 

Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik. Semua 

ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.
4
 

                                                           
1
 Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu‟i Taman, 
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Oleh karena itu, Imam Asy-Sya>fi’i > selain tempat kelahirannya mulia, 

dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia di lahirkan di Baitul Maqdis dan 

tumbuh besar di tanah suci Makkah.
5
 

Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 Hijriyah, bertepatan 

dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan 

yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa 

rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari 

hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada 

usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur‟an.
6
 

2. Pendidikan Imam Asy-Sya>fi’i > 

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari 

ilmu fiqh dari Imam Malik. Adz-Dzahabi berkata, dari Imam Asy-Sya>fi’i >, 

dia berkata, aku telah mendatangi Imam Malik, sedang usiaku baru tiga 

belas tahun, demikian berdasarkan riwayat ini. Akan tetapi secara dhahir, 

nampaknya usianya pada waktu itu adalah dua puluh tiga tahun.
7
 

Sebelum mendatangi Imam Malik, Imam Asy-Sya>fi’i > terlebih dahulu 

mendatangi saudara sepupunya yang menjabat sebagai walikota Madinah. 

Kemudian saudara sepupunya menghantarkannya ke Imam Malik. Setelah ia 

bercakap-cakap dengan Imam Malik, saudara sepupunya lalu berkata 

kepada Imam Asy-Sya>fi’i >, “carilah seseorang guna menyeleksi bacaan Al-
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Qur‟anmu!” lalu Imam Asy-Sya>fi’i > menjawab, “aku mencari guru untuk 

membaca Al-Qur‟an!”.
8
 

Lalu, Imam Asy-Sya>fi’i > menghadapkan bacaannya kepada Imam 

Ma>lik. Barangkali bacaanku sudah jauh, akan tetapi dia meminta kepada 

Imam Asy-Sya>fi’i > untuk mengulanginya, sehingga diapun mengulangi 

bacaan hafalan Al-Qur‟annya lagi yang membuat Imam Ma>lik terkagum-

kagum. Kemudian ketika Imam Asy-Sya>fi’i > bertanya kepada Imam Ma>lik 

beberapa masalah dan dijawabnya, maka Imam Ma>lik lalu berkata, “apakah 

kamu ingin menjadi seorang hakim!”.
9
 

Imam An-Nawawi membahas tentang Imam Asy-Sya>fi’i > yang secara 

ringkasnya adalah sebagai berikut: 

“Imam Asy-Sya>fi’i > memperdalam ilmu fiqh dari Muslim bin Khalid 

Az-Zanji dan imam-imam Makkah yang lain. Setelah itu, dia pindah ke 

Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu ‘Abdillah Ma>lik bin Anas. 

Ketika di Madinah, Imam Ma>lik bin Anas memperlakukan Imam 

Asy-Sya>fi’i > dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal dan budi 

pekertinya. Imam Asy-Sya>fi’i > lalu membaca dengan cara menghafal kitab 

Al-Muwaththa’ karya Imam Ma>lik kepada Imam Ma>lik. Mendengar 

bacaanya terhadap Al-Muwaththa’ ini, Imam Ma>lik merasa kagum, 

sehingga dia meminta agar Imam Asy-Sya>fi’i > untuk membacanya kembali. 

Setelah beberapa lama bersama Imam Ma>lik, akhirnya dia berkata kepada 
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Imam Asy-Sya>fi’i >, “bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu 

dimasa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung.”
10

 

Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau 

kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu 

Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat 

mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.
11

 

Ulama-ulama Makkah yang menjadi Gurunya adalah: 

a. Muslim ibn Khalid az-Zinji 

b. Sufyan ibn Uyainah 

c. Said ibn al-Kudah 

d. Daud ibn ‘Abdurrahman 

e. Al-Attar 

f. ‘Abdul Hamid ibn ‘Abdul Aziz ibn Abi Daud.
12

 

Ulama-ulama Madinah yang menjadi Gurunya adalah: 

a. Ma>lik ibn Anas 

b. Ibrahi>m ibn Saad al-Ansari 

c. Abdul Azisibn Muhammad al-Darawardi 

d. Ibrahi>m ibn Yahya al-Asami 

e. Muhammad Said ibn Abi> Fudaik 

f. ‘Abdullah ibn Nafi al-Shani.
13

 

Ulama-ulama Irak yang menjadi Gurunya adalah: 
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a. Waki ibn Jarrah 

b. Abu ‘Usamah 

c. Hammad ibn ‘Usamah 

d. Ismail ibn ‘Ulaiyah 

e. ‘Abdul Wahab ibn ‘Ulaiyah 

f. Muhammad ibn H{asan.
14

 

Ulama-ulama Yaman yang menjadi Gurunya adalah: 

a. Muththarif ibn Mizan 

b. Hisyam ibn Yusuf 

c. Hakim Shan’a (Ibu Kota Republik Yaman) 

d. ‘Umar ibn Abi Maslamah al-Auza’i 

e. Yahya Hasan.
15

 

Setelah wafat Imam Ma>lik (179 H), beliau pergi ke Yaman, menetap 

dan mengajarkan ilmu disana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah 

mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk 

datang ke Baghdad. Imam Asy-Sya>fi’i > memenuhi undangan tersebut. Sejak 

saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar 

kepadanya. Pada waktu itulah madzab beliau mulai dikenal.
16

 

Tak lama setelah itu, Imam Asy-Sya>fi’i > kembali ke Makkah dan 

mengajar rombongan jamaah haji  yang datang dari berbagai penjuru. 
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Melalui mereka inilah, madzhab Sya>fi’i > menjadi tersebar luas ke penjuru 

dunia.
17

 

3. Karya-karya Imam Asy-Sya>fi’i > 

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di 

masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Al-Umm, Amali Kubra, 

Kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid, sebagai 

madzhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam Asy-

Sya>fi’i > dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam 

bidang tersebut.
18

 

Di Mesir inilah akhirnya Imam Asy-Sya>fi’i > wafat, setelah 

menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang, dan makam beliau di 

Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang murid-murid 

beliau yang terkenal, diantaranya adalah: 

a. Abu Bakar al-Humaidi. 

b. Ibrahi>m ibn Muhammad al-‘Abbas 

c. Abu Bakar Muhammad ibn Idris 

d. Musa ibn Abi> al-Jarud.
19

 

