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 PIMPINAN WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR 

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL 

Jl. Masjid Al Akbar Timur No 09 Surabaya 60235 

 
 

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR 2021 (via Zoom) 
Ahad, 9 Rajab 1442 H/21 Februari 2021  

1. Tanah Wakaf Menjadi Lahan Industri (PCNU Gresik) 
Deskripsi Masalah 

 Yayasan Takmir Masjid Manyar (YATAMAM) Gresik memiliki 2 tambak berstatus wakaf seluas 
+ 14 hektar; tambak wakaf seluas 11,5 hektar dan tambak wakaf lagi seluas 2,3 Hektar. Letak kedua 
tambak wakaf ini saat sekarang masuk dalam Kawasan Industri JIIPE (Java Intregrated Industrial and 
Port Estate).  

 Mengingat tambak wakaf tersebut berada di kawasan industri dan tambak sekitarnya sudah 
banyak yang diuruk sehingga pengairan dari laut tidak selancar seperti dulu serta kadar air sudah 
terkontaminasi dengan limbah industri sehingga semakin hari semakin turun hasilnya, bahkan yang 
2.3 Ha sudah tidak ada yang mau mengontraknya. Dengan kondisi tersebut pihak pengurus 
YATAMAM khawatir jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan tambak wakaf tersebut menjadi 
lahan mati yang tidak bernilai. Agar Tambak wakaf tersebut tetap menghasilkan maka ada dua opsi, 
yang pertama dijual (tukar guling) atau yang kedua dikerjasamakan dengan pengelola kawasan (JIIPE) 
untuk dijadikan lahan industri. Dari dua opsi tersebut yang cukup menguntungkan adalah opsi kedua, 
namun konsekuensinya tambak wakaf tersebut status administrasinya harus dijadikan HGB (Hak 
Guna Bangunan). Untuk menjadi HGB, tambak wakaf tersebut mesti mengalami tukar guling karena 
disesuaikan dengan TATA RUANG kawasan industri dan berdasar aturan yang ada nantinya 40% dari 
HGB itu harus menjadi Fasum (Fasilitas Umum), sehingga volume lahan berkurang tinggal 60%. 
Namun perlu diketahui bahwa nilai lahan yang tinggal 60% dengan status HGB itu lebih mahal dari 
sebelumnya yang utuh 100% 

 Pada akhirnya pengurus YATAMAM memilih opsi yang kedua (dikerjasamakan dengan JIIPE). 
Opsi ini diambil dengan pertimbangan; 

1. Nilai ekonomis.  
Jika tambak wakaf ini dijual untuk dicarikan tambak baru harga per-meter Rp. 525.000.- Namun 
jika berstatus HGB maka harga per-meter minimal Rp. 3.000.000,-. 

2. Nilai strategis. 
- Letak tambak wakaf yang akan menjadi HGU dekat dengan perkampungan dan dalam wilayah 

kecamatan Manyar, sehingga Fasum bisa diminta dan dimanfaatkan untuk masjid dan unit 
pendidikan yang dikelola YATAMAM  

- Mengontrol kegiatan keagamaan orang-orang di kawasan industri, karena mesti berimbas ke 
perkampungan Manyar. 

- YATAMAM bisa membentuk PT yang bergerak di bidang jasa dan tenaga kerja dengan 
memprioritaskan penduduk lokal Manyar. 

Pertanyaan  
a. Bolehkan pengurus YATAMAM memilih opsi kedua tersebut (sesuai dalam deskripsi) dengan 

segala konsekuensinya yang positif (wakaf menjadi produktif dan harga meningkat 6 kali lipat 
bahkan lebih) dan sekaligus dampaknya yang negatif (status lahan berubah menjadi HGU, volume 
lahan berkurang 40% dan lahan hanya tinggal menjadi 60%)? 

b. Jika tidak boleh, bagaimanakah solusinya? 

Jawaban 
1. Tidak boleh mengubah peruntukan wakaf secara cuma-cuma sebab menyalahi konsep istibdal 

wakaf (Hanafiyyah maupun Hanabilah) dan sekaligus juga bertentangan dengan dengan 
regulasi UU NO 41 Tahun 20041 tentang aturan perubahan peruntukan tanah wakaf, dan PP 
No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no 41 tahun 20042  

 
1 https://s.id/yeZw2 
2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006 
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2. Agar nazhir terhindar dari kesalahan dalam tugas-tugas kenazhiran (pembiaran lahan atau 
mengubah menjadi HGB), maka nazhir melakukan istibdal (tukar guling) secara benar sesuai 
madzhab yg memperbolehkan. 

3. Syarat istibdal menurut dua madzhab hambali adalah : 
a) Mauquf tidak bermanfa’at sama sekali 
b) Lahan pengganti lebih bermanfa’at  bila istibdal tidak dibutuhkan  
c) Lahan pengganti minimal senilai bila istibdal dibutuhkan  

Syarat istibdal menurut madhab hanafi adalah : 
a) Menurut pendapat yang shohih boleh apabila ada syarat istibdal 
b) Bila tidak ada syarat istibdal maka menurut pendapat yang ashoh hukumnya boleh 

dengan syarat mauquf tidak bisa dimanfaatkan sama sekali atau hasilnya lebih rendah 
dari pembiayaan dan mendapatkan legalitas dari hakim 

Perlu diketahui bahwa model istibdal itu ada 2 
a) Istibdal langsung dengan badal yang sejenis dengan aslinya; jika kesulitan maka, 
b) Istibdal tidak langsung, yaitu menjual kemudian membelikan badalnya yang sejenis. 

Jika kesulitan mendapatkan yang sejenis, maka boleh membeli badal yang tidak 
sejenis. 

Referensi 
1) Menurut Madhab Hambali Tanah Wakaf boleh dijual bila Mauquf alaih tidak bisa 

mendapatkan manfaat sama sekali dari tanah yang telah diwakafkan tadi dan hasil penjualan 
dibelikan tanah lain yang bermanfa’at 

 احلنبل  370املغين رشح الكبري اجلزء اخلامس ص: 
إذا بيع فأي يشء اشرتي بثمنه مما يرد ىلع  ( فصل: وظاهر الكم اخلريق  4411) الوقف  الوقف جاز سواء اكن من جنسه أو من غري  أن  أهل 

ألن املقصود املنفعة ال اجلنس لكن تكون املنفعة مرصوفة إىل املصلحة اليت اكنت األوىل ترصف فيها ألنه ال جيوز تغيري املرصف    جنسه
لم يف ثمن الفرس احلبيس لرشاء فرس  ( فصل: وإذا  4412مع إماكن املحافظة عليه كما ال جيوز تغيري الوقف بابليع مع إماكن االنتفاع به )

أخرى  أعني به يف رشاء فرس حبيس يكون بعض اثلمن نص عليه أمحد ألن املقصود استبقاء منفعة الوقف املمكن استبقاؤها وصيانتها 
أنفع منه وأكرث رد    ( فصل: وإن لم تتعطل منفعة الوقف باللكية لكن قلت واكن غريه 4413عن الضياع  وال سبيل إىل ذلك إال بهذه الطريق )

 ىلع أهل الوقف ولم جيز بيعه ألن األصل حتريم ابليع وإنما أبيح للرضورة صيانة ملقصود الوقف عن الضياع مع إماكن حتصيله ومع االنتفاع
 امهلل إال أن يبلغ يف قلة انلفع إىل حد ال يعد نفعا فيكون وجود ذلك اكلعدم وإن قل ما يضيع املقصود 

 احلنبل  293-292ء الرابع ص:  كشاف القناع اجلز
)فصل والوقف عقد الزم( قال يف اتللخيص وغريه أخرجه خمرج الوصية أو لم خيرجه )ال جيوز فسخه بإقالة وال غريها( ألنه عقد يقتيض 

تورث( قال   )ال يباع أصلها وال توهب وال   اتلأبيد  فاكن من شأنه ذلك )مثال ويلزم( الوقف )بمجرد القول بدون حكم حاكم( لقوهل  
  الرتمذي: العمل ىلع هذا احلديث عند أهل العلم وإمجاع الصحابة ىلع ذلك واكلعتق وقوهل "بمجرد القول" جرى ىلع الغالب  وإال فالفعل مع 

