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MAKNA KAEDAH

ِ ِ ِ ُّل سب
ِ ك َكتَـبد
ِ ْ ُّل الْ َع
ي
َ ب الْـمْل
َ َ ُ تَـبَد
Perubahan sebab kepemilikan seperti perubahan sebuah
benda

Secara umum makna kaedah tersebut adalah:
Bahwa

kalau

berubah

sebab

kepemilikan

seseorang

terhadap sebuah benda maka secara hukum syar'i berubah
pulalah benda tersebut, meskipun secara hakekatnya benda
tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali.
Sebab

kepemilikan

adalah

sebuah

sebab

yang

menjadikan seseorang memiliki suatu barang, misalnya
jualbeli, menerima shodaqoh, zakat, diberi hibah atau sebab
lainnya.
Dengan contoh berikut mudah-mudahan bisa difahami:
Sebagaimana di fahami bersama bahwa ahlu baitnya
Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص, beserta seluruh keturunannya tidak boleh
makan harta zakat maupun shodaqoh, namun boleh bagi
mereka makan harta dari hadiah. Sebagaimana sabda
Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ
ِِ
ِ اخ الن
 َوإِنـ َها َل تَـ ِح ُّل لِ ُم َحمد َوَل،اس
ُ إِن َىذه الص َدقَةَ إِنـ َما ى َي أ َْو َس
ِِ
صلى اّللُ َعلَْي ِو َو َسل َم
َ ِلل ُمـ َحمد
"Sesungguhnya shodaqoh ini kotoran manusia, dia tidak
halal

bagi

Muhammad

juga

tidak

bagi

keluarga

Muhammad." (HR. Muslim: 1072, Abu Dawud 1969,
Nasa'i 5/105)
Namun kalau ada seseorang menerima zakat, lalu orang
tersebut menghadiahkan barang zakat tersebut kepada si
ahli

bait

Rosululloh

ملسو هيلع هللا ىلص

tersebut,

maka

boleh

baginya

menerima hadiah tersebut dan memanfaatkannya, karena
benda tersebut sudah berubah status kepemilikan, yang
asalnya adalah harta zakat namun saat sudah dimiliki oleh
yang menerima zakat tersebut lalu di hadiahkan kepada ahlul
bait tersebut maka sekarang status harta adalah hadiah dan
bukan zakat lagi.

DALIL KAEDAH

Kaedah ini didasarkan atas beberapa hadits berikut:
Pertama:

ِ ََع ْن أَن
صلى اّللُ َعلَْي ِو َو َسل َم
َ َ ق،ُس بْ ِن َمالِك َر ِض َي اّللُ َعْنو
ُّ ِ أُِتَ الن:ال
َ ب

ِ
ِ
ص َدقَة َولَنَا َى ِدية
َ َ ق،ص ِّد َق َعلَى بَِر َيرَة
ُ ُ ت:يل
َ  ُى َو لَـ َها:ال
َ  فَق،بلَ ْحم

Dari Anas bin Malik berkata: Rosululloh diberi hadiah
daging, lalu dikatakan pada beliau: "Ini adalah daging
yang di shodaqohkan pada Bariroh." Maka Rosululloh
bersabda: "Daging ini shodaqoh baginya dan merupakan
hadiah bagi kami

(HR. Bukhori 2577, Muslim 10/142)

Berkata Imam Nawawi: "Sabda Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصtentang
daging

yang

dishodaqohkan

pada

Bariroh:

'Daging

ini

merupakan shodaqoh baginya dan merupakan hadiah bagi
kita.' Adalah sebuah dalil bahwa sesuatu kalau sifatnya
berubah maka berubah pula hukumnya, maka boleh bagi
orang kaya untuk membelinya dari orang yang miskin, dan
boleh bagi ahlu baitnya Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصuntuk memakannya
apabila dihadiahkan kepadanya atau jika dihadiahkan kepada
orang lain yang sebenarnya tidak halal menerima zakat dan
shodaqoh." (Lihat Syarah Shohih Muslim)

Kedua:

ِ
صلى اّللُ َعلَْي ِو َو َسل َم َعلَى َعائِ َشةَ َر ِض َي
ْ ََع ْن أُِّم َعطيةَ قَال
ُّ ِت َد َخ َل الن
َ ب
ِ ِ َ  فَـ َق،هللا عْنـها
ت بِِو أ ُُّم
ْ َ إِل َش ْيء بَـ َعث، ل: ت
ْ َ عْن َدك َش ْيء ؟ قَال:ال
ََ ُ
ِ
ِ ِ
ت
َ َ ق،ت إِلَْيـ َها ِم َن الص َدقَِة
ْ َ إِنـ َها قَ ْد بَـلَغ:ال
ْ ََعطيةَ م َن الشاة ال ِت بَـ َعث
َم ِـحل َها
"Dari Ummu Athiyah berkata: Rosululloh masuk menemui
Aisyah, lalu belia bertanya: 'Kalian memiliki sesuatu?'
Aisyah menjawab: 'Tidak, kecuali sesuatu makanan yang
dikirim oleh Ummu Athiyah dari kambing shodaqoh yang
diberikan

kepadanya.'