Murid-muridnya yang keluaran Baghdad, yaitu: 

a. Al-Hasan al-Sabah al-Za’farani 

b. Al-Husain ibn Ali al-Karabisi 

c. Abu Thur al-Kulbi 
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d. Ahmad ibn Muhammad al-Asy’ari>.
20

 

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu: 

a. Imam Ahmad ibn Hanbal 

b. Imam Dawud al-Zahiri> 

c. Imam Abu Tsaur al-Baghdadi 

d. Abu Ja’far at-Thabari>.
21

 

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, yaitu: 

a. Al-Rabi’in ibn Sulaiman al-Muradi> 

b. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi> 

c. Abu Ya’kub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi> 

d. Abu Ibrahi>m Ismail ibn Yahya al-Muzany 

e. Al-Rabi’i > ibn Sulaiman al-Jizi> 

f. Harmalah ibn Yahya at-Tujibi> 

g. Yunus ibn ‘Abdil A’la 

h. Muhammad ibn Abdulla>h ibn ‘Abdul Hakam 

i. ‘Abdurrahman ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Abdul Hakam 

j. Abu Bakar al-Humaidi> 

k. ‘Abdul Aziz ibn ‘Umar 

l. Abu Utsman, Muhammad ibn Sya>fi’i > 

m. Abu Hanifah al-Asnawi>. 

Murid-murid Imam Asy-Sya>fi’i > dari kalangan perempuan tercatat 

antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan 
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besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik 

dalam Fiqih maupun lainnya.
22

 Di antara para muridnya yang termasyhur 

sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban 

kepada pertanyaan tentang Imam Asy-Sya>fi’i > dengan katanya: Allah Ta‟ala 

telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Asy-

Sya>fi’i >. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah 

menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Asy-Sya>fi’i > datang kami 

belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Asy-Sya>fi’i > lebih alim dari 

orang-orang lain. 

Kami senantiasa mengikuti Imam Asy-Sya>fi’i > malam dan siang apa 

yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah 

melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.
23

 

Al-Qadhi> Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan 

bahwa Imam Asy-Sya>fi’i > menyususn 113 buah kitab tentang tafsir , fiqh, 

adab, dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Asy-Sya>fi’i > dibagi oleh ahli 

sejarah menjadi dua bagian:  

a. Kitab yang ditulis Imam Asy-Sya>fi’i > sendiri, seperti al-Umm dan ar-

Risalah (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan 

oleh muridnya yang bernama Rabi‟ ibn Sulaiman). Kitab al-Umm berisi 

masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran 

Imam Asy-Sya>fi’i > dalam ar-Risalah. Selanjutnya, kitab ar-Risalah adalah 
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kitab yang pertama dikarang Imam Asy-Sya>fi’i > pada usia yang muda 

belia. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian 

dikirim ke Mekkah. Itulah sebabnya maka dinamai ar-Risalah, karena 

setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdi di 

Makkah. Kitab ar-Risalah ini akhirnya membawa keagungan dan 

kemashuran nama Imam Asy-Sya>fi’i > sebagai pengulas ilmu ushul fiqh 

dan yang mula-mula memberi asas ilmu ushul fiqh serta yang mula-mula 

mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam 

membicarakan secara kritis terhadap sunnah, karena di dalam kitab ar-

Risalah ini diterangkan kedudukan hadits ahad, qiyas, istishan, dan 

perselisiha ulama.
24

 

b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Mukhtasar oleh al-

Muzany dan Mukhtasar oleh al-Buwaity (keduanya merupakan ihtisar 

dari kitab Imam Asy-Sya>fi’i >, al-Imla’ wa al-‘Amaly). Kitab-kitab Imam 

Asy-Sya>fi’i >, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, 

maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut: 

1) kitab ar-Risalah, tentang Ushul Fiqh 

2) Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula 

sejumlah kitabnya: 

a) Kitab Ihtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila 
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b) Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas’ud Kitab yang menghimpun 

permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas‟ud 

dan antara Imam Asy-Sya>fi’i dengan Abu Hanifah. 

c) Kitab Ihtilaf Malik wa al-Sya>fi’i> 

d) Kitab Jama’i al-‘Ilmi 

e) Kitab ar-Radd ‘ala Muhammad ibn al-Hasan 

f) Kitab Siyar al-Auza’iy 

g) Kitab Ihtilaf al-Hadis 

h) Kitab Ibtalu al-Istihsa>n. 

3) Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab 

al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya 

4)  Al-Imla‟ 

5) Al-Amaliy 

6) Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah 

ibn Yahya) 

7) Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Asy-Sya>fi’i >) 

8) Mukhtashar al-Buwaithy (dinisbahkan kepada Imam Asy-Sya>fi’i >) 

9)  Kitab ihdlaf al-Hadits (penjelasan Imam Asy-Sya>fi’i > tentang hadits 

hadits Nabi SAW.
25

 

Dari beberapa karya Imam Asy-Sya>fi’i > di atas, telah memberi 

manfaat bagi para ulama dan umat manusia dalam memahami ilmu fikih 

maupun ilmu hadis, karena kegigihan akan ilmu pengetahuan yang tentunya 
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tidak mudah untuk meraihnya. Di antara salah satu riwayat yang 

menerangkan bahwa Imam Asy-Sya>fi’i > di kala menyusun karya-karyanya 

jarang sekali beliau kenyang dan tidur pulas karena perhatiannya terhadap 

karangan-karangan yang tengah direncanakannya. Kitab-kitab Imam Asy-

Sya>fi’i > dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Mekkah, 

Irak, Mesir dan lain-lainnya. Kitab ar-Risalah merupakan kitab yang 

memuat ushul fiqh, dan kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum 

far‟i yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.
26

 

B. Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Sya>fi’i> 

Adapun aliran keagamaan Imam Asy-Sya>fi’i > sama dengan Imam 

Madzhab lainnya dari Imam-Imam Madzhab Empat. Abu Hanifah, Malik 

bin Anas dan Ahmad bin Hanbal adalah termasuk golongan Ahlus al-

Sunnah wa al Jama>’ah. Ahlus al-Sunnah wa al-Jama>’ah dalam bidang furu’ 

terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran Ahlu al-Hadis dan aliran Ahlu al-