الس الوقف يلزم بمجرده أيضا وحيرم )وال يصح بيعه وال هبته وال املناقلة به( أي: إبداهل ولو خبري منه )نصا( للحديث  ابق وقد  ادلال ىلع 
لته  صنف الشيخ يوسف املرداوي كتابا لطيفا يف رد املناقلة وأجاد وأفاد )إال أن تتعطل منافعه( أي: الوقف )املقصودة منه خبراب( هل أو ملح

وعود نفعه( بأن    )أو غريه مما يأيت اتلنبيه عليه حبيث ال يرد( الوقف )شيئا( ىلع أهله )أو يرد شيئا ال يعد نفعا( بالنسبة إيله )وتتعذر عمارته 
ال يكون يف الوقف ما يعمر به )ولو( اكن اخلارب اذلي تعطلت منفعته وتعذرت إاعدته )مسجدا حىت يضيقه ىلع أهله( املصلني به )وتعذر  

قذرا  )توسيعه( يف حمله )أو( اكن مسجدا وتعذر االنتفاع به ل )خراب حملته( أي: انلاحية اليت بها املسجد )أو اكن موضعه( أي: املسجد  
للنيه عن إضاعة املال ويف إبقائه إذن إضاعة فوجب احلفظ بابليع وألن املقصود انتفاع املوقوف عليه  فيصح بيعه( ويرصف ثمنه يف مثله  

بقاء  نقول  فيما  األصل وألن  فيكون خالف  الوقف  اقتضاه  اذلي  املعىن  هلذا  مبطل  إذن  ابليع  ومنع  هو  األصل من حيث  بعني  ال  باثلمرة 
عناه حني تعذر اإلبقاء بصورته فيكون متعينا وعموم "ال يباع أصلها" خمصوص حبالة تأهل املوقوف لالنتفاع املخصوص ملا ذكرناه للوقف بم

قال ابن رجب: وجيوز يف أظهر الروايتني عن أمحد أن يباع ذلك املسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر يف قرية أخرى إذا لم حيتج إيله يف القرية 
 ىلع قوم بعينهم أحق جبواز نقله إىل مدينتهم من املسجداألوىل والوقف 

 احلنبل  367مطالب أويل انلىه اجلزء الرابع ص: 
عليه     )وال يباع( فيحرم بيعه وال يصح وكذا املناقلة به )إال أن تتعطل منافعه( أي: الوقف )املقصودة( منه )خبراب أو غريه( ما يأيت اتلنبيه

 أهله )أو يرد شيئا ال يعد نفعا( بالنسبة إيله وتتعذر عمارته وعود نفعه )ولم يوجد( يف ريع الوقف )ما يعمر حبيث ال يرد( الوقف )شيئا( ىلع
به ولو( اكن اخلارب اذلي تعطلت منفعته وتعذرت إاعدته )مسجدا( حىت )بضيقه ىلع أهله( املصلني به وتعذر توسيعه يف حمله )أو( اكن 
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إذا اكن ذلك يمنع من   مسجدا  وتعذر االنتفاع به )خلراب حملته( أي: انلاحية اليت بها املسجد )أو استقذار موضعه( قال القايض: يعين 
وإنما جيب بيعه ألن الويل يلزمه فعل املصلحة وهو ظاهر   )أو( اكن الوقف )حبيسا ال يصلح لغزو فيباع( وجوبا قال يف "الفروع":الصالة فيه  

 رواية امليمون 

 
2) Menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh menjual/tukar guling tanah wakaf Lilistiglal karena 

ada hajat dengan catatan penggantinya seimbang, dan jika tidak ada hajat juga boleh 
dengan syarat penggantinya lebih baik 

 

 احلنبل  367مطالب أويل انلىه اجلزء الرابع ص: 
للمصلحة ..… منه  خبري  إبداهل  جاز  فإذا  هلل  ملك  هو  وإنما  املسلمني  باتفاق  ملعني  ملاك  فليس  وحنوه  املسجد  وأما  ادلين:  تيق  الشيخ  وقال 

جيوز  فاملوقوف ىلع معني أوىل بأن يعوض بابلدل وإما أن يباع ويشرتى بثمنه ابلدل واإلبدال جبنسه مما هو أنفع للموقوف عليه وقال: إذا اكن  
جيوز أن يبدل به غريه للمصلحة  لكون ابلدل أنفع وأصلح وإن لم    -وعينه حمرتمة رشاع- املسجد املوقوف اذلي يوقف لالنتفاع بعينه  يف

فألن جيوز اإلبدال باألنفع واألصلح فيما يوقف لالستغالل أوىل تتعطل منفعته باللكية ويعود األول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه باللكية   
ويف بيع املسجد روايتان فإذا جوز ىلع ظاهر مذهبه أن جيعل املسجد    نه عند أمحد جيوز ما يوقف لالستغالل للحاجة قوال واحداوأحرى فإ 

طلقا ويوقف بدهل أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة األول أحرى فإن بيع الوقف املستغل أوىل من بيع املسجد وإبداهل أوىل من إبدال املسجد  
عينه رشاع ويقصد لالنتفاع بعينه فال جتوز إجارته وال املعاوضة عن منفعته  خبالف وقف االستغالل  فإنه جتوز إجارته   ألن املسجد حترتم

واملعاوضة عن نفعه وليس املقصود أن يستويف املوقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك يف املسجد األول وال هل حرمة رشعية حلق اهلل  
  جيب بيع الوقف مع احلاجة باملثل وبال حاجة جيوز خبري منه للمصلحة وال جيوز بمثله لفوات اتلغيري بال حاجةوقال:  تعاىل كما للمسجد  

عل بيت  وذكره وجها يف املناقلة وأومأ إيله اإلمام أمحد وقال شهاب ادلين بن قدامة يف كتابه املناقلة يف األوقاف واقعة نقل مسجد الكوفة  وج
ع املسجد سوقا للتمارين اشتهرت باحلجاز والعراق والصحابة متوافرون ولم ينقل إنكارها وال االعرتاض فيها من  املال يف قبلته وجعل موض 

  أحد منهم بل عمر هو اخلليفة اآلمر وابن مسعود هو املأمور انلاقل فدل هذا ىلع مساغ القصة واإلقرار عليها والرىض بموجبها وهذه حقيقة 
أنه يدل ىلع مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو ديلل أيضا ىلع جواز االستدالل عند رجحان املبادلة وألن   االستبدال واملناقلة وهذا كما 

انتىه  وصنف صاحب   هذا املسجد لم يكن متعطال وإنما ظهرت املصلحة يف نقله حلراسة بيت املال اذلي جعل يف قبلة املسجد اثلاين 
سماه "املناقلة باألوقاف وما يف ذلك من الزناع واخلالف" قال يف "اإلنصاف": وأجاد فيه ووافقه  "الفائق" مصنفا يف جواز املناقلة للمصلحة  

القيم والشيخ عز ادلين محزة ابن شيخ السالمية وصنف فيه مصنفا سماه: "دفع املثاقلة يف بيع املناقل ة" ىلع جوازها الشيخ تيق ادلين وابن 
 ووافقه ىلع ذلك من أئمتنا مجاعة يف عرصه 

3) Menurut Syekh Abdurrahman yang bermadhab Hambali, boleh menjual sebagian tanah wakaf 
demi kemaslahatan sebagian tanah wakaf yang lain, 

 ( 520/ ص  2)ج كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص املخترصات لعبد الرمحن بن عبد اهلل ابلعل احلنبل 

الزم بمجرد القول ال ينفسخ بإقالة وال غريها إال أن تتعطل منافعه املقصودة منه خبراب ولم يوجد ما يعمر به , أو بغري خراب والوقف عقد   
ولو مسجدا يضيق ىلع أهله , أو خراب حملته أو حبيسا ال يصلح للغزو فيباع ولو رشط واقفه عدم بيعه ورشطه إذن فاسد نصا , ويرصف  

الواقف واجلهة . وجيوز نقض منارة مسجد وجعلها يف حائطه    دمثله , ويصح بيع بعض املوقوف إلصالح باقية إن احت ثمنه يف مثله أو بعض  
  وانفاق الفضل ىلع اإلصالح تلحصينه نصا . وجيوز اختصار آنية

 (487/ ص  14)ج   -كشاف القناع عن منت اإلقناع 
ْي :  

