99548 - Hartanya Ayah Tidak Halal Kecuali Dengan Ridhonya
Pertanyaan

Sebelum Allah memberikan hidayah-Nya kepada saya, dahulu saya pada saat meminta uang
untuk belajar kursus tertentu kisaran sebanyak 500 maka saya tambahi 100 menjadi 600, nah
yang 100 saya pakai untuk membeli pulsa dan keperluan lainnya. Sekarang Alhamdulillah saya
sudah bertaubat tidak melakukan hal itu lagi.
Pertanyaan saya adalah apakah saya harus menyampaikan apa yang telah saya lakukan kepada
ayah saya, agar ia mau memaafkan saya. Apakah saya harus mengembalikan uang tambahan
tersebut setelah saya berpenghasilan atau tidak ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Apa yang telah kamu lakukan dengan mengambil uang ayahmu tanpa ridhonya adalah tidak
boleh; karena Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎل اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ
7662()  ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ، وﻏﻴﺮهرواه أﺑﻮ ﻳﻌﻠ
“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhoannya”. (HR. Abu Ya’la dan yang
lainnya, dan telah ditashih oleh Albani dalam Shahih Al Jami’: 7662)
Seorang anak tidak ada hak baginya dari harta ayahnya di atas nafkah yang sudah biasa
diterimanya, jika nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya karena anaknya miskin.
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Seorang ulama Ibnu Muﬂih dalam Al Furu’ (5/595):
“Menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya secara baik atau membantu
sebagiannya, memberi pakaian dan tempat tinggal jika mereka dalam kondisi kekurangan”.
Di hadapan anda sekarang ada dua hal:
Pertama:
Dengan memberitahu ayahmu apa yang telah terjadi sebenarnya yang bisa jadi beliau akan
memaafkanmu atau memintamu untuk menggantinya, hal itu menjadi haknya.
Kedua:
Kamu tidak memberitahunya, apalagi jika kemungkinan justru akan menyebabkan kerusakan,
seperti; permusuhan atau sengketa antara kamu dan ayahmu, atau beliau tidak percaya lagi
kepadamu. Dalam kondisi seperti ini kamu wajib mengembalikan harta tersebut kepadanya dan
tidak perlu memberitahunya, yang penting adalah sampainya harta tersebut dengan cara apapun.
Baca juga jawaban soal nomor: 31234
Ulama Lajnah Daimah lil Ifta’ pernah ditanya tentang seorang anak yang mengambil harta
ayahnya melebihi kebutuhan nafkah yang diizinkan oleh beliau untuk mengambilnya.
Mereka menjawab:
“Anda wajib mengembalikan kepada ayah anda kelebihan harta dari kebutuhan nafkah tersebut;
karena anda hanya diizinkan mengambil sesuai dengan kebutuhan rumah harian, selebihnya tidak
masuk pada yang diizinkan untuk mengambilnya dan tentunya hukumnya tidak mubah bagi anda.
(Selesai dengan sedikit perubahan dari Fatwa Lajnah Daimah lil Ifta’: 21/175)
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Wallahu A’lam
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