Ra’yi. Imam Asy-Sya>fi’i > termasuk Ahlu al-Hadis. Imam Asy-Sya>fi’i> 

sebagai Imam Rih}alah fi Thalab alFiqh, pernah pergi ke Hijaz.
27

 Menurut 

Musthafa al-Siba‟iy bahwa Imam Asy-Sya>fi’i > -lah yang meletakkan dasar 

pertama tentang qaidah periwayatan hadis, dan ia pula yang 

mempertahankan sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Dalam 

bidang hadis|, Imam Asy-Sya>fi’i > berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik 

bin Anas. Menurut Imam Asy-Sya>fi’i >, apabila suatu hadis sudah shahih 
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sanadnya dan muttashil (bersambung sanadnya) kepada Nabi s.a.w., maka 

sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan Ahl al-

Madi>nah sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh 

karena itu Imam Asy-Sya>fi’i > dijuluki sebagai Nashir al-Sunnah (Penolong 

Sunah). Imam Asy-Sya>fi’i > mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan 

qaul al-qadi>m dan qaul al-jadi>d. Qoul qadi>m terdapat dalam kitabnya yang 

bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qoul jadi>d terdapat dalam 

kitabnya yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di Mesir.
28

 

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Asy-Sya>fi’i > 

sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah: 

a. Al-Qur’an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika 

didapati alasan yang menunjukkan hukum arti yang lahir itu, yang harus 

dipakai atau dituruti. 

b. As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang 

mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan 

syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat 

ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW. 

c. Ijma’ dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. 

Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan 

ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu tidak mungkin 

karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Asy-

Sya>fi’i masih mendahulukan Hadits Ahad daripada Ijma’ yang 

                                                           
28

 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 124. 



48 
 

 

bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijmak itu 

bersendikan naql dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai 

kepada Rasulullah. 

d. Qiyas, Imam Asy-Sya>fi’i > memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar 

hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum 

qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau 

muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah 

telah cukup sempurna dari al-Qur’an dan as-Sunnah Rasullah SAW. 

Untuk itu beliau dengan tegas berkata : “Tidak ada Qiyas dalam hukum 

Ibadah”. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas 

sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu 

dipergunakan. 

e. Istidlal (Istish}a>b), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi 

mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu 

barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik 

kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang 

diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di 

tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, 

mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat kebiasaan yang lazim 

dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur’an atau tidak 

terang-terangan dilarang oleh al-Qur’an, juga diperbolehkan, karena 

menurut peribahasa ahli hukum yang sudah terkenal: “Diizinkan sesuatu 
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(al-ibah}atu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan 

haram, diizikan.
29

 

Oleh karena itu Imam Asy-Sya>fi’i > memakai jalan istidlal dengan 

mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan 

tidak dihapus oleh al-Qur’an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan 

pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau 

mengambil hukum dengan cara istih}sa>n. Imam Asy-Sya>fi’i > berpendapat 

mengenai istih}sa>n ini sebagai berikut: “Barang siapa menetapkan hukum 

dengan istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri.”
30

 

C. Pendapat Imam Asy-Sya>fi’i > tentang Bai’ ‘Ainul Gha>ib 

Dalam kitabnya al-Umm pada juz 3, Imam Imam Asy-Sya>fi’i > dan 

sebagian muridnya atau yang bermadzhab Syafi>’i > berkata: 

ُ و ذ  َرِ َوُ  (  الَّش ِاِ  ُّي  ق ل ) َ َ  ٍ   َإ   اْيَ  ِا ِ   َب ْي ِ  يف َ  ٌ    الَّشُ  ِ  من  الَّشُ  ُ  َ  َ   َّللَّش

 31َ ِ  ٌ  اَ اْيبَب ْي ُ   ِبَبَلدٍ  عنو َغ اَِب ً   و  َآلَ  على او َديَبْيًن  ِ َ َى ٍ  َغ اًِب  او َعبْيًد 
Artinya: Jual beli barang yang gha>ib yang dibatasi jangka waktu, Imam Asy 

Syafi‟i berkata: “ketika seseorang membeli budak milik orang lain yang 

gha>ib (tidak ada dalam majlis akad) dengan sejumlah emas dengan 

menjadi tanggungan orang tadi penjual, atau gha>ib di suatu daerah maka 

jual belinya batal”. 

ال يصح      ا  ا  عند رؤي   ا  ادين  و  حدمه  سو ء ك ن : ق او  –  ال ا     )

 ملب   غ اب  عن جملس  ا قد ر س   و مو ود   و واكنو مسترت مل يظهل هلم  وال الق يف 
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  تك  رد  من  اقمح  هلندي  و : ذاك  ني  ن يوصف  صف  نبني  نسو كأن يقول 

  تك  رد  من  اقمح ومل ي كل  نو ىندي  و  لدي :  اقمح  ابلدي  و ال كأن يقول 

اإنو م  د م غ اب  عن ريتهم  اإن    و ال يصح ع   ي ح ل وى    اقول ىو  ألظهل 

وىن ك قول  آل آالف  ألظهل وىو  ن يصح      ا  ا   ن علم  نسو . عندىم 

 وصف يب نو كم  يف  ملث ل  ألول و اقول  اث ين مو اق مل  ذى   ا و  ألام   اثالث  من 

صح       ا  ا   مل لوم  نسو  اوصف على  ن يكون الملرتي  خل  ر يف رده عند 

 32رؤيتو كم  ست لاو من  اتفص    آليت
Artinya: madzhab Syafi‟i berpendapat bahwasanya: “tidak sah jual beli barang 

yang ghaib yang tidak bisa dilihat oleh ke 2 orang yang berakad, atau 

salah satu dari keduanya, entah barang yang dijual itu benar-benar tidak 

ada dalam majlis akad atau sebenarnya ada dalam majlis akan tetapi 

tertutup sesuatu sehingga tidak dapat dilihat oleh keduanya, dan tidak ada 

bedanya dalam permasalahan ini antara barang itu dijelaskan dengan sifat 

yang menerangkan jenisnya, seperti berkata: “aku menjual padamu satu 

irdib gandum tanpa menyebut irdib hindia atau negara lain, selama 

barangnya ghaib atau tidak bisa dilihat keduanya maka jual beli tidak 

sah”. Ini merupakan qoul adzhar dalam Syafi‟iyah, dan dalam 

Syafi‟iyahpun juga ada pendapat lain yang berbeda yang mengatakan 

bahwa jual beli barang ghaib itu sah jika diketahui jenisnya dengan cara 

menjelaskan ciri-ciri atau sifat-sifatnya sperti pada contoh yang pertama, 

dan pendapat yang kedua ini cocok dengan 3 madzhab lain yang 

menyatakan sah jual beli barang ghaib yang bisa diketahui jenisnya 

dengan dijelaskan ciri-ciri atau sifat-sifatnya dan bagi pembeli 

mempunyai hak khiyar untuk menolak barang jika tidak sesuai sifat-

sifatnya ketika sudah melihat barang tersebut, seperti yang akan kamu 

ketahui dari perincian yang akan datang. 