َ
نَُّه إَذا َجاَز َبيُْع الُُْكِّ ِعنَْد احْلَاَجِة َفبَيُْع ابْلَْعِض َمَع  ) َويَِصحُّ َبيُْع َبْعِضِه ( أ

َ
ََد  الَْوقِْف ) إِلِْصاَلِح َما بيَِقَ ( ِمنُْه ؛ أِل ْوىَل ) إْن احتَّ

َ
َبَقاِء ابْلَْعِض أ

َهةِ  َم ( الَْمْوقُوِف َعلَيَْها ) إْن اَكَن ( الَْمْوقُوُف ) َعيْننَْيِ (    الَْواقُِف اَكجْلِ ْخَرى لَِما َتَقدَّ
ُ
ىلَعَ ِجَهٍة َواِحَدةٍ ِمْن َواقٍِف َواِحٍد َفتُبَاُع إْحَداُهَما إِلِْصاَلِح اأْل

َذلِ  َم .) َو ( حَمَلُّ  ْو ( اَكَن الَْمْوقُوُف ) َعيْنًا ( َفيَُجوُز َبيُْع َبْعِضَها إِلِْصاَلِح بَاِقيَها لَِما َتَقدَّ
َ
ْي : ِقيَمُة الَْعنْيِ الَْمِبيِع  َك إْن ) لَْم َتنُْقْص الْ ) أ

َ
ِقيَمُة ( أ

ْن َنَقَصْت بَِذلَِك ) بِيَع الُُْكُّ ( َكبَيِْع َوِصي 
َ
ْي : بِبَيِْع َبْعِضَها .) َوإِالَّ ( بِأ

َ
ْسَهُل جِلََواِز َتْغِيرِي ِصَفاتِِه َبْعُضَها ) بِتَْشِقيٍص ( أ

َ
ْو َحاَجٍة بَْل َهَذا أ

َ
يٍْن أ  دِلَ

 لَِمْصلََحةٍ 
َ
َفْت ِعَماَرُة الَْمْسِجِد ىلَعَ َبْعِض آاَلتِِه َجاَز ؛ أِل وَرةِ َمَع   ، َوبَيُْعُه ىلَعَ قَْوٍل قَاهَلُ يِف الُْفُروِع ، َوإِْن تََوقَّ نَُّه الُْمْمِكُن ِمْن الُْمَحاَفَظِة ىلَعَ الصُّ

ُر َوْقٌف ِمْن آَخَر َولَْو ىلَعَ  ْي : ِمْن ِريِعِه ىلَعَ  َبَقاِء ااِلنِْتَفاِع َواَل ُيَعمَّ
َ
ْصَحابِنَا ) جِبََواِز ِعَماَرةِ َوقٍْف ىلَعَ آَخَر أ

َ
ِة أ ئِمَّ

َ
ْفىَت ُعبَاَدُة ( ِمْن أ

َ
 ِجَهِتِه  ِجَهِتِه ) َوأ

نَْصاِف : وَُهَو قَوِيٌّ بَْل ُعِمَل َعلَيِْه ، لَِكْن قَاَل شَ  َمُه يِف  ( َذَكَرُه اْبُن رََجٍب يِف َطبََقاتِِه قَاَل يِف اإْلِ يُْخنَا َيْعيِن اْبَن ُقنُْدس يِف َحَوايِش الُْفُروِع : إنَّ الَكَ
َهُة .  ََدْت اجْلِ ُر َوْقًفا ِمْن ِريٍع آَخَر ، َوإِْن احتَّ ْي : اَل ُيَعمِّ

َ
ْظَهُر أ

َ
 الُْفُروِع أ
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 (488/ ص  14)ج   -كشاف القناع عن منت اإلقناع 
ْصَغر ِمنَْها َوإِْنَفاُق الَْفْضِل ىلَعَ اإْلِْصاَلِح ( حُمَاَفَظًة ىلَعَ َبَقاِء َعنْيِ الَْوقِْف َوجَيُوُز اْخِتَصاُر آِنيٍَة ( َمْوقُوفَ 

َ
لٍَة ) إىَل أ َر اْخِتَصارَُها ٍة ُمتََعطِّ  ، فَإِْن َتَعذَّ

ْجِلِه ُوقَِفْت 
َ
ي أِل ِ   . بِيَعْت َوُُصَِف َثَمنَُها يِف آِنيٍَة ِمثِْلَها راَِعيًَة لِلنَّْفِع اذلَّ

 (489/ ص  14)ج   -كشاف القناع عن منت اإلقناع 
ْي : َمْوقُوٍف ىلَعَ الَْغْزِو 

َ
ْي : فََرًسا ) يَْصلُُح لِلْغَ ) وَُحْكُم فََرٍس َحِبيٍس ( أ

َ
ْزِو  ) إَذا لَْم يَْصلُْح ( الَْفَرُس ) ِلَغْزٍو َكَوقٍْف َفيُبَاُع ، َويَْشرَتِي بِثََمِنِه َما ( أ

َوابِّ الَّيِت حُتْبَُس فَاَل يُنْتََفُع بِِه يِف بِاَل   ( ي َيْعِجُف َيْعيِن : ِمْن ادلَّ ِ ِِب َداوُد اذلَّ
َ
، ُيبَاُع ُثمَّ جُيَْعُل قَاَل يِف ِرَوايَِة أ ْو حَنْوِهِ 

َ
ْحِن أ وِم اَل َينَْفُع إالَّ لِلطَّ ِد الرُّ

 َثَمنُُه يِف َحِبيٍس 

 (454  / ص   12)ج    -مطالب أويل انلىه 
ْي : الَْوقِْف إَذا لَْم ُتْمِكْن إَجاَرتُُه ) إِلِْصاَلِح بَاِقيِه  

َ
نَُّه إَذا َجاَز َبيُْع الُُْكِّ ِعنَْد احْلَاَجِة ؛ َفبَيُْع ابْلَْعِض َمَع َبَقاِء ابْلَْعِض  ) َويَِصحُّ َبيُْع َبْعِضِه ( أ

َ
( أِل

َهُة ( ا ََد الَْواقُِف َواجْلِ ْوىَل ) إْن احتَّ
َ
َحُدُهَما ؛ لَْم جَيُْز ) إْن اَكَن ( الَْمْوقُوُف ) َعيْننَْيِ ( ىلَعَ ِجَهٍة َواِحَدةٍ ِمْن َواقِ   لَْمْوقُوُف َعلَيَْها أ

َ
ْو أ

َ
ٍف  ، فَإِْن اْختَلََفا أ

ْو ( اَكَن الَْمْوقُوُف 
َ
ْخَرى ) أ

ُ
 ) َعيْنًا ( َواِحَدًة ؛ َفيَُجوُز َبيُْع َبْعِضَها إِلِْصاَلِح بَاِقيَهاَوحَمَلُّ َذلَِك َواِحٍد ، َكَداَريِْن َخِربَتَا ، َفتُبَاُع إْحَداُهَما إِلِْصاَلِح اأْل

بِبَيْعِ  ِر  َ الرضَّ اِلنِْتَفاِء  ؛  بِالتَّْشِقيِص  َبْعُضَها  الَْمِبيِع  الَْعنْيِ  ِقيَمُة   : ْي 
َ
أ  ، الِْقيَمُة  َتنُْقْص  لَْم  اَكنَ   إْن  ْن 

َ
بِأ َوإِالَّ   ، إَذْن  ،    ابْلَْعِض  َواِحَدًة  َعيْنًا  الَْمِبيُع 

ْسَهُل ؛ جِلَوَ 
َ
ْو َحاَجٍة ، بَْل َهَذا أ

َ
يٍْن أ  اِز َتْغِيرِي ِصَفاتِِه لَِمْصلََحٍة . َوَنَقَصْت الِْقيَمُة بِالتَّْشِقيِص ) بِيَع الُُْكُّ ( َكبَيِْع َوِصي دِلَ

 
4) Dalam Hasiyah Ibn Abidin yang bermadhab Hanafi dinyatakan bahwa hukum tukar guling 

tanah wakaf diperinci sebagai berikut: 
✓ Menurut pendapat yang shohih boleh apabila ada syarat istibdal 
✓ Bila tidak ada syarat istibdal maka menurut pendapat yang ashoh hukumnya boleh 

dengan syarat mauquf tidak bisa dimanfaatkan sama sekali atau hasilnya lebih rendah 
dari pembiayaan dan mendapatkan legalitas dari hakim 