Maka

Rosululloh

menjawab:

'Makanan ini sudah sampai pada tempatnya'." (HR.
Bukhori 2579)
Makna sabda Rosululloh: "Makanan ini sudah sampai
pada tempatnya." Adalah bahwa tatkala Ummu Athiyyah
sudah

memiliki

barang

tersebut

dan

beliau

menghadiahkannya, maka makanan tersebut berubah status
dari hukum shodaqoh menjadi hadiah, maka menjadi halal
bagi Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص. (Lihat Fathul Bari 3/357)
Berkata Imam Muslim: "Bab halalnya hadiah untuk
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصdan Bani Hasyim serta Bani Mutholib, meskipun

yang memberikan hadiah kepada beliau memilikinya dari
jalan shodaqoh, dan keterangan bahwa sebuah barang
shodaqoh

kalau

sudah

diterima

oleh

seseorang

maka

hilanglah hukum shodaqohnya dan dia menjadi halal bagi
siapapun yang asalnya haram menerima shodaqoh."
Berkata Syaikh Ali bin Ahmad An Nadawi: "Kedua hadits
ini

meskipun

berbeda

lafadznya

menuju

pada

satu

pemahaman bahwa kalau sebuah barang shodaqoh berubah
menjadi

hadiah,

maka

dia

mengambil

hukum

dan

kekhususan hadiah, hal ini karena telah berubahnya sebab
kepemilikan." (Jamharotul Qowa'id Al Fiqhiyyah 1/358)
Ketiga:

ِ ُ  عن أَِب سعِيد ا ْْل ْد ِر ِي أَن رس،عن عطَ ِاء ب ِن يسار
َ ول اّلل
َُ ّ ُ
َ
َْ ََ ْ َ َْ
ُصلى اّلل
َِ ل تَـ ِح ُّل الص َدقَةُ لِغ:َعلَْي ِو َو َسل َم
لِغَاز ِف َسبِ ِيل اّللِ أ َْو: ن إِل لـِ َخ ْم َسة
ّ
 أ َْو لَِر ُجل َكا َن لَوُ َجر، أ َْو لِغَا ِرِم أ َْو لَِر ُجل ا ْشتَـَر َاىا بِـ َمالِِو،لِ َع ِام ِل َعلَْيـ َها
ِ ِ
ِ ِ
ِ ْ ص ِّد َق َعلَى الْ ِـمس ِك
ن
َِِّي لِْلغ
ُ ْ ي فَأ َْى َد َاىا الْـم ْسك
ُ ُم ْسكي فَـت
ْ
Dari

Atho'

bin

Yasar

dari

Abu

Sa'id

Al

Khudri

bahwasannya Rosululloh bersabda: "Shodaqoh tidak halal
bagi orang yang kaya selain lima orang, orang yang
berperang dijalan Alloh, Amil yang mengurusi zakat,
orang yang punya hutang, orang yang membeli barang

shodaqoh tersebut dengan hartanya atau seseorang yang
punya tetangga miskin lalu dia diberi shodaqoh lalu oleh
dia dihadiahkan kepada tetangganya yang kaya." (HR.
Abu Dawud 1619, Ibnu Majah 1841 dengan sanad
shohih)
Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwa orang
kaya

sebenarnya

haram

menerima

harta

shodaqoh

berdasarkan sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ ِ ِ ََِل تَـ ِح ُّل الص َدقَةُ لِغ
ي
ّ ن َوَل لذي مرة َس ِو
ّ
"Tidak halal shodaqoh bagi orang kaya dan bagi yang
masih kuat." (HR. Tirmidzi 647, Abu Dawud: 1617
dengan sanad shohih)
Namun
diberikan

tatkala
kepada

sebuah
orang

barang

miskin,

shodaqoh

maka

benda

tersebut
tersebut

menjadi miliknya, lalu kalau dia menghadiahkan kepada
orang kaya, maka hadiah tersebut sah dan boleh bagi si kaya
menerimanya atas nama hadiah bukan shodaqoh.

PENERAPAN KAEDAH

Kaedah ini banyak digunakan dalam berbagai masalah
fiqih, diantaranya:
1. Orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau
shodaqoh, lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan
kepada orang kaya, ahlul bait Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصatau orang
lain yang asalnya tidak halal menerima shodaqoh, maka
itu halal baginya
2. Orang miskin yang menerima kulit qurban, maka boleh
bagi dia untuk menjualnya. Karena itu sudah menjadi
milik-nya, meskipun pada dasarnya tidak boleh menjual
kulit binatang kurban
3. Kalau

ada

seseorang

yang

menshodaqohkan

atau

menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu
kerabat itu meninggal dunia, lalu harta itu dia terima
kembali karena dia adalah ahli warisnya, maka halal bagi
dirinya menerima warisan tersebut, dan insya Alloh وجل
ّ
ّ عز
pahala shodaqohnya tidak hilang
4. Masalah perekonomian kontemporer yang insya Alloh bisa
dimasukkan

dalam

kaedah

ini

adalah

tentang

penggunaan bunga bank konvensioanal. Meskipun para
ulama masih berselisih pendapat apakah bunga ini boleh

diambil

lalu

dikeluarkan

untuk

kepentingan

umum

ataukah tidak boleh diambil karena memang bunga itu
bukan

hartanya.

mengatakan

boleh

Kalau

kita

mengambil

ambil
lalu

pendapat

yang

mengeluarkannya

untuk kepentingan umum, maka boleh bagi dia untuk
menggunakan kepentingan umum tersebut, karena sudah
berganti status.
Wallohu a'lam.[]