 

Pendapat Imam Asy-Sya>fi’i> tentang jual beli barang yang gaib yaitu 

bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh 
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 Abd. Al-Rahman al-jaziri, fiqh ‘ala madzahibil Arba’ah juz III, Mesir, Maktabah 

Tijariyah al-Kubro, 1969,. 193. 
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kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena 

jual beli semacam ini mengandung unsur gharar.33
 Pendapat ini mengacu pada 

hadits Abu Hurairah bahwa Rasullullah SAW bersabda: 

 34هنى رسول هللا ص  هللا عل و وسلم عن      ا لر
Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat 

penipuan. (HR.Muslim). 

Nabi SAW. telah melarang jual beli yang mengandung gharar. 

Sedangkan jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung 

gharar besar. Begitupun, jual beli barang yang diketahui jenis dan macamnya, 

seperti penjual mengatakan, “Saya jual kepadamu kuda Arabku”, maka jual 

beli ini tidak sah menurut pendapat baru Imam Asy-Sya>fi’i> karena adanya 

unsur gharar yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai sifat barang.35 

Pernyataan Imam Asy-Sya>fi’i> menunjukan bahwa jual beli seorang budak 

yang pada waktu akad tidak berada di tempat sehingga pembeli tidak dapat 

melihatnya maka menurut Imam Asy-Sya>fi’i> batal. Menjual barang yang gaib 

tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya. Misalnya orang berkata, 

“Saya jual kepadamu satu kilo gandum India”, atau spesifikasinya tidak 

dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum”, 

selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah diperjualbelikan. 

Ketika si pembeli mendapati cacat/kekurangan padanya, ia boleh 

mengembalikan (tidak jadi membeli). Melihat barang yang diperjualbelikan 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), 130. 
34

 Ibid.,648. 
35

 Ibid.,130. 
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juga cukup mewakili pengetahuan akan jumlah, takaran, ukuran, atau 

timbangannya. Seandaianya orang berkata, “Saya jual kepadamu seikat 

gandum ini”, tanpa diketahui beratnya, jual beli gandum itu sah selama si 

pembeli melihatnya secara langsung karena dengan begitu ia bisa mengetahui 

kadarnya lewat intuisi dan dugaan. Ini sudah cukup bagi sahnya jual beli. 

Akan tetapi jika si pembeli meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas 

tanah/lantai yang rata, lantas diketahui bahwa ternyata barang itu ditaruh di 

atas tanah/lantai yang tidak rata, sehingga penilaian kadarnya menjadi rancu, 

maka transaksi (jual beli) menjadi cacat hukum. 

Jika si pembeli tidak meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas 

tanah/lantai yang rata, melainkan hanya menduga saja, maka jual beli tetap 

sah, namun si pembeli berhak khiyar untuk mengembalikannya (tidak jadi 

membeli). Hanya saja, jual beli barang dalam kemasan tanpa ditimbang 

hukumnya makruh karena intuisi dan dugaan untuk memperkirakan beratnya 

kerap kali meleset. Sedangkan jual beli barang yang sudah diukur, ditimbang, 

atau ditakar, sudah sah cukup dengan dilihat saja kendati tidak diketahui 

jumlah ataupun beratnya, dan hukumnya tidak makruh. Melihat barang yang 

diperjualbelikan tidak disyaratkan harus saat akad, boleh melihatnya sebelum 

akad dengan syarat barang itu tergolong awet, sehingga kondisinya tidak 

berubah saat akad kelak, misalnya jual beli tanah, wadah, besi, tembaga, dan 

sebagainya. Apabila orang melihat suatu barang, lantas berapa lama 

kemudian ia beli tanpa ia lihat lagi, maka jual beli itu sah. Apabila barang itu 

tergolong tidak awet, misalnya buah atau makanan yang cepat rusak, maka 
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hukumnya beda. Misalnya, orang melihat-lihat buah atau makanan pada pagi 

hari tetapi tidak langsung membelinya, lantas pada sore hari ia membelinya 

tanpa melihatnya lagi, maka jual beli ini tidak sah. Juga, tidak disyaratkan 

melihat seluruh barang yang diperjualbelikan jika hanya dengan melihat 

sebagiannya saja pembeli dapat mengetahui kondisi keseluruhan barang itu. 

Sebab, kondisi sebagian barang yang dilihatnya itu menunjukkan keadaan 

keseluruhannya. Jika orang membeli kebun maka ia tidak cukup hanya 

melihat luasnya saja melainkan harus melihat pepohonannya, pagarnya, dan 

saluran pengairannya. Kalau orang membeli binatang maka ia tidak cukup 

cuma meneliti sebagiannya saja, melainkan harus keseluruhannya, tetapi 

tidak disyaratkan sampai harus melihat gigi-geligi atau lidahnya. Ketika 

orang membeli pakaian, ia harus melihat semua isinya. Begitu seterusnya, 

setiap barang berbeda-beda keadaannya.36 

 

 
 

 

 

                                                           
36

 Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih Empat Madzhab Jilid 3 Terj. Nabhani Idris (Jakarta: 
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYA<FI’I< 

TENTANG BAI’’AINUL GHA<IB 
 

A. pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i > tentang Bai’’ainul Gha>ib 
 

جيوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبتو مما يؤمن أن تتغري فيو : وقال املالكية

فإذا جاء على الصفة املذكورة كان البيع الزماً، إذ أن ىذا من . صفتو قبل القبض

الغرر اليسري، والصفة تنوب عن املعاينة بسبب غيبة املبيع، أو املشقة اليت حتصل 

يف إظهاره، وما قد يلحقو من الفساد بتكرار الظهور والنشر مثاًل، بل وإن مل يكن 

 1.فإن خالف الصفة املتفق عليها فللمشرتي اخليار. يف فتحو فساد
Artinya:“Sah jual beli barang gha>ib yang dijelaskan dengan sifat-sifat, jika   

termasuk barang yang tidak mengalami perubahan sifat sebelum 

penerimaan barang, ketika barang sudah dijelaskan dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat tersebut maka tetaplah akad  jual beli, karena ini 

termasuk sedikit spekulasi, dan sifat disini menggantikan melihat 

langsung karena tidak adanya barang, atau suatu sebab yang 

menyebabkan sulit memperlihatkan barang, dan seringnya timbul 

kerusakan ketika barang yang diperlihatkan, bahkan meskipun ketika 

di buka tidak menimbulkan kerusakan. Ketika ternyata barang 

berbeda dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan maka pembeli boleh 

khiyar”. 