 احلنف   385 -384ص:  4حاشية ابن اعبدين ج: 

مطلب يف استبدال الوقف ورشوطه قوهل وجاز رشط االستبدال به الخ اعلم أن االستبدال ىلع ثالثة وجوه األول أن يرشطه الواقف نلفسه أو  
لغريه أو نلفسه وغريه فاالستبدال فيه جائز ىلع الصحيح وقيل اتفاقا واثلاين أن ال يرشط سواء رشط عدمه أو سكت لكن صار حبيث ال 

لكية بأن ال حيصل منه يشء أصال أو ال ييف بمؤنته فهو أيضا جائز ىلع األصح إذا اكن بإذن القايض ورأيه املصلحة فيه واثلالث ينتفع به بال
يل أن ال يرشطه أيضا ولكن فيه نفع يف اجلملة وبدهل خري منه ريعا ونفعا وهذا ال جيوز استبداهل ىلع األصح املختار كذا حرره العالمة قنا 

رسا  يف  جيوز  زاده  ال  الشارح  قول  عند  سنذكره  كما  أيضا  الفتح  من  مأخوذ  وهو  االستدالل  عليه  فيها  وأطنب  االستبدال  يف  املوضوعة  تله 
ض إذا  استبدال العامر إال يف أربع ويأيت بقية رشوط اجلواز وأفاد صاحب ابلحر يف رساتله يف االستبدال أن اخلالف يف اثلالث إنما هو يف األر 

االستغال  وال  ضعفت عن  قال  األقوال  االستبدال ىلع لك  فإنه ال جيوز حينئذ  تذهب أصال  ولم  بعضها  إذا ضعفت خبراب  ادلار  ل خبالف 
إذا ضعفت ال يرغب اغبلا يف استئجارها بل يف رشائها أما ادلار فريغب يف استئجارها مدة طويلة   يمكن قياسها ىلع األرض فإن األرض 

 قياس مسدود يف زماننا وإنما للعلماء انلقل من الكتب املعتمدة كما ُصحوا به ألجل تعمريها للسكىن  ىلع أن باب ال

2. Harta Viewpoin oleh Aplikasi Digital (Vtube) 
Deskripsi Masalah 

 Seiring beberapa Platform dan marketplace besar sering menawarkan harta yang disebutnya 
sebagai poin dan koin, pada akhirnya penerbitan itu telah mendorong sejumlah pengembang aplikasi 
baru untuk menerbitkan produk yang menyerupai poin.  

 Ada perbedaan mendasar di antara poin yang diterbitkan oleh aplikasi baru ini dengan 
Platform dan marketplace besar lainnya. Misalnya, seperti Telkomsel, maka pihak Telkomsel 
menyediakan aset tertentu yang bisa dijadikan alat penukarnya dengan kriteria-kriteria tertentu dan 
secara terbuka lewat aplikasi yang disediakannya. 

 Sementara itu, pada aplikasi yang baru ini (sebut saja Vtube), tidak ada satupun aset penukar 
poin dan koin yang disediakan oleh perusahaan atau mitra yang disuarakan sebagai telah menjalin 
kerjasama dengan Vtube.  
 
 Untuk memasarkan produknya, pihak developer (Vtube), melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mereka menjanjikan suatu penghasilan tertentu yang disampaikan dalam bentuk Viewpoin 
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2. Viewpoin didapat setelah pihak pengguna menonton video iklan sejumlah 10 video dalam 
sehari dengan durasi 10 video tersebut di bawah 10 menit.  

3. 1 Viewpoin merupakan upah setelah menonton video iklan sebanyak 30 video.  
4. Harga 1 Viewpoin ditetapkan oleh pihak pengembang aplikasi senilai fixed rate (harga tetap) 

sebesar 1 dolar (setara 14.100 rupiah).  
5. Untuk mencairkan Viewpoin dalam bentuk rupiah, maka pihak yang menonton harus menjual 

viewpoin di sebuah situs afiliasi, yang masih menjadi milik dari aplikasi tersebut yang 
dinamakan dengan istilah exchange counter (pasar bursa) yang anggotanya hanya terdiri dari: 
(a) para member aplikasi Vtube itu sendiri dan (b) admin perusahaan developer (Vtube). 
Alhasil, keberadaan exchange counter Vtube ini jauh berbeda dengan Exchange Counter 
tempat untuk memasarkan mata uang elektronik Bitcoin, Litcoin dan mata uang 
cryptocurrency lainnya. Dengan demikian, tidak ada transaksi pertukaran antar mata uang 
crypto di exchange counternya Vtube, melainkan hanya murni kegiatan jual beli VP kepada 
member Vtube.  

6. Pihak anggota, membeli VP dalam rangka menaikkan level yang dimilikinya untuk 
mendapatkan penghasilan yang lebih besar.  

7. Bayaran member dari menjalankan misi menonton video, sebagaimana yang dijanjikan oleh 
pengembang aplikasi, hanya bisa cair bila VP yang dijual anggota tersebut telah dibeli, atau 
diborong oleh member aplikasi, atau oleh perusahaan penerbit aplikasi itu sendiri. Alhasil, ada 
sebagian besar VP yang cara pencairannya hanya dengan dibeli oleh member.  

Pertanyaan 
a. Bisakah Viewpoin ini dikategorikan sebagai harta ma fi al-dzimmah atau maal duyun? 
b. Bolehkah menggunakan Viewpoin itu untuk melakukan transaksi muamalah yang berbasis 

pertukaran (mu’awadlah)? 

Jawaban 
a. Tidak bisa, karena syarat barang bisa berstatus dzimah atau duyun adalah ketika ada pihak 

yang menyanggupi atau menjamin penunaian atas utang dibalik aset yang ditransaksikan. 
Seperti kandungan uang kertas yang dijamin dengan simpanan emas oleh Bank Indonesia atau 
kandungan duyun e-Tol yang dijamin bisanya digunakan untuk mengakses tol dan adanya 
uang yang digunakan untuk melakukan Topping Up. Sedangkan viewpoint tidak memiliki satu 
pihak pun yang menanggungnya, dengan bukti perusahaan Vtube selaku pihak yang 
menerbitkan Viewpoin, tidak bertanggung jawab dalam pencairannya sehingga terkesan cuci 
tangan. Karena Viewpoin tidak memiliki penjamin, maka semua kegiatan yang berhubungan 
dengan terbitnya Viewpoin, berstatus sebagai mulgha / yang diabaikan, sebab adanya adalah 
sama dengan tidak adanya.  

Referensi 

 (   7/279. حاشية ابلجرييم ىلع اخلطيب ) 1 

الشارع وااللزتام من جهة   لإللزام من جهة  باذلات يصلح  قائم  العهد واألمان ورشاع معىت  لغة  اذلمة معناها   ) ) موصوف يف اذلمة   : قوهل 
 امللكف ق ل 

 (   ۱۳۷/  6. حاشية اجلمل ىلع املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري )  ۲ 

ملواهب للزرقاين ما نصه اذلمة تطلق ىلع العهد واألمان والضمان واحلرمة واحلق سميت ذمة ألن تركها يوجب ادلم ثم سيم  فائدة يف رشح ا
أهلي أنها  ظنوا  حىت  وحقيقتها  معناها  الفقهاء  أكرث  يعرف  لم  قواعده  يف  القرايف  قال  كذا  ذمته  يف  ثبت  الفقهاء  قول  يف  بها  االلزتام  ة  حمل 

رصف وليس كذلك ألن الك يوجد بدون األخر ويه عبارة عن معىن مقدر يف امللكف قابل لاللزتام واللزوم مسيب عن  املعاملة أو صحة اتل 
 أشياء خاصة يف الرشع ويه ابللوغ والرشد وعدم احلجر ويه من خطاب الوضع

 (  ۱۰۲/   ۷. املوسوعة الفقهية الكويتية ) 3

 . : العهد والضمان واألمان  اللغة  . فالفرق بني    اذلمة معناها يف  وأما يف االصطالح فإنها : وصف يصري الشخص به أهال لإللزام وااللزتام 
 األهلية واذلمة : أن األهلية أثر لوجود اذلمة 

 (   ۸۰/  5أنوار الربوق يف أنواع الفرويق ) مع اهلوامش ( ) . 4

الزتامه ألن معىن اذلمة يف اللغة هو هذا ومنه عقد اذلمة للكفار الرابع قونلا عل ذمة اهلل قال مالك تلزم به الكفارة ومعىن ذمة اهلل تعاىل  
 أي الزتامنا هلم عصمة انلفوس واألموال واألعراض وما معها ومنه اذلمام إذا وعده والزتم هل أن ال خيذهل وأن ينرصه ىلع من يقصده بسوء 



Keputusan BM PWNU Jatim (via Zoom) 2021 | 6  

اذلمة يف   فإن  اذلمة  وارد ىلع  والعقد  دينار  ذمته  الفقهاء هل يف  قول  إذا  ومنه  وذللك  وااللزتام  اإللزام  يقبل  امللكف  الرشيعة معىن مقدر يف 
اتصف بعد الرشد بالسفه يقال خريت ذمته وذهبت ذمته وإذا مات خربت ذمته أي املعىن اذلي اكن يقدر لم يبق مقدرا وتقول العرب فالن  

اللزتام أو معناه وجاء يف احلديث من قال كذا وكذا اكن يف  ييف بذمته أي يما الزتمه وخفر ذمة فالن إذا خانها وهذا لكه راجع لإلخبار عن ا
وع العهد  ذمة اهلل أي أن اهلل تعاىل الزتم هل عند هذا القول حفظه من املاكره والزتام اهلل تعاىل راجع إىل خربه فهو نوع آخر من الالكم غري ن 

نواعن منه فافهم ذلك غري أن هذا املعىن يقتيض أن يكون القسم به فإن العهد يرجع إىل األمر وانليه واذلمة إىل اخلري والُك الكم ة فهما  
تقدم  القديم كما  املعىن  تعاىل تصدق  اهلل  ذمة  أن  فيه من جهة  اإلضافة  إشاكل  ويبىق  لغة  القسم  فيكون ُصحيا يف  القسم  بواو  اهلل  وذمة 

رة تكون مأمور بها وجوبا كعقد اجلزية يف بعض الصور وتارة وتصدق أيضا بإضافة املعىن املحدث إيله تعاىل باعتبار أنه رشعه ألن اذلمة تا 
ابليااعت يف  األثمان  اكلزتام  قبله  من  ندب  وال  وجوب  غري  من  فيها  خيربنا  وقد  واإلحسان  الرب  أنواع  اكلزتام  نديا  بل  وجوبا  بها  يؤمر   ال 

إ يله إضافة املرشوعية كقونلا عبادة اهلل وطاعة اهلل وإذا  واإلجارة يف اإلجارات وىلع اتلقادير اثلالثة فيه مرشوعة من قبله تعاىل فتضاف 
احتملت اإلضافة املعنيني لم يقض بأحدهما إال بديلل منفصل وهذا اإلشاكل قائم فيما قاهل مالك أيضا من قوهل ىلع ذمة اهلل مضافا لعدم  

 وجود أداء القسم  

 411. حتفة املحتاج مع حوايش الرشوايئ اجلزء اخلامس ص :  5

( بيع ) حبيت ( حنو ) احلنطة ( أو الزبيب وحنو عرشين حبة خردل وغري ذلك من لك ما ال يقابل بمال عرفا يف حالة االختيار االنتفاء وال  
انلفع بذلك لقلته ومن ثم لم يضمن ، وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعده ماال يضمه لغريه أو نلحو غالء ال أثر هل اكالصطياد 

الورقة  حبية يف فخ   الزمان من  إلخ ( يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سالطني هذا  ) قوهل وغري ذلك من لك ما ال يقابل عرفا بمال 
ته املنقوشة بصور خمصوصة اجلارية يف املعامالت اكنلقود الشمنية هل يصح ابليع والرشاء بها ويصري اململوك منها أو بها عرض جتارة جيب زاك 

اتلصاب ؟ وحاصل اجلواب أن الورقة املذكورة ال تصح املعاملة بها وال يصري اململوك منها أو بها عرض جتارة فال زاكة فيه  عند تمام احلول و
يمتمول عرف يف حال  يقابل  بها رشاع حبيث  يعتد  منفعة مقصودة  ذاته  فيه يف حد  أن يكون  مثمنا  أو  ثمنا  املعقود عليه  فإن من رشوط 

 االختيار .  

   ۲۹الرتميس اجلزء الرابع ص : .  6

ما  إىل  نظرا  ادليون  قبيل  أنها من  بن سميط  اهلل  بن سمري واحلبيب عبد  سالم  الشيخ  فعند  بانلوط  املعروف  الورقة  املتأخرون يف  واختلف 
اكلفلوس املرضوبة واتلعامل  تضمنته الورقة املذكورة من انلقود املتعامل بها وعند الشيخ حممد األنباِب واحلبيب عبد اهلل بن أِب بكر أنها  

  بها صحيح عند الُك وجتب زاكة ما تضمنته األوراق من انلقود عند األولني زاكة عني وجتب زاكة اتلجارة عند اآلخرين يف أعيانها إذا قصد
مهم فقال بعد نقل إفتاآتهم ما  بها اتلجارة وأما أعيان األوراق اليت لم تقصد بها اتلجارة فال زاكة بها باتفاق ومجع شيخنا رمحه اهلل بني الك

ل  ملخصه أن األوراق املذكور هلا جهتان األوىل جهة ما تضمنته من اتلقدين اثلانية جهة أعيان فإذا قصدت املعاملة بما تضمنته ففيها تفصي
إعطاء ورقة انلوط للبائع إنما حاصله أنه إذا اشرتيت عني به وهو الغالب يف املعاملة بها اكن من قبيل رشاء عرض بنقد يف اذلمة وهو جائز و 

إىل أن   -هو لتسلم ما تضمنته من احلاكم الواضع ذللك انلوط أو نوابه وإذا قصد بذلك اتلجارة صح وصارت تلك العني عرض اتلجارة  
ويرتتب ىلع    -قال أعيانها  يقصد  أن  وإما  األوراق  ما تضمنته  يقصد  أن  فإما  املتعاملني  نعترب قصد  أنا  اجلمع  لك أحاكم غري  وحاصل هذا 

وراق ال أحاكم اآلخر قال وترجيح جهة االوىل هو األوىل ألنه يعلم بالرضورة أن املقصود عند املتعاقدين إنما هو القدر املعلوم مما تضمنته األ 
واضعه ملا شاع اصطالح  نقول  ألنا  املقدر  انلقد  هو  منها  املقصود  أن  بألسنتهم  املتعاقدين ال يرصحون  أن  يقال  ال  وكرث  ذواتها  ذلك  ا ىلع 

ما أردت نقله من الكم شيخنا رمحه اهلل ولم يبني ما أخرجه يف    -إىل أن قال  -اتلعامل بها ىلع الوجه املصطلح عليه نزل ذلك مزنلة اتلرصيح  
ياالت ال ادلنانري  الزاكة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن خيرجها فضة ألن املشهور أن صورة املكتوب فيها قيمة ادلراهم من الرباِب والر

 وحيتمل أنه أن خيرجها حبسب ما بذل للحاكم أوال عوضا عنها سواء اكن ذهبا أم فضة وهذا هو املتبادر من الكم الشيخ رمحه اهلل إه 

 .94. الفقه املنهيج اجلزء السابع ص : ۷

والفضة م اذلهب  ما اكن من جنسهما وهو  أو  وادلنانري  ادلراهم  وانلقد  باألثمان  ذلك واملراد  أم غري  أم مصوغة  طلقا سواء اكنت مرضوبة 
ن هذه  ويدخل يف هذه العمالت املتعارفة يف هذه األيام ألن هلا رصيدا ذهبيا حمفوظا ولك قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو رشاء ما يقابلها م

ادلنانري يف األيام السالفة فوجب أن تزنل مزنهلا يف  الرصيد املحفوظ ومن الواضح أن اتلعامل بها يف هذه األيام يقوم مقام اتلعامل بادلراهم و
املماثلة عند احتاد اجلنس فإذا بيع اذلهب باذلهب أو الفضة بالفضة فال بد من   -۱احلكم الرشيع الرشوط اخلاصة لصحة عقد الرصف  