 

Pendapat Imam Malik tentang bai’ ‘ainul gha>ib yaitu apabila orang 

menjual barang yang tidak dihadirkan sehingga tidak dilihat si pembeli maka 

ada dua kemungkinan: 
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a. Barang itu ada di tempat transaksi tetapi tidak dapat dilihat si pembeli 

misalnya gula di dalam karung. Jual belinya hanya sah dengan cara dilihat 

si pembeli, selama membuka penutupnya tidak merusak isinya. 

b. Barang itu tidak ada di tempat transaksi, baik ada di luar daerah maupun di 

dalam daerah, baik bisa dihadirkan dengan mudah maupun tidak bisa. 

Maka, jual beli barang itu sah tanpa melihatnya. Jual beli dalam kedua 

kemungkinan tadi hanya sah jika salah satu dari dua hal berikut ini 

terpenuhi: 

1) Spesifikasi barang itu disebutkan sehingga jelas jenis dan macamnya. 

2) Disyaratkan khiyar ru’yah. Artinya, jika setelah melihat barang itu 

ternyata si pembeli tidak cocok maka ia boleh mengembalikannya 

(tidak jadi membeli). 

Jadi, apabila orang menjual barang yang tidak dilihat si pembeli dan tanpa 

disebutkan spesifikasinya, baik oleh si penjual maupun orang lain, maka jual 

beli tidak sah. Jika spesifikasinya disebutkan maka jual beli itu sah dan si 

pembeli tidak berhak khiyar setelah melihatnya, kecuali apabila ternyata 

barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Manakala orang menjual barang 

dengan syarat khiyar bagi pembeli maka jual beli sah, sekalipun spesifikasi 

barang itu tidak disebutkan karena nanti setelah melihat si pembeli berhak 

khiyar. Barang sudah dianggap “dilihat” ketika sebagiannya dilihat si pembeli, 

jika antara satu bagian dan bagian lainnya serupa, atau jual belinya dengan 
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cara ditakar-misalnya gandum atau ditimbang misalnya kapas atau dihitung 

satu per satu misalnya telur.
2
 

Sedangkan barang yang jual belinya tidak dengan cara ditimbang ataupun 

ditakar ataupun dihitung satu per satu, melihat sebagiannya saja tidaklah 

cukup. Jadi, apabila orang membeli gandum dengan hanya melihat 

percontohnya (sampel) maka jual belinya sah. Yang dianggap sama seperti 

melihat percontoh adalah mendengar spesifikasi barang yang tertulis dalam 

katalog. Kalau barang yang dierjualbelikan terbungkus kulit-misalnya buah 

delima, palem, badam, semangka-maka cukup dilihat sebagiannya saja, tanpa 

harus dipecahkan ataupun dikupas semuanya. Jika pada percontoh (sampel) 

terdapat suatu cacat/ kekurangan yang diketahui si pembeli, akan tetapi ia 

memakluminya, maka ia tidak berhak mengajukan keberatan apabila cacat/ itu 

biasa terdapat pada barang serupa-misalnya ada ulat buah. Namun, jika pada 

percontoh terdapat suatu cacat/kekurangan-misalnya bagian atas karung basah 

sehingga kondisi bagian atas barang berubah sementara si pembeli menduga 

tidak ada cacat/kekurangan pada bagian bawahnya yang tidak ia lihat, ternyata 

kondisi seluruh barang itu berubah akibat basah, maka ia boleh 

mengembalikannya (tidak jadi membeli).
3
 

Jika sebelum akad si pembeli melihat barang yang diperjualbelikan, 

dengan jarak waktu dari akad yang biasanya tidak memungkinkan kondisi 

barang itu berubah maka jual beli sah tanpa dipersyaratkan khiyar ru’yah. 

Namun, jika jarak waktunya dari akad biasanya memungkinkan kondisi 
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barang itu berubah maka jual beli hanya sah jika dipersyaratkan khiyar 

ru’yah.
4

 Pada intinya Imam Malik membolehkan jual beli barang yang tidak 

ada di tempat transaksi dan juga tidak dijelaskan macam dan jenisnya dengan 

dua syarat; hendaknya disebutkan hak khiyar untuk pembeli ketika melihat 

barang dan pembeli tidak menyerahkan uang terlebih dahulu kepada penjual. 

Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli al-Barnaamij atau alBaraamij.
5
 

Metode istinbat Imam Malik tentang bai’ ‘ainul gha>ib  tetap melihat pada 

dalil yang sama seperti Imam Asy-Sya>fi’i >, akan tetapi Imam Malik dalam hal 

ini menggunakan hadis Nabi yang berbunyi “siapa yang membeli sesuatu dan 

dia tidak melihatnya maka ia memiliki hak khiyaar ketika melihatnya.”.
6
 

Dari hadis di atas Imam Malik membolehkan jual bai’ ‘ainul gha>ib  

asalkan menyebutkan sifatnya, tetapi jual beli barang tanpa melihat 

barang dan tanpa dijelaskan sifatnya pun boleh dan sah menurut Imam Malik 

sebagai contoh: jual beli tanaman yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, 

ubi jalar, dan kentang. Jual beli seperti ini dibolehkan karena barang tersebut 

dapat diketahui dengan kebiasaan, di samping unsur gharar yang 

dikandungnya sedikit.7 

Imam Malik cenderung mengambil amal penduduk Madinah karena amal 

tersebut di naql dari Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. Dalam arti 

ia adalah kombinasi antara naql dan ‘aql yang dilakukan oleh penduduk 

Madinah. Selain itu juga didasarkan pada perkataan gurunya, Rabi‟ah ibn 
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6
 Ibid.,129. 