معك بأدتله يف باب الربا فارجع ايله ولك  ولك ذلك مر    -إىل أن قال -تساوی العوضني يف الوزن سواء أكانا مرضوبني أم مصوغني أم غري ذلك  
قلت ويؤخذ من    16ما يقال يف ادلراهم وادلنانري يقال يف العمالت الراجئة اآلن والتساوي بينها حسب نوعها املتعامل به اه . إنارة ادلجا صدا  

ا اثلمن اعما يف ابلدلان غريهما ألنه يف غري  قول اإلمام الشافيع ريض اهلل عنه يف رساتله األوصويلة وال جيوز أن يقاس باذلهب والفضة هم
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إه لك ما هو يف معناهما اكتلورط يف كونه نقد انلاس اذلي اكتزنوه وأجروه أثمانا فيما بينهم ىلع ما يتبايعون به يف ابلدلان   يقاس  معناهما 
يل الفلوس انلحاس وأصحاب الشافيع لم جيعلوها عليهما يف وجوب الزاكة وحتريم الربا إن لم ينظر إىل أصله من العرضية ال يقال إنه من قب

يف حكم انلقدين والقاعدة أن قول األصحاب يقدم ىلع قوهل إذا اختلف ألنا نقول الكم اإلمام فيما صار اثلمن اعما يف ابلدلان فيما عظم  
لفلوس انلحاس فال خمالفة بني الكمه  ثمنه وفيما اكن تافها اكنلوط لكمال شبهه بانلقدين كما ال خيىف والكمهم فيهما لم يكن كذلك اك

 والكمهم فال حمل للقاعدة فافهم . . 

 (  ۲۷۲/  ۹املجموع رشح املهذب ) . 8

) وأما ادليون فينظر فيها فان اكن امللك عليها مستقرا كغرامة املتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض الن ملكه مستقر عليه  
ل جيوز من غريه فيه وجهان ) أحدهما ( جيوز الن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غريه اكلوديعة )  فجاز بيعه اكبليع بعد القبض وه 

أنه   واثلاين ( ال جيوز النه ال يقدر ىلع تسلمية إيله النه ربما منعه أو جحده وذاك غرر ال حاجة به إيله فلم جيز واالول أظهر الن الظاهر
وال جحود وان اكن ادلين غري مستقر نظرت فان اكن مسلما فيه لم جيز بيعة ملا روى أن ابن عباس ريض يقدر ىلع تسليمه إيله من غري منع  

اهلل عنهما ) سئل عن رجل أسلف يف حلل دقاق فلم جيد تلك احلال فقال آخذ منك مقام لك حلة من ادلقاق حلتني من احلل فكرهه ابن  
لك يف املسلم فيه غري مستقر النه ربما تعذر فائفسخ ابليع فيه فلم جيز بيعه اكملبيع قبل  عباس وقال خذ برأس املال علقا أو غنما ( والن امل

 فأخذ  القبض " وان اكن ثمنا يف بيع ففيه قوالن قال يف الرصف جيوز بيعه قبل القبض ملا روى ابن عمر قال ) كنت أبيع االبل بابلقيع بادلنانري
ال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ال بأس ما لم تتفرقا وبينكما شئ ( والنه ال خييش انفساخ العقد  ادلراهم وأبيع بادلراهم فآخذ ادلنابري فق

بتلف فيه باهلالك فصار اكملبيع بعد القبض " وروى املزن يف جامعه الكبري أنه ال جيوز الن ملكه غري مستقر عليه النه قد ينفسخ ابليع فيه  
 ه اكملبيع قبل القبض املبيع أو بالرد بالعيب فلم جيز بيع

 263صـ  1كفاية األخيار  ـج. 8

ة   مَّ ا يِف اذلِّ ْربََعة رىض الُْمِحيل َوقبُول الُْمْحتَال َوَكون احْلق ُمْستَقرًّ
َ
ة الُْمِحيل واملحال َعلَيْهِ واتفاق  ورشائط احْلَِوالَة أ نْس َوانلَّْوع   َما يِف ذمَّ يِف اجْلِ
ة الُْمِحيل واحللول واتلأجيل  وتربأ بَها ذمَّ

 263صـ   1كفاية األخيار  ـج. 9

افيِِعّ ِعنْد َما إِ  يْخ َواْشرِتَاط ااِلْسِتْقَرار ذكره الرَّ ا ىلع َما ذكره الشَّ ن يكون ادّلين ُمْستَقرًّ
َ
ْط اثلَّايِن أ اثلّمن َوقَاَل اَل ذا أَحال الُمْشرَتِي ابَلائِع بِ الرشَّ

احلِْ  اَل تصح  َصح 
َ
اأْل ن 

َ
أ َمَع  اَلزم  الّسلم  ن دين 

َ
َوأِل ااِلْسِتْقَرار  بُد من  اَل  ادّلين بل  لُُزوم  احْلَِوالَة  ة  لِصحَّ ُهنَا يَْكيِف  قَاهَل  لكنه  َعلَيِْه  َواَل  بِِه  َوالَة 

ِزم َفتَِصح احْلَِوالَة بِِه وََعلِ  ِزم وََعِليِه اقِْتَداء بالغزايل َولَيَْس الْقسم اثلَّايِن ادّلين الالَّ افيِِعّ ِصَحة احْلَِوالَة بِادّليِن الالَّ يِه قَاَل انلََّووِّي بعده أطلق الرَّ
وَن قلت قد اتفَقا  ْكرَثُ

َ
ِحيح َوبِه قطع اأْل يح احْلَِوالَة بِثمن يِف زمن  ىلع تَْصحِ   َكَذلِك فَإِن دين الّسلم اَلزم َواَل تصح احْلَِوالَة بِِه َواَل َعلَيِْه ىلع الصَّ

نه يؤول إىَِل اللُُّزوم َوأما بعد ُميِضّ اخْلِيَار وَ 
َ
نه غري اَلزم فضال َعن ااِلْسِتْقَرار إِالَّ أ

َ
ي قطع بِِه اخْلِيَار وََعِليِه َمَع أ ِ قبل قبض الَْمِبيع فَالَْمْذَهب اذلَّ

نه تصح احْلَِوالَة بِِه وََعِليِه َمعَ 
َ
ْجَرةِ َوَكَذا   اجْلُْمُهور أ

ُ
نه غري ُمْستَقر جلََواز تلف الَْمِبيع فاََل يْستَقّر إِالَّ بَِقبض الَْمِبيع َوَكَذا جتوز احْلَِوالَة بِاأْل

َ
الَصَداق    أ

ْط َفَقاَل اثلَّايِن َكون ادّلين اَلِزما  وَْضة يِف أول الرشَّ ُخول َوالَْموْت َوحَنْو َذلِك بل صدر يِف أصل الرَّ و يصري إىَِل اللُُّزوم َواهلل أعلم قبل ادلُّ
َ
 أ

 264صـ   1كفاية األخيار  ـج.  10

حَّ  َوالصِّ واتلأجيل  واحللول  َوالْقدر  نْس  اجْلِ يِف  َعلَيِْه  واملحال  بِِه  املَْحال  َيْعيِن  ادليننَْيِ  اتَِّفاق  اثلَّاِلث  ْط  والرداءة ىلع الرشَّ واجلودة  واتلكسري  ة 
ِحيح وَضبط ابْن   ن الَْمْجُهول اَل يَصح َبيْعه َواَل الصَّ

َ
َفاِت الُْمْعتَرَبة يِف الّسلم َووجه اْشرِتَاط َذلِك َحىتَّ يعلم أِل  اْستِيَفاؤُه َواحْلوالَة الّرْفَعة َذلِك بِالصِّ

الْمُ  فَِإذا َوقعت احْلَِوالَة َصِحيَحة بَِريء الُْمِحيل َعن دين  و اْستِيَفاء 
َ
ِحيح أ ا بيع ىلع الصَّ ْحتَال َوبرئ املَْحال َعلَيِْه من دين الُْمِحيل ويتحول  إِمَّ

ن َذلِك فَائَِدة احْلَِوالَة َواهلل أعلم 
َ
ة املَْحال َعلَيِْه أِل  حق الُْمْحتَال إىَِل ذمَّ

 144صـ   2املهذب يف فقه اإلمام الشافيع  ـج. 11

 ما يف اذلمة بما يف اذلمة فإذا أحال من الدين عليه اكن بيع معدوم وال جتوز احلوالة إال ىلع من هل عليه دين ألنا بينا أن احلوالة بيع 

Jawaban 
b. Tidak diperbolehkan, karena Viewpoin tidak memenuhi unsur maliah sehingga lebih tepat 

disebut sebagai aset fiktif (syaiin ma’dum), yaitu barang yang aslinya tidak ada namun dibuat 
seolah-olah ada. Mentransaksikan VP selaku barang fiktif dalam akad yang berbasis 
mu’awadlah (pertukaran), adalah termasuk transaksi bai’ ma’dum sehingga haram dilakukan.   

Referensi 

 294صـ  1األشباه وانلظائر للسبيك ج  .  1
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 كترصف الغاصب والعني يف يده اكملغصوب عند الغاصب اهلك ترصف يقع من املشرتي رشاء فاسدا فهو 

 470صـ  2فتاوى الرمل ج .  2

رد ما )سئل( هل املأخوذ  بابليع الفاسد مع رضا املتبايعني حالل أم ال؟ )فأجاب( بأنه ال حيل لآلخذ هل  اتلرصف فيه ألنه جيب ىلع لك منهما  
 أخذه ىلع مالكه 

 ل ادلين السيويط الشافيع( ) جلال 327األشباه وانلظائر ص . 3

, وإن قلت وما ال يطرحه  ال يقع اسم مال إال ىلع ما هل قيمة يباع بها وتلزم متلفهخاتمة: يف ضبط املال واملتمول. أما املال, فقال الشافيع:  
أن لك ما يقدر هل أثر يف انلفع فهو  انلاس, مثل الفلس وما أشبه ذلك انتىه. وأما املتمول: فذكر اإلمام هل يف باب اللقطة ضابطني: أحدهما:  

يتمول ,متمول عما  خارج  لقلته  فهو  االنتفاع  يف  أثر  هل  يظهر  ال  ما  قولك  هل  تعرض  اذلي  هو  املتمول  أن  اثلاين:  األسعار.  .  غالء  عند  يمة 
 واخلارج عن املتمول: هو اذلي ال يعرض فيه ذلك 

 82صـ  7الفقه املنهيج ىلع مذهب اإلمام الشافيع  ـج. 4

  يه و  سبق  كما   الكفالة  نويع   حد أ   يهو.  املدين  دهيؤ  لم   ا إذ  لما   من  مة ذ  يف  ما   اءأد  ننسا إ  ميلزت  أن :  يهو  ، نبالضما   يسم   ما   يه  لالكفالة باملا 
  ناملسلمو  مجع أ  قد و  يلا، أو  خوال د  نالضما   فيها   فيدخل  العامة،  الكفالة  عية ومرش  عن  مالكال  عند   لةداأل   من   كرنا ذ  ملا   علمنا،   كما   عةومرش

 عيتها ومرش ىلع رالعصو  لك يف

 )إلمام احلرمني الشافيع( 495ص   5نهاية املطلب يف دراية املذهب ج .  5

ْوا ذلك قاعدًة متبعة  يف تصحيح ابليع ونفيه. وحنن  
َ
نفصل القول يف  أكرث أئمتنا ذكر املايلة  وأجروا يف أثناء الالكم ما يتمّول وما ال يتمول، ورأ

وإىل حمرتم: أما   وهو  ينقسم إىل جنٍس   فمّما يسميه الفقيه غري متمول ما ال يقبل ابليع يف جنسِه،هذا ىلع إجياز وبياٍن، إن شاء  اهلل تعاىل.  
اختذ  اليت  أو حرز  اكبلقاع  الكعبة،  بالرشع كبقعة  وما حيرز  يتمول اكحلّر  ال  اذلي  املحرتم  وأّما   فيها،  القول  قد سبق  انلجسة  ت  األعيان 

ل عند  اإلتالف. فلها أبدا  وما ال يتمول حلرمته،وهو األعيان انلجسة ال  قيمة هلا، وال تضمن باإلتالِف،    ثم ما ال يتمول جلنسه،مساجد.  
يس  ومقصودنا من هذا الفصل يشء آخر. فإذا قلنا: هذا ال يتمول لقدره،  فليقع االعتناء به، وإن اكن جنسه مااًل. والّضابط فيه أن لك ما ل

لك جهة؛ فإن حبات لالنتفاع به ىلع حياهل وقع حمسوس، فهو اذلي يقال: إنه ال يتمول، اكحلبة واحلبتني فصاعداً. ويلعترب وقعه منسوباً إىل  
معدودة قد ال يكون هلا وقع يف اإلنسان، ويه تقيم عصفورة، أو تسد منها مسداً. فُك ما فيه نفع حمسوس، فهو مال، ولك ما ليس فيه نفع  

 ته ورخاِء الّسعرحمسوس، فهو غري متموٍل. ولك منتفع به طاهٌر غري حمرتم إذا حتقق االحتواء عليِه، فهو مال. وإن اكن انلاس ال يتمولونه لكرث

 ( الشافيع الرتميس حمفوظ  حممد للشيخ)   30  – 29ص  4حاشية الرتمىس ج . 6

بانلوط  املعروف  الورقة  املتأخرون ىف   ادليون نظراإىل ما  واختلف  قبيل  أنها من  الشيخ سالم بن سمري واحلبيب عبد اهلل بن سميط   فعند 
وعند الشيخ حممد األنباىب واحلبيب عبد اهلل بن أىب بكر أنها اكلفلرس املرضوبة واتلعامل   تضمنته الورقة املذكورة من انلقود املتعامل  بها 

  وجتب زاكة ما تضمنته األوراق من انلقود عند األولني زاكة عني وجتب زاكة  اتلجارة عند اآلخرين ىف أعيانها إذا قصد  بها صحيح عند الُك
ومجع شيخنا رمحه اهلل بني  الكمهم فقال بعد نقل افتائهم ما د بها اتلجارة فال زاكة بها باتفاق  بها اتلجارة وأما أعيان األوراق  الىت لم تقص

اثلانية   انلقدين  من  تضمنته  ما  جهة  االوىل  جهتان  هلا  املذكور  األوراق  أن  أعيانملحصه  ففيها   جهة  تضمنته  بما  املعاملة  قصدت  فإذا  
لب ىف املعاملة بها اكن من قبيل رشاء عرض بنقد ىف اذلمة وهو جائز  وإعطاء ورقة انلوط  تفصيل حاصله أنه إذا اسرتبت عني به وهو  الغا 

للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من احلاكم الواضع ذللك  انلوط أو نوابه وإذا قصد بذلك اتلجارة صح وصارت تلك العني عرض اتلجارة 
اكن من قبيل تسلم ما  لصاحب الورقة عند احلاكم من نوابه ألنه دين عنده  قال  فإن دفع األوراق لرصاف يلأخذ منه قدر ما تضضمنته  

او  متماثال  بمثلها  االوراق  بيعت   فان  يده  يف  األوراق  ممن اكنت  حقه  اراد  ملن  بها  املعاملة  يتعاىط  من  من  لك  بمأذونه  او  بنفسه    يدفعه 
ا اكنت اكلفلوس املرضوبة فيصح ابليع بها وبيع بعضها ببعض  النها  متفاضال اكن من قبيل ادلين وهو باطل واذا قصدت  املعاملة بأعيانه

منتفع بها وذات قيمة اكنلحاس املرضوب وتصري عرض جتارة بنيتها وجتب  زاكة اتلجارة فيها وحاصل هذا اجلمع أنا نعترب قصد املتعاملني   
م  غري أحاكم اآلخر قال وترجيح جهة االوىل هو األوىل ألنه فإما أن يقصد ما تضمنته األوراق وإما أن يقصد أعيانها ويرتتب ىلع لك أحاك

بألسنتهم  يعلم بالرضورة أن  املقصود عند املتعاقدين إنما هو القدر املعلوم مما تضمنته األوراق ال  ذواتها ال يقال أن املتعاقدين ال يرصحون  
ىلع ذلك وكرث  اتلعامل بها ىلع الوجه املصطلح عليه نزل ذلك مزنلة  أن املقصود  منها هو انلقد املقدر ألنا نقول ملا شاع اصطالح واضعها  