7
 Ibid.,131. 



58 
 

 

Abdirrahman, bahwa perbuatan seribu orang lebih baik daripada periwayatan 

satu orang. (Ibnu Ishaq, Hilyatul Auliya wa Thabaqatul Asyfiya). Hal ini 

bukan berarti amal penduduk Madinah berseberangan dengan Hadis Nabi. 

Namun sebagai upaya kombinasi antara ‘aql dan naql, yaitu antara Hadis 

Ahad dengan pemikiran ijtihad penduduk Madinah. Sandaran kepada amal 

penduduk Madinah ini, sebenarnya, telah ada di kalangan para qadi (hakim) di 

Madinah sebelum Imam Malik.
8
 

Pendapat Imam Asy-Sya>fi’i> tentang jual beli barang yang gaib yaitu 

bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh 

kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena 

jual beli semacam ini mengandung unsur gharar.
9

 Pendapat ini mengacu pada 

hadits Abu Hurairah bahwa Rasullullah SAW bersabda: 

 10هنى رسول هللا صل هللا عليو وسلم عن بيع الغرر
Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat 

penipuan. (HR.Muslim). 

Nabi SAW. telah melarang jual beli yang mengandung gharar. 

Sedangkan jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung 

gharar besar. Begitupun, jual beli barang yang diketahui jenis dan 

macamnya, seperti penjual mengatakan, “Saya jual kepadamu kuda Arabku”, 

maka jual beli ini tidak sah menurut pendapat baru Imam Asy-Sya>fi’i> karena 

                                                           
8
 https://inpasonline.com/keistimewaan-mazhab-maliki-mazhab-yang-lahir-dari-
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adanya unsur gharar yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai sifat 

barang.
11

 Dalam kitabnya al-Umm pada juz 3, Imam Asy-Sya>fi’i> berkata: 

ُ وإذا َرِ َوُ  ( الشَّشاِفِع ُّي  قال ) َأَجلٍ  إَإ  الْيَغاِئبِ  بَبيْيعِ  يف َ بٌ   الرَّشُجلِ  من الرَّشُجلُ  َ  َ  اَّللَّش

 12َ ِ لٌ  فَالْيبَبيْيعُ  بِبَبَلدٍ  عنو َغائَِبةً  أو  َخرَ  على لو َديَبْيًنا ِبَذَىبٍ  َغائًِبا لو َعبْيًدا
Artinya: Jual beli barang yang gha>ib yang dibatasi jangka waktu, Imam Asy 

Syafi‟i berkata: “ketika seseorang membeli budak milik orang lain yang 

gha>ib (tidak ada dalam majlis akad) dengan sejumlah emas dengan 

menjadi tanggungan orang tadi penjual, atau gha>ib di suatu daerah maka 

jual belinya batal”.
13

 

 

Pernyataan Imam Asy-Sya>fi’i> menunjukan bahwa jual beli seorang budak 

yang pada waktu akad tidak berada di tempat sehingga pembeli tidak dapat 

melihatnya maka menurut Imam Asy-Sya>fi’i> batal. Menjual barang yang gaib 

tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya. Misalnya orang berkata, 

“Saya jual kepadamu satu kilo gandum India”, atau spesifikasinya tidak 

dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum”, 

selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah diperjualbelikan. 

Ketika si pembeli mendapati cacat/kekurangan padanya, ia boleh 

mengembalikan (tidak jadi membeli). Melihat barang yang diperjualbelikan 

juga cukup mewakili pengetahuan akan jumlah, takaran, ukuran, atau 

timbangannya. Seandaianya orang berkata, “Saya jual kepadamu seikat 

gandum ini”, tanpa diketahui beratnya, jual beli gandum itu sah selama si 

pembeli melihatnya secara langsung karena dengan begitu ia bisa mengetahui 
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 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi‟I, Al-Umm, Juz III, Beirut: Dar 

alKutub al-Ilmiah, tth, 49. 
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kadarnya lewat intuisi dan dugaan. Ini sudah cukup bagi sahnya jual beli. 

Akan tetapi jika si pembeli meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas 

tanah/lantai yang rata, lantas diketahui bahwa ternyata barang itu ditaruh di 

atas tanah/lantai yang tidak rata, sehingga penilaian kadarnya menjadi rancu, 

maka transaksi (jual beli) menjadi cacat hukum. 

Jika si pembeli tidak meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas 

tanah/lantai yang rata, melainkan hanya menduga saja, maka jual beli tetap 

sah, namun si pembeli berhak khiyar untuk mengembalikannya (tidak jadi 

membeli). Hanya saja, jual beli barang dalam kemasan tanpa ditimbang 

hukumnya makruh karena intuisi dan dugaan untuk memperkirakan beratnya 

kerap kali meleset. Sedangkan jual beli barang yang sudah diukur, ditimbang, 

atau ditakar, sudah sah cukup dengan dilihat saja kendati tidak diketahui 

jumlah ataupun beratnya, dan hukumnya tidak makruh. Melihat barang yang 

diperjualbelikan tidak disyaratkan harus saat akad, boleh melihatnya sebelum 

akad dengan syarat barang itu tergolong awet, sehingga kondisinya tidak 

berubah saat akad kelak, misalnya jual beli tanah, wadah, besi, tembaga, dan 

sebagainya. Apabila orang melihat suatu barang, lantas berapa lama 

kemudian ia beli tanpa ia lihat lagi, maka jual beli itu sah. Apabila barang itu 

tergolong tidak awet, misalnya buah atau makanan yang cepat rusak, maka 

hukumnya beda. Misalnya, orang melihat-lihat buah atau makanan pada pagi 

hari tetapi tidak langsung membelinya, lantas pada sore hari ia membelinya 

tanpa melihatnya lagi, maka jual beli ini tidak sah. Juga, tidak disyaratkan 

melihat seluruh barang yang diperjualbelikan jika hanya dengan melihat 
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sebagiannya saja pembeli dapat mengetahui kondisi keseluruhan barang itu. 

Sebab, kondisi sebagian barang yang dilihatnya itu menunjukkan keadaan 

keseluruhannya. Jika orang membeli kebun maka ia tidak cukup hanya 

melihat luasnya saja melainkan harus melihat pepohonannya, pagarnya, dan 

saluran pengairannya. Kalau orang membeli binatang maka ia tidak cukup 

cuma meneliti sebagiannya saja, melainkan harus keseluruhannya, tetapi 

tidak disyaratkan sampai harus melihat gigi-geligi atau lidahnya. Ketika 

orang membeli pakaian, ia harus melihat semua isinya. Begitu seterusnya, 

setiap barang berbeda-beda keadaannya.
14

 

Analisis dari kedua pendapat Imam yaitu:  

1. pendapat Imam Malik yaitu membolehkan jual beli barang yang tidak ada 

di tempat transaksi apabila salah satu dari dua hal ini terpenuhi: 

a. Spesifikasi disebutkan sehingga jelas, penjelasan sifat barang 

dianggap mewakili penglihatan langsung atas barang, karena barang 

tidak ada ditempat. 

b. Disyaratkan khiyar ru‟yah, artinya si pembeli berhak menentukan 

pilihanya apabila pembeli tidak cocok maka ia boleh 

mengembalikan. 

Pendapat yang selanjutnya, apabila barang itu ada tetapi tidak bisa di 

lihat si pembeli, misal gula dalam karung jual belinya sah dengan cara dilihat 

si pembeli selama membuka penutup tidak merusak isinya. Namun apabila 

barang terbungkus kulit cukup dilihat sebagianya saja tanpa harus 
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Pustaka Al-Kautsar, 2015), 376-377. 
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dipecahkan/dikupas semuanya. Apabila barang yang tidak dihadirkan 

tergolong harta tidak bergerak dan jual beli itu pasti jadi, yakni tidak ada 

khiyar maka si penjual boleh mempersyaratkan harga dibayarkan terlebih 

dahulu. Tetapi jika barang yang tidak dihadirkan tergolong harta tidak bergerak 

dan dibeli dengan syarat khiyar, maka si penjual tidak sah mempersyaratkan 

harga dibayarkan terlebih dahulu. 

2. Sedangkan Menurut pendapat Imam Asy-Sya>fi’i > tidak sah secara mutlak 

jual beli barang gaib meskipun barang itu ada tetapi tertutup, karena jual 

beli semacam itu mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan mengenai 

sifat barang. Menjual barang yang gaib tidak boleh meski menyebut 

sifatnya, misal: “Saya jual kepadamu satu kilogram gandum India” atau 

spesifikasi tidak dijelaskan, selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja 

tidak sah dijualbelikan. Melihat barang yang dijualbelikan juga cukup 

mewakili pengetahuan akan jumlah, takaran, ukuran/timbanganya. Imam 

Asy-Sya>fi’i> juga membolehkan melihat barang terlebih dahulu sebelum 

akad tetapi dengan syarat barang itu tergolong awet sehingga kondisi tidak 

berubah saat akad misalnya: tanah, wadah, besi, tembaga dll. Apabila 

barang tersebut tidak awet maka hukumnya berbeda. Setiap barang 

berbeda-beda keadaannya. 

B. Pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Sya>fi’i> Tentang Istinbat Hukum 

Dalam Penentuan Bai’ ‘Ainul Gha >ib 

 

Metode istinbat Imam Malik tentang bai’ ‘ainul gha>ib tetap melihat pada 

dalil yang sama seperti Imam Asy-Sya>fi’i >, akan tetapi Imam Malik dalam hal 
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ini menggunakan hadis nabi yang berbunyi “siapa yang membeli sesuatu dan 

dia tidak melihatnya maka ia memiliki hak khiyar ketika melihatnya.
15

 

Dari hadis di atas Imam Malik membolehkan bai’ ‘ainul gha>ib asalkan 

menyebutkan sifatnya, tetapi jual beli barang tanpa melihat barang dan tanpa 

dijelaskan sifatnya pun boleh dan sah menurut Imam Malik sebagai contoh: 

jual beli tanaman yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, ubi jalar, dan 

kentang. Jual beli seperti ini dibolehkan karena barang tersebut dapat 

diketahui dengan kebiasaan, di samping unsur gharar yang dikandungnya 

sedikit.
16

 

Imam Malik cenderung mengambil amal penduduk Madinah karena 

amal tersebut di naql dari Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. 

Dalam arti ia adalah kombinasi antara naql dan ‘aql yang dilakukan oleh 

penduduk Madinah. Selain itu juga didasarkan pada perkataan gurunya, 

Rabi‟ah ibn Abdirrahman, bahwa perbuatan seribu orang lebih baik daripada 

periwayatan satu orang. (Ibnu Ishaq, Hilyatul Auliya wa Thabaqatul Asyfiya). 

Hal ini bukan berarti amal penduduk Madinah berseberangan dengan Hadis 

Nabi. Namun sebagai upaya kombinasi antara ’aql dan naql, yaitu antara 

Hadis Ahad dengan pemikiran ijtihad penduduk Madinah. Sandaran kepada 

amal penduduk Madinah ini, sebenarnya, telah ada di kalangan para qadi 

(hakim) di Madinah sebelum Imam Malik. 

Metode istinbat yang dilakukan Imam Asy-Sya>fi’i > dalam kaitannya 

dengan bai’ ‘ainul gha>ib , Imam Asy-Sya>fi’i > menggunakan dasar hukum hadis 
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yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Yahya ath-

Tamimiy:
17

 

حدثنا حي  بن حي  التميم عن انفع عن بن عمر قال قلت ايرسول هللا أي تني الرجل 

 18.(روه مسلم)يسأ لين البيع ليس عندي ما أبيعو فقال ال تبع ما ليس عندك 
Artinya: telah mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya Ath-

Tamimiy dari Nafi‟dari Ibnu Umar berkata: ya Rasulallah datang seorang laki-

laki menanyakan tentang jual beli yang tidak ada padanya pada waktu menjual, 

kemudian Rasulallah menjawab: janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak 

ada padamu.(HR. Imam Muslim). 

 

Dalam hadis di atas, Nabi melarang jual beli yang tidak ada pada 

pihak penjual. Sedangkan jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya 

mengandung unsur gharar yang besar. 

Selain itu juga Imam Asy-Sya>fi’i> mengacu kepada hadis Abu Hurairah 

bahwa Rasulullah SAW. bersabda; 

 هنى رسول هللا صل هللا عليو وسلم عن بيع الغرر
Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat 

penipuan. (HR.Muslim). 