ة اتلرصيح ويرتتب ىلع ذلك  أنه اشرتاها وبقيت عنده حوال اكمال واكنت نصابا وجبت عليه زاكتها ألنها من  قبيل ادلين وهو جتب فيه الزاك 
 اتلحفة يف اوائل كتاب ابليع من جزمه بعدم صحة اتلعامل بها قال واذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العالمة عبد احلميد الرشواين  حميش

ة  مطلقا وجزم  بعدم وجوب الزاكة معلال عدم الصحة بأن األوراق املذكورة ال منفعة فيها  وأنها كحبيت بر غري صحيح ألنها ذات قيمة ومنفع
املقدرة فال يتم تعليله  فتنبه هلذه املسئلة فإن اتلجار ذوو  منتفع بها اغية االنتفاع ىلع انك قد محلت ان القصد ما دلت عليه من انلقود  
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األموال يتثبتون بما صدر من املحيش  املذكور رمحه اهلل ويمتنعون من اخراج الزاكة وهذا جهل منهم وغرور واملحيش  قال فيها حبسب ما 
ني ألنه ينشأ منه فساد كبري وغرر عظيم للجهال ومن تمكن   بدا هل من غري نص فال يؤخذ بقوهل واالحتياط يف امثال هذه  املسألة مما هو متع

رجها حب ادلنيا يف قلبه انتىه ما أردت نقله من الكم شيخنا رمحه اهلل ولم يبني ما  أخرجه ىف الزاكة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن خي
ال ادلنانري  وحيتمل أنه أن خيرجها حبسب ما بذل للحاكم  فضة ألن املشهور  أن صورة املكتوب فيها قيمة ادلراهم من الرباىب والرياالت  

فيمن حصلها  من غري اعطاء  الشيخ رمحه اهلل ولكن بيق ىلع هذا  املتبادر من الكم  أم  فضة وهذا هو  أوال عوضا عنها سواء اكن ذهبا 
 بعد واهلل اعلم إه العوض فيها كأن اعطاه شخص اياها او تملك لقطة منها برشطه ولو  قيل باتلخيري حينئذ لم ي

 ) جلالل ادلين السيويط الشافيع(  330األشباه وانلظائر ص . 7

  االستبدال   جيوز   ال   –  قال   أن  إىل  –ال يصح بيع ادلين بادلين قطعا  واستثىن منه احلوالة للحاجة وأما بيعه ملن هو عليه فهو االستبدال وسيأيت  
و  ض عنه و جيوز عن دين القرض و بدل املتلف مثال و قيمته و ثمن املبيع و األجرة و الصداق و عوض اخللع االعتيا  المتناع السلم دين عن

 بدل ادلم 

 )إلمام احلرمني الشافيع(   195-194ص   5نهاية املطلب يف دراية املذهب ج . 8

ة تنقسم ثالثَة أقسام: أحدها   ن، واثلاين    -األمواُل اثلابتُة يف اذلمَّ املثمَّ املبيع  ما يثبت    -ما يثبت ثمناً.  واثلالث    -ما يثبت معوَّضاً يف حمل 
اِمن.  بسبب من األسباب، وليس ُمتَّصفاً ب   إىل  –كونه ثمناً وال  مثمناً، اكلقْرِض يف ذمة املقرتض وقيمِة املتلَِف، واملاِل املضمون يف ذّمة  الضَّ

الزماً عن جهِة ضماٍن، فاالستبدال عن مجيعها جائٌز. وإذا استبدل مستِحقُّ ادلين يف هذه  أوْ  ، ُمتلٍَف  عن قيمةً  أو قرْضاً، ثبت ما  فأما  - قال أن
بداُل يف  اجلهاِت وأمثاهِلا عن ادلين عيناً، صح االستبدال لو جرى تسليُم العني يف املجلس.  وإن تفرقا قبل تسليم العني، نُظر: فإن اكن االست

في اتلقابض  يشرتط  ما  ىلع   وارداً  دراهَم شقيّه  ادليون  اكنت  بأن  ربا،  عقَد  العقُد  يكن  لم  وإن   االستبداُل،  فيبطل  ُق،  اتلفرُّ جرى  ثم  ه 
ُق قبل القبض فيها، فيف بطالن االستبدال وجهان:  أحدهما   أنه ال يبطل؛ ألن اشرتاط    -وأعواُضها ثياب، وما يف  معانيها؛ فإذا جرى اتلفرُّ

الربا والَسلَم، فليكن االستبدال من ديٍن يف عني بمثابَة بيِع عنِي بدين،  وال يُشرتط اإلقباُض فيه.     اإلقباض ال يستند إىل أصِل يف غري عقود 
الشافيع   -والوجه اثلاين   ".  وهذا ظاهر نص  االستبداُل يَفُسد،  ويندرُج حتت نيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم " عن بيع ادلين بادلين 

عني بادلين؛ فإن العقد  يزنل ىلع مقصود املتعاقدين، وغرُض االستبدال استيفاُء ادلين من مايلة  الَعني، فإذا  وليس االستبدال يف معىن بيع ال
 لم جيز القبُض، اكن يف حكم ديٍن يف مقابلة دين. وهذا تكلٌّف  والصحيح األول. 

جيوز؛    -ان آخر  بعنٍي تؤخذ منه؟ فعىل قولني: أحدهما  وإذا ثبت جواز  االستبداِل عن ادليون يف هذه اجلهاِت، فهل يصح بيُع ادليِن من إنس
باأل  اعتباراً  أيضاًًً،  الغري  بيُعه من   أن جيوز  فينبيغ  فيِه،  فُه  ونفَذ ترصُّ ه عليه،  استبداُل مستحقِّ فإذا جاز   مملوٌك،  ادليَن  تَنُفذ  فإن  اليت  عيان 

اًل ال يصح بيُع ادلين من الغرِي، ف -اتلرصفات فيها.  والقول اثلاين   اًل، وهلذا يمتنع رهنُه، وإنما جوزنا االستبداَل توصُّ إن ادليَن ليس ملاكً  حمصَّ
ُجّوَز انطبق عليه    إىل  االستيفاِء، وإبراِء اذلمة، وال خالف أنا وإن جوزنا بيع ادلين من الغري،  فال جيوز بيُع ادلين من الغري بادلين؛ فإن هذا لَوْ 

 وسلم عن بيع الاكىلء بالاكىلء.نيُه  رسول اهلل صىل اهلل عليه 

بيٌع حمقق فاالستبداُل  فإن جّوزنا ذلك،  الَغري،   ادلين من  بيع  القولني من  القبِض يف االستبدال متلىًق من  يقول:  اشرتاُط  ، وال  واكن شييخ 
ين من  الَغرِي، فال جنعل االستبدال يف حقيقة  يُشرتط يف بيع العني القبُض،  إذا لم يكن العقُد مشتماًل ىلع ِعويَض الربا. وإذا لم جنّوز بيَع ادل

ى املجلَس   ابليع بل جنعله استيفاًء،  واالستيفاُء ال يَتعدَّ

Rekomendasi 

1. Transaksi muamalah sebagaimana yang diperankan oleh Vtube adalah transaksi muamalah 
yang haram karena adanya praktik penipuan di dalamnya. Vtube hanya merupakan salah satu 
contoh aplikasi yang mengatasnamakan misi menonton video iklan dengan dibayar berupa 
viewpoin, sementara pencairan viewpoin menjadi rupiah dilakukan dengan jalan dibeli oleh 
member lain. Praktik semacam ini, adalah secara nyata merupakan modus kejahatan dan 
secara meyakinkan merupakan kasus penipuan, dengan delik berupa praktik money game 
yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. 

2. Karena keberadaan adanya modus kejahatan tersebut, dihimbau kepada aparat penegak 
hukum untuk menegakkan hukum sebagaimana berlaku, atas nama melindungi dana 
masyarakat umum, dan menghindari bertambahnya korban-korban yang diakibatkan oleh 
Vtube dan sejenisnya. 

3. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan aplikasi yang 
menjanjikan penghasilan sebagaimana Vtube ini, dan dihimbau agar mematuhi saran dan 
anjuran yang disampaikan oleh pihak Satgas Waspada Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan 
demi terhindar dari praktik money game yang sudah terbukti banyak korban berjatuhan.  
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