Dalam urutan sumber hukum, Imam Asy-Sya>fi’i> meletakkan sunnah 

sahihah sejajar dengan al-Qur‟an pada urutan pertama, sebagai gambaran 
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betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Asy-Sya>fi’i> sebagai penjelasan 

langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur‟an.
19

 

Dari kedua hadis di atas dan didukung hadis yang lain Imam Asy-Sya>fi’i> 

mensyaratkan barang yang akan dijual harus suci, bermanfaat, dapat 

diserahkan, barang sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui 

oleh kedua orang yang melakukan akad.  

Adapun hadis yang menyinggung khiyar ru’yah yang berbunyi “Siapa 

yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia memiliki hak khiyar 

ketika melihatnya.” Ini adalah hadis dha’if seperti yang dinyatakan oleh 

Baihaqi. Bahkan, Daruquthni mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang 

batil dan tidak sohih karena tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang saja.
20

 

Menurut Imam Asy-Sya>fi’i> tidak boleh menetapkan hukum dengan 

menggunakan hadis dha’if, akan tetapi boleh mengamalkan hadis dha’if  selagi 

bukan untuk masalah halal-haram atau dalam masalah keimanan, melainkan 

hanya untuk keutamaan amal (fad}a>’il al-a’ma>l) atau untuk himbauan dan 

anjuran. 

Analisis metode Istinbat kedua Imam:  

1. Imam Asy-Sya>fi’i dalam mengistinbatkan hukum jual beli barang 

yang gaib, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari 

Yahya bin Yahya ath-Tamimiy yang berhubungan dengan jual beli 

barang yang tidak ada pada tempat transaksi, sehingga dapat 
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menimbulkan gharar. Selain itu juga Imam Asy-Sya>fi’i mengacu 

kepada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda; 

 هنى رسول هللا صل هللا عليو وسلم عن بيع الغرر
Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat 

penipuan. (HR.Muslim). 

Dalam menentukan hukum halal Imam Asy-Sya>fi’i memang sangat ketat, 

tidak sembarangan dalam pengambilan dalil. Maka dari itu, hadis yang 

menyinggung khiyar ru‟yah yang berbunyi “Siapa yang membeli sesuatu 

yang tidak dilihatnya maka ia memiliki hak khiyar ketika melihatnya.” Ini 

adalah hadis daif seperti yang dinyatakan oleh Baihaqi. Bahkan, Daruquthni 

mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil dan tidak sohih karena 

tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang saja. 

Menurut Imam Asy-Sya>fi’i tidak boleh menetapkan hukum dengan 

menggunakan hadis dha’if, akan tetapi boleh mengamalkan hadis dha’if selagi 

bukan untuk masalah halal-haram atau dalam masalah keimanan, melainkan 

hanya untuk keutamaan amal (fad}a>’il al-a’ma>l) atau untuk himbauan dan 

anjuran. 

2. Begitu juga Imam Malik, dia juga mendasarkan jual beli barang gaib 

kepada hadis tersebut, akan tetapi Imam Malik juga menggunakan 

hadis Khiyar ru’yah yang dinilai hadis dha’if , sehingga jual beli 

barang gaib dibolehkan dengan syarat ada khiyar ru’yah. Hal ini 

dikarenakan Imam Malik menggunakan „amalu ahli al-madi>nah di 
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mana hadis shahi>h maupun hadis dha’if dapat digunakan dalam 

penentuan hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat. 

Relevansinya dengan masa sekarang, pendapat dari kedua Imam 

tersebut pendapat Imam Asy-Sya>fi’i > agak berlawanan dengan kondisi yang 

terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut 

dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini yang 

barangnya belum kita ketahui agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan di 

antara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Malik dapat dijadikan 

landasan dalam bertransaksi pada saat ini karena pendapat beliau sesuai 

dengan perkembangan saat ini, tentang dalam jual beli sistem online. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Melihat pada uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dan dengan 

merujuk rumusan masalah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

Pendapat Imam Asy-Sya>fi’i > tentang bai’ ‘ainul gha>ib yaitu bahwa tidak 

sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah 

pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli 

semacam ini mengandung unsur gharar. Imam Asy-Sya>fi’i > berpegang 

kepada hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Imam Asy-

Sya>fi’i > sendiri tidak menerima hadis tentang khiyar ru’yah dikarenakan 

hadis tersebut dha’if. Metode Imam Asy-Sya>fi’i > ini dikarenakan kehati-

hatiannya dalam memilih hadis dalam penetapan halal-haram dan 

keimanan. Berbeda dengan Imam Asy-Sya>fi’i >, pendapat Imam Malik 

membolehkan jual beli barang yang gaib apabila spesifikasi barang 

tersebut disebutkan dan disyaratkan khiyar ru’yah atau pembeli berhak 

menentukan pilihanya. Hal ini, dikarenakan Imam Malik menggunakan 

metode Sadd az-zara’i dimana, dengan hilangnya sebab dilarangnya jual 

beli gaib yaitu gharar maka jual beli gaib dibolehkan selagi ada khiyar. 

2. Metode Istinbat yang digunakan Imam Asy-Sya>fi’i > adalah mengacu 

kepada hadis riwayat muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy tentang 

jual beli yang tidak ada pada pihak penjual selain itu juga hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang jual beli yang di dalamnya 
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3. terdapat penipuan. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam 

Malik selain menggunakan hadis juga berpedoman kepada ‘amalu ahli al-

Madi>nah yaitu amal penduduk Madinah karena amal tersebut di naql dari 

Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. Dalam arti ia adalah 

kombinasi antara naql dan ‘aql yang dilakukan oleh penduduk Madinah. 

Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi Imam Malik sendiri yang berada 

di kota Madinah pada tahun 179 H, sehingga pemikirannya berpedoman 

kepada kebiasaan orang Madinah. Ahli Madinah beranggapan bahwa 

semua hadis, baik hadis sahih mapun hadis dha’if dapat ditetapkan sebagai 

hukum. 

B. Saran  

Meskipun pendapat Imam Asy-Sya>fi’i > agak berlawanan dengan kondisi 

yang terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau 

patut dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini 

yang barangnya belum kita ketahui agar tidak terjadi perselisihan dan 

kekecewaan diantara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Malik 

dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini karena pendapat 

beliau sesuai dengan perkembangan saat ini. 